
1

Pikkunorsun laulavat ystävät
Lastenlaulusovelluksen suunnittelu

OUTI MOISIO-ELORANTA





Pikkunorsun laulavat ystävät



Taiteen maisterin opinnäytetyö
New Media, Media Lab, Median laitos
Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
Helsinki

Taitto, kuvitus ja typografiset laulunsanat: Outi Moisio-Eloranta
Eläinhahmot: Maria Tiido
Painettu: Aalto Printlab, Helsinki
Vuosi: 2016



Pikkunorsun laulavat ystävät
Lastenlaulusovelluksen suunnittelu

OUTI MOISIO-ELORANTA





Tämä on sinulle Joona. Olet ihana pieni ihminen. 
Ilman sinua ei olisi Pikkunorsua.

Haluan kiittää ohjaajaani Markku Reunasta, joka jaksoi kommen-
toida kirjoituksiani myös isyyslomansa aikana. Hän patisti minua 
tuomaan lopputyöhöni näkökulmia, joita en ollut ajatellut, ja auttoi 
kirkastamaan omia ajatuksiani opinnäytetyöprosessin edetessä. 
Lisäksi kiitän Pia Pihlajaa opponoijana toimimisesta sekä 
Mariana Salgadoa hänen opinnäytetyöseminaarin aikana anta- 
mistaan ideoista ja kommenteista.

Liisa ja Mikael, kiitos asiantuntija-arvioijina toimimisesta. 

Maria, kiitos Pikkunorsun eläinhahmojen piirtämisestä. 
Tulet aina olemaan osa Pikkunorsua.

Ville, kiitos kun toimit epävirallisena ohjaajanani ja jaksoit lukea 
lopputyötäni oman väitöskirjaprosessisi keskellä. Kiitos tuestasi ja 
kärsivällisyydestäsi.

Äiti ja isi, kiitos laulun lahjasta.

Yksi pieni elefantti marssi näin, 
aurinkoista tietä eteenpäin. 
Koska matka oli hauska niin, 
pyysi hän mukaan kaikki kaverit.



TIIVISTELMÄ 
TAITEEN MAISTERIN OPINNÄYTETYÖ

Tekijä:   Outi Moisio-Eloranta
Työn nimi:  Pikkunorsun laulavat ystävät – Lastenlaulusovelluksen suunnittelu
Laitos:   Media Lab, Median laitos
Koulutusohjelma:  New Media
Vuosi:   2016
Sivumäärä:  117+5
Kieli:   Suomi

Lapsen kasvulle ja kehitykselle on tärkeää kokea musiikin kuun-
telun, laulamisen ja musiikin mukaan liikkumisen tuottamat ilon ja 
mielihyvän tunteet. Lastenlaulut ovat osa lapsuutta, ja suomalainen 
kansanperinne elää vahvasti perinteisissä lastenlauluissa.

Tässä opinnäytetyössä selvitän syitä lastenlaulusovelluksen suun-
nittelulle ja tutkin, minkälaisia asioita tulee huomioida, kun suun-
nitellaan helppokäyttöistä ja mielenkiintoista lasten musiikkisovel-
lusta. Työn teoreettisessa osassa keskityn lastenmusiikin historiaan 
sekä musiikin, leikin ja pelien merkitykseen lapsen kehitykselle. 
Lisäksi selvitän lasten mediakäyttöä. Sovellusten käytettävyyteen 
ja vuorovaikutteisen suunnittelun erityispiirteisiin syvennyn kir-
jallisuuden, aiempien tutkimusten ja vertailututkimuksen avulla. 
Lopuksi sovellan teoreettisia löydöksiä – haasteineen ja mahdolli-
suuksineen – lastenlaulusovelluksen konseptin ja käyttöliittymän 
suunnitteluprojektissa.

Tulosten mukaan ulkomaankielinen lastenmusiikki elää ja voi 
hyvin tablettisovelluksissa. Jos suomalaisen lastenmusiikin halu-
taan olevan osa tätä musiikkitarjontaa, voisi olettaa, että lapsille 
kannattaa tarjota lastenlaulusisältöä myös digitaalisiin laitteisiin. 



Lasten musiikkisovelluksen suunnittelussa tulisi huomioida muun 
muassa lapsen kehitykselle sopivat käyttöliittymäelementit, eleiden 
helppokäyttöisyys, visuaalisesti esitetyt toiminnalliset elementit, 
selkeät ääniohjeet ja välitön palaute. Lisäksi mielenkiintoa lisäävät 
tarinallisuus ja pelillisyys.

Suunnittelemani sovelluksen nimi on Pikkunorsun laulavat ystävät. 
Se on 2–5-vuotiaille lapsille suunnattu tarinallinen lastenlaulusovel-
lus, jossa on pelillisiä elementtejä. Sen tarkoituksena on kannustaa 
lapsia laulamaan ja pienten tehtävien avulla myös muistamaan lau-
lut paremmin. 

Teorian, vertailututkimuksen ja oman sovellussuunnittelun kautta 
löydetyt vastaukset auttoivat ymmärtämään suomenkielisen lasten-
laulusovelluksen tärkeyden. Suunnitelmani toisi toteutuessaan pe- 
rinteiset lastenlaulut myös tabletteihin. Näin se voisi olla yksi tapa 
varmistaa suomenkielisen lastenlauluperinteen jatkuminen ja aut-
taa suomalaisen kulttuuriperinnön säilyttämisessä ja siirtämisessä 
tuleville sukupolville.

Avainsanat: kosketusnäyttö, käytettävyys, lastenlaulu, lastenpelit, 
lauluperinne, tablettisovellus, tarinat, vuorovaikutussuunnittelu
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Children's songs form an important part of the childhood 
experience: listening, singing and moving along to melodies 
support children's growth and development. In addition, Finnish 
folklore in particular resonates strongly through traditional tunes.

In this thesis I investigated the rationale for designing a tablet 
application dedicated to children's songs. To establish the 
theoretical context, the focus was first set to the the history of 
children's music. Children's media usage and the role of tunes, 
play, and games in children's development were also analyzed. 
Furthermore, I examined the issues that need to be considered 
to ensure the user-friendliness and attractiveness of a children’s 
applications. Existing literature, previous case studies, and 
benchmarking research were used in this work. Finally, with a 
concrete design effort, the challenges of concept and user-interface 
design were also researched in practice.

The results of this study showed that children's music is a popular 
theme in tablet applications; however, the current content is 
predominantly non-Finnish. Therefore, efforts to design Finnish 
content for the tablet medium are recommended. Specific issues 



need to be considered when designing a music-related application 
for children. The complexity of the user-interface elements should 
be aligned with the developmental stage of the target users, and 
the user-interface gestures should be especially easy to use.  
Moreover, aural guidance, immediate feedback mechanisms, and 
the visual representation of functional elements should be 
prioritized. Attractiveness could also be enhanced by using 
narratives and game-like elements.

The theoretical findings were illustrated in the concept and user 
interface of "Little Elephant’s Singing Friends” application, which 
was designed as a part of this study. The purpose of this narrative- 
based application was to encourage two to five year olds children to 
sing and, with the help of small tasks, to better remember the lyrics 
and melodies of the songs.

The findings of the theoretical investigation and benchmarking 
research, as well as the results of the application design, will aid in 
conceptualizing the rationale for designing tablet applications for 
Finnish children’s songs. If the plan of the application were to be 
implemented, traditional Finnish children's songs would find their 
place in the tablet medium. This would further ensure the continuity 
and transferability of Finnish children’s songs to future generations.

Keywords: touch screen, usability, children's song, children's games, 
singing tradition, tablet application, stories, interaction design
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1 JOHDANTO
Vuoden 2014 alkukeväästä sain hullun päähänpiston, jonka toteutin 
kahdessa kuukaudessa. Perustin oman verkkokaupan. Olen aina ol-
lut yrittäjähenkinen – isäni geenit – ja minulla on pitkään ollut oma 
verkkopalveluiden suunnitteluun keskittynyt toiminimi.

Verkkokauppaidea syntyi eräänä tammikuun iltana puolentoista 
vuoden äitiysloman jälkeen. Olin palaamassa päivätöihin, mutta 
kaipasin jotakin uutta. Olin tehnyt poikani huoneeseen typografisen 
taulun Tuiki tuiki tähtönen -laulun sanoista ja mietin, voisiko muis-
takin lastenlauluista tehdä samanlaisia. Kahden kuukauden ajan, 
päivätöideni ohessa, suunnittelin parikymmentä julistetta lasten-
laulut päässäni soiden, ja laitoin tuotokset myyntiin uuteen verkko-
kauppaani.

Olen harrastanut laulamista koko ikäni ja siksi lastenlaulut olivat 
näin jälkikäteen ajateltuna se ainoa oikea vaihtoehto verkkokaup-
pani teemaksi. Haluan tuoda laulamisen myös poikani elämään ja 
aloitimmekin Suzuki-menetelmään pohjautuvat laulutunnit nyt 
kolme ja puolivuotiaan poikani ollessa neljän kuukauden ikäinen. 
Niin kotona kuin laulutunnilla ovat tutuksi tulleet vanhat perinteiset 
suomenkieliset lastenlaulut, joita olen itsekin laulanut ja kuun- 
nellut lapsena. Nämä laulut löytyvät nyt verkkokauppani valikoi- 
masta.

Laulamisen lisäksi poikani on löytänyt iPadin ihmeellisen maail-
man. Yritän äitinä tietenkin rajoittaa kuvaruutuaikaa, koska yleensä 
iPadilta katsottavat asiat ovat jokseenkin passiivista aikaa – lasten 
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piirrettyjä tai videoita YouTubesta. Onneksi tänä päivänä lapsille on 
kuitenkin tarjolla myös paljon kehittäviä pelejä, joita pelatessa pie-
net aivosolut joutuvat tekemään töitä.

Opinnäytetyöni aihe perustuu vahvasti oman verkkokauppani tee-
maan. Tänä päivänä uusia lastenlauluja syntyy jatkuvasti, mutta 
haluaisin oman poikani muistavan myös perinteiset lastenlaulut ja 
kenties laulavan niitä omille lapsilleen. Pystyisinkö luomaan jota-
kin sellaista, joka säilyttäisi nämä itselleni tärkeät muistot myös tu-
leville sukupolville? 

1.1 Tutkimuksen lähtökohdat

Lapsen kasvulle ja kehitykselle on tärkeää kokea musiikin kuun-
telun, laulamisen ja musiikin mukaan liikkumisen tuottamat ilon ja 
mielihyvän tunteet (Ruokonen 2007, 73). Tutkimukset ovat voineet 
osoittaa musiikin positiiviset vaikutukset; musiikki auttaa oppimi-
sessa ja kasvamisessa, ja se kehittää niin tunne-elämää kuin ajat-
telukykyä. Jo alle kolmevuotiaiden kokemukset musiikista vaikutta-
vat heidän kehitykseensä niin musiikin, kielen kuin ajattelun saralla. 
Jopa vauvoille tehdään nykyään omaa musiikkia. (Aarnio 2012, 21.)

Suomalaisella lastenmusiikilla on luonnollisesti tärkeä merkitys 
suomen kieltä ymmärtäville lapsille. Suomalaisten lastenlaulujen 
historia on hyvin monipolvinen. Ennen lastenlauluperinteen synty-
mistä 1800-luvulla lapsille laulettiin pääsääntöisesti kehto- ja leik-
kilauluja sekä virsilauluja (Tuomaala 2010, 16–25). Merkittävimpiä 
virstanpylväitä varsinaisten lastenlaulujen alkuhistoriassa ovat 
1) radiotoiminnan aloitus Suomessa 1920-luvulla Markus-sedän 
Lastentunti-ohjelmineen (Tuomaala 2010, 23); 2) Georg Malmsténin 
tekemä Suomen ensimmäinen orkesterisäestyksellinen lastenlau-
lulevytys Sairas karhunpoika (Krokfors 2010a, 78); sekä 3) eng- 
lantilaisten ja amerikkalaisten lastenlaulujen käännösversioiden 
suosio 1960-luvulla (Raittinen 2010, 111). Merkittävää on myös 
1970-luvulla tapahtunut selkeä muutos spontaanimpaan suuntaan: 
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lastenlauluja alettiin tehdä lasten ehdoilla välttäen holhoamista ja 
luovuuden rajoittamista (Kapiainen 2010, 8). Tutuiksi tulivat niin 
Mörri-Möykky kuin Rölli-peikkokin. 1990-luvulta alkaen lastenmu-
siikki on laajentunut tyylilajeiltaan voimakkaasti, saaden vaikutteita 
rockista kansanmusiikkiin. Lastenmusiikkia esitetään myös isoilla 
areenoilla, ja siitä on tullut laadukkaasti tuotettua.

Digitaalisten laitteiden parissa käytetyn ajan voimakas kasvu 
näyttää muodostavan seuraavan suuren taitekohdan suomalaiselle 
lastenmusiikille. Uutta lapsille suunnattua musiikkia luonnollises-
ti julkaistaan jatkuvasti, ja myös vanhoja perinteisiä lastenlauluja 
sovitetaan uusiksi. Lastenkulttuurin muuttuessa perinteet myös 
näyttäisivät toistaiseksi säilyvän, kun vanhemmuus tuo aikuisille 
muistoja omasta lapsuudesta, ja näin lapsuuden laulut siirtyvät 
omille lapsille yhdessä uusien lastenlaulujen kanssa (Leppänen 
2010, 186). Suoratoistopalvelut, tablettisovellukset ja jokapaikan 
tietotekniikka kuitenkin vaikuttavat myös lastenmusiikin kulutuk-
seen. Digitaaliset laitteet tarjoavat yhtäältä mahdollisuuksia perin-
teiselle lastenmusiikille, mutta myös tuovat vaihtoehtoissisältöjä, 
jotka kilpailevat perinteisten lastenlaulujen suosiosta. Kilpailua ei 
käydä ainoastaan suomalaisen musiikin ja kansainvälisten tuotos-
ten välillä, vaan koko lastenmusiikin parissa käytetyn ajan muut-
tuminen voidaan katsoa olevan avoin kysymys.

1.2 Tutkimuskysymykset

Kuvattu murrostilanne motivoi tämän tutkimuksen aiheen. Jotta 
digitaalisten laitteiden vaikutusta lastenlaulukulttuuriin voidaan 
arvioida, tulee selvittää, mikä on suomalaisten lastenlaulujen merki- 
tys lapsille. Tämä tekee mahdolliseksi arvioida, voiko lastenlaulu-
kulttuuri säilyä digitaalisissa laitteissa ja minkälaisessa muodossa.

Opinnäytetyössäni keskityn ensisijaisesti tablettisovellusten mah-
dollisuuksiin, sillä tablettien käyttö lapsilla kasvaa jatkuvasti 
(Suoninen 2014, 69, 74). Tablettialustaksi valitsin Applen iPadin, 
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koska se on minulle tutuin ja sellaisen jo omistan. Etsiessäni Applen 
sovelluskaupasta iTunes App Storesta musiikkisovelluksia vertailu-
tutkimusta varten, kävi ilmi, että valikoimassa ei ole yhtään suoma- 
laista lastenlauluja sisältävää sovellusta. Tästä syntyi ajatus suo-
menkielisen lastenlaulusovelluksen luomisesta. 

Palvelumuotoilijan ammatissani olen suunnitellut kymmeniä eri- 
laisia verkkopalveluita, mutta kosketusnäyttösovellusten suunnit-
telusta minulla on vain vähän kokemusta. Koska haluan kehittyä 
suunnittelijana, en halunnut jättää opinnäytetyötä pelkäksi teoreet-
tiseksi työksi vaan sovellan teoriaa ja menetelmiä oman lastenlau-
lusovellukseni suunnitteluun.

Opinnäytetyön tavoitteena on saada aikaan suunnitelma, joka to-
teutuessaan voisi osaltaan auttaa suomalaisen lastenlauluperinteen 
säilyttämisessä ja siirtämisessä tuleville sukupolville. Tästä syystä 
haen opinnäytetyössäni vastausta seuraaviin kysymyksiin: 

1. Miksi on perusteltua suunnitella lastenlaulusovellus?

2. Mitä käyttöliittymällisiä ja vuorovaikutussuunnittelun erityis- 
piirteitä tulee huomioida, kun suunnitellaan helppokäyttöistä 
ja mielenkiintoista lasten musiikkisovellusta?

1.3 Työn rakenne

Opinnäytetyö koostuu johdannon lisäksi seitsemästä luvusta. Lu-
vussa kaksi käyn läpi suomalaisen lastenmusiikin historiaa. Pereh-
dyn aiheeseen kirjallisuuden ja aikaisemmin tehtyjen tutkimusten 
kautta. Kerron myös lyhyesti mitä musiikki ja vuorovaikutteiset 
pelit merkitsevät lapsen varhaiskehitykselle. Luvun viimeisessä 
osassa käyn läpi musiikin tekijänoikeuksia.

Luvussa kolme selvitän nykyajan lasten mediakäyttöä. Lisäksi tut-
kin tablettisovellusten käytettävyyttä ja selvitän mihin asioihin 
kannattaa kiinnittää huomiota niitä suunnitellessa. Luvussa neljä 
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esittelen digitaalisten palveluiden suunnitteluprosesseja ja kerron 
omista suunnitteluvaiheistani. 

Suunnitteluprosessiin kuuluu osana lastenmusiikkisovellusten ver-
tailututkimus, ja täten luvussa viisi käyn läpi kyseisten sovellus-
ten käyttöliittymiä ja käyttökokemusta. Pyrin näin selvittämään, 
minkälainen on lastenmusiikkisovellus parhaimmillaan. Tämän jäl-
keen luvussa kuusi esittelen omaan sovellukseeni tulevan tarinan 
konseptin ja käsikirjoituksen sekä vertailututkimuksen ja oman 
ammatillisen kokemukseni perusteella syntyneen käyttöliittymän 
ja rakenteen.

Luvussa seitsemän pohdin, sainko vastauksen tutkimuskysymyk- 
siini. Lisäksi kerron, mitä olen oppinut opinnäytetyöprosessin aika-
na ja mitä tekisin toisin. Opinnäytetyön lopputuloksena ei synny 
toimivaa sovellusta, mutta suunniteltu konsepti antaa valmiuksia 
sovelluksen toteuttamiseen. Näkemykseni mukaan toimiva sovellus 
vahvistaisi suomenkielisen lastenlauluperinteen jatkumista, ja tästä 
syystä yhteenveto sisältää myös ajatuksiani konseptin jatkokehit-
tämisestä.

Opinnäytetyön projektiosuus on työlle asetetun työmäärän takia 
rajattu koskemaan sovelluksen konsepti- ja käyttöliittymäsuunnit-
telua eikä siihen tästä syystä kuulu käyttäjätestejä. Suunnitelmalle 
on kuitenkin tehty asiantuntija-arviointi, ja testaus lapsilla on osa 
jatkokehityssuunnitelmaa.
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2 LASTENMUSIIKISTA JA -PELEISTÄ
En ole aivan varma, mistä olen oppinut perinteisiä suomalaisia las-
tenlauluja. Jostakin niiden sanat kuitenkin pulppusivat, kun poikani 
syntymän jälkeen aloin hänelle laulaa. Kysyessäni asiaa äidiltäni hän 
kertoi, että meillä oli kotona paljon lastenlaululevyjä ja -kasetteja, 
joita kuuntelin isoilla mustilla kuulokkeilla. Itse asiassa minulla 
onkin muistona valokuva, jossa istun suuressa punaisessa tuolissa 
ja kuulokkeissa soi Mörri-möykky – ja löytyypä laatikostani myös 
muutama kasetti, joissa laulan. Jossakin vaiheessa muistan kuun-
nelleeni paljon klassista musiikkia sekä populaaria tuotantoa, mihin 
vaikutti varmastikin vanhempieni levykokoelma. Maisa Krokfors 
(2010c, 11) toteaakin, että vanhemmat vaikuttavat suuresti siihen, 
mitä lastenmusiikki tarkoittaa heidän lapsilleen.

Itse olen aina ajatellut, että lastenmusiikiksi kutsutaan perinteisiä 
vanhoja lastenlauluja, kuten Lennä, lennä leppäkerttu tai Ihahaa, 
mutta ymmärrän sen johtuvan siitä, että ne ovat oman lapsuuteni 
lauluja ja haluan pitää niistä kiinni muistojen takia. Lastenmusiik-
kia on kuitenkin kaikki musiikki, jota lapsille esitetään tai jota he 
itse esittävät (Häyrynen 2010, 10). Sen ei tarvitse olla suoranaisesti 
lapsille suunnattua, ja pääsääntöisesti lastenmusiikki onkin aikuis-
ten tekemää. Lastenmusiikin ei ole tarkoitus olla vain helppoa ja 
yksinkertaista vaan tärkeintä on saada musiikista iloa ja elämyksiä.

Lastenmusiikki voidaan jakaa musiikkiin, jossa lapsi osallistuu mu-
sisointiin sekä musiikkiin, jota vain kuunnellaan (Jalkanen 2010, 
12). Musisointia voivat olla esimerkiksi laululeikit tai vaikkapa 
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tanssiminen musiikin tahtiin. Musiikki on aina ollut mukana lasten 
leikeissä ja joissakin lauluissa leikki onkin ollut jopa oleellisempaa 
kuin laulaminen. Leikki rytmittää laulua ja auttaa muistamaan sa-
noja, ja liikkeen avulla lapsi oppii monia musiikillisia asioita (To-
lonen 2010, 33). Esimerkiksi Piiri pieni pyörii on tuttu piirileikki, 
jota lapset leikkivät niin päiväkodeissa kuin erilaisissa musiikkileik-
kikouluissa. Kas metsämökin ikkuna on hyvä esimerkki laululeikistä, 
joka kehittää myös motoriikkaa.

2.1 Suomalaisen lastenmusiikin historia 

Lastenmusiikin historia on pitkä ja monivivahteinen, mutta seuraa-
vaksi keskityn perinteiseen lastenmusiikkiin, koska se on osa, jonka 
erityisesti haluaisin lastenmusiikista säilyvän. 

Ennen lastenlauluperinteen syntymistä 1800-luvulla lapsille lau-
lettiin pääsääntöisesti kehto- ja leikkilauluja sekä virsilauluja 
(Tuomaala 2010, 16–25). Myös runolaulut eli kalevalamittainen 
kansanrunous ja riimilliset kansanlaulut olivat suosittuja. Ennen ra-
diota ja äänitteitä laulujen sanat ja sävelet saattoivat muuttua, kos-
ka ne olivat tallessa vain laulajan muistissa (Kallio 2010, 26). Tämä 
tarkoitti myös sitä, että musiikkia oli vain silloin, kun joku lauloi itse. 
Vuonna 1866 laulunopetus tuli pakolliseksi oppinaineeksi kansa- 
kouluissa ja kouluilla olikin keskeinen merkitys lastenlaulujen ke-
hityksessä kansanlauluista nuotillisiksi lastenlauluiksi (Tuomaala 
2010, 25).

Uno Cygnaeuksen ajatusten pohjalta muotoiltu kansakouluasetus 
teki koululauluista suomalaisen identiteetin hahmottajan ja kan-
sallishengen lietsojan (Häyrynen 2010a, 40). Cygnaeus ajatteli lau-
lun liittyvän leikkeihin ja liikuntaan. Niin pätevistä laulunopettajista 
kuin sopivasta lastenlaulumateriaalista oli alussa pulaa, ja ensim-
mäisen koululaulukirjan toimittaja olikin viipurilainen urkuri ja 
laulunopettaja Heinrich Wächter. Tässä vuonna 1858 tehdyssä kir-
jassa oli hyvin vähän suomalaisia ja suomenkielisiä lauluja, ja Wäch-
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ter toivoi saavansa seuraaviin versioihin myös Suomen kouluihin 
sopivia kappaleita. Myöhemmissä laulukirjoissa olikin suurimmaksi 
osaksi vain näitä kirjoja varten sävellettyjä suomenkielisiä lauluja. 
(Häyrynen 2010a, 41.)

Ensimmäisissä koululaulukirjoissa olevia lauluja tuskin voi lasten- 
lauluiksi sanoa, sillä ne käsittelivät isänmaallisuuteen, työhön, kou-
lunkäyntiin ja reippauteen liittyviä asioita. 1914 julkaistu Aksel 
Törnuddin Koulun laulukirja sisälsi jo selkeästi lapsille sopivampia 
lauluja, kuten Julius Krohnin runoon sävelletyn Pieni kissanpoi-
ka -laulun (Pieni kissanpoikanen katsoi sillan reikiin) (Häyrynen 
2010a, 42).

Wächterin lisäksi koululaulujen tunnetuimpia säveltäjiä olivat Oskar 
Merikanto, Erkki Melartin, P. J. Hannikainen ja Mikael Nyberg (Jal-
kanen 1992, 190). Tekstejä sävellyksiin teki muun muassa Suomen 
suosituin lastenlaulujen sanoittaja ja lastenkirjallisuuden luoja Sa-
kari Topelius, jonka lastenrunoista on sävelletty monia klassikoita. 
Näistä voisi mainita Karl Collanin Sylvian joululaulu sekä Otto Koti-
laisen Varpunen jouluaamuna. Toinen merkittävä sanoittaja oli kan- 
sakouluopettaja Immi Hellén, jonka sanoituksiin on sävelletty yli tu-
hat laulua, esimerkiksi P.J. Hannikaisen Suojelusenkeli (Maan korves-
sa kulkevi lapsosen tie) ja Oravan pesä (Kas kuusen latvassa). Häy-
rynen (2010a, 39) mainitsee tekstissään myös Arvid Lydeckenin, 
jonka Telefoni Afrikassa -runossa on huumoria ja leikkisyyttä.

Radiotoiminta alkoi Suomessa 1920-luvulla, ja vuonna 1927 Yleis-
radio aloitti Markus-sedän Lastentunti-ohjelman, johon myös lapset 
pääsivät laulamaan (Tuomaala 2010, 23). Tästä kansakouluikäisille 
lapsille suunnatusta ohjelmasta tuli erittäin suosittu ja sitä tehtiin 
kolmekymmentä vuotta. Vuonna 1949 alkoi Perheen nuorimmille 
-niminen ohjelma, jota toimitti Mirri-täti. Myös ruotsinkielisellä 
puolella oli oma, kevyempi versio lastenohjelmista. Markus-sedän 
satutuntien päätyttyä alkoi Kari Kuosmasen isännöimä Lastenkut-
sut, jossa keskityttiin Lastentunti-ohjelman opettavaisen otteen 
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sijaan enemmän lasten kuuntelemiseen ja vuorovaikutteisuuteen 
(Karlson 2010, 74).

Ensimmäinen lastenlaululevyjen tekijä oli Georg Malmstén, jonka 
jouluna 1930 ilmestynyt Sairas karhunpoika -levy oli Suomen en-
simmäinen orkesterisäestyksellinen levytys (Krokfors 2010a, 78). 
Noin viisikymmentä lastenlaulua säveltäneen Malmsténin tunne- 
tuimpiin lauluihin kuuluvat Mikkihiiri merihädässä, jossa hänen 
siskonsa Greta ja tämän tytär Ragni lauloivat Mikki Hiiren osuudet 
sekä Jänöjussin mäenlasku ja Lasten liikennelaulu.

Lastenlaulujen lisäksi Suomessa alkoi syntyä lapsille suunnattua 
soitinmusiikkia. Näistä esimerkkinä on Erkki Melartinin musiikki 
Prinsessa Ruusunen -näytelmään, joka on suomalaisen satumusiikin 
klassikko sekä Oskar Merikannon pianosarja Lasten maailmasta. 
Vuonna 1952 valmistunut Ahti Sonnisen musiikkiin tehty satu-
baletti Pessi ja Illusia oli jo selkeästi modernimpaa lastenmusiik-
kia. Edellä mainitut teokset syntyivät kansallisromanttisella aika-
kaudella, jonka aikana lastenmusiikkia tehtiin huomattava määrä. 
(Häyrynen 2010a, 52–53.)

1950-luvun loppupuolella lastenmusiikin tarjonnan kattoivat 
pääasiassa perinteiset lastenlaulut ja Malmsténin sävellykset  
(Kapiainen 2010, 6). Tässä vaiheessa Suomeen alkoi kuitenkin tulla 
etenkin englantilaisia ja amerikkalaisia lastenlauluja, jotka kään-
nettiin suomeksi. Monia näistä lauluista erehtyy luulemaan suoma- 
laisiksi, vaikka ne ovat kotoisin muualta. Kappaleista voisi mainita 
esimerkiksi Maisa Krokforsin suomentaman Tuiki, tuiki tähtönen, 
Samppa Asunnan Maijal’ oli karitsa ja gospel-sävelmästä muo- 
toutuneen Pikku-Matin auto tai vaikkapa amerikkalaisen kansan- 
laulun Hämä-hämähäkki. Myös amerikkalainen iskelmä ja Walt 
Disneyn maailma rantautuivat Suomeen ja ne alkoivat vaikuttaa las-
tenmusiikkiin (Raittinen 2010, 111). Niistä syntyivät muun muas-
sa Kipparikvartetin Teddykarhujen huviretki ja Jussi Jalaksen Putte 
Possun nimipäivät.
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Vaikka 1950-luvulla ei juurikaan sävelletty uutta lastenlaulumusiik-
kia, voidaan sieltä nostaa esiin muutamia yksittäisiä lauluja. Tapio 
Rautavaaran lastenlauluklassikoksi päätynyt Sininen uni ja Reino 
Helismaan Päivänsäde ja Menninkäinen ovat vielä tänäkin päivänä 
erittäin suosittuja (Nissilä 2010, 94; Henriksson 2010, 96). Ne ovat 
myös verkkokauppani ostetuimpia lastenlauluja. 

1960-luvulla radiossa soitettiin lastenmusiikkia, mutta äänitet-
tyä lastenmusiikkia syntyi vähän (Nikkinen 2008, 10). 1960-luvun 
alkupuolella säveltäjä ja sanoittaja Marjatta Pokelan synnyttämä 
folkloristinen suuntaus otti tyylipiirteitä tonaalisesta kansanmu-
siikista. Suosittuja lauluja tältä ajalta ovat Vaarilla on saari ja Mör-
ri-möykky. Myös 1920-luvulla perustetun lauluyhtye Kipparikvarte-
tin esittämät Pieni ankanpoikanen sekä Brita Koivusen ja Four cats 
-yhtyeen Saku sammakko ovat edelleen paljon laulettuja kappaleita.  
(Jalkanen 1992, 191.)

Lastenmusiikin uusi valtakausi alkoi 1970-luvulla, kun lastenmu-
siikkia haluttiin uudistaa vapaampaan suuntaan. Lastenlauluja 
alettiin tehdä lasten ehdoilla pois holhoavasta ja luovuutta rajoit-
tavasta kulttuurista. Toisaalta lastenmusiikkia muutettiin aikuismu-
siikin suuntaan, jotta vältyttäisiin lasten aliarvioimiselta (Kapiai- 
nen 2010, 8). Näin alkoi syntyä lasten omasta maailmasta kertovia 
lauluja, ja lastenmusiikkia sävellettiin myös lasten itse kirjoitta- 
miin teksteihin (Henriksson 2010, 156). 1970-luvun suosituimpiin 
lastenlaulusäveltäjiin kuuluvan M. A. Nummisen koomiset laulut ja 
persoonallinen esiintymistyyli hauskuuttavat edelleen lapsia (Kapi-
ainen 2010, 9). Tuon aikakauden tärkeydestä lastenmusiikin saralla 
kertoo yli 50 tehtyä lastenmusiikkilevyä.

1970-luvulta mainitsemisen arvoinen  asia on myös vuonna 1977 
aloittanut lastenohjelma Pikku Kakkonen, joka vielä tänäkin päivänä 
viihdyttää lapsia. Tuskin kukaan voi olla muistamatta Karvakuonoja 
tai Nalle Luppakorvan Heikki Määttäsen suomentamia sanoja: Olen 
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pieni nalle vain, pullea, lasten kanssa viihdyn ain. Olen pieni nalle 
vain, pörheä, lapset mua rakastaa.

Marjatta Pokelan Mörköooppera sekä Rölli-peikon laulut kuuluvat 
1980-luvun tärkeimpiin teoksiin, mikä kertoo siitä, että 80-luvun 
lastenmusiikki pohjautui pitkälti satuhahmoihin (Nikkinen 2008, 
12). 1980-luvulla yleistynyt C-kasetti sekä lisäsi monipuolisen las-
tenmusiikin tekemistä että toi lastenmusiikin helposti perheiden 
ulottuville (Aarnio 2012, 16). Krokfors (2010b, 171) kuitenkin mai- 
nitsee myös huonon puolen: alkoi syntyä monenkirjavaa, heikkota-
soista ja nopeasti tehtyä musiikkia. 

Radiossa lastenkuunnelmat ja puhelintoivekonsertit olivat suosit-
tuja, ja niissä soitettiin paljon perinteisiä lastenlauluja. 1990-luvun 
alussa lasten musiikkiohjelmia oli vielä runsaasti, mutta samalla teh- 
tiin kanavauudistuksia ja esimerkiksi Lasten puhelintoivekonsertti 
siirtyi Radiomafian lauantaiaamuun. Vuosikymmenen loppupuolel-
la kanavasta alkoi tulla nuorisokanava, ja yhtäkkiä lastenohjelmat 
lopetettiin kokonaan. Ylen ykkönen otti kuitenkin lastenmusiikin 
takaisin ohjelmistoonsa ja lähetti ohjelmia vielä pitkään. (Sam-
malkorpi 2010, 194–195.)

Vuonna 2011 Yleisradio lopetti ainoan lastenmusiikkia sisältävän 
radio-ohjelmansa, Pikku Ykkösen. Lastenohjelma ei radion mukaan 
enää sopinut kanavan profiiliin (Aarnio 2012, 20). Tänä päivänä 
Yleisradio tarjoaa kuitenkin lastenmusiikkia Pikku Kakkosen ra-
diossa, jota voi kuunnella Yle Areenassa.

Joulukuussa 2013 helsinkiläinen Bassoradio aloitti lauantaiaamun 
lastenmusiikkiohjelman yhdessä levymerkki Ipanapan kanssa. Vaik-
ka ohjelmassa suurimmaksi osaksi soitetaankin uudempia lasten- 
lauluja, joukkoon mahtuu myös itselleni tuttuja perinteisiä laulu-
ja, joista on tullut klassikoita. Bassoradion lastenohjelman filosofia 
kuulostaa samalta kuin 1970-luvun alussa lastenmusiikkia muutta-
nut ajattelu: lapset pääsevät vaikuttamaan ja osallistumaan ohjel-
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man tekoon, ja näin tuodaan nykyaikaista lastenkulttuuria esille 
lasten omien kokemusten kautta (Bassoradio 2013).

Radio-ohjelmien ja levyjen lisäksi lastenmusiikin historiasta on 
hyvä mainita myös televisio sekä tietokonepelit. Vuonna 1990  
MTV3:lla aloitti VipVision-yhtiön tuottama lasten laulukilpailu 
Tenavatähti, joka oli hyvin suosittu (MTV Internet 2012). Kilpailun 
osallistujat eivät kuitenkaan laulaneet perinteisiä lastenlauluja vaan 
ennemminkin aikuisten lauluja, mikä on itseäni aina ihmetyttänyt. 
Tenavatähteä seurasi Karuselli, jota esitettiin valtakunnallisilla 
televisiokanavilla vuoteen 2000 asti. Vuonna 2003 MTV3-kana- 
valla aloittanut lasten laulukilpailu Staraoke perustui videopele-
jä kehittävän Housemarque-yhtiön PC-peleihin (Housemarque 
2012). CD-levyllä julkaistu Staraoke-peli sisälsi tuttuja perinteisiä 
lastenlauluja, joita pystyi laulamaan mukana karaoketyyliin. Stara-
oke-ohjelmaformaatti on menestynyt myös ulkomailla, ja se voitti 
Emmy-palkinnon vuonna 2008. Pelistä on julkaistu versiot sekä  
iPhonelle että iPadille, mutta sovellukset sisältävät harmillisesti 
vain muutamia lauluja.

1990-luvulta tähän päivään lastenmusiikki on saanut vaikutteita eri- 
tyylisestä musiikista, ja musiikki voi olla melkein mitä vain rockista 
kansanmusiikkiin – Fröbelin palikoista Satu Sopaseen & Tuttiorkes-
teriin (Ahola & Nikulainen 2010, 257). Nykyään lastenmusiikkia 
esitetään isoilla areenoilla ja siitä on tullut laadukkaasti tuotettua. 
Erityisen hieno asia ovat vauvoille sävelletyt laulut sekä vauvojen 
laulukirjat, jotka sisältävät lauluja, loruja ja leikkejä. On tutkittu, että 
alle kolmevuotiaiden kokemukset musiikista vaikuttavat heidän 
kehitykseensä niin musiikin, kielen kuin ajattelun saralla, ja tästä 
syystä jo vauvoille halutaan tuottaa omaa, heidän kehitykselleen so-
pivaa musiikkia (Aarnio 2012, 21).

Uutta lapsille suunnattua musiikkia julkaistaan nykyään jatkuvas-
ti, mutta myös vanhoja perinteisiä lastenlauluja sovitetaan uusiksi. 
Tästä hyvänä esimerkkinä on muun muassa PMMP-yhtyeen vuonna 
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2007 julkaistu Puuhevonen-levy. Muusikot Paula Vesala ja Mira Luo-
ti olivat huolestuneita siitä, että lastenlauluja ei enää kuunnella ala- 
asteiässä. Siksi he tekivät levyn, joka on täynnä uudelleen sovitettu-
ja lastenlauluklassikoita. (Ahola & Nikulainen 2010, 259.) Lasten- 
kulttuurin muuttuessa perinteet siis kuitenkin säilyvät, kun vanhem-
muus tuo aikuisille muistoja omasta lapsuudesta, ja näin lapsuuden 
laulut siirtyvät omille lapsille yhdessä uusien lastenlaulujen kans-
sa (Leppänen 2010, 186). Nikkisen (2008) tekemässä opinnäytet-
yössä “Onko perinteiset lastenlaulut katoamassa” 10–40-vuotiaat 
haastateltavat kommentoivatkin mielenkiintoisesti, että nykyajan 
lastenlaulut ovat liian samanlaisia kuin kaikki muukin musiikki. He 
pitivätkin tärkeänä, että lapsille lauletaan myös perinteisiä lasten-
lauluja. Nikkisen löydös vahvistaa omaa ajatustani siitä, että perin- 
teisiksi lastenlauluiksi mielletään edelleen ennen 1990-lukua 
selkeästi lapsille sävelletyt ja sanoitetut laulut. 

2.2 Musiikin merkitys lapselle

Musiikki kuuluu kaikille ja jokaiselle lapselle pitäisi tarjota mah-
dollisuus tunteisiin, joita musiikki herättää. Lapsen kasvulle ja ke-
hitykselle on tärkeää kokea musiikin kuuntelun, laulamisen ja mu-
siikin mukaan liikkumisen tuottamat ilon ja mielihyvän tunteet. 
(Ruokonen 2007, 73.)

Vauva on elämänsä ensimmäisestä parkaisusta lähtien tekemisissä 
erilaisten musiikillisten elementtien kanssa. Kun äiti tuudittaa vau-
vaa rytmikkäästi, vauva aistii äänestä korkeuksia, sävyjä ja voimak-
kuuksia. Sinkkonen (1997, 43) kutsuu sitä ”puheen musiikiksi”, jon-
ka vauva tajuaa ennen kuin sanat merkitsevät hänelle mitään. 

Ensimmäisiä laulumaisia piirteitä on jokeltelulaulussa, joka on 
yleensä vastareaktio esimerkiksi vauvan kuulemaan musiikkiin. 
Jokeltelut ovat tavallisesti merkki siitä, että vauvalla on hyvä olo. 
1–1,5 vuoden iässä lapsi alkaa tuottaa lauluja oma-aloitteisesti. 
Nämä laulut ovat aluksi sanattomia, mutta pian lapsi alkaa käyttää 
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sanoja, jotka ovat hänen mielestään jotenkin erikoisia. 2–3 vuoden 
iässä laulut pitenevät ja niihin tulee kertausta. Oma-aloitteiset lau-
lut liittyvät usein tilanteisiin, joissa leikitään tai joissa on mukana 
liike kuten automatkoilla. Kolmen vuoden iässä lapsi alkaa jäljitellä 
kuulemiaan melodioita ja oppii näin hänelle laulettuja lauluja. 
(Ahonen 2002, 53–54.) Lapsi on myös kiinnostunut kotoa löytyvistä 
”soittimista”, erilaisista tavaroista ja astioista, ja haluaa tuottaa 
ääniä niiden avulla (Ruokonen 2001, 125).

3–4-vuotias tunnistaa loruja ja osaa yhdistää niitä helppoihin lau-
luihin. Ympäristön vaikutus alkaa näkyä selvemmin, ja lapsi tie-
dostaa sykkeen, melodian, tempon ja sävelkorkeuden. Lapsi, jolle 
lauletaan paljon tai on muuten kasvanut musiikillisesti virikkeelli-
sessä ympäristössä, osaa ja haluaa laulaa itse. Hän myös keksii omia 
sävelmiä ja varioi tutuista lauluista omia versioitaan. 4–5-vuotiaana 
lapsi osaa laulaa jo kokonaisia lauluja ulkoa ja tunnistaa eri instru-
menttien ääniä. (Ruokonen 2001, 125–126.)

Lapset kuuntelevat ja kuluttavat musiikkia päivittäin sekä aikuis-
ten seurassa että omaehtoisesti. Lapsille musiikin kuuntelu on vain 
hauskaa, he eivät ajattele sen kehittävän heitä. Musiikki kuiten-
kin auttaa oppimisessa ja kasvamisessa, ja se kehittää niin tunne-
elämää kuin ajattelukykyä. Lapselle pitäisi tarjota monipuolisia 
musiikkikokemuksia jo pienenä, sillä suhde musiikkiin luodaan 
varhaisessa vaiheessa. Ei siis ole yhdentekevää, millaista musiikkia 
lapsi kuuntelee. (Aarnio 2012, 24–25.) 

Varhaisiän musiikkikasvatus 0–8-vuotiaille tapahtuu päiväkodeis-
sa, kerhoissa ja musiikkileikkikouluissa. Musisointia on toki myös 
kodeissa, mutta varsinkin päiväkodit ovat tärkeässä asemassa las-
ten muodollisesta musiikkikasvatuksesta puhuttaessa. (Aarnio 
2012, 26.) Päiväkotien ja yleisesti päivähoidon tavoitteena on tukea 
vanhempia lasten kasvatuksessa ja näin edistää lapsen kasvua, kehi- 
tystä ja oppimista. Musiikki on tärkeä osa tässä kasvatustehtävässä, 
sillä se luo perustan musiikin alkuopetukselle. Tästä syystä päiväko-
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tien vastuu lasten musiikkikasvatuksesta onkin suuri. (Aarnio 2012, 
27.) Lisäksi arjessa luontevasti mukana oleva musiikki luo lapselle 
mielihyvää ja turvallisuuden tunnetta (Kapiainen 2010, 22). Kapi-
ainen (2010, 23) muistuttaa myös musiikkikasvatuksen kulttuu- 
rillisesta ja sivistyksellisestä tehtävästä, sillä musiikin on todettu 
vaikuttavan positiivisesti lapsen yleisiin kouluvalmiuksiin. Koska 
musisointi on kuitenkin yksittäisen päiväkotiryhmän omalla vas- 
tuulla, musiikkikasvatuksen taso riippuu täysin päiväkodissa 
työskentelevien henkilöiden omasta kiinnostuksesta ja taidoista 
(Aarnio 2012, 27).

Ensimmäisen musiikki- ja leikkikoulun aloittaessa toimintansa 
vuonna 1958 musiikkiympäristö oli hyvin erilainen verrattuna 
tähän päivään. Nykyään musiikkia on kaikkialla ja lastenmusiikki 
on lähentynyt aikuisten maailmaa. (Kapiainen 2010, 22.) Interne-
tin tarjoamat musiikkipalvelut ja YouTube ovat tuoneet musiikin 
tabletteihin ja puhelimiin, joten kasvattajien merkitys lasten mu-
siikkivalintojen tukemisessa ja valitsemissa on myös kasvanut. En-
nen niin tärkeä suomalainen selkeästi lapsille suunnattu musiikki 
on saanut haastajan valtavasta ulkomaisesta musiikkivalikoimasta. 
Olen myös huomannut ystäväpiirissäni, että yhä nuoremmat lapset 
kuuntelevat niin sanottua nuorisolle suunnattua kotimaista musiik-
kia, kuten Robinia ja englanniksi laulavaa Isac Elliotia.

Uuden lastenmusiikin voidaan ajatella haastavan vanhat perinteiset 
lastenlaulut ja samalla nostavan lastenmusiikin asemaa. Toisaalta 
pitää kuitenkin muistaa, että musiikin tulisi olla tarpeeksi yksinker- 
taista, jotta lapsi oppisi tietyt musiikkikasvatuksessa korostettavat 
musiikin peruskäsitteet (dynamiikka, sointiväri, rytmi, melodia, 
muoto ja harmonia) (Kapiainen 2010, 23). Suomalaiset lastenlaulut 
ja kansansävelmät perustuvatkin toistuviin sana- ja melodiarytmei-
hin, ja esimerkiksi laulujen sanarytmin taputtaminen auttaa lasta 
tavutusten hahmottamisessa, kun hän myöhemmin opettelee omaa 
äidinkieltään (Haapalainen 2014, 23).
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Nykyajan lastenmusiikissa pyritään häivyttämään rajaa lastenmu-
siikin ja muun musiikin välillä, mutta monet uudet laulut ovat liian 
monimutkaisia varsinkin pienelle, alle viisivuotiaalle lapselle. Lisäk-
si lapsille tärkeä leikki ja liike, joiden avulla rytmitaju ja koordinaa-
tio kehittyvät, ja joiden avulla lapsi oppii hahmottamaan musiikkia, 
jäävät uudessa musiikissa vähälle. Siinä kun ei ole samalla tavalla 
ohjeistettuja leikkejä kuten vanhoissa tutuissa lastenlauluissa. Tämä 
onkin yksi selkeä ero uuden ja vanhan lastenmusiikin välillä ja se on 
hyvä muistaa, sillä lasten oppimisedellytyksiä edistävät parhaiten 
toiminnot, joissa korostuu leikki ja musiikki (Kapiainen 2010, 23).

Edellä mainittuun haasteeseen musiikkikasvatuksen tasosta päivä- 
kodeissa voisi hyvinkin auttaa tämän työn aiheena oleva nyky- 
aikainen tablettisovellus, jonka avulla lastenlaulut ja niihin liit-
tyvät leikit saataisiin helposti mukaan päiväkodin arkeen. Ei pidä 
myöskään unohtaa, että suomalainen kansanperinne elää vahvas-
ti vanhoissa lastenlauluissa, joten suomalaisen kulttuuriperinteen 
säilyttäminen ja siirtäminen eteenpäin on musiikkikasvatuksen kes- 
keinen tehtävä (Haapalainen 2014, 22).

2.3 Leikin ja vuorovaikutteisten pelien merkitys lasten 
kehityksessä

Lapsi oppii tekemällä ja leikkimällä. Seuraamalla pientä lasta het-
ken omissa puuhissaan hänet saattaa nähdä rakentamassa palikoil-
la tornia, puhumassa nukeilleen, tekemässä ja tarjoamassa ruokaa 
tai vaikkapa ajamassa kilpaa pikkuautoillaan. Nämä ovat niitä het-
kiä, jolloin lapsen kognitiivinen kehitys rakentuu. (Bee 2000, 173.)

Leikin muoto muuttuu hyvin ilmeisillä tavoilla ikävuosien 1–6 aika-
na. Bee (2000, 173) esittää, että leikin varjolla rakentuvan kog-
nitiivisen kehityksen voi jakaa viiteen vaiheeseen. 

Sensomotorinen vaihe (engl. sensorimotor play) kestää lapsen en-
simmäisen ikävuoden. Tänä aikana lapsi enimmäkseen tutkii ja 



31

liikuttaa esineitä; laittaa niitä suuhunsa, heiluttelee ja siirtää niitä 
pitkin lattioita. Rakenteluvaiheessa (engl. constructive play), kah-
den vuoden iässä, lapsi alkaa rakentaa esineistä erilaisia asioita, 
esimerkiksi palikkatorneja ja palapelejä. 3–6-vuotiaat käyttävät yli 
puolet leikkiajastaan rakenteluun. (Bee 2000, 173.)

Teeskentelyleikit (eng. first pretend play) saattavat alkaa jo yksivuo-
tiaana. Ensimmäiset merkit tästä voivat olla leikkilusikalla syömi-
nen tai leikkikammalla harjaaminen. Leikin kohteena on itse lapsi, 
mutta 15–21 kuukauden kohdilla teeskentelyleikin vastaanotta-
jaksi muuttuu joku toinen ihminen tai lelu, useimmiten nukke tai 
pehmolelu. (Bee 2000, 173.)

2–3-vuotiaana lapsi alkaa käyttää esineitä johonkin muuhun kuin 
mihin ne on alun perin tarkoitettu. Vauvan tuttipullo voi muuttua 
nuken kammaksi, lattiaharja hevoseksi tai tyyny veneeksi. Tätä 
vaihetta Bee (2000, 173) kutsuu korvaavan teeskentelyn vaiheeksi 
(engl. substitute pretend play). 4–5-vuotiaana lapsi saattaa käyttää 
jopa 20 % leikkiajastaan tähän monimutkaiseen teeskentelyleik- 
kiin. Samoihin aikoihin leikkiin astuu mukaan erilaiset roolit. Lapset 
leikkivät esimerkiksi äitiä ja isää tai lääkäriä ja potilasta. Roolihen-
kilöille annetaan nimiä, ja toiselle lapselle voidaan antaa hyvinkin 
selviä ohjeita, miten tietyn roolihenkilön tulee toimia. Tämän roo-
lileikkivaiheen (engl. sociodramatic play) aikana lapsi alkaa luoda 
mielikuvitusystäviä. Pitkään ajateltiin, että mielikuvitusystävä on 
merkki jonkinlaisesta häiriöstä, mutta nykyään se ymmärretään 
normaaliksi kehitysvaiheeksi. Sen on todettu myös laskevan lapsen 
itsekeskeistä suhtautumista maailmaan. (Bee 2000, 173.)

Tietokoneet ja tabletit ovat tuoneet erilaisia näkökulmia lasten 
tapaan leikkiä eikä sitä tulisi kokea uhaksi tai huonoksi suuntauk-
seksi. Vuorovaikutteiset pelit haastavat ongelmien ratkaisuun, ja 
kokeilu, epäonnistuminen sekä uudelleen yrittäminen auttavat las-
ta ymmärtämään, miten hänen itse tekemänsä valinnat vaikuttavat 
kokonaisuuteen. (Lieberman 2006, 379.) 
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Lapset ovat kiinnostuneita erityisesti peleistä, joissa voi rakentaa 
tai tutkia asioita (Lieberman 2006, 381) – siis aivan kuten tavallisis-
sa leikeissä kahden ikävuoden tienoilla (Bee 2000, 173). Hyvän tari-
nan voimaa peleissä ei myöskään pidä väheksyä, sillä mielenkiintoi- 
nen tarina voi olla erinomainen motivoija jatkamaan peliä loppuun 
asti. Tutkimuksissa (Lieberman 2006, 379-385) on pystytty osoit-
tamaan, että selkeästi visuaaliset vuorovaikutteiset pelit kehittävät 
avaruudellista havaintokykyä ja visualisointitaitoja, kuten kykyä 
tunnistaa 3-ulotteisia muotoja ja kykyä käännellä niitä mielessään. 
Myös koordinaatiotaidot sekä lukeminen, laskeminen ja piirtämi- 
nen kehittyvät – eikä pidä unohtaa kognitiivisia taitoja, kuten mate-
maattista ajattelua tai suunnittelu- ja päätöksentekotaitoja. 

Liebermann (2006, 393) muistuttaa kuitenkin, että lapset tarvitse-
vat peleihin sisältöä ja toimintoja, jotka on suunniteltu heidän kehi- 
tysvaiheensa ja oppimistarpeensa huomioiden. Myös Bee (2000, 
164) korostaa tätä, sillä lapsi on kuin "pieni tiedemies", joka raken- 
taa ympärillään olevista asioita ja tapahtumista omaa ymmärrys-
tään ja tietämystään maailmasta.

2.4 Tekijänoikeudet musiikin käytössä

Kun musiikkia käytetään erilaisissa käyttötilanteissa, tulee huomioi-
da tekijänoikeus, josta säädetään laissa (404/1961). Tekijänoikeus 
suojaa teoksia kaikissa niiden ilmenemis- ja käyttömuodoissa oli se 
sitten kirjallinen, suullinen tai taiteellinen teos. (Tekijänoikeuden 
tiedotus- ja valvontakeskus 2015.) 

Tekijänoikeus ja tekijänoikeuden suoja syntyvät sinä hetkenä, kun 
tekijä luo teoksen. Saadakseen suojan teoksen täytyy olla itsenäi- 
nen ja omaperäinen eli sen tulee ylittää teoskynnys (Suomen kirjai- 
lijaliitto 2015). Tekijänoikeus suojaa teoksen persoonallista ilmai-
sumuotoa, mutta ei ideaa, aihetta, ajatuksia eikä tietosisältöjä (Teki-
jänoikeus.fi 2015a).
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Euroopan Unionin alueella tekijänoikeus on voimassa tekijän elin- 
ajan ja 70 vuotta hänen kuolemastaan. Muualta peräisin olevien 
teosten tekijänoikeudet ovat voimassa yleensä 50 vuotta tekijän 
kuolin vuoden päättymisestä (Tekijänoikeus.fi 2015b). Suoja-ajan 
päättyessä teokset ovat vapaasti kaikkien käytettävissä.

Teos voi olla myös kustannettu, jolloin tekijänoikeuksista vastaa 
musiikkikustantaja, joka maksaa teoksen tekijälle korvausta. Teosto 
on säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja musiikinkustantajien teki-
jänoikeusjärjestö. Se pitää teoksista ja tekijöistä tietokantaa ja mak-
saa korvaukset tekijöille heidän teostensa käytöstä. Musiikinteki-
jän ja Teoston välinen sopimus ei koske graafisia oikeuksia ja tästä 
syystä painotuotteissa käytettävien sanoitusten oikeuksien lisen- 
sointi kuuluu tekijälle tai musiikinkustantajalle. (Teosto 2015.)

Suunnittelemassani sovelluksessa käytettävät laulut ovat suurim-
maksi osaksi kansanlauluja, joiden tekijäinoikeuden haltijoita ei 
ole tiedossa. Tästä syystä niiden käyttöön ei tarvita lupaa. Sen 
sijaan esimerkiksi Tuiki tuiki tähtönen -laulun suomentaja on tie-
dossa, ja vielä elossakin, joten sanojen käyttöön tulee pyytää lupa.  
Ihahaa-laulussa myös säveltäjä tiedetään, joten sen käytöstä tulee 
maksaa tekijänoikeuskorvausta.

Opinnäytetyön lukujen välissä olevat typografiset lastenlaulujen 
sanoitukset ovat verkkokaupastani löytyviä lastenlaulujulisteita.  
Tuiki tuiki tähtönen -laulun suomentaja Maisa Krokfors on antanut 
minulle luvan käyttää suomennostaan kyseisessä tarkoituksessa. 
Sovelluksen luonnoksissa olevat eläimet on piirtänyt verkkokaup-
paani varten Maria Tiido.
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3 LAPSET KÄYTTÄJINÄ
Tässä luvussa selvitän, minkälaista lasten mediakäyttö on tänä 
päivänä. Lisäksi kerron mediakäytön hyvistä puolista ja vanhem- 
pien merkityksestä lasten mediakasvatuksessa. Luvun toisessa 
osassa perehdyn tablettisovellusten käytettävyyteen sekä siihen, 
mitä vuorovaikutteisten sovellusten suunnittelussa tulisi ottaa huo-
mioon.

3.1 Lasten mediakäyttö

Suomalaisten lasten kasvavasta mediakäytöstä kertoo Lasten media- 
barometri 2014 -tutkimus (Suoninen 2014, 25), jonka mukaan jo rei-
lu kolmannes 0–8-vuotiaista käyttää internetiä päivittäin. Alle kak-
sivuotiaistakin 85 prosenttia on käyttänyt internetiä joskus, ja tässä 
ikäryhmässä on eniten lapsia, jotka käyttävät internetiä vain kän-
nykällä tai tabletilla. Tavallisimmat palvelut, joita lapset käyttävät, 
ovat erilaiset tilausohjelmapalvelut, esimerkiksi Yle Areena sekä 
videopalvelut kuten YouTube. Myös oman poikani ehdoton suosikki 
on YouTube, josta hän katselee hyvin eri tyyppisiä ohjelmia – lasten 
piirrettyjä, junavideoita sekä lastenlauluvideoita.  

Näiden niin sanottujen kuvaohjelmien lisäksi medialaitteita käyte-
tään pelien pelaamiseen; 3–4-vuotiaista jo kolmannes pelaa pelejä 
viikoittain (Suoninen 2014, 35). Ne alle 4-vuotiaat lapset, joilla on 
mahdollisuus käyttää kosketusnäytöllistä laitetta kotona, pelaavat 
pelejä selvästi useammin kuin muut saman ikäiset. Suurin osa alle 
kuusivuotiaista lapsista viettää säännöllisesti peliaikaa yhdessä 
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vanhemman kanssa, mutta yksin pelaaminenkin on suosittua; 61 
prosenttia 3–4-vuotiaista pelaa myös yksin. Se, että lähes kaksi kol-
masosaa 3–4-vuotiaista pelaa kosketusnäytöllisiä pelejä, vahvistaa 
omaa näkemystäni siitä, että lastenlaulusovelluksessani tulee olla 
myös pelillinen näkökulma.

Lasten mediabarometri 2014 -tutkimuksen (Suoninen 2014, 46) 
mukaan 58 prosenttia 0–8-vuotiaista kuuntelee radiota tai musiik-
kia päivittäin; 1–2-vuotiaista jopa kaksi kolmannesta. Neljännes 
lapsista kuuntelee lastenmusiikkia päivittäin, mutta koska lapsille 
suunnattuja radio-ohjelmia ei oikeastaan enää ole, suurin osa lap-
sista kuuntelee musiikkia muista lähteistä. 

Vaikka digitaalisten laitteiden käyttö kasvaakin jatkuvasti, on kir-
joilla ja lukemisella vielä onneksi vahva asema suomalaisessa kult-
tuurissa, ja lapset saavat nauttia ääneen lukemisesta säännöllisesti. 
Kaksi kolmasosaa 0–8-vuotiaista lukee kirjoja ja lehtiä vähintään 
kerran päivässä, ja neljälle viidestä alle kouluikäiselle luetaan 
ääneen päivittäin. (Suoninen 2014, 63.)

Tässä opinnäytetyössä en oteta kantaa siihen, kuinka hyödyllistä 
tai haitallista lasten mediakäyttö on, mutta on selvää, että vanhem-
man tehtävänä on suojella lasta median haitallisilta vaikutuksilta. 
Lapsella ei ole osaamista mediasisällön oikeanlaiseen käyttöön, 
joten sen opettaminen kuuluu nykyaikaiseen vanhemmuuteen 
(Piirainen 2014, 3). Tutkimuksen (Suoninen 2014, 58) mukaan van-
hemmat tuntevat lasten pelaamat pelit huomattavasti huonommin 
kuin kuvaohjelmien sisällöt. Huomioitavaa on myös se, että pien- 
ten lasten päivittäistä kuvaohjelmien katselua ei mielletä internetin 
käytöksi.

Sopivasta niin sanotusta ruutuajasta puhutaan paljon, mutta suo- 
situsta sille on vaikea antaa, joten tärkeämpää on miettiä, mitä 
lapsi ruudun äärellä tekee. On myös hyvä muistaa monipuolisuus 
ja tasapaino tekemisten välillä. MLL:n vanhemmille tarkoitetun 
Mediakasvatus-sivuston (Valkonen 2015) mukaan on tärkeää, että 



38

lapsi käyttää ikäänsä nähden sopivaa ja laadukasta mediasisältöä, 
jolloin medialaitteiden ja ohjelmien avulla voidaan oppia erilaisia 
taitoja. Lastenneurologian erikoislääkäri Piia Haapala (Yle 2014) 
sanoo, että pelaaminen voi kehittää esimerkiksi lapsen loogista ja 
matemaattista ajattelua ja lisää, että pelaamisessa lapsi osallistuu 
tekemiseen vuorovaikutteisesti, toisin kuin passiivisessa televisio-
ruudun katselussa. Parhaiten lapsi kuitenkin oppii asioita jakaes-
saan mediakäytön kokemukset läheisten ihmisten kanssa; vanhem-
man rooli lapsen tukemisessa sekä mediakäytön että tabletin käytön 
opettelussa onkin ratkaisevan tärkeää (Couse 2010, 95).

Mediakasvatuksen professori Sirkku Kotilainen (Nuorisotutkimus-
seura 2014) sanoo Lasten mediabarometri 2014 -tutkimustulosten 
osoittavan kuinka tärkeitä median tulkintataidot ovat jo alle koulu-
ikäisille lapsille. Erilaisten mediasisältöjen käyttö tulisikin huomi-
oida varhaiskasvatustyössä, ja vanhempia tulisi tukea mediakasva-
tuksessa.  

3.2 Lapsille suunnattujen vuorovaikutteisten sovellus-
ten suunnittelusta

Geistin (2012, 30) tekemän tutkimuksen mukaan jo kaksivuo-
tiaat lapset käyttävät lyhyen ohjeistuksen jälkeen kosketusnäytöl-
lisiä laitteita sujuvasti, mikä johtunee helposti ymmärrettävästä 
käyttöliittymästä. Nielsenin (2010) mukaan nykypäivän lapsilla 
on jo seitsemänvuotiaana monen vuoden kokemus tietokoneista ja 
kosketusnäytöistä, koska he aloittavat niiden käytön heti, kun osaa-
vat istua ja koskettaa näyttöä. 

Kun suunnitellaan sovelluksia lapsille, tulisi muistaa, että heidän 
motoriset taitonsa ovat suppeammat kuin aikuisilla; taidot ovat 
vasta kehittymässä (Aziz 2013, 447). Vaikka aikuiset ja lapset ovat-
kin erilaisia käyttäjiä, perusasiat, joilla käyttöliittymästä tehdään 
helppokäyttöisiä, toimivat kuitenkin kummallekin kohderyhmälle. 
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Nielsen (2010) myös korostaa, että eri-ikäiset lapset käyttävät 
sovelluksia eri tavalla, joten ei voida puhua niin sanotuista lapsille 
suunnitelluista sovelluksista vaan ne pitäisi suunnata erikseen 
3–5-vuotiaille, 6–8-vuotiaille ja 9–12-vuotiaille. 

Yli 40 vuotta lasten mediakäyttöä tutkineen koulutusorganisaa- 
tio Sesame workshopin Best practices: Designing Touch Tablet 
Experiences  for Preschoolers -dokumenttiin (Sesame Workshop  
2012) on koottu kattavasti asioita, joihin hyvässä vuorovaikuttei-
sessa suunnittelussa tulisi kiinnittää huomiota. Seuraavat ohjeis-
tukset perustuvat pääosin kyseiseen dokumenttiin.

3.2.1 Ohjeet ja palaute

Se, mitä tablettisovelluksen ensimmäisessä näytössä tapahtuu, 
vaikuttaa paljon käyttäjän mielikuvaan jatkosta. Sovellus voidaan 
aloittaa esimerkiksi pelihahmon tervehdyksellä tai musiikilla (Sesa- 
me Workshop 2012, 4). Alussa on hyvä kertoa sovelluksen tai pelin 
tavoite ja miten se saavutetaan. Aloituksen lisäksi myös lopetus on 
tärkeä, joten on hyvä miettiä, miten peli loppuu, ja miten sen voi 
aloittaa uudelleen. 

Pienet lapset eivät yleensä vielä osaa lukea, joten heille kannattaa 
antaa selkeät ohjeet. Parhaat tavat ovat vuoropuhelu sekä visuaali- 
nen vahvistaminen, esimerkiksi kohteesta A kohteeseen B vievän 
polun korostaminen hetkellisesti. Perusteelliset peliohjeet ja asetus- 
ten muuttaminen tulisi suunnata vanhemmille.

Lapselle on tärkeää antaa palautetta sekä vääristä että oikeista vas-
tauksista. Väärissä vastauksissa kannattaa käyttää sekä ääntä että 
visuaalista palautetta kannustamaan ja osoittamaan mikä meni 
väärin. Palaute voi olla pelkästään “Vastauksesi oli väärin, kokeile 
uudestaan” tai ohjeistava “Vastauksesi oli väärin. Sinun täytyy löytää 
kolmio. Siinä on kolme sivua ja kolme kulmaa”. Oikeista vastauksista 
annettu positiivinen palaute pitää lapsen motivoituneena ja innos-
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tuneena. Palaute voi olla esimerkiksi “Löysit hienosti kirjaimen A”. 
Kun tähän lisää sekä erilaisia tehosteääniä, kuten trumpetin ääntä 
tai "ding–dong" -efektejä, että visuaalisia palautteita, lapsi tuntee 
onnistuneensa hyvin. Jos lapsi ei tiedä mitä tehdä eikä kosketa ruu-
tua, tietyn ajan päästä kannattaa näkymään tuoda jonkinlainen ohje. 
Tarinoissa tämän ajan suositellaan olevan 3–5 sekuntia ja peleissä 
6–8 sekuntia. (Sesame Workshop 2012,4-5.) 

3.2.2 Eleet

Ele (engl. gesture) tarkoittaa kosketusnäytöllä yhdellä tai useam-
malla sormella tehtävää liikettä, jonka lopputuloksena käyttäjä 
saa tehtyä tietyn toiminnon. Monien eri eleiden käyttö voi hämätä 
käyttäjää, joten hän saattaa unohtaa mitä elettä pitää käyttää tiet-
tyyn toimintoon. Budiu & Nielsen (2010, 77) suosittelevatkin, että 
käytössä olisi vain muutama tuttu ele ja toistuviin toimintoihin 
käytettäisiin kaikkein tutuimpia eleitä. Lapsille eleet tulisi selittää 
selkeästi.

Helpoimmat (intuitiiviset) eleet

Napautus/kosketus (engl. tap) on kaikkein intuitiivisin ja helpoin 
ele (Sesame Workshop 2012, 6). Napautettavissa/koskettavissa ele- 
menteissä tulisi olla selkeä, visuaalinen korotus ja koskettavien 
kohtien tulisi olla tarpeeksi isoja. Tavallisimmissa toiminnoissa, 
kuten sivun kääntämisessä, tulisi antaa mahdollisuus napauttaa 
mihin kohtaan tahansa näytön oikeassa tai vasemmassa reunassa 
ennemmin kuin vaatia esimerkiksi vain nuoli-ikonin napauttamista 
(Budiu & Nielsen 2010, 38).

Sormen liikuttaminen (engl. draw/move) on lapsille helppoa, 
koska he rakastavat sormella piirtämistä ja asioiden jäljittelyä. He 
kuitenkin nostavat helposti sormen pois näytöltä, ja tällaisessa ti-
lanteessa kannattaa hyväksyä myös tehtävän osittainen onnistumi-
nen. (Sesame Workshop 2012, 6.) Azizin (2013, 449) mukaan tämä 
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ele on erityisen hankala 2–3-vuotiaille. Anthonyn & Brownin & 
Niasin (2013, 163) tekemän tutkimuksen perusteella he suosittele-
vatkin, että lapset näkisivät näytöllä reitin, jota pitkin heidän sormen-
sa liikkuu. Lapset eivät vielä osaa kuvitella sormen reittiä, joten vi-
suaalinen palaute voi auttaa heitä kehittämään silmän ja käden välistä 
koordinaatiota. Lisäksi se parantaa sekä huolellisuutta että itseluot- 
tamusta.

Pyyhkäisy (engl. swipe) on helppo ele, mutta lapselle tulisi osoittaa 
esimerkiksi kuvakkeen avulla, missä kyseinen ele toimii (Sesame 
Workshop 2012, 6). Pyyhkäisyalueelle ei tulisi myöskään laittaa 
muita kriittisiä toimintoja, sillä kyseinen ele vaatii enemmän fyy-
sistä ponnistelua kuin esimerkiksi napautus, ja siksi se saattaa osua 
vahingossa väärään kohtaan (Budiu & Nielsen 2010, 39).

Lapset onnistuvat useimmiten koskettamaan elementtiä ja raa-
haamaan (engl. drag) sen uuteen paikkaan, mutta vaikeutena on 
edelleen pitää sormi koko ajan näytöllä. Vaikka liukusäätimen 
(engl. slide) käytössä on periaatteessa kyse samasta eleestä kuin 
raahaamisessa, lapset eivät ole yhtä tottuneita sen käyttöön. Jos liu-
kusäädintä halutaan käyttää, lapselle tulisi osoittaa selkeästi sää-
timen alku- ja loppupää sekä antaa tarpeeksi suuri elementti, jota 
raahata. (Sesame Workshop 2012, 6.)

Haastavammat eleet

Nipistys (engl. pinch) tarkoittaa yleensä jonkun elementin pie-
nentämistä kahdella sormella. Ele on lapselle haastava eikä sen 
käyttöä suositella keskeisiin toimintoihin. Kallistus/ravistus (engl. 
tilt/shake) on tabletin koon ja painon takia haastavaa. Lasten voi 
olla hankalaa hallita kallistus- ja ravistustoimintoja, mikä saattaa 
lisätä myös tabletin rikkoutumisriskiä. (Sesame Workshop 2012, 7.)

Usean sormen kosketus on monesti tahatonta, joten kaksois-
kosketusta (engl. multi-touch) ei suositella käytettävän, kuten ei 
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myöskään kevyttä näpäytystä (engl. flick/fling), sillä se tarkoit-
taa lapsille samaa kuin napautus. Myös kaksoisnapautus (engl.  
double tap) on vaikea ele, ja sitä suositellaankin käytettävän vain 
silloin, kun halutaan estää lasta tekemästä jotakin toimintoa, esi-
merkiksi maksullisten palveluiden ostamista. (Sesame Workshop 
2012, 7.)

3.2.3 Käyttöliittymäelementit

Käyttöliittymä (engl. user interface) on sovelluksen näkyvä osa, jon-
ka avulla käyttäjä ja sovellus ovat vuorovaikutuksessa keskenään 
(UX Booth 2015). Käyttöliittymäelementtejä ovat esimerkiksi navi- 
gaatio, painikkeet, valintaruudut, valikot ja tekstikentät – kaikki 
vuorovaikutteinen kokemus. Seuraavassa esitellään muutamat 
tärkeimmät toiminnot.

Sovelluksen valikkoon pääseminen mistä tahansa kohdasta on 
tärkeää. Vuorovaikutteisissa sovelluksissa myös tarinan eri sivujen 
tai pelin eri vaiheiden tulisi olla helposti saatavilla (Sesame Work-
shop 2012, 11). 

Yksi tärkeimmistä toiminnoista, joka monesti puuttuu sovelluksis-
ta, on takaisin-painike, joka auttaa käyttäjää palaamaan edelliseen 
näkymään (Budiu & Nielsen 2010, 43). Aikuisille kyseinen painike 
on kuitenkin tärkeämpi kuin lapsille, sillä Nielsenin (2010) mukaan 
lapset eivät sitä käytä. Takaisin-painikkeen tarpeellisuus riippuu 
paljon myös sovelluksesta ja sen sisällöstä. Lasten sovelluksissa, esi- 
merkiksi Lego Duplo -sovellukset (Lego 2016), takaisin-painikkeen 
tilalla käytetään muun muassa visuaalista sivukarttaa, jonka avulla 
lapsi voi valita mille sivulle hän siirtyy.

Koti-painike on tärkeämpi kuin takaisin-painike, ja Budiu & Nielsen 
(2010, 58) toteavatkin, että käyttäjälle tulee antaa mahdollisuus 
siirtyä aloitussivulle missä vaiheessa tahansa. Näin käyttäjällä on 
tunne ennakoitavuudesta ja hallinnasta, ja hän pääsee sovelluksen 
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alkuun, josta hän voi jatkaa sovelluksen muihin sisältöihin. Sivun 
kääntämiseen, joka on kuvakirjasovelluksissa toistuva toiminto, 
Budiu & Nielsen (2010, 39) suosittelevat kahden eri eleen tukemis-
ta; napautuksen ja pyyhkäisyn. 

Näkymättömät toiminnot pitävät lapsen mielenkiinnon yllä. Kun 
lapselle näytetään alussa, että sovelluksessa on piilotettuja alueita, 
hän nauttii niiden löytämisestä. Alueet voidaan näyttää esimerkiksi 
niin, että ne ovat hetken esillä ja katoavat sitten näkyvistä pois. Näin 
lapsi tietää, mistä lähteä etsimään uusia asioita. (Budiu & Nielsen 
2010, 51–52.)

Lapset pitävät tablettia enimmäkseen vaakatasossa, joten sovel-
lus kannattaa suunnitella ensisijaisesti vaakamuotoon. Sovellus 
tulisi myös lukita niin, että se ei käänny, vaikka lapsi kääntäisikin 
tablettia. (Sesame Workshop 2012,11.) Hyvä huomio on myös se, 
että lapset saattavat nojata ranteillaan tablettiin, joten painikkeita 
ei kannata sijoittaa näytön alareunaan tai kulmiin, joista tablettia 
usein pidetään kiinni (Aziz 2013, 447). 

3.2.4 Visuaalinen ilme

Piiraisen (2014, 27) tekemän tutkimuksen mukaan visuaalinen ilme 
on sovelluksen yleensä hankkiville vanhemmille tärkeää. He eivät 
myöskään halunneet ladata sovelluksia, joita käytetään vain kerran. 
Heidän mielestään niissä pitää olla hyvä tarina ja tarpeeksi vuoro- 
vaikutteisia elementtejä, jotta lapset voivat käyttää niitä monia ker-
toja. Keksimisen ilo on tärkeämpää kuin se, löytääkö lapsi kaikki 
asiat ensimmäisellä kerralla. Tästä syystä osa sisällöstä voi hyvin 
olla piilossa seuraavaa kertaa varten, jolloin lapsi kokee riemua 
löytäessään jotakin uutta (Holm 2013, 22). Vanhemmat mainitsivat 
myös valitsevansa mieluiten sovelluksia, joissa on opetuksellista ja 
kannustavaa sisältöä; jotakin, mikä auttaa lasta esimerkiksi puheen, 
sanaston ja lukemisen kehittämisessä (Piirainen 2014, 27).
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Vuorovaikutteisten elementtien tulisi erottua selkeästi muusta 
näytöllä olevasta sisällöstä, ja niiden tulisi näyttää siltä, että ne ovat 
toiminnallisia (Budiu & Nielsen 2010, 51). Samanlaisten toiminto-
jen yhtenevät ulkoasut, korostusvärit ja tarpeeksi isot painikkeet 
helpottavat sovelluksen käyttöä. Painikkeissa ja ikoneissa tulisi 
huomioida johdonmukaisuus ja selkeys; esittävät kuvakkeet tuke-
vat sovelluksen helppokäyttöisyyttä. (Sesame Workshop 2012, 12.) 
Nielsenin (2010) mukaan lapset kiinnittävät yleisestikin huomiota 
enemmän kuviin kuin tekstiin. Tästä syystä esillä ei saisi olla mitään 
sellaista, joka ei liity sisältöön tai ei ole muuten olennaista toimin-
non suorittamisessa. 

3.2.5 Tekstit ja ääni

Koska pienet lapset eivät osaa vielä lukea, sovelluksen osana oleva 
tarina pitäisi pystyä kuuntelemaan lue minulle -toimintona (engl. 
read to me) (Sesame Workshop 2012, 10). Lisäksi kuunteleminen 
vaatii vähemmän kognitiivista työtä kuin lukeminen, joten lapset 
kuuntelevat mieluummin kuin lukevat (Preece, Rogers & Sharp 
2002, 88.) 

Vanhemmat toivovat, että tarinan sanat korostetaan samalla, 
kun tarinaa kerrotaan. Korostus ja luettu ääni tulisi kuitenkin 
voida poistaa, jos vanhempi haluaa itse lukea tarinaa lapsel-
leen. Kirjasimina suositellaan käytettävän päätteettömiä fontteja 
(Sesame Workshop 2012, 10), ja tekstien tulisi olla luettavia ja 
selkeästi taustasta erottuvia (Preece ym. 2002, 78).

Ääniohjeiden tulisi olla lyhyitä ja selkeitä, koska lapset eivät jak-
sa keskittyä pitkiin selityksiin. Tästä syystä äänen ja visuaalisen 
elementin yhdistäminen on suositeltavaa. Lapset myös odottavat 
välitöntä palautetta tekemistään toiminnoista, jolloin ääniefekti on 
tehokas tapa kertoa onnistumisesta tai virheestä. Piiraisen (2014, 
27) tekemässä tutkimuksessa vanhemmat toivoivat, että sovelluk-
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sen äänimaailma ei olisi ärsyttävää ja kovaäänistä tai esimerkiksi 
jatkuvaa sireeniääntä. Yleisesti äänimaailman tulisi olla rauhallinen 
ja sovelluksen muuhun sisältöön soveltuva. 
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4 SUUNNITTELUPROSESSI
Olen toiminut 15 vuoden aikana sekä digitaalisten palvelujen suun- 
nittelijana että toteuttajana. Suunnitteluprosessin sisältö ei vuosien 
aikana ole kovinkaan paljoa muuttunut, mutta tietyn väliajoin  
esille nousee uusia tapoja, jotka hitaasti otetaan mukaan proses- 
seihin. Tässä luvussa käyn läpi yleisiä käyttäjäkeskeisen suun- 
nitteluprosessin vaiheita. Kerron myös oman opinnäytetyöni kes-
keisimmistä suunnitteluvaiheista. 

4.1 Kohti käyttäjäkeskeistä suunnitteluprosessia

Olen nähnyt työurani aikana, kuinka lineaarisesta vesiputousmal-
lista on pyritty siirtymään ketterän kehityksen malliin. Vesipu- 
tousmallissa eri suunnitteluvaiheet tehdään peräkkäin, ja edelli- 
nen vaihe täytyy olla valmis ennen seuraavaan siirtymistä. Vesi- 
putousmallissa ei myöskään alun perin ollut mahdollista arvioida 
suunnitelmaa käyttäjien kanssa. (Preece ym. 2002, 187–188.) 
Toisaalta Boehm (1988) kuitenkin esittää, että vesiputousmal-
li oli paranneltu versio edellisestä prosessimallista, ja siinä alet- 
tiin jo käydä vuoropuhelua kahden vaiheen välillä. Näin vältyt- 
tiin moninkertaisilta ja kalliilta muokkauksilta virhetilanteissa.

Nykyään isot ohjelmistoprojektit pyritään viemään läpi ketterän ke-
hityksen mallilla (engl. agile development). Tämä suunnittelumalli 
painottaa niin suunnittelijoiden, toteuttajien kuin liiketoiminnas-
ta vastaavien henkilöiden yhteistyötä ja sen yhtenä tärkeimpänä 
piirteenä on nopea muutoksiin reagointi; jos jokin palvelun osa 
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vaatii uudelleensuunnittelua, se onnistuu ilman, että koko projektin 
aikataulut pettävät. (Agile Alliance 2016.) Projekti myös pilkotaan 
yleensä moniin lyhyempiin jaksoihin, jolloin saadaan nopeammin 
tuloksia aikaan (Preece ym. 2002, 189).

Ketterän kehityksen mallissa suunnittelua lähestytään usein 
myös käyttäjäkeskeisesti, jolloin oikeat käyttäjät otetaan vahvas-
ti mukaan suunnitteluun (Preece ym. 2002, 188). Käyttäjäkeskei- 
sestä suunnittelusta on puhuttu vuosia, mutta todellisuudessa se on 
ollut hyvin harvinaista verkkopalveluiden kehitysprosessissa aina-
kin niissä yrityksissä, joissa olen työskennellyt. On mielenkiintoista 
huomata, että Jakob Nielsen, joka on yksi käytettävyysalan tunne- 
tuimmista henkilöistä, on kirjoittanut aiheesta jo vuonna 1993 kir-
jassaan Usability Engineering, mutta vasta viime vuosina käyttä-
jäkeskeisyys on otettu oikeasti mukaan. Toki käytettävyystestejä 
on järjestetty pitkäänkin, mutta niissä palvelu on yleensä ollut joko 
testivaiheessa tai jo valmis. Kyseessä ei siis ole käyttäjien mukaan 
ottaminen suunnitteluvaiheeseen, minkä Nielsen mainitsee osana 
käyttäjäkeskeistä suunnitteluprosessia.

Nielsenin (1993, 72) mukaan käyttäjäkeskeisen suunnitteluproses-
sin vaiheet ovat:

1. Käyttäjän ominaisuuksien, tehtävien ja toimintatapojen sel-
vittäminen, käyttäjän tunteminen

2. Vertaileva tutkimus, kilpailevien tuotteiden arviointi

3. Käytettävyystavoitteiden määrittely

4. Rinnakkainen suunnittelu, vaihtoehtoisten prototyyppien 
yhtäaikainen kehittäminen

5. Osallistuva suunnittelu, suunnittelu yhdessä käyttäjän kanssa

6. Käyttöliittymän kokonaisuuden hallinta

7. Suunnitteluohjelmistojen ja heuristiikkojen käyttö

8. Prototyyppien käyttö
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9. Käytettävyystestaus

10. Iteratiivinen suunnittelu

11. Palautteen kerääminen käyttäjiltä käytössä olevasta tuottees-
ta.

Nielsenin suunnitteluprosessissa on paljon sitä, mitä nykyään kut-
sutaan palvelumuotoiluksi. Palvelumuotoilussa suunnittelun keski- 
pisteenä on käyttäjä (Koivisto 2007, 64), ja sen tavoitteena on 
parantaa käyttökokemuksen laatua ja vuorovaikutusta yrityksen ja 
asiakkaiden välillä. Käyttäjäkeskeisen suunnittelun ja eri palvelu- 
muotoilun menetelmien tarkoituksena on saada aikaan käyttäjä- 
ystävällinen, kilpailukykyinen ja käyttäjien tarpeet sekä liiketoimin-
nan tavoitteet täyttävä palvelu tai tuote. 

Mikko Koivisto, joka on palvelumuotoilun edelläkävijöitä Suomessa, 
kuvaa palvelumuotoilua näin: 

”Palvelumuotoilu on elämyksellisten, haluttavien ja käytet-
tävien palvelujen kehittämistä ja johtamista, jossa suun-
nitellaan palvelun aineellisista ja aineettomista tekijöistä 
johdonmukainen yli kanavarajojen kulkeva kokonaisuus.” 
(Koivisto 2007, 65.)

Käyttäjäkeskeisen suunnitteluprosessin lisäksi voidaan puhua vuo- 
rovaikutussuunnittelusta (engl. interactive design). Sen tavoit-
teena on luoda käyttökokemuksia, jotka helpottavat ja paranta-
vat ihmisten arkea ja työelämää (Preece ym. 2002, 6). Vuorovai- 
kutussuunnittelun tärkeimmät ominaisuudet ja vaiheet ovat:

1. Tarpeiden ja vaatimusten kartoitus

2. Käyttäjien mukaan ottaminen suunnitteluun

3. Vuorovaikutteisen version toteuttaminen suunnitelmasta

4. Suunnitelman jatkuva iterointi ja arviointi. (Preece ym. 2002, 
12–13.) 
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Opinnäytetyöni aiheena olevan tablettisovelluksen suunnittelupro-
sessi on tietysti yksinkertaisempi, eikä voida puhua esimerkiksi 
palvelumuotoilusta sen varsinaisessa merkityksessä. On kuitenkin 
hyvä ymmärtää, että verkkopalveluiden suunnitteluprosessin vai-
heita voidaan käyttää myös tablettisovellusten suunnittelussa.  

4.2 Suunnitteluprosessin vaiheet

Oman sovellukseni suunnitteluprosessin vaiheet olivat hyvin pitkälle 
samat, jotka Nielsen on maininnut Usability Engineering -kirjassaan. 
Vaikka kirjan metodit ovatkin kahdenkymmenen vuoden takaa, 
digitaalisten palveluiden suunnittelu pohjautuu edelleen vahvasti 
Nielsenin ajatuksiin. Oma suunnitteluprosessini oli hyvin itera- 
tiivinen eikä se mennyt suoraan alla olevassa järjestyksessä, mutta 
siitä löytyvät kaikki seuraavaksi esiteltävät vaiheet.

4.2.1 Tarpeiden kartoitus

Yleensä projekti alkaa tarpeiden ja vaatimusten kartoituk-
sella (Preece ym. 2002, 186). Jostakin on noussut tarve tie- 
tynlaiselle palvelulle tai tuotteelle, jota lähdetään kehittämään. 
Omassa työssäni tarve suunnittelemalleni sovellukselle syntyi tie-
dosta, että suomenkielistä lastenlaulusovellusta ei vielä löydy. Jos 
haluaisin osaltani saada lapset laulamaan enemmän perinteisiä las-
tenlauluja, voisin ainakin yrittää tehdä jotakin sellaista, mikä saat-
taisi auttaa kyseisessä tehtävässä.

4.2.2 Käyttäjän tunteminen

Tiesin jo pitkään ennen opinnäytetyötä aloittaessani, että haluan 
sen liittyvän jotenkin lapsiin, lastenlauluihin ja digitaalisuuteen. 
Suunniteltaessa palveluita tai tuotteita, tulisi tietää keitä käyttä-
jät ovat ja minkälaisia heidän tarpeensa ovat (Preece ym. 2002, 
186). Tästä syystä selvitin ensimmäiseksi kirjallisuuden avul-
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la, millaista on lasten mediakäyttö, ja mitä musiikki merkitsee 
lapsille. Seurasin myös oman poikani tabletin käyttöä ja yritin  
selvittää, minkälaisista sovelluksista hän pitää, ja miten hän niitä 
käyttää. Huomasin, että hän saattaa päivän aikana käyttää hyvinkin 
erilaisia sovelluksia, mutta jos en ole vierellä seuraamassa, hän ajau-
tuu jossakin vaiheessa vain tuijottamaan passiivisesti YouTubea.

4.2.3 Vertailututkimus, kilpailevien tuotteiden arviointi

Tein vertailututkimuksen (engl. benchmarking) kuudelle sovelluk-
selle, ja tutkin ominaisuuksia, jotka tekevät sovelluksesta käytettävän 
ja mielenkiintoisen. Vertailututkimus on käsitelty luvussa viisi. Ver-
tailututkimuksen lopputuloksena syntyi selkeä käsitys niistä omi- 
naisuuksista, joita haluaisin myös omassa sovelluksessani olevan.

4.2.4 Käytettävyystavoitteiden määrittely

Tutkin, mitä tablettisovellusten suunnittelussa tulisi ottaa huomi-
oon käytettävyyden kannalta. Löydökset on esitelty tarkem-
min luvussa kolme. Minua kiinnostivat erityisesti eleet ja niiden 
käyttöhaasteet. Lapsille suunnatuissa sovelluksissa myös visuaa-
linen käytettävyys on tärkeää. Käytettävyyteen liittäisin myös sen, 
missä ja milloin sovellusta käytetään. Sovelluksen tulisi olla niin 
helppokäyttöinen, että lapsi pystyy käyttämään sitä esimerkiksi 
automatkoilla ilman vanhemman apua. Tai että illalla sovelluksesta 
voisi löytää sopivasti rauhoittavan iltalaulun.

4.2.5 Konseptisuunnittelu

Konseptia ja sovelluksen ideaa olin miettinyt jo paljon aikaisemmin, 
mutta tässä vaiheessa suunnittelin sovelluksen lopullisen idean, 
sisällön ja toiminnot. Lisäksi mietin kokemuksellisuutta, jota kut-
sutaan käyttökokemussuunnitteluksi (engl. user experience design). 
Haastavinta oli päättää, mitkä ideat ja kokonaisuudet otan mukaan 
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lopulliseen suunnitelmaan, ja mitkä jätän jatkokehityslistalle. Kon-
septisuunnitteluvaiheen lopputuloksena syntyi myös kuvaus sovel-
luksen rakenteesta.

4.2.6 Käyttöliittymäsuunnittelu

Kerätyn teoriatiedon, vertailututkimuksen ja oman ammatillisen 
kokemukseni perusteella suunnittelin sovelluksen käyttöliit-
tymänäkymät eli sen, miten sovellus toimii. Tähän kuuluvat muun 
muassa sovelluksen navigointi, eri elementtien paikat ja toiminnal-
lisuuksien kuvaus. 

Halusin käyttöliittymiin myös jotakin visuaalista pelkkien rautalan-
kojen lisäksi. En ole kuitenkaan graafinen suunnittelija, vaikka eri- 
laisia ohjelmia osaankin käyttää. Minulla oli valmiina eläinhahmot, 
jotka on piirtänyt ystäväni Maria Tiido, ja kysyin häneltä opin-
näytetyötä aloittaessani, olisiko hänellä ollut aikaa piirtää minulle 
myös muutamia näkymiä. Aikataulumme eivät kuitenkaan sopineet 
yhteen, ja päädyin lopulta piirtämään maisemat Adoben Illustra-
tor-ohjelmalla. 

4.2.7 Käytettävyyden arviointi

Olen tehnyt monia käytettävyyden asiantuntija-arviointeja sekä 
käytettävyystestejä, mutta en ole koskaan testannut käyttöliitty-
miä lapsilla. Koska sovellukseni on vuorovaikutteinen, siitä olisi 
ollut hyvä tehdä jonkinlainen toiminnallinen prototyyppi. Preece 
ym. (2002, 169) toteavat, että aina ei tarvitse tehdä teknistä toteu- 
tusta vaan vuorovaikutteisuutta voi testata esimerkiksi paperi- 
prototyyppien avulla. Oman kokemukseni mukaan niillä testaa- 
minen ainakin aikuisilla on hankalaa, koska käyttäjä ei saa kokonai-
skuvaa palvelusta eikä pysty siirtymään palvelun eri näkymiin 
samalla tavalla kuin toiminnallisessa prototyypissä. Lisäksi il-
man visuaalista ilmettä oleva prototyyppi herättää yleensä kes- 
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kustelua esimerkiksi värittömyydestä, fonttien koosta ja teksti- 
sisällöstä, joita ei ole vielä mietitty loppuun asti. Rettig (1994) sa-
nookin, että testattava ottaa kantaa vähemmän merkityksettö- 
miin asioihin ja itse oikea asia, josta halutaan kommentteja, voi 
jäädä toissijaiseksi. Myös Preece ym. (2002, 263) huomauttavat, 
että jos mielipiteitä halutaan käyttäjiltä, jotka perustavat mielipi-
teensä ensivaikutelmaan, kannattaa paperiprototyypin sijaan tehdä 
toiminnallinen prototyyppi.

Kaksi Aalto-yliopistosta vuonna 2013 valmistunutta taiteen maiste-
ria, Heidi Holm ja Juha Salonen, ovat opinnäytetyötään varten tes-
tanneet omia sovelluksiaan lapsilla. Minun sovellukseni pääosassa 
on musiikki, jota voi olla haastavaa ellei jopa mahdotonta testata pa-
periprototyypillä, koska siinä ei ole musiikkia mukana. Pelkällä pa-
perilla on vaikea testata myös vuorovaikutteisia elementtejä, minkä 
Holm (2013, 43) totesi testatessaan omaa paperiprototyyppiään 
lapsilla. Syyksi hän arveli sitä, että käyttäjä ei saa tarpeeksi nopeas-
ti palautetta toimistaan. Joitakin elementtejä oli myös mahdotonta 
testata paperilla. Hän yritti esimerkiksi saada kommentteja tabletin 
kallistuksesta, mutta lapset eivät olleet innostuneet ottamaan pa-
perista tablettia käsiinsä.

Lapsia testattaessa tulisi varmistaa, että heitä osallistetaan suun-
nitteluun sopivasti. Liika osallistaminen voi saada aikaan kielteisiä 
tunteita, tylsistyttää heitä tai saada heidät tuntemaan itsensä 
osaamattomiksi. Liian vähäinen mukaan ottaminen puolestaan voi 
saada heidät tuntemaan, ettei heidän mielipiteitään oteta riittäväs-
ti huomioon. (Preece ym. 2002, 478.) Naranjo-Bock (2012) sanoo, 
että erityisesti 3–6-vuotiaiden testaaminen on haastavaa heidän sen 
hetkisen kehitysvaiheensa takia. Sekä Holm (2013, 55) että Salonen 
(2013, 40) huomasivat, että alle 7-vuotiailta lapsilta oli vaikeaa saa-
da vastausta monimutkaisiin kysymyksiin tai ylipäänsä tarkempia 
kommentteja kokemuksesta; he joko pitivät sovelluksesta tai eivät 
pitäneet. Naranjo-Bock (2012) toteaakin, että testitilanteessa olisi 
hyvä olla mukana aikuinen, joka tuntee lapsen ja pystyy kommu-
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nikoimaan testaajalle, mitä lapsi tarkoittaa. Salonen (2013, 40) sa-
noo kuitenkin saaneensa erinomaista tietoa lasten käytöksestä ja 
maailmankuvasta, jotka toimivat hyvinä inspiraation lähteinä uusia 
toimintoja suunniteltaessa.

Sekä Nielsen (1993, 73) että Preece ym. (2002, 263) korostavat 
käyttäjäkeskeistä lähestymistapaa, kun suunnitellaan palveluita ja 
tuotteita, ja tiedän myös oman ammattini kautta, kuinka tärkeää se 
on. Jos opinnäytetyölle asetettu työmäärä ja testaukseen tarvittava 
työmäärä olisivat kohdanneet, olisin tehnyt sovelluksesta toimin-
nallisen prototyypin ja testannut sitä lapsilla. 

Ilman arviointia tai testausta ei voida saada varmistusta sille, 
onko sovellus käytettävä tai onko se ylipäänsä sellainen, mitä 
käyttäjät haluavat käyttää (Preece ym. 2002, 317). Tästä syystä 
annoin käyttöliittymänäkymät arvioitavaksi kollegoilleni Senior 
UX Specialist Mikael Sainiolle sekä Senior Concept Designer 
Liisa Säkkiselle. He katsoivat käyttöliittymät läpi ja tekivät 
niille kevyen asiantuntija-arvion (engl. expert evaluation). 
Sainion ja Säkkisen tarkemmat kommentit löytyvät liitteestä 1. 
Asiantuntija-arviointi on käytettävyyteen hyvin perehtyneiden 
testaajien työkalu, jolla löydetään käytettävyysongelmat jo suun-
nitteluvaiheessa. Arviointi toimii niin, että testaaja tutkii ja käyttää 
palvelua, arvioiden vastaako se tunnettuja käytettävyyden periaat-
teita (Nielsen 1993, 155).

Menetelmästä käytetään myös nimeä heuristinen arviointi 
(engl. heuristic evaluation). Teoriassa heuristinen arviointi ja asian- 
tuntija-arviointi eroavat siinä, että ensin mainittu seuraa tar-
kasti tunnettuja heuristiikkoja, kun taas asiantuntija-arviointi 
perustuu enemmänkin asiantuntijan omaan ammatilliseen koke- 
mukseen (UsabilityNet, 2006). Käytännössä ainakin omalla työpai-
kallani, käytettävyyteen erikoistuneessa Adage Oy:ssä, heuristinen 
ja asiantuntija-arviointi tarkoittavat samaa; kummassakin käyte-
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tään sekä heuristiikkoja että arvioijan omaa kokemusta hyvistä 
käytännön toteutuksista.

Sovellukseni oli vasta käyttöliittymäsuunnitteluvaiheessa, joten 
siitä ei pystytty testaamaan esimerkiksi eleiden toimimista. Olisi 
myös suositeltavaa käyttää useampaa arvioijaa (Nielsen 1993, 156), 
mutta Preece ym. (2002, 410) toteavat, että jo yksikin taitava asian- 
tuntija pystyy löytämään monet käytettävyysongelmat. Arvioin- 
nissa on kuitenkin ongelmansa. Ensinnäkin se antaa tietoa vain 
käyttöliittymän toimivuudesta, koska siinä arvioidaan palvelun nä-
kymiä tiettyjä heuristiikkoja vastaan (UX Magazine. 2015). Toisek-
si sen avulla ei saada tietoa siitä, miten vuorovaikutus käyttäjän ja 
palvelun välillä toimii (UsabilityNet, 2006). Tarkkailemalla käyttä-
jää testitilanteessa suunnittelijat saavat ensisijaista tietoa siitä, mi-
hin suuntaan palvelua tulisi kehittää. Tätä käytännön tietoa ei asian-
tuntija-arvioinnissa ole mahdollista löytää.
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5 VERTAILUTUTKIMUS
Kun halutaan suunnitella helppokäyttöinen, vuorovaikutteinen  
sovellus, yksi hyvä tapa on aloittaa se vertailemalla hyvin ja huonos-
ti tehtyjä sovelluksia (Preece ym. 2002, 2). Vertailu (engl. bench-
marking) on menetelmä, jossa verrataan asioiden, tässä tapauksessa 
erilaisten sovellusten, ominaisuuksia keskenään. Vertailulla py-
ritään löytämään parhaimmat toteutustavat ja toisaalta välttämään 
huonoja käytäntöjä. Vertailuprosessi voidaan jakaa neljään osaan: 
suunnittelu, tiedon kerääminen, analysointi ja soveltaminen. (APQC 
2015.)

Omassa vertailuprosessissani lähdin ensin miettimään, minkä 
tyyppisiä sovelluksia vertailen. Otanko mukaan vain musiikkisovel-
luksia vai pitäisikö niissä olla mukana myös tarinallinen näkökul-
ma? Seuraavaksi aloin etsiä sovelluksia App Storesta ikähaita- 
rilla 2–5-vuotiaat ja hakusanoilla children, music, song, interactive. 
Kävin läpi myös Best apps for kids -sivustoa (Best apps for kids 
2015), jossa sovelluksia voi rajata muun muassa iän, brändien tai eri 
kategorioiden mukaan. Osa hakutuloksissa olevista sovelluksista oli 
minulle jo ennestään tuttuja. Niistä otin mukaan sellaiset, jotka olin 
aikaisemmin yhdessä poikani kanssa niitä käyttäessäni kokenut 
monipuolisiksi ja mielenkiintoisiksi. Valintaa tehdessäni koin, että 
saadakseni laadullisesti hyvän kokonaisuuden minun täytyisi valita 
mukaan myös maksullisia sovelluksia. Jo tässä vaiheessa kiinnitin 
huomiota siihen, että monet ilmaiset sovellukset saattoivat sisältää 
maksullista sisältöä, jolloin ne eivät enää olleetkaan ilmaisia. 
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Kaiken kaikkiaan iPadillani oli haun jälkeen ladattuna parikym-
mentä sovellusta, jotka kävin läpi (Liite 2). Olin valinnut mukaan eri- 
tyyppisiä sovelluksia; osa keskittyi laulamiseen, osa soittamiseen 
ja muutama oli selkeästi vain tarinallinen pelisovellus. Lopulliseen 
vertailuun valitsin kuusi englanninkielistä sovellusta, ja jätin tar-
koituksella pois sellaiset, joissa oli paljon mainontaa ja maksullista 
sisältöä. Oli nimittäin yllättävää, kuinka monessa lapsille suunna- 
tussa sovelluksessa lisäostoja tarjottiin erittäin näkyvästi. Joissakin 
oli myös täysin lastenlauluihin liittymätöntä mainontaa; yhdessä 
oli laulun aikana näytön alalaidassa mainos ”Litteä vatsa 1 konstil-
la”.  Kovasti mietin, miten tuollainen mainos liittyy sovellukseen, ja 
puuttuuko sen tekijöiltä kokonaan ymmärrys siitä, mikä on lapsille 
suositeltavaa ja mikä ei. 

Tässä vaiheessa piti myös päättää, mitä ominaisuuksia tai käyttöliit-
tymäelementtejä olisi hyvä vertailla. Luvussa kolme mainittujen 
ominaisuuksien lisäksi keräsin tietoa seuraavista asioista:

• Onko aloitusnäytöllä musiikkia?

• Minkälainen on sovelluksen visuaalinen ilme?

• Miten navigointi toimii?

• Onko koti-painike näkyvillä koko ajan, ja missä se on?

• Miten sovelluksessa edetään seuraavalle näytölle?

• Miten aikuisille tarkoitetun sisällön lapsilukko toimii?

• Onko lauluissa mukana sanat?

• Voiko omaa laulua äänittää?

• Minkälainen on musiikin laatu?

• Onko sovellus vuorovaikutteinen?

• Onko siinä mukana pelielementtejä?

• Onko sovelluksessa mainoksia tai maksullisia toimintoja?

• Minkälainen on yleisesti käytettävyyden taso?
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• Mitä eleitä sovelluksessa käytetään?

• Onko eleissä tarpeeksi isot kosketuskohdat?

Seuraavaksi käyn läpi kuusi vertailtavaa sovellusta. Vertailusta syn-
tyneen ominaisuustaulukon (Liite 3) avulla lähdin soveltamaan par-
haita käytäntöjä omaan suunnitelmaani. 
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Kuva 1. Nursery Rhymes For Kids, laulunäkymä

5.1 Nursery Rhymes For Kids

Nursery Rhymes For Kids (Internet Design Zone 2015) on kokoelma 
englanninkielisiä lastenlauluja. Kun käyttäjä valitsee aloitusnäky-
mästä laulun, se alkaa soida heti ja laulun sanat ilmestyvät ruudun 
alalaitaan laula mukana -tyylisesti (kuva 1). Sovelluksessa on vahva, 
värikäs visuaalinen ilme, ja käyttäjä löytää siitä paljon mielenkiin- 
toista katseltavaa. 

Sovelluksen lauluissa edetään kahdella eri tavalla. Osassa näkymä 
vaihtuu automaattisesti laulun mukaan, osassa käyttäjän täytyy itse 
klikata ruudun oikeassa alakulmassa olevaa nuoli-ikonia. Mielestäni 
kaikissa lauluissa pitäisi olla sama tapa, jotta käyttäjän ei tarvitse 
joka kerta miettiä, mikä sillä kertaa toimii. 

Sovelluksessa on myös vuorovaikutteisia elementtejä. Hetki ennen 
kuin laulu alkaa, näkymän eri osissa liikkuu vaalean harmaita nuo-
lia. Ne osoittavat kohtia, joita voi laulun aikana koskettaa. Näistä 



61

kohdista tapahtuu erilaisia asioita; esimerkiksi kala hyppää vedessä, 
eläin pitää ääntä tai maanviljelijä alkaa lapioida multaa. Vuoro- 
vaikutteiset osat ovat hyviä sellaisille käyttäjille, jotka eivät malta 
vain kuunnella ja katsella laulua. Kohtia osoittavat nuolet voisivat 
kuitenkin viipyä näytöllä hieman pidempään, jotta käyttäjä ehtisi 
huomaamaan ne paremmin.

Osa lauluista ei lopu automaattisesti, jolloin käyttäjä jää viimeiseen 
ruutuun niin kauaksi aikaa, että ymmärtää itse painaa koti-ikonia 
tai nuolta takaisin edelliseen näkymään. Se, että laulut toimivat 
eri tavalla hankaloittaa käyttöä, koska käyttäjän täytyy joka kerta 
miettiä erikseen, miten laulun saa loppumaan. Pienet lapset eivät 
myöskään välttämättä osaa käyttää koti-ikonia, joten luultavasti he 
sulkevat sovelluksen tabletin kotipainikkeesta.

Nursery Rhymes on lineaarinen sovellus, 
eli käyttäjä etenee sovelluksen alusta 
loppuun poikkeamatta muualle. Sovel-
luksessa ei tästä syystä ole navigaatiota, 
ainoastaan koti-ikoni näkymän vasem- 
massa yläkulmassa. Aloitusnäkymän 
oikeassa alakulmassa on linkki More 
Rhymes, josta aukeaa lapsilukko; tässä 
sovelluksessa se tapahtuu yhteenlaskul-
la (kuva 2). Lapsilukon takaa voi ladata 
lisää lauluja.

Tämän tyyppisiä sovelluksia, joissa pääosassa on laulu ja laulun- 
sanat, löytyy App Storesta paljon. Niissä käytettävyyden taso sekä 
visuaalinen ja musiikillinen laatu vaihtelevat. 

Kuva 2. Nursery Rhymes For Kids, lapsilukko
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5.2 Toddler Jukebox

Toddler Jukebox (Tipitap 2013) sisältää kuusi ilmaista lastenlaulua. 
Laulut valitaan pyöreästä jukeboksin valitsimesta, ja lauluun liittyvä 
animaatio näkyy valitsimen keskiosassa (kuva 3). Sovelluksen vi-
suaalinen ilme on yksinkertainen, mutta siinä on muutamia hausko-
ja yksityiskohtia kuten alalaidassa olevat puupalikan näköiset 
robotit, joista käyttäjä voi itse muuttaa äänen voimakkuutta tai kes-
keyttää laulun. Näissä asetuksissa on myös soita kaikki -ikoni sekä 
sekoita-ikoni, joiden käyttö ei välttämättä aukea pienelle lapselle. 
Ne ovat myös kooltaan hyvin pieniä napautettavaksi. Visuaalinen 
ilme ei ole niin lapsellinen kuin monissa muissa lastenlaulusovel-
luksissa, mikä on hyvä asia.

Sovelluksen koko toiminta on keskitetty yhteen näkymään. Navi- 
gaationa toimii jukeboxin pyöreä valitsin, joten sovelluksessa ei 
tarvita koti-painiketta. Alalaidassa on liukusäädin, jota liikuttamal-

Kuva 3. Toddler Jukebox
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la käyttäjä voi siirtää laulua eteen- ja taaksepäin. Liukusäädintä on 
käytetty myös äänenvoimakkuuden vaihtamisessa. Liukusäädin-
hän ei ole lapselle kaikkein helpoin ele (Sesame Workshop 2012, 
6), mutta Toddler Jukeboxissa säätimen alku ja loppu on merkitty 
selkeästi, mikä helpottaa käyttöä.

Lauluissa on käytetty eri aikuislaulajia, mikä tuo lauluihin mukavaa 
vaihtelua. Säestyksenä toimii muun muassa piano, kitara ja rummut. 
Vuorovaikutteisuutta tai pelillisyyttä sovelluksessa ei ole, mutta lau-
lut ovat sen verran lyhyitä, että niihin ei ehdi kyllästyä.

Vasemmassa yläkulmassa olevan info- 
ikonin alla on kertolaskulla toimiva lapsi- 
lukko (kuva 4). Vanhemmille tarkoite-
tussa sisällössä on ohjeet sovelluksen 
käyttöön sekä tietoa sovelluksen teki-
jästä. Sieltä voi myös asettaa päälle lukon 
kauppaan, jonka ostoskori-ikoni sijaitsee 
sovelluksen oikeassa yläkulmassa. En 
aivan ymmärrä lukon tarkoitusta, koska 
ostoskorista painamalla ilmestyy esiin 
ilman asetuksen päälle laittamista-
kin lapsilukko. Aikuisille tarkoitetussa 
sisällössä on myös linkit Facebookiin ja 
Twitteriin sekä palautteenantomahdolli-
suus.

Kaiken kaikkiaan Toddler Jukebox on 
virkistävän erilainen sovellus, vaikka 
perussisältö ei muista eroakaan. Sovellus on vertailun ainoa, jonka 
musiikki jää soimaan päälle käyttäjän painaessa tabletin koti-paini- 
ketta. Tämä ominaisuus voisi toimia esimerkiksi illalla nukkumaan 
mentäessä, mutta muuten se on hieman hankala; soivan musiikin 
saa pois vain sammuttamalla taustalle jääneen ohjelman.

Kuva 4. Toddler Jukebox, lapsilukko 
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5.3 Little Fox Music Box

Little Fox Music Box (Fox & Sheep 2015) on sympaattinen kolmen 
laulun sovellus, jonka pääosassa on pieni kitaraa soittava kettu. Heti 
ensimmäinen näkymä (kuva 5) saa hyvälle tuulelle, mikä johtuu var-
masti osittain tunnelmallisista metsän äänistä. Aloitusnäkymästä 
on pääsy sekä lauluihin että Fox Studiolle, jossa käyttäjä voi äänittää 
omaa musiikkiaan ketun kodista löytyvillä soittimilla.

Aloitusnäkymän vasemmasta yläkulmasta on mahdollisuus vaihtaa 
sovelluksen kieli saksan ja englannin välillä. Oikeasta alakulmasta 
pääsee tekijöiden tietoihin – tekijätiimin nimet liikkuvat hauskasti 
musiikin tahdissa alhaalta ylös, aivan kuin elokuvan lopputekstit. 
Vasemmassa alakulmassa oleva More apps -kuvake vie näkymään, 
jossa on mahdollisuus ladata muita Fox & Sheepin sovelluksia. Vaik-
ka kyseessä on mainostusnäkymä, se on toteutettu eri tavalla kuin 
muissa vertailtavissa sovelluksissa. Käyttäjän on mahdollista esi- 

Kuva 5. Little Fox Music Box, aloitusnäkymä
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katsella ostettavan sovelluksen sisältöä 
videon avulla. Vasta sitten, kun käyttäjä 
klikkaa sovelluksen nimeä, aukeaa lapsi-
lukko, josta pääsee eteenpäin valitsemal-
la numeronäytöltä ruudulla näkyvät kir-
joitetut numerot (kuva 6).

Aloitusnäkymän keskellä olevasta Songs- 
kuvakkeessa päästään itse lauluihin. Kun 
valitaan laulua, kuvakkeen viereen ilmes-
tyy Karaoke-painike, jota napauttamalla 
voi valita näytettäväksi pelkät laulun-
sanat ilman laulajan ääntä. Näin käyttäjä 
pääsee itse laulamaan säestyksen kanssa. 

Sovelluksen visuaalinen ilme on kaunis 
ja loppuun mietitty. Laulu esitetään yhdessä näkymässä, mut-
ta siinä on katseltavaa ja napauteltavaa pitkäksi aikaa. Esimer- 
kiksi Old MacDonalds -laulussa näkymänä on maatila ja sen 
ympäristö (kuva 7). Käyttäjä voi antaa possulle suihkun, 
kasvattaa kurpitsan, tanssittaa tipuja ja päästää mehiläisen 
pois pesästään. Vuorovaikutteiset elementit ovat yksinkertaisia, 
mutta visuaalisuus tekee niistä mielenkiintoisia. Laulussa voi myös 
vaihtaa vuodenaikaa, jolloin sama näkymä muuttuu esimerkiksi 
syksystä talven lumimaailmaksi – lehmät luistelevat jäällä kaula-
huivit kaulassaan. 

Vuorovaikutteiset kohdat näytetään pienillä liikkeillä; London 
Bridge -laulussa ihmisten silmät vilkkuvat, laiva liikkuu ja linja-auto 
tärisee. Sovelluksesta on selvästi haluttu tehdä muutakin kuin pelk-
kä laulusovellus, sillä sen äänimaailma jatkuu mielenkiintoisena 
laulun loputtuakin. Laulajina on käytetty sekä lapsia että mieslau-
lajaa, ja säestystyylit sopivat hyvin lauluihin; esimerkiksi Evening 
Song -laulun säestyksessä on käytetty harppua ja kitaraa.

Kuva 6. Little Fox Music Box, lapsilukko
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Laulunäkymän oikean yläkulman navigaatiokokonaisuudesta voi 
nauhoittaa omaa laulua, kuunnella tekemäänsä musiikkia, laittaa 
laulun pois päältä ja siirtyä takaisin aloitusnäkymään. Äänittämi- 
nen tapahtuu laulamalla melodian mukana samalla, kun laulunsanat 
kulkevat näkymän ylälaidassa. Sovelluksessa on käytetty napautuk-
sen lisäksi raahaamista, mutta koska sen ei tarvitse tuottaa mitään 
lopputulemaa, se toimii tässä tapauksessa hyvin.

Fox Studio ansaitsee oman mainintansa, sillä ketun musiikkistudio 
on valloittava (kuva 8). Käyttäjä voi laittaa ketun tanssimaan tietyn 
musiikin tahtiin ja säestää musiikkia erilaisilla soittimilla, kuten 
lasipulloilla, kattiloilla ja kahvipannulla. Kuoroon voi ottaa mu-
kaan myös sammakoita, lintuja ja hämähäkkejä. Tämän kaiken saa 
nauhoitettua talteen, ja sen voi kuunnella myöhemmin uudelleen. 
Kyseinen toiminto on lasten mielestä varmasti hauska; itsekin sain 
sen kanssa vietettyä muutaman hetken. 

Kuva 7. Little Fox Music Box, laulunäkymä
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Kuva 8. Fox Studio

Little Fox Music Box on konseptiltaan ja visuaaliselta ilmeeltään 
hyvin paljon sellainen, jonka haluaisin myös oman sovellukseni 
olevan. Helppokäyttöisyyttä lisää tietysti laulujen rajoitettu määrä, 
mutta toisaalta laulunäkymissä on niin paljon katseltavaa, että 
kolme lauluakin riittää pitämään mielenkiinnon yllä.
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5.4 Itsy Bitsy Spider

Itsy Bitsy Spider (Duck Duck Moose 2014) on nimensä mukaisesti 
sovellus Hämä-hämähäkki -laulusta (kuva 9). App Storen esitte-
lyteksti sanoo sen olevan opettavainen ja vuorovaikutteinen sovel-
lus, jossa käyttäjä oppii asioita luonnosta ja eläimistä. 

Aloitusnäkymässä on ohje, miten sovellusta käytetään, ja käyttä-
jä voi kokeilla napautusta ja raahaamista (kuva 10). Vasemmassa 
yläkulmassa oleva More apps -kuvake avaa lapsilukon, joka aukeaa 
pyyhkäisemällä sormella ylös, alas, vasemmalle tai oikealle (kuva 
11). Lukon takana on Duck Duck Moosen muita sovelluksia.

Itse laulunäkymässä hämähäkki kiipeää napautuksella vesirän-
niä ylös katolle, tulee alas, hyppää toiseen näkymään ja takaisin. 
Mieslaulaja laulaa yhden lauseen vain silloin, kun hämähäkkiä na-
pauttaa. Laulua ei siis kuule yhdellä kertaa ellei käyttäjä ymmärrä 

Kuva 9. Itsy Bitsy Spider
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koskettaa hämähäkkiä. Tämä on hieman outoa, koska laulusta ei saa 
kokonaiskuvaa.

Näkymässä on paljon vuorovaikutteisia kohtia ja ne on esitetty pie-
nellä liikkeellä. Mukana lentää koko ajan kärpänen, joka napautuk-
sesta kertoo erilaisia asioita kuten ”Aurinko on tähti ja se on hyvin 
kuuma. Vaikka aurinko on kaukana maasta, se antaa meille paljon 
lämpöä ja valoa” tai ”Etanalla on pehmeä vartalo. Etanalla on kova 
kuori, joka suojelee sen pehmeää vartaloa”. Tietoiskut ovat hausko-
ja, mutta tässä sovelluksessa ne ja vuorovaikutteiset osat vievät huo-
mion laululta. Tuntuu, että näkymässä on liian paljon asioita eikä 
käyttäjä oikein saa selvää, mitä siinä loppujen lopuksi pitäisi tehdä.

Sovelluksessa pystyy myös nauhoittamaan omaa lauluaan, mut-
ta toteutus on huono. Päästäkseen nauhoittamaan ääntään, täytyy 
osata napauttaa ensimmäisen laulunäkymän vasemmassa yläkul-
massa olevaa nuotti-kuvaketta ja sen jälkeen valita kohta Record 

Kuva 10. Itsy Bitsy Spider, aloitusnäkymä
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yourself. Tässä vaiheessa sovelluksen 
olettaisi palaavaan laulunäkymään, jossa 
voi nauhoittaa omaa lauluaan melodian 
päälle. Näin ei kuitenkaan käy vaan ääni-
tys tapahtuu omassa näkymässä ilman 
musiikkia (kuva 12).

Sovelluksessa ei ole muuta navigaatiota 
nuotti-kuvakkeen lisäksi eikä musiikkia 
saa sammutettua. Toisesta näkymästä 
ei pääse pois muuten kuin raahaamalla 
hämähäkki ensimmäiseen näkymään. 
Visuaalinen ilme on saman tyylinen kuin 
Nursery Rhymes for Kids -sovelluksessa; 
lapsille sopivaa, värikästä ja yksinkertais-
ta.

Itsy Bitsy Spider on App Storen mukaan 
voittanut palkintoja, mutta se sisältää 
liian paljon asioita, on osittain hanka-
lakäyttöinen eikä se anna käyttäjälle 
tarpeeksi valinnanvapautta.

Kuva 11. Itsy Bitsy Spider, lapsilukko

Kuva 12. Itsy Bitsy Spider, äänitysnäkymä
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5.5 Car Town

Car Town (SmartStudy 2015) on esimerkki musiikkisovellukses-
ta, jossa laulu ei ole pääosassa. Se on osa Ping Fong Song Stories 
-kokonaisuutta, josta löytyy musiikki-, tarina- ja pelisovelluksia 
lapsille. Tämän tyyppisten sovellusten ideana on tarjota muutama 
ilmainen laulu ja saada sitten käyttäjä ostamaan lisää.

Sovellukseen kuuluu seitsemän ajoneuvoa, joissa on jokaisessa vii-
si erilaista toimintoa. Ensimmäisessä vaiheessa vain keltaisen lin-
ja-auton (kuva 13) toiminnot ovat valittavissa, muut voi hankkia 
lisämaksusta.

Jokaiseen ajoneuvoon kuuluu musiikkivideo, jossa soi laulettu las- 
tenlaulu. Videossa ajoneuvo ajaa pitkin katuja ja sen ympärillä tapah- 
tuu erilaisia asioita; paloautovideossa kerrostalo palaa ja poliisi-
autovideossa otetaan kiinni rosvoja. Videossa on navigaatiopalkki, 
josta voi siirtyä edelliseen tai seuraavaan videoon, keskeyttää sen 

Kuva 13. Car Town, linja-autonäkymä
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ja jatkaa uudelleen. Lisäksi käyttäjä voi liukusäätimen avulla säätää 
videon haluamaansa kohtaan. Videot ovat visuaalisesti miellyttäviä, 
ja animaatiossa on paljon katseltavaa.

Videon lisäksi jokaisessa ajoneuvossa on aja minulla-, väritä minut- 
ja pese minut -toiminnot. Viides toiminto eroaa kaikissa; linja-au-
tossa lasketaan matkustajia, paloautossa sammutetaan kerrostalo 
ja poliisiautossa etsitään rosvoja. 

Jokaisessa toimintonäkymässä on sekä koti-painike että seuraa-
va-painike. Koti-painike vie sovelluksen ensimmäiseen näkymään, 
mutta seuraava-painike onkin yllättävä; se aukaisee seuraavan 
ajoneuvon saman toiminnon. Käyttäjä pystyy siis esimerkiksi pe-
semään kaikki ajoneuvot peräkkäin ilman, että joutuu käymään vä-
lillä aloitusnäkymässä.

Sovelluksessa on käytetty erilaisia käyttöliittymäelementtejä hel-
pottamaan toimintojen suorittamista. Pese minut -näkymässä on 

Kuva 14. Car Town, autonäkymä
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iso kysymysmerkki, jota koskettamalla tulee esiin pesusieni. Väritä 
minut -näkymässä on erilaisten pensseleiden ja värikynien lisäksi 
roskakori-kuvake, joka toimii pyyhekumina. Kamera-kuvake, jota 
painamalla lapsen värittämä kuva ajoneuvosta tallentuu table-
tin kuva-albumiin, on erittäin hieno ominaisuus, koska näin lapsi 
saa oman piirroksensa talteen kuten saa talteen paperille värit-
tämänsäkin kuvat.

Aja minulla (kuva 14) on hauska toiminnallisuus, sillä siinä lapsi 
ikään kuin istuu ratin takana ja ajaa autoa eteenpäin kuin autope-
lissä, ja kerää matkalla tähtiä ja matkustajia. Ajoneuvon etupaneelis-
ta voi muun muassa painaa torvea, hidastaa ja nopeuttaa vauhtia, 
laittaa vilkut päälle sekä soittaa puhelimella. Tässä näkymässä on 
myös musiikki päälle- ja pois-toiminto.

Sovelluksen häiritsevä osa on jatkuva taustamusiikki, jota ei saa 
sammutettua muualla kuin aja minulla -toiminnossa. Se ilmeisesti 
myös vaihtuu vuodenaikojen mukaan; tammikuussa taustalla soi to-
sin vielä Deck the Halls -joululaulu.

Kun käyttäjä avaa sovelluksen, tulee aloi-
tusnäkymän päälle mainos, jonka saa 
pois rastia painamalla (kuva 15). Alta 
aukeavassa näkymässä on ensimmäisen 
ajoneuvon lisäksi vasemmassa yläkul-
massa Ping Fong -kuvake, joka vie Ping 
Fong Song Stories -sovellukseen. Tämä 
on erikoinen toteutus ensinnäkin siksi, 
että lapsi ei luultavastikaan osaa enää 
palata takaisin Car Town -sovellukseen 
ja toiseksi sovellus sisältää paljon mak-
sullista sisältöä, joten miksi ohjata lapsi 
paikkaan, jossa hän ei saisi olla. Toiminto 
kuuluisi mielestäni lapsilukon taakse. Kuva 15. Car Town, mainos
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Oikeassa yläkulmassa olevasta info-ku-
vakkeesta aukeaa pieni lisäikkuna. Käyt- 
täjä voi ladata sieltä uudelleen ostaman-
sa sovelluksen, jos se ei jostain syystä 
toimi. Lisäksi näkymässä on valinta nel-
jälle eri kielivaihtoehdolle. Rate this app 
-linkki vie lapsilukkoon, josta pääsee 
eteenpäin eteenpäin valitsemalla nume-
ronäytöltä ruudulla näkyvät kirjoitetut 
numerot (kuva 16). 

Car Town on kokonaisuutena hauska ja 
kehittävä sovellus, josta on iloa pitkään. 
Negatiivisena puolena on  ylikorostunut 
maksullisuus.

Kuva 16. Car Town, lapsilukko
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5.6 Lego Duplo Animals

Halusin ottaa vertailuun mukaan myös yhden Legon sovelluksista, 
vaikka ne eivät kuulukaan musiikkikategoriaan. Ne olivat kuitenkin 
ensimmäisiä sovelluksia, joita oma poikani alkoi käyttää, ja niissä 
on käyttöliittymäelementtejä, joita olen ajatellut myös omaan suun-
nitelmaani niiden helppokäyttöisyyden takia. 

Lego Duplo -sovelluksissa pääosassa ovat Duplo-hahmot, jotka seik- 
kailevat erilaisissa ympäristöissä. Animals-sovelluksessa (Lego 
Systems 2015) pupu ja kirahvi lähtevät viemään lahjapakettia kar-
hulle ja matkan aikana heidän täytyy muun muassa koota auto, aut-
taa kettua kalastamaan ja kasata leirinuotio (kuva 17). Tarinalla on 
siis selkeä alku ja loppu.

Visuaalinen ilme on suoraan Duplojen maailmasta; kaikki puista 
lähtien näyttävät Duploilta, joten kyseisillä leluilla leikkivälle 
lapselle pelin hahmot ovat tuttuja.

Kuva 17. Lego Duplo Animals, leirinuotionäkymä
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Sovelluksessa on yksinkertainen käyttö- 
liittymä. Käyttäjä liikuttaa hahmoja 
eteenpäin ja hahmot pysähtyvät, ellei 
näin tapahdu. Välillä liike on aikuisen 
makuun hidasta, mutta toisaalta hitaus on 
mukavaa vaihtelua. Tehtävät ovat helppo-
ja, ja eleinä on käytetty vain napautusta ja 
raahaamista; esimerkiksi nuotio saadaan 
kasaan napauttamalla halkoja ja kirahvi 
viedään veneeseen raahaamalla se pois 
auton takaa. Jos käyttäjä ei kosketa ruu-
tua muutamaan sekuntiin, tulee esiin käsi, 
joka näyttää, mitä seuraavaksi tulisi tehdä 
(kuva 18). Positiivinen palaute esitetään 
hahmojen avulla; pupu taputtaa käsiään 
ja kirahvi hymyilee isosti.

Navigaationa toimii kartta, jossa näkyvät 
sovelluksen eri vaiheet (kuva 19). Käyttä-
jä voi siis siirtää itsensä esimerkiksi seu- 
raavaan näkymään, jos nykyinen tuntuu 
liian haastavalta. Oma poikani käyttää 
karttaa jatkuvasti, koska ei jaksa aina teh-
dä tiettyä tehtävää loppuun asti. Vaiheiden 
välissä on verhoefekti, jolloin käyttäjälle 
ei jää epäselväksi, milloin uusi vaihe alkaa.

Sovelluksessa on taustamusiikki, joka toistuu samanlaisena alusta 
loppuun asti tehden vain muutamia variaatioita. Musiikkia ei saa 
pois, mikä varsinkin näin testivaiheessa oli ärsyttävää. Äänimaa-
ilmaan kuuluu myös hillittyjä efektejä käyttäjän napauttaessa eri 
asioita. 

Aloitusnäkymän oikeassa yläkulmassa on For parents -kuvake ja 
oikeassa ala-kulmassa More apps -kuvake. Kummastakin pääsee 
lapsilukon avattuaan samaan sisältöön, joten en täysin ymmärrä, 

Kuva 18. Lego Duplo Animals, auttava käsi

Kuva 19. Lego Duplo Animals, karttanäkymä
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miksi näkymässä pitää olla kaksi erillistä 
painiketta. Lapsilukko on kaikista kuu- 
desta sovelluksesta haastavin, koska sii-
nä on käytetty vuorotellen sekä yhteen-, 
vähennys- että kertolaskua (kuva 20). 
Lisäksi summa pitää naputella itse nu-
merokenttään; käyttäjälle ei siis anneta 
valmiiksi numeronäyttöä. Vanhemmille 
tarkoitetussa sisällössä on tietoa sovel-
luksesta ja sen käytöstä sekä mainoksia 
muista Legon sovelluksista ja tuotteista. 
Hieno yksityiskohta on Sleep settings, 
jonka avulla vanhempi voi laittaa sovel-
luksen nukkumaan eli estää käytön tiet- 
tynä aikana (kuva 21). Jos lapsi avaa 
sovelluksen eston aikana, aloitusnäytölle 
ilmestyy sängyssä nukkuva pupu eikä 
sovellusta voi käyttää sen enempää. Täl-
laista toiminnallisuutta ei ollut muissa 
vertailtavissa sovelluksissa, ja se ker-
too mielestäni Legon vastuullisuudesta 
heidän kehittäessään lastensovelluksia. 

Lego Duplo -sovellukset ovat toiminnal- 
taan yksinkertaisia, mutta niiden sisäl- 
tö on monipuolista. Sovellusten käyttöliittymässä ei ole mitään 
ylimääräistä ja selkeä eteenpäin vievä tarina pitää mielen- 
kiinnon yllä. Helmikuussa 2016 päivitettyyn versioon on tullut 
myös elokuvateatteritoiminnallisuus, joka aukeaa aloitusnäkymän 
vasemman alakulman televisio-kuvakkeesta. Käyttäjälle aukeaa nä-
kymä elokuvateatteriin, jossa kirahvi ja pupu istuivat muiden kat-
sojien joukossa. Käyttäjä valitsee haluamansa videon teatterin val-
kokankaalta. Videotoiminto tuo sisältöön monipuolisuutta ja lisää 
sovelluksen käyttöaikaa, mutta muuttaa samalla aktiivisen pelil-
lisen sovelluksen osittain passiiviseksi. 

Kuva 20. Lego Duplo Animals, lapsilukko

Kuva 21. Lego Duplo Animals, aikaesto
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5.7 Vertailututkimuksen yhteenveto

Vertailututkimuksessa olleet kuusi sovellusta olivat keskenään eri- 
laisia, ja ne antoivat hyvän kuvan siitä, minkälaisia lapsille suunna-
tut laulusovellukset ovat. Tarkempi yhteenveto sovellusten ominai-
suuksista löytyy liitteestä 3. 

Läpikäytyjen sovellusten perusteella tärkeimmiksi ominaisuuksiksi 
nousivat helppokäyttöisyys ja vahva visuaalinen ilme. Yksinkertai- 
nen käyttöliittymä ilman turhia painikkeita tekee sovelluksesta 
miellyttävän käyttää. Vuorovaikutteiset elementit tulisi näyttää 
selkeästi, ja musiikki pitäisi pystyä lopettamaan silloin, kun itse 
haluaa. Suosituimmat eleet olivat napautus ja raahaaminen, mut-
ta myös liukusäädintä ja sormen liikuttamista oli käytetty onnis-
tuneesti. 

Koti-painike ja kartta ovat navigaatioelementtejä, jotka aion ottaa 
mukaan omaan sovellukseeni. Myös nuolipainikkeet ja aktiivisten 
laulunsanojen korostaminen olivat hyviä asioita. Laadukkaalla mu-
siikilla pystyy helposti erottumaan, joten siihen kannattaa panostaa.

Kuuteen sovellukseen mahtui myös sellaisia asioita, joita yritän 
välttää omassa suunnitelmassani. Suurimmaksi asiaksi nousi mak-
sullisuus ja mainostus. On ymmärrettävää, että tekijöiden täytyy 
saada korvaus työstään, mutta maksullisuuden voi tuoda esille 
myös hillitysti. Lisäksi kiinnitin huomiota käyttäjän kontrollin tun-
teeseen. Jos käyttäjää ohjataan liikaa eikä anneta minkäänlaisia 
mahdollisuuksia tehdä asioita itse, sovelluksen käyttö voi loppua 
lyhyeen. Vältettävinä asioina esille nousivat myös huonosti suun-
niteltu käyttöliittymä ja täyteen ahdetut näkymät.
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6 PIKKUNORSUN LAULAVAT YSTÄVÄT
Suunnittelemani sovelluksen nimi on Pikkunorsun laulavat ystävät. 
Se on tarinallinen lastenlaulusovellus, jossa on pelillisiä elementtejä. 
Sovelluksen tarkoitus on ensisijaisesti kannustaa lapsia laulamaan 
ja pienten tehtävien avulla myös muistamaan laulut paremmin.  
Sovellus on suunnattu 2–5-vuotiaille lapsille, koska keskimäärin 
kaksivuotiaat osaavat jo puhua ja laulaa jonkin verran (Ahonen 
2002, 53–54). Perinteiset lastenlaulut voivat olla tuttuja äidin lau-
lamana, ja nyt niitä voi opetella myös yhdessä vanhemman kanssa, 
sovellusta apuna käyttäen. Lisäksi yksinkertaiset ja johdonmukai-
sesti etenevät tarinat ovat 2–5-vuotiaiden suosiossa (Holm 2013, 
21), ja he osaavat jo kaksivuotiaina autettaessa käyttää tablettia 
(Geist 2012, 30). Vaikka olen määritellyt sovellukselle tietyn ikära-
jan, se ei toki estä myös vanhempien lasten käyttävän sitä.

6.1 Tarinat peleissä

Yleisesti tarinan voidaan ajatella etenevän lineaarisesti, ei-lineaa- 
risesta tai multilineaarisesti. Murray (1997, 30) käyttää termiä moni- 
muotoinen tarina kuvatessaan kirjoitettua tai dramatisoitua tari-
naa, jonka juonella on monta eri versioita. Multilineaarisuutta ja 
vuorovaikutteisuutta voidaan yhdessä kutsua vuorovaikutteiseksi 
tarinaksi (Saarinen 2007, 37). Peleistä puhuttaessa voidaan nos-
taa esille tarinallinen toiminta ja tutkiminen. Jos käyttäjä ei aktiivi- 
sesti tee pelin edellyttämiä toimintoja, tarina ei etene. Tästä syystä 
voidaan ajatella, että liike on yksi narratiivisista toiminnoista. Sen 
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avulla tarina etenee, ja käyttäjä tutustuu samalla peliympäristöön. 
(Manovich 2001, 247.)

Pikkunorsun laulavat ystävät -sovellus etenee multilineaarisesti, 
sillä käyttäjä voi valita seuraavan laulun hänelle tarjotusta joukosta. 
Sillä on kuitenkin selkeä loppu, joten sitä voidaan pitää myös line- 
aarisesti etenevänä. Sovelluksessa käytetyt pelilliset, vuorovaikut-
teiset elementit tukevat tarinaa; ne eivät ole pääosassa. Sovelluk-
sen hahmot ovat kuitenkin iso osa tarinaa, ja niiden avulla tarinan-
kerronta etenee sujuvasti. Juulin (2001) mukaan tarinallisuutta 
voidaankin käyttää apuna kertomaan käyttäjälle, mitä tehdä seuraa-
vaksi ja miten saavuttaa jokin tietty tavoite. 

Murray (1997, 51) toteaa, että tietokonepelien narratiivinen sisältö 
on kevyttä, ja monesti se on peräisin toisesta mediasta. Hänen mie-
lestään tarina ei ole tietokonepelissä tarpeeksi syvällinen, jotta 
suosituista pelihahmoista voisi saada aikaan esimerkiksi ”menes-
tyvän elokuvasankarin”. Tämä oli vuonna 1997. Nykyään asiaa voi-
daan ajatella hyvin eri tavalla. Eräänä esimerkkinä on Angry Birds 
(Rovio Entertainment Ltd., 2016), joka oli alun perin yksinkertai- 
nen mobiilipeli. Tänä päivänä se on kuitenkin kasvanut menestyk-
sekkääksi konseptiksi. Pelien lisäksi Roviolla on myös menestyneitä 
elokuvia, joissa sankarihahmoina ovat mobiilipelistä tutut vihaiset 
linnut. Pelien asetelmat ja hahmot voivat siis soveltua hyvin eri for-
maattien tarinankerrontaan.

Pikkunorsun laulavat ystävät -sovellus on esimerkki siitä, miten tari-
nasta tehdään peli, ei toisinpäin. Lastenlaulut ovat tuttuja tarinoita, 
jotka sovelluksessani tuodaan pelilliseen muotoon. Nähtäväksi jää, 
miten lauluista irrotetut elementit toimivat käytännössä osana tari-
naa.
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6.2 Konsepti ja idea

Suunnittelemani sovelluksen päähenkilönä on pieni sininen norsu. 
Idea tarinaan syntyi osittain norsusta, osittain eläimiin liittyvistä 
lastenlauluista. Norsu saa postia kaukaiselta ystävältään ja päättää 
sen innoittamana lähteä retkelle. Koska yksin ei ole kiva retkeillä, 
hän pyytää mukaan eläinystäviänsä. Ystävät on valittu sen mukaan, 
minkälaisia eläimiin liittyviä perinteisiä lastenlauluja on olemassa. 
Lisäksi suurin osa lauluista on kansanlauluja, koska ne eivät ole teki-
jänoikeuslain alaisia eikä niiden käyttämiseen siksi tarvitse pyytää 
erillistä lupaa. 

Käyttäjän valittua haluamansa eläimen sovellus alkaa soittaa kysei-
seen eläimeen liittyvää laulua. Musiikin lisäksi valittuun eläimeen ja 
lauluun liittyy vuorovaikutteinen, pelillinen elementti. Tarinassa ei 
ole yhtä tiettyä polkua vaan se muuttuu sen mukaan, minkä eläimen 
käyttäjä valitsee. 

Kun käyttäjä on valinnut viisi eläintä, siirtyvät eläimet linja-autoon 
ja aloittavat matkan kohti leirinuotiota. Matkan aikana he auttavat 
paikkaamaan Pikku-Matin autonrenkaan ja näkevät Leipuri Hiivan 
leipomassa Kumputiellä. 

Saavuttuaan määränpäähänsä, ystävykset pystyttävät teltan ja tans-
sivat piirissä leirinuotion ympärillä. Kun kuu nousee, he vaipuvat 
uneen tähtitaivaan alla. Viimeisestä näkymästä käyttäjä siirtyy au-
tomaattisesti sovelluksen aloitusnäkymään.

6.3 Rakenne

Sovelluksella on selkeä alku ja loppu, koska halusin suunnitella lau-
lujen ympärille tarinan. Näin käyttäjä toivottavasti yhdistää parem-
min laulun ja näkemänsä eläimen, ja niistä voidaan keskustella 
silloinkin, kun sovellusta ei käytetä. En myöskään halunnut, että 
sovelluksessa on vain lauluja, jotta se ei jäisi pelkäksi laulusovelluk-
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seksi. Toivon ainakin, että pelillisyys ja kiva tarina pitäisivät käyttä-
jän hieman pidempään sovelluksen parissa.

Pidän alkua ja loppua tärkeänä myös käytettävyyden kannalta, koska 
käyttäjälle ei saisi jäädä epäselväksi, milloin tarina päättyy. Tästäkin 
syystä sovelluksen yhtenä käyttöliittymäelementtinä on kartta, jon-
ka kautta pääsee helposti eri näkymiin. Kartta-ikoni on jokaisessa 
näkymässä, joten sovelluksen eri osat ovat  jää käyttäjälle epäselvik-
si. Vaikka tarina onkin lineaarinen, käyttäjä voi kuitenkin vaikuttaa 
siihen, missä järjestyksessä hän käy läpi tarinan keskiosan. Valitse-
malla viisi eläintä halutussa järjestyksessä tulee keskiosasta aina 
erilainen. Suunnitelmassa käytetyt laulut löytyvät liitteestä 4.

Yksinkertaistettu rakenne on esitelty kuvassa 22. Selkeyden vuok-
si kaavioon on merkitty vain pääsiirtymät, mutta jokaisesta näky-
mästä on pääsy sekä alkuun että karttaan. 

Lähde
retkelle

Elefanttimarssi

Sammakko

Ankka

Jänis

Hämähäkki

Varis

Hiiri

Leppäkerttu

Lammas

Hevonen

Siirrä sammakot lumpeille

Auta ankkoja palaamaan kotiin

Vedä jänis pensaasta

Siirrä pilvet auringon tieltä

Laske varisten lukumäärä

Auta hiiriä keräämään marjoja

Väritä leppäkerttu

Pelaa vaarin eläinmuistipeliä

Rakenna hevospalapeli

Pyörät ne 
pyörivät 

Leipuri Hiiva

Piiri pieni
pyörii

Tuiki tuiki
tähtönen

Eläimen 
valinta

Karttanäkymä,
aukeaa layerina
sisällön päälle

Posteljooni
saapuu

Aloitusnäkymä

Pikkupoika
posteljooni

Pikku-Matin
auto

Kuva 22. Sovelluksen rakenne
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6.4 Käyttöliittymäelementit

Seuraavaksi esittelen sovelluksen käyttöliittymä- ja navigaatioele-
mentit sekä yleiset käyttöliittymään liittyvät asetukset. Ikonit suun-
nittelin siten, että ne ovat tarpeeksi isoja, jotta pieni lapsi osuu nii-
hin. Pienelle lapselle ikonien tarkoitus ei välttämättä aukea, mutta 
niitä on vähän ja ne ovat tarpeeksi yksinkertaisia, jotta niiden käyttö 
opittaisiin.

Koti-ikoni

Vasemmassa yläkulmassa sijaitsevasta koti- 
ikonista pääsee sovelluksen aloitusnäkymään. 
Ikonissa on internet-sivuilla yleisesti käytössä 
oleva talon kuva, mikä osoittaa palveluissa etu-
sivun sijainnin. Lapset tätä tosin tuskin tietävät, 
mutta vanhemmille sen pitäisi olla tuttu.

Kartta-ikoni

Oikeassa yläkulmassa oleva kartta-ikoni vie nä-
kymään, josta käyttäjä voi siirtyä haluamaansa 
vaiheeseen. Ikonissa oleva kuva kartasta viittaa 
polkuun, jota voi kulkea. 

Info-ikoni

Oikeassa yläkulmassa oleva info-ikoni vie 
asetukset ja ohjeet -näkymään. Ikonissa on käy- 
tetty i-kirjainta, joka ymmärretään yleisesti 
asiakaspalvelupisteenä. 

i
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Asetuksista voi 

1. valita haluaako, että tarinassa on kertoja vai ei. Jos valitaan ei, 
tarina näkyy käyttäjälle vain tekstinä

2. laittaa soita vain melodia -toiminnon päälle
3. äänittää omaa lauluaan
4. valita yksittäisen laulun, jonka haluaa kuunnella.

Näkymässä on myös

5. tietoa sovelluksen tekijästä sekä tekijänoikeuksista.
6. jatkossa mahdollisuus ostaa lisää lauluja. Ostomahdollisuus on 

lapsilukon takana ja se aukeaa valitsemalla kirjoitetut numerot 
numeronäppäimistöltä.

Nuoli-ikoni

Oikeassa alakulmassa oleva nuoli-ikoni on tapa 
siirtyä seuraavaan näkymään. Se on käytän-
nössä tarkoitettu käyttäjälle, joka ei malta kuun- 
nella lauluja loppuun vaan haluaa päästä heti 
tekemään tehtävää. Toivon tietenkin, että 
käyttäjä jaksaisi kuunnella ja laulaa laulut, 
mutta haluan antaa mahdollisuuden käyttää 
sovellusta omassa tahdissa.
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6.5 Käsikirjoitus ja käyttöliittymänäkymät

Seuraavassa on esitelty tarinan käsikirjoitus sekä eri näkymissä 
tapahtuvat pelilliset elementit. Visuaaliset näkymät ovat luonnok-
sia, jotta sain mukaan väriä pelkkien rautalankojen sijaan. Kaikki 
näkymät, eläinhahmoja lukuun ottamatta, ovat minun tekemiäni. 

ALOITUSNÄKYMÄ: Pikkunorsun laulavat ystävät (kuva 23)

Aloitusnäkymässä soi taustalla instrumentaaliversio Elefanttimars-
si-laulusta ja kuvituksena on Pikkunorsun ystäviä. Näkymässä on 
myös pientä liikettä, esimerkiksi kukat liikkuvat tuulessa, hevosen 
häntä heiluu ja leppäkerttu lentää. Tarina alkaa aloita-painikkeesta, 
joka liikkuu niin, että se aktivoi käyttäjää napauttamaan sitä. Näky-
mä on saanut vaikutteita vertailussa mukana olleen Little Fox Music 
Box -sovelluksen aloitusnäkymästä.

Kuva 23. Aloitusnäkymä

PIKKUNORSUN
LAULAVAT YSTÄVÄT

i
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NÄKYMÄ 1: Posteljooni saapuu (kuva 24)

Ensimmäisessä näkymässä esitellään Pikkunorsu ja hänen per-
heensä. Kuvituksena on Pikkunorsun kotitalon ympäristö. Kertoja 
aloittaa tarinan ja samalla käyttäjä voi napauttaa hiljalleen liikkuvia 
elementtejä saaden niistä aikaan ääniä, esimerkiksi puista kuuluu 
humina. Pikkupoika posteljooni saapuu paikalle vihellellen ja kan-
taen postilaukkuaan. 

Käyttäjä jatkaa tarinaa valitsemalla toisen kahdesta vaihtoehdosta: 
Laulut ja tehtävät tai Vain laulut.  

Kuva 24. Posteljooni saapuu

Pieni sininen norsu asui pienessä sinisessä 
talossa isänorsun ja äitinorsun kanssa. 

Pikkunorsu leikki joka päivä ystäviensä kanssa ja 
heillä oli valtavan hauskaa. Eräänä päivänä 

Pikkunorsu sai postia ystävältään kaukaisesta 
maasta.

ValITSE SEIKKAILU

LAULUT JA
TEHTÄVÄT

VAIN
LAULUT

i
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NÄKYMÄ 2: Pikkupoika posteljooni -laulu (kuva 25)

Posteljooni tuo Pikkunorsulle postia ja laulaa samalla Pikkupoika 
posteljooni -laulua. Hän antaa kortin Pikkunorsulle ja kävelee pois 
näkymästä. Kuvituksena on Pikkunorsun kotitalon ympäristö. Lau-
lun aikana laulettava sana korostuu. Samaan aikaan käyttäjälle tar-
jotaan myös erilaisia vuorovaikutteisia toimintoja, kuten napauta 
savupiippua (savu nousee), norsua (kärsä heiluu) tai posteljoonia 
(hän heiluttaa takaisin). Toiminnoista tulevien äänien tulee sopia 
lauluun niin, että kokonaisuudesta ei tule sekava tai liian äänekäs.

 

 

Kuva 25. Pikkupoika Posteljooni -laulu

iMinä olen pikkupoika posteljoon ja posteljoon ja posteljoon.
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NÄKYMÄ 3: Pikkunorsu haluaa lähteä retkelle (kuva 26)

Kertoja jatkaa tarinaa. Pikkunorsu pakkaa eväät reppuunsa ja läh-
tee retkelle. Kuvituksena on Pikkunorsun kotitalon ovi, jossa äiti- ja 
isänorsu heiluttavat Pikkunorsulle. 

 

Kuva 26. Pikkunorsu lähtee retkelle

Pikkunorsu halusi itsekin päästä seikkailulle ja niinpä 
hän päätti lähteä ystäviensä kanssa retkelle. Hän 
pakkasi reppuunsa teltan, taskulampun ja äidin 

tekemiä herkullisia eväsleipiä. Äiti ja isä heiluttivat 
Pikkunorsulle ja toivottivat jännittävää retkeä.

i
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NÄKYMÄ 4: Elefanttimarssi-laulu (kuva 27)

Elefanttimarssi-laulu alkaa soida ja laulettava sana korostuu. Pik-
kunorsu marssii iloisesti tietä pitkin. Kuvituksena on maisema, jos-
sa on muun muassa tie, puita, niitty ja vuoria. Käyttäjä voi napauttaa 
hiljalleen liikkuvia elementtejä saaden niistä aikaan ääniä. Kun laulu 
loppuu, käyttäjä siirtyy automaattisesti näkymään 5.  

 

Kuva 27. Elefanttimarssi -laulu

Yksi pieni elefantti marssi näin, aurinkoista tietä eteenpäin. i
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NÄKYMÄ 5: Kenet Pikkunorsu haluaa mukaan retkelle?  
(kuva 28)

Käyttäjä voi valita yhdeksästä eläimestä ystävän mukaan retkelle. 
Kuvituksena painikkeissa on eläin. Kun käyttäjä on kuunnellut lau-
lun ja tehnyt tehtävän, hän palaa automaattisesti tähän näkymään, 
kunnes ystäviä on valittu yhteensä viisi. Sen jälkeen käyttäjä siirtyy 
näkymään 8.

Tehtävä: Valitse eläinkaveri.

Ele: Napautus.

 

Kuva 28. Valitse ystävä retkelle

Kenet PIkkunorsu haluaa mukaan retkelle?
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NÄKYMÄT 6-7: Laulu- ja tehtävänäkymät (kuva 29 ja kuva 30)

Kun käyttäjä siirtyy laulunäkymästä tehtävänäkymään, ylälaidas-
sa näkyy hetken aikaa peliohje. Jos käyttäjä ei tee viiteen sekuntiin 
mitään, käyttäjälle näytetään visuaalinen ohje. Sammakolla se voi-
si olla esimerkiksi sammakosta lumpeenlehdelle osoittava liikkuva 
viiva.

Jos valitaan sammakko:  Pienet sammakot -laulu alkaa ja sam- 
    makot hyppivät laulun tahdissa.  
    Kuvituksena on lampi lumpeineen. 

    Tehtävä: Auta sammakoita hyppää- 
    mään lumpeiden päälle.

    Ele: Raahaaminen.

Jos valitaan ankka:   Viisi pientä ankkaa -laulu alkaa ja 
    ankat tepastelevat vuoren taakse. 

Kuva 29. Pienet sammakot, laulunäkymä

Pienet sammakot, pienet sammakot, ne lystikkäitä on. i
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    Isä-ankan sanoessa kvaak kaikki an- 
    kat tulevat takaisin. Kuvituksena on 
    vuoristomaisema.

    Tehtävä: Auta pieniä ankkoja palaa- 
    maan kotiin piirtämällä heille reit- 
    ti isä-ankan luo.

    Ele: Sormen liikuttaminen, piirtämi- 
    nen.

Jos valitaan jänis:   Jänis istui maassa -laulu alkaa ja jänis 
    nukkuu nurmella pensaan vierellä. 
    Kuvituksena on niitty ja pensaita.

    Tehtävä: Auta jänistä hyppäämään 
     pensaasta pois.

    Ele: Raahaaminen.

Kuva 30. Pienet sammakot, tehtävänäkymä

Auta sammakoita hyppäämään lumpeiden päälle
i
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Jos valitaan hämähäkki:  Hämä-hämähäkki -laulu alkaa ja 
     hämähäkki kiipeää langalleen. Kuvi- 
    tuksena on niitty ja puu, jossa on 
    hämähäkin verkko.

    Tehtävä: Saa aurinko paistamaan 
    niin, että sadepilvet siirtyvät pois 
    auringon edestä ja hämähäkki pää- 
    see kiipeämään takaisin langalle.

    Ele: Napautus, monta napautusta 
     peräkkäin.

Jos valitaan varis:   Kolme varista -laulu alkaa ja varikset  
    istuvat aidalla liikkuen musiikin tah- 
    dissa. Kuvituksena on niitty, puita ja 
    aita.

    Tehtävä: Kuinka monta varista aidal- 
    la on? Valitse oikea luku.

    Ele: Napautus.

Jos valitaan hiiri:   Juoksee metsähiiroset -laulu alkaa ja 
    hiiret juoksevat nopeasti ympäri niit- 
    tyä. Kuvituksena on niitty marjoi- 
    neen.

    Tehtävä: Auta hiiriä keräämään mar- 
    joja koriin mahdollisimman nopeas- 
    ti.

    Ele: Napautus. Uusia marjoja kasvaa 
    esiin koko ajan ellei napautus tapah- 
    du tarpeeksi nopeasti.
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Jos valitaan leppäkerttu:  Lennä, lennä leppäkerttu -laulu alkaa 
    ja leppäkertut lentävät ison kiven 
    juureen. Kuvituksena on niitty, kiviä 
    ja puita.

    Tehtävä: Väritä leppäkertut. Tallen- 
    na kuva kamera-ikonista.

    Ele: Napautus, värien valitseminen 
    väripaletista.

Jos valitaan lammas:   Piippolan vaari -laulu alkaa ja aitauk- 
    sessa olevat lampaat avaavat suu- 
    taan mää-mää -sanojen tahdissa. Ku- 
    vituksena on maatila. 

    Tehtävä: Etsi parit eläimille. Muisti- 
    peli, jossa mukana Piippolan vaarin 
    kotieläimiä.

    Ele: Napautus.

Jos valitaan hevonen:   Ihahaa-laulu alkaa ja hevoset juok- 
    sevat laitumella. Kuvituksena on niit- 
    ty, vuoria ja maatila.

    Tehtävä: Rakenna palapeli, jossa ku- 
    vana hevosia.

    Ele: Napautus ja raahaaminen. Peli 
    toimii auttavasti eli oikea pala menee 
    automaattisesti oikealle paikalle.
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NÄKYMÄ 8: Linja-autolla kohti leirinuotiota

Kun käyttäjä on valinnut viisi eläintä, ystävykset siirtyvät linja-au-
toon, joka lähtee ajamaan kohti leirinuotiota. Kuvituksena on lin-
ja-auto sekä matkalla näkyvät maisemat. Ystävykset laulavat Pyörät 
ne pyörivät -laulun. 

NÄKYMÄ 9: Pikku-Matin auto -laulu

Matkalla kohti leirinuotiota he näkevät tienlaidassa auton, josta on 
puhjennut rengas. Ystävykset auttavat Pikku-Mattia korjaamaan 
renkaan. Pikku-Matin auto -laulu soi.

Tehtävä: Auta Pikku-Mattia korjaamaan rengas.

Ele: Sormen liikuttaminen reiän päällä niin kauan, että reikä um-
peutuu.

NÄKYMÄ 10: Leipuri Hiiva -laulu

Seuraavaksi he ajavat leipuri Hiivan talon ohi. Leipuri heiluttaa ja 
Leipuri Hiiva -laulu alkaa. Kuvituksena on leipuri Hiivan leipomo.

NÄKYMÄ 11: Leirinuotiolla

Saavuttuaan määränpäähänsä ystävykset pystyttävät teltan. Sen jäl-
keen he laulavat Piiri pieni pyörii -laulua ja tanssivat piirissä leiri- 
nuotion ympärillä. 

Tehtävä: Kokoa teltta.

Ele: Napautus.

NÄKYMÄ 12: Tuiki tuiki tähtönen -laulu

Kun kuu nousee, ystävykset vaipuvat uneen tähtitaivaan alla ja Tuiki 
tuiki tähtönen -laulu päättää tarinan.
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KARTTANÄKYMÄ (kuva 31)

Karttanäkymä aukeaa sovelluksen oikeasta yläkulmasta. Se sisältää 
kuusi näkymää, joihin käyttäjä voi siirtyä missä vaiheessa tahansa: 
Posteljooni-laulu (näkymät 1–2), elefanttimarssi-laulu (näkymät 
3–4), eläimen valinta (näkymä 5), linja-autossa (näkymät 8–10), lei-
rinuotiolla (näkymä 11) ja tuiki tuiki tähtönen -laulu (näkymä 12).

Jos käyttäjä ei haluakaan valita kartasta mitään, hän palaa takaisin 
edelliseen näkymään napauttamalla kartan ulkopuolella olevaa alu- 
etta. Tämä ei välttämättä ole pienelle lapselle ymmärrettävä tapa, 
mutta se on varmastikin opittavissa oleva toiminto. Kartta on toi- 
minnaltaan samanlainen kuin vertailussa mukana olleen Lego Dup-
lo Animals -sovelluksen kartta, koska totesin sen toimivaksi ja help-
pokäyttöiseksi.

Jos käyttäjä ei ole valinnut viittä eläintä halutessaan siirtyä näky-
miin 8–12, kysytään kartan jälkeen, mitkä eläimet hän haluaa ot-

Kuva 31. Karttanäkymä
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taa mukaansa. Tämä valinta ei vie enää lauluun vaan suoraan esi-
merkiksi leirinuotiolle, jolloin nuotiolla on valitut eläimet.

6.6 Muut ominaisuudet ja toiminnallisuus

Kaikissa sovelluksen näkymissä on vuorovaikutteisia elementtejä. 
Käyttäjä voi napauttaa hiljalleen liikkuvia elementtejä saaden niistä 
aikaan erilaisia ääniä. Esimerkiksi puut humisevat, aurinko säteilee 
voimakkaammin, kukka helisee ja nuotiosta kuuluu tulen roihu. 

Laulun sanat näkyvät sovelluksen yläreunassa ja laulettava sana 
korostetaan. Laulun voi aina keskeyttää ja siirtyä suoraan tehtävään 
alareunan nuoli-ikonia napauttamalla.

Tehtävissä onnistuneesta suorituksesta kuuluu iloinen ääniefekti. 
Tehtäviä, joissa voi epäonnistua ei oikeastaan ole, mutta esimerkik-
si laske varikset -tehtävässä väärän luvun valitsemisesta kuuluu 
jonkinlainen tööttäävä ääni.

Sovelluksessa voisi olla myös äänenvoimakkuuden säätö, mutta en 
halunnut tuoda näkymään liikaa toimintoja. Lisäksi äänenvoimak-
kuutta voi säätää suhteellisen helposti tabletin sivusta.
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7 ARVIOINTI JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
Tässä luvussa vastaan opinnäytetyön tutkimuskysymyksiin, jotka 
olivat:

1. Miksi on perusteltua suunnitella lastenlaulusovellus?

2. Mitä käyttöliittymällisiä ja vuorovaikutussuunnittelun erityis- 
piirteitä tulee huomioida, kun suunnitellaan helppokäyttöistä 
ja mielenkiintoista lasten musiikkisovellusta?

7.1 Lastenlaulujen tulevaisuus 

Tiedetään, että lapsen kasvulle ja kehitykselle on tärkeää kokea mu-
siikin  kuuntelun, laulamisen ja musiikin mukaan liikkumisen tuot-
tamat ilon ja mielihyvän tunteet (Ruokonen 2007, 73). Musiikkikas-
vatuksella on myös kulttuurillinen ja sivistyksellinen tehtävä, sillä 
musiikin on todettu vaikuttavan positiivisesti lapsen yleisiin kou-
luvalmiuksiin (Aarnio 2012, 27). Haapalainen (2014, 22) korostaa 
myös, että suomalainen kansanperinne elää vahvasti perinteisissä 
lastenlauluissa, joten suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttäminen 
ja siirtäminen eteenpäin on musiikkikasvatuksen keskeinen tehtävä. 
Erityisesti päivähoidossa tapahtuvalla musisoinnilla on tärkeä ase-
ma musiikkikasvatuksesta puhuttaessa (Aarnio 2012, 26). Musisoin- 
nin taso ja määrä riippuvat kuitenkin täysin päiväkodissa työsken-
televien henkilöiden omasta kiinnostuksesta ja taidoista.

Tekemäni musiikkisovellusten vertailun perusteella näyttäisi siltä, 
että ainakin ulkomaankielinen lastenmusiikki elää ja voi hyvin digi- 
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taalisessa ympäristössä, ja erityisesti tablettisovelluksissa. Määrä ei 
toki korvaa laatua, ja monet musiikkisovellukset tuntuivatkin hie-
man nopeasti tehdyiltä, mutta joukosta löytyi myös selkeästi hyvin 
suunniteltuja toteutuksia.

En voinut perustaa olettamuksiani kasvavasta tabletin käytöstä 
vain ulkomaisten sovellusten määrään vaan minun täytyi selvittää 
suomalaisten lasten mediakäyttöä. Lisäksi väitteeni, että digitaalis-
ten laitteiden parissa käytetyn ajan voimakas kasvu näyttäisi muo- 
dostavan seuraavan suuren taitekohdan suomalaiselle lastenmu-
siikille, oli perusteltava.

Kävi ilmi, että lasten mediakäyttö kasvaa koko ajan, ja jo kolmannes 
0–8-vuotiaista suomalaisista käyttää internetiä päivittäin. Alle kaksi- 
vuotiaistakin 85 prosenttia on käyttänyt internetiä joskus, ja tässä 
ikäryhmässä on eniten lapsia, jotka käyttävät internetiä vain kän-
nykällä tai tabletilla. Tavallisimmat palvelut ovat videopalvelut ja 
erilaiset tilausohjelmapalvelut kuten YouTube ja Yle Areena. (Suoni-
nen 2014.) Nämä palvelut ovat tuoneet musiikin myös tabletteihin 
ja puhelimiin, ja ennen niin tärkeä suomalainen selkeästi lapsille 
suunnattu musiikki on saanut haastajan valtavasta ulkomaisesta 
musiikkivalikoimasta. Jos siis halutaan suomalaisen lastenmusiikin 
olevan osa tätä musiikkitarjontaa, ja näin varmistaa, että suomen-
kieliset perinteiset lastenlaulut eivät katoa ja jää uusien lastenlau-
lujen jalkoihin, lapsille kannattaa tarjota lastenlaulusisältöä myös 
digitaalisiin laitteisiin. 

Musiikin merkitys lapsen kasvulle ja kehitykselle, ulkomaisen lasten-
musiikkivalikoiman suuri määrä, suomalaisen lastenlaulusovelluk-
sen puuttuminen sekä tablettien kasvava käyttö olivat syitä, joiden 
vuoksi on perusteltua suunnitella suomenkielinen lastenlaulusovel-
lus. Opinnäytetyössä esille tulleiden asioiden valossa näyttää siltä, 
että tabletti voisi olla yksi digitaalisista laitteista, joissa tarjottava las- 
tenlaulusisältö tukisi perinteisten lastenlaulujen säilymistä ihmis-
ten mielessä.
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7.2 Helppokäyttöinen ja mielenkiintoinen lastenmusiik-
kisovellus

Käytin sovelluksen suunnitteluvaiheessa perinteistä Nielsenin 
(1993, 72) käyttäjäkeskeistä suunnitteluprosessia. Tärkeimpinä 
vaiheina pidin tarpeiden kartoitusta, käyttäjän tuntemista sekä 
käytettävyystavoitteiden määrittelyä ja arviointia. Tarve sovelluk-
selle nousi yksinkertaisesti siitä, että suomenkielistä lastenlauluso-
vellusta ei ole markkinoilla. 

Kuten totesin luvussa kolme, lapsille suunnattujen sovellusten 
suunnittelussa tulisi huomioida tiettyjä käytettävyyden erityis- 
alueita. On tärkeää muistaa, että lasten motoriset taidot ovat vasta 
kehittymässä, joten erilaiset käyttöliittymäelementit tulisi suun-
nitella sen mukaisesti (Aziz 2013, 447). Käytettävyystavoitteiden 
määrittelyn apuna käytin sekä aikaisempaa tutkimustietoa että ver-
tailumenetelmää. Vertailin kuuden erilaisen musiikkisovelluksen 
ominaisuuksia, toimintoja ja eleitä. Vertailun kaikissa sovelluksissa 
näytti toistuvan muutamat tietyt eleet – napautus, raahaaminen sekä 
sormen liikuttaminen – ja niiden käytettävyyteen hain varmuutta 
Sesame Workshopin (2012) ohjeistuksesta liittyen vuorovaikutteis-
ten sovellusten suunnittelusta lapsille. Käyttämisen helppouteen 
vaikuttavat muun muassa tarpeeksi isot napautusalueet ja visuaa-
lisesti esitetyt toiminnalliset elementit sekä toiminnoista annettu 
välitön palaute. Lapselle on tärkeää antaa palautetta sekä vääristä 
että oikeista vastauksista. 

Sovelluksen pääosassa ovat lastenlaulut, mutta pelkästään niillä en 
kokenut saavani sovelluksesta tarpeeksi mielenkiintoista. Sen pitäi-
si myös kestää useampia käyttökertoja. Lastenlauluja voi kuunnella 
passiivisesti esimerkiksi radiosta, mutta mietin tulisiko niiden pa-
rissa vietettyä enemmän aikaa, jos ne olisivat eri muodossa ja niihin 
olisi yhdistetty tarinallisuutta sekä vuorovaikutteisia elementte-
jä. Lukemisella on vielä vahva asema suomalaisessa kulttuurissa, 
sillä lapsille luetaan edelleen säännöllisesti, ja he lukevat myös itse 
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(Suoninen 2014, 63). Tästä syystä voisi olettaa, että tarinallisuus 
lisää sovelluksen mielenkiintoa. Koska pienet lapset eivät yleensä 
vielä osaa lukea, sovelluksessa on hyvä tarjota lue minulle -toiminto.

Tarinallisuuteen liittyy myös Suonisen (2014, 35) tutkimuksessa 
esille noussut tabletilla pelaamisen kasvu. Hyvän tarinan voimaa 
peleissä ei pidä väheksyä, sillä mielenkiintoinen tarina voi olla 
erinomainen motivoija jatkamaan peliä loppuun asti (Lieberman 
2006, 379-385). Pelillistä näkökulmaa miettiessäni minun täytyi 
saada jonkinlainen kuva vuorovaikutteisten pelien merkityksestä 
lasten kehityksessä. Been (2000, 173) mukaan lapsi oppii tekemällä 
ja leikkimällä, ja samalla lapsen kognitiivinen kehitys rakentuu. 
Lapset ovat kiinnostuneita erityisesti leikeistä, joissa voi rakentaa 
ja tutkia asioita. Tämä koskee sekä tavallisia leikkejä että vuorovai-
kutteisia pelejä. Suunnittelemani sovelluksen kohderyhmään kuu-
luvat 3–5-vuotiaat käyttävät rakenteluun yli puolet leikkiajastaan. 
Suurin osa sovellukseni pelielementeistä on yksinkertaisia raahaa- 
ja napauta-toimintoja, mutta rakenteluksi voisi laskea teltan pys-
tyttämisen ja palapelin rakentamisen.

Hyvän tarinan ja vuorovaikutteisten elementtien lisäksi lasten- 
sovelluksen mielenkiintoa lisäävät värikäs ja selkeä visuaalinen ilme 
sekä laadukas ääni. Pienille lapsille kannattaa antaa selkeät ohjeet. 
Parhaat tavat ovat vuoropuhelu sekä visuaalinen vahvistaminen. 
Ääniohjeiden tulisi olla lyhyitä ja selkeitä. Asioiden tutkimiseen 
ja keksimisen ilon ylläpitämiseen soveltuvat myös näkymättömät 
toiminnot, joita lapsi voi tutkia sovelluksen eri näkymissä. Näitä 
napautuksella toimivia elementtejä voisivat olla esimerkiksi puun 
humina, nuotiopuiden roihu tai lumpeen alta löytyvä sammakko.

Helppokäyttöisen ja mielenkiintoisen lastenmusiikkisovelluksen 
suunnittelussa tulisi siis huomioida muun muassa edellä maini-
tut käyttöliittymälliset ja vuorovaikutussuunnittelun periaatteet. 
Niiden lisäksi hyvä tarina ja lasta aktivoivat vuorovaikutteiset ele-
mentit voidaan olettaa olevan asioita, jotka tekevät sovelluksesta 
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mielenkiintoisen. Tärkeimpänä osana lastenlaulusovelluksessa on 
tietenkin laulut, ja omassa sovelluksessani ne ovat perinteisiä suo-
menkielisiä lastenlauluja.

7.3 Suunnitelman arviointi

Käytettävyyden asiantuntija-arvioinnit tehneet Mikael Sainio ja Liisa 
Säkkinen antoivat hyviä kehitysehdotuksia sovelluksen konsep-
tille ja käyttöliittymille (liite 1). Sainio kommentoi, että sovelluksen 
rakenne ja käyttöliittymäelementit ovat selkeitä ja loogisia. Hän 
kehotti kiinnittämään huomiota erityisesti eleiden käyttöön ja 
varmistamaan, että ne ovat tarpeeksi helppoja pienille lapsille. 
Lisäksi hän kyseenalaisti kahden nuoli-ikonin tarpeellisuuden, ja 
ehdotti vain yhtä, eteenpäin ohjaavaa nuolta. Sovelluksessa olevan 
karttanäkymän toiminnallisuuden kohdalla hän nosti esiin asian, 
jota en ollut ajatellut: mitä tapahtuu, jos käyttäjä ei olekaan tehnyt 
tiettyjä valintoja ennen siirtymistä vaiheisiin, jotka ovat riippuvaisia 
aiemmista valinnoista? Ratkaisin asian ohjaamalla käyttäjän aina 
eläinystävien valintaan, ellei viittä pakollista eläintä ole valittu.

Säkkinen arvioi sovellusta selvästi myös lapsen näkökulmasta. 
Hän otti kantaa käyttöliittymän lisäksi konseptiin. Hän kysyi, onko 
sovelluksen tarkoituksena kannustaa lapsia laulamaan vai onko 
se vain kiva peli, jossa pelataan musiikin tahdissa, ja hän kehot-
ti kertomaan tarkoituksen selvemmin. Hän ehdotti, että käyttä-
jälle voisi tarjota jonkinlaisen oikopolun omaan suosikkilau-
luun, jolloin niitä voisi laulaa taustamusiikin kanssa vaikkapa 
mummolassa. Hänen ajatuksensa oli, että käyttäjän päästessä valit- 
semaan itse laulun, peli ei jää muutaman kerran kokeiluksi vaan 
kestää aikaa. Lisäksi hän ehdotti asiaa, jota en ollut tullut ajatelleek-
si; jatkossa sovelluksen kautta voisi tilata laulunsanat korttina tai 
julisteena Pikkunorsun verkkokaupasta.

Käytettävyyden kannalta Liisa kehotti kiinnittämään huomiota 
muun muassa ohjeistuksiin. Käyttäjälle tulisi jollakin tavalla osoit-
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taa kohdat, joita hän voi napauttaa. Lisäksi pelielementeissä hänelle 
ei ollut selvää, pitääkö käyttäjän itse keksiä tehtävät vai annetaan- 
ko hänelle jonkinlaiset ohjeet. Myös eläinten määrän valinta jäi 
hänestä epäselväksi. Lopuksi hän nosti esille laulun ja taustalla ta- 
pahtuvien efektiäänien mahdollisen sekoittumisen toisiinsa ja ke-
hotti varmistamaan, että tuloksena ei ole vain kovaa meteliä. 

Muokkasin käyttöliittymänäkymiä ja konseptia ehdotusten mukai-
sesti, käyttäen kuitenkin omaa harkintaani. En esimerkiksi siirtänyt 
"Laulut ja tehtävät" vai "Vain laulut" -valintaa Sainion ehdotuksen 
mukaisesti aloitusnäkymään, koska haluan, että käyttäjä tutustuu 
Pikkunorsuun ennen valintaa. Asiantuntija-arvioiden välillä oli 
noin kuukausi, joten konseptiin ja käyttöliittymään pystyi tekemään 
muutoksia heti ensimmäisen arvioinnin perusteella. Näin proses-
sista tuli iteratiivinen, ja suunnitelma parani selvästi kahden käytet-
tävyysasiantuntijan avulla.
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8 YHTEENVETO
Opinnäytetyössäni selvitin syitä lastenlaulusovelluksen suunnit-
teluun. Lisäksi osana tutkimusta toteutin sovelluksen konsepti- ja 
käyttöliittymäsuunnitelma. Tavoitteenani oli saada aikaan suun- 
nitelma, joka toteutuessaan voisi osaltaan auttaa suomalaisen 
lastenlauluperinteen säilyttämisessä ja siirtämisessä tuleville suku- 
polville.

Kirjallisuuden, vertailututkimuksen ja oman oppimiseni kautta 
löydetyt vastaukset auttoivat ymmärtämään lastenlaulusovelluk-
sen tärkeyden. Sovellusta suunnitellessani opin paljon erityisesti 
lapsille suunnittelusta. Opinnäytetyön tekemisen alussa haastavin-
ta oli saada lastenlaulumusiikin historia ja itse sovellus liittymään 
jotenkin toisiinsa. Halusin pitää historian mukana, koska sen avulla 
voisin korostaa, kuinka tärkeitä suomenkieliset lastenlaulut ovat 
niin kansanperinteen kuin lapsen kehityksen kannalta. Havaitsin 
tutkimuksen perusteella, että lastenmusiikilla on pitkä ja monivai-
heinen historia, ja motiivini lastenlaulusovelluksen suunnitteluun 
olikin yksinkertaisesti se, että haluaisin tarjota lastenlauluja myös 
nykyajan lapsia kiinnostavassa muodossa. 

Minulla oli alusta asti selkeä ajatus siitä minkälaisen sovelluksen 
halusin suunnitella, mutta teorian kirjoittaminen olikin lopulta hel-
pompaa. Käyttöliittymänäkymien suunnittelu tuntui vaikealta, kos-
ka minulla ei ollut alussa tarpeeksi tietoa siitä, mikä tabletissa toimi-
si ja mikä ei. Tästä syystä vertailututkimus oli oikea askel eteenpäin, 
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sillä sen avulla sain kattavan kuvan tämän hetken sovelluksista sekä 
niiden hyvin ja huonosti toimivista ominaisuuksista. 

Työskentelyn aikana esiin nousi monia ideoita, jotka päätin jättää 
ensimmäisestä versiosta pois, koska en halunnut suunnitelmassa 
olevan liikaa toimintoja. Yhtenä isoimpana jatkokehityksenä näen 
lauluihin sopivat leikit. Näin lapsi laulaessaan voisi myös tanssia 
tai leikkiä ehdotusten mukaan. Oletettavasti leikit toimisivat myös 
päiväkodeissa, jos sovellus otettaisiin niissä käyttöön. Uusia pelil-
lisiä elementtejä voisivat olla esimerkiksi Prinsessa Ruususen tornin 
kasaaminen, pullan päällysteiden valitseminen Leipuri Hiivan leipo-
mossa sekä erilaiset aakkos- ja numeropelit. Oikeastaan vain mieli-
kuvitus on rajana, kun kyseessä on lastensovellus.

Alkuperäinen lähtökohtani opinnäytetyölle oli saada sovellukses-
ta tuotantoversio, jossa laulut olisivat olleet laulamiani. Laulujen 
äänittämiseen ja tekniseen toteutukseen olisin kuitenkin tarvin-
nut sekä apua että rahoituksen, joten sovellus jäi suunnittelun 
tasolle. Seuraava askel onkin saada rahoitus toteutusta varten. 
Sen avulla onnistuisi tarkempi visuaalinen suunnittelu, toimin-
nallisen prototyypin tekeminen, käytettävyystestaus lapsilla, 
tekninen toteutus sekä palautteen kerääminen käytössä olevas-
ta sovelluksesta. Erityisesti käytettävyystestaus olisi mielenkiin- 
toinen, ja tärkeä, koska se toisi lisää varmuutta siihen, onko 
sovellus käytettävä. En niinkään ajattele ideaa vaan eri toimin- 
toja ja peleissä käytettyjen eleiden helppokäyttöisyyttä. Lasten- 
laulut sopivat hyvin tarinan osaksi, koska ne ovat itsekin pieniä 
tarinoita. Käyttäjätestien avulla saisin lisätietoa muun muassa siitä, 
onko tarina sopivan pituinen, pitäisikö eläinystäviä olla vähemmän 
ja tulisiko laulujen määrän olla alkuvaiheessa pienempi, jolloin 
niitä voisi ostaa jatkossa lisää.

Ajattelen suunnittelemaani sovellusta oppimisen välineenä. Siinä 
yhdistyvät sekä opinnäytetyön teoreettinen osuus että vertailusta 
esille tulleet hyvät käytännöt. Lopputulos on mielestäni onnistunut. 
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Konsepti ja idea pienen sinisen norsun seikkailuista eläinystäviensä 
kanssa on sopivan lapsenomainen, mutta ei kuitenkaan lasta aliar-
vioiva. Ihmisenä, jonka vahvuutena ei ole piirtäminen, voin olla tyy-
tyväinen visuaalisiin luonnoksiin. Sovelluksen käyttöliittymästä tuli 
tarpeeksi yksinkertainen, mutta käyttöliittymä ja vuorovaikutteiset 
toiminnot ovat osa-alue, joita tulisi vielä kehittää. Lisäksi eri näky-
miä olisi voinut olla enemmänkin, jotta auki kirjoitettu konsepti oli-
si saanut visuaalisuutta ympärilleen. Vaikka koen, että suunnitelma 
antaa valmiuksia sovelluksen toteuttamiseen, on siinä vielä yksityis- 
kohtia, joita tulee hioa ennen toteutukseen menoa. Toivonkin 
löytäväni rahoittajan, joka haluaa olla mukana kehittämässä sovel-
lusta, jonka tarkoituksena on innostaa lapsia laulamaan ja leik-
kimään perinteisiä suomenkielisiä lastenlauluja kuunnellen.
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LIITE 1: Asiantuntija-arvioijien kommentit

Mikael Sainio 19.1.2016, mikael.sainio@adage.fi

• Sovelluksen rakenne on toimiva ja siirtymät ovat loogisia. 
Käyttöliittymäelementit ovat selkeitä ja viimeisteltyjä. 

• Haastavimmat interaktiot ovat tehtävänäkymien tehtävissä. 
Miten varmistaa, että lapset osaavat käyttää oikeaa elettä kus-
sakin tehtävässä?

• Lapsille voi olla vaikea erottaa, mitkä käyttöliittymäelementit 
kuuluvat kuhunkin tehtävään ja mitkä ovat yleisiä käyttöliit-
tymään kuuluvia. 

• Yleisien elementtien pitäisi olla pienemmällä huomioarvolla 
itse pelissä.

• Mieti, tarvitseeko info-ikonia itse pelissä vai riittäisikö, että se 
on aloitusnäkymässä. Tarvitseeko nuoli-ikoneita ylipäänsä? Tai 
riittäisikö pelkkä eteenpäin-nuoli?

• Eikö valinta ”Laulut ja tehtävät” ja ”Vain laulut” pitäisi olla aloi-
tusnäkymässä? Tällöin aikuinen voisi valita sen lapsen puolesta 
eikä hänen tarvitsisi päivystää itse peliä.

• Karttanäkymässä ei tarvita kartta-ikonia eikä info-ikonia, myös 
koti-ikoni lienee kyseenalainen.

• Pitäisikö käyttäjälle antaa mahdollisuus palata peliin siihen 
kohtaa, jossa mentiin karttanäkymään?

• Mitä tapahtuu, jos ei ole vielä valinnut 5 eläintä ja siirtyy 
kartasta pelin myöhempiin vaiheisiin, jotka ovat riippuvaisia 
aiemmista valinnoista?

 



Liisa Säkkinen 15.2.2016, liisa.sakkinen@op.fi

• Käyttäjälle voisi tarjota jonkinlaisen oikopolun omaan suosik-
kilauluun. Näin voisi esimerkiksi juhlissa laulaa taustamusiikin 
kanssa tai näyttää suoraan jonkun kappaleen. Jos käyttäjä 
pääsee valitsemaan itse laulun, peli ei jää muutaman kerran 
kokeiluksi vaan kestää aikaa. 

• Miten käyttäjä tietää painaa jotakin elementtiä kuten 
savupiippua? Voisi esimerkiksi tulla joku efekti, kun sormi on 
savupiipun kohdalla. 

• Jos toiminnoista tulee ääniä ja laulu raikaa taustalla, tuleeko 
siitä kova meteli? 

• Saisiko laulut jostakin kokonaisina? Voisi olla hauska nähdä 
jostakin napista vaikka koko laulu kerralla ja esim. lähettää se 
sähköpostiin. Jatkossa tietysti saisi tilata laulun sanat kauniina 
postikorttina/julisteena Pikkunorsun kaupasta.

• Voiko käyttäjä valita kerralla useamman eläimen? Tätä voisi 
hieman selventää.

• Vaikeneeko tehtävät siten, että sammakko on helppo ja hevo- 
nen vaikea? Näyttäisi hieman siltä. 

• Pitääkö käyttäjän itse keksiä tehtävät vai ilmestyvätkö ohjeet 
peruspelin tyyliin automaattisesti ruudulle ennen peliä?

 



LIITE 2: Läpikäydyt sovellukset
• Bingo Song. Kids Academy Co.
• DoReMi 1-2-3 Lite: Music for Kids. Creativity Inc.
• Itsy Bitsy Spider. Duck Duck Moose.
• Jazzy World Tour – Musical Journey for Kids. The Melody Book.
• Jubitron the Girl Robot. Curious Media Inc.
• Kapun Metsä HD. Kapu Toys. 
• Kids Music Factory. GiggleUp Kids Apps And Educational Games 

Pty Ltd.
• Kids Song Collection. TabTale LTD.
• Kids Song Machine. Genera Kids.
• Lego Duplo Forest. Lego Systems. 
• Leo Leijona Bändi. Soundical.
• Little Fox Music Box. Fox and Sheep. 
• Melody Street. Melody Street LLC.
• Music Stage – BEBOPS Create your own Band. Lisbon Labs.
• Nighty Night! HD. Fox and Sheep GmbH
• Nuottiniitty. Yle.fi.
• Nursery Rhymes For Kids. Internet Design Zone. 
• PINKFONG Car Town. SmartStudy. 
• PINKFONG Kid Songs & Stories. SmartStudy. 
• Planes 2: Fire & Rescue. Disney.
• Sago Mini Music Box. Sago Sago.
• Storm & Skye – An Animated Magical Adventure Story for Kids. 

digimoo studios. 
• The wheels on the bus. Kids Games Club by TabTale.
• Toddler Jukebox: 6 free songs. Tipitap. 



LIITE 3: Vertailututkimuksen yhteenvetotaulukko



LIITE 4: Sovelluksessa käytettävät laulut
• Pikku poika posteljooni (trad.)
• Elefanttimarssi (trad.)
• Pienet sammakot (trad.)
• Viisi pientä ankkaa (trad.)
• Hämä-hämähäkki (trad.)
• Jänis istui maassa (trad., san. Alli Nissinen)
• Kolme varista (trad.)
• Juoksee metsähiiroset (trad.)
• Lennä lennä leppäkerttu (trad.)
• Piippolan vaari (trad.)
• Ihahaa (säv. Marjatta Meritähti-Immonen, san. Laura Latvala)
• Bussilaulu (Pyörät ne pyörivät) (trad.)
• Pikku-Matin auto (trad.)
• Leipuri Hiiva (trad.)
• Piiri pieni pyörii (trad.)
• Tuiki tuiki tähtönen (trad., suom. Maisa Krokfors)

Jatkokehitykseen esimerkiksi: 
• Laiva, Pikkunorsu astuu laivaan ja matkustaa jonnekin (trad.)
• Maijan karitsa, Maija ja karitsa istuvat luokassa (trad., suom. 

Samppa Asunta)
• Pienen pieni veturi, ystävykset matkustavat junalla (trad., san. 

Liisa Tenkku)
• Pieni nokipoika, nokipoika kiipeää katolle (trad.)
• Prinsessa Ruusunen, prinssi pelastaa tornista (trad.)
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