Web-palveluiden
käytettävyys
ja tuotanto

“Jos olemme rehellisiä itsellemme, niin myönnämme kuinka tuskallista webiä
on käyttää. Sivut latautuvat ikuisuuden.
Verkosta on lähes mahdotonta löytää mitään.”
- Jakob Nielsen, käytettävyysasiantuntija
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Johdanto
Internet ja erityisesti www-sivuihin pohjautuvat web-palvelut ovat nousseet nopeammin suuren yleisön tietoisuuteen kuin mikään aikaisempi media.
Tätä kirjoitettaessa loppusyksystä 1998 lähes miljoona suomalaista, jotka käyttävät viikottain sekä Internetin ulkomaisia että suomalaisia web-palveluita. Nopeasta kasvusta ja yleistymisestään huolimatta web-palveluiden verkosto ei ole
noussut laadullisesti kovin korkeatasoiseksi viimeisen viiden vuoden aikana. Yhtenä osasyynä tähän on käytettävyyden vähäinen huomioiminen web-palveluiden tuotannossa.
Tämän tutkimuksen tarkoituksena onkin antaa lukijoille perusym-märrys
web-palveluiden käytettävyydestä ja sen suhteesta palveluiden tuotantoprosessiin. Ensimmäisessä luvussa käydään läpi perusteita web-palveluiden ymmärtämiseen käytettävyyden näkökulmasta. Toisessa luvussa esitellään joitain
web-palveluiden tuotantoprosessin keskeisiä kysymyksiä. Tuotannon ja käytettävyyden välisiä suhteita pohditaan tutkimuksen varsinaisessa selvitysosassa,
luvuissa 4-6. Käytettävyydestä laajemmin kiinnostuneille tarjotaan lisää materiaalia julkaisun viitteistä.
Verkkopalveluiden tuotantoon liittyviä päätöksiä on tutkittu ja havainnollistettu kolmen esimerkin avulla. Esiteltävät tuotantoprosessit ovat Virtahevon,
Tilastokeskuksen ja Verkkoliitteen web-palveluiden tuotannot, jotka ovat sekä
pituudeltaan, muodoltaan että resursseiltaan hyvin erilaisia. Tutkimuksen tarkoituksena ei täten olekaan ollut näiden tuotantojen keskinäisen paremmuuden
vertailu, vaan pikemminkin tuotannossa tehtävien suunnittelupäätösten kuvaaminen ja myöhemmin niiden vaikutusten arviointi palvelun käytettävyydessä.
Esitellyissä tuotantoprosesseissa on kaikissa syntynyt sekä erinomaisia että
välttäviä ratkaisuja, jotka ovat vaikuttaneet lopulta rakennettujen palveluiden
käytettävyyteen. Tuotannossa mukana olleet ihmiset ovat lähes poikkeuksetta
itseoppineita, kuten alalle on ominaista, ja ovat kehittyneet aloittelevista websuunnittelijoista ja rakentajista vankoiksi ammattiosaajiksi. Jokaista tuotantokuvausta kannattaakin lukea jatkuvasti etenevän oppimisprosessin erään aikajakson kuvauksena, sillä ne eivät tätä kirjoitettaessa enää anna totuudenmukaista
kuvaa palveluista tai niiden kehittäjistä. Huomiot tuotannon eri vaiheista on eritelty kuvauksista erikseen erityylisellä tekstillä.
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Tiivistelmä
Web-palveluiden käytettävyys ja tuotanto -tutkimuksen toimeksiantona oli
selvittää kolmen palvelua tutkimalla, minkälaisia käytettävyydellisiä päätöksiä
web-palveluiden tuotannoissa syntyy ja miten nämä päätökset vaikuttavat rakennettavan palvelun käytettävyyteen. Tutkimusta varten haastateltiin kolmen
web-palvelun (Helsingin Sanomien Verkkoliite, Virtahepo ja Tilastokeskus) tuotantoryhmiä ja arvioitiin näiden rakentamien palveluiden käytettävyyttä. Tutkimusmenetelminä käytettiin lomakekyselyä, haastatteluja sekä asiantuntija- ja heuristista arviointia.
Selvityksen perusteella voidaan tehdä seuraavia päätelmiä käytettävyyden ja
tuotannon suhteista:
§

käytettävyyden osaaminen ja panostaminen on vielä vähäistä web-tuotannoissa. Myös tarvittavat työkalut puuttuvat

§

käytettävyys- ja käyttöliittymäosaaminen on useissa web-tuotannoissa
yksiulotteista ja rinnastetaan virheellisesti olemassa oleviin työnkuviin,
kuten graafiseen suunnitteluun

§

käytettävyysosaamisen tuominen mukaan suunnittelu ja tuotantoprosesseihin on tärkeää, koska käytettävyyteen vaikuttavia päätöksiä syntyy tuotannon kaikissa vaiheissa

§

web-palveluiden suunnittelun määrä on usein epäsuhdassa tuotantoon
nähden ja seuraukset käytettävyydessä ovat ilmeiset

§

web-palveluita ei usein suunnitella skaalautuviksi, mikä johtaa heikentyneeseen käytettävyyteen

§

kiinnostus käytettävyyden kehittämistä kohtaan on kasvamassa ja siihen halutaan panostaa

§

käytettävyys nähdään mahdollisena tulevaisuuden web-palveluita erottavana kilpailutekijänä

Käytettävyyteen vaikuttavaa suunnittelua siis tehdään jatkuvasti web-tuotannoissa, harvoin kuitenkin tiedostaen ja vaihtelevin lopputuloksin. Tutkimukseen osallistuneet tuotantoryhmien mielestä web-tuotantojen maailma on itseopettava prosessi, jossa kaikista puutteistaan oppii usein tehokkaasti vaikka kaikkea ei pystyisikään korjaamaan.
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Yleisesti voidaankin todeta, että käytettävyyttä huomioidaan yhä useammassa web-tuotannossa, vaikka se ymmärrettäisiinkin vielä kovin rajatusti. Haastateltujen tahojen tulevaisuuden projekteista on kuitenkin huomattavissa, että
käytettävyys on nousemassa yhä tärkeämmäksi osaksi web-palveluiden suunnittelu- ja tuotantoprosesseja. Web-palveluiden laatutekijöistä se on ehdolla seuraavaksi suureksi erottavaksi tekijäksi verkkopalveluiden välillä.

Tutkimusmenetelmät
Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata web-palveluiden käytettävyyteen liittyviä tekijöitä ja hahmottaa kolmen esimerkkitapauksen kautta mahdollisia tuotantoprosessin ja käytettävyyden riippuvuussuhteita. Tutkimuskohteiksi päätettiin valita kolme erilaista web-palvelua, jotka poikkeavat toisistaan sekä tavoitteiltaan, tekotavaltaan että lopputulokseltaan. Näiden palveluiden tuotantoja
selvitettiin haastattelemalla suunnittelu- ja tuotantovaiheisiin osallistuneita henkilöitä ja tiivistämällä tuotantoprosessin ydinkohdat etenemiskaavioiksi.
Jo tutkimuksen alkuvaihe osoitti, että palveluita ja tuotantoprosesseja ei
ole mielekästä vertailla keskenään niiden eroavaisuuksien vuoksi, vaan kuvata
käytettävyyden kannalta keskeisiä huomioita. Kuvaukset tutkittujen kolmen palvelun tuotannoista esitetään luvussa 3.
Tutkitut palvelut valittiin eri palvelutyyppien edustajina, eikä niitä pyritty
rinnastamaan vertailukelpoisiksi. Jo tutkittavien palveluiden yksi valintaperusteita oli, että niiden resurssit, aikataulut ja tavoitteet eroaisivat toisistaan.
Tiivistettynä Helsingin Sanomain Verkkoliite toteutettiin tuotantoryhmän tarvitsemalla aikataululla ja resursseilla sekä yhtiön johdon päätöksellä, Ihmemaan
Virtahepo pääosin omalla ajalla ja epävirallisena tuotteena ja Tilastokeskus kokeiluna, joka vakiintui pysyväksi web-palveluksi.
Tutkittavien palveluiden valinta pohjautui seuraaviin kriteereihin. Jokaisesta
kriteeristä haluttiin yksi edustus ja tutkitut palvelut ovat näiden kriteerien yhdistelmiä. Lisäksi palvelujen haluttiin olevan pääosin kotimaisesti tuotettuja.
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Tutkittu palvelu

Verkkoliite

Virtahepo

Tilastokeskus

Käyttötapa

tilaus/maksullinen

Rekisteröityminen

anonyymi/ilmainen

Kohderyhmä

aikuiset

Lapset, nuoret

ammattilaiset

Käyttötarkoitus

verkkojulkaisu

Viihde, opetus

tietopalvelu

Tuotantoryhmä

kookas

pieni (keskikokoinen)

pieni

Palvelun laajuus

suuri

Pienehkö

keskisuuri

Kustantaja

perinteinen media

Uusmedia

julkishallinto

Tutkittu palvelu

Verkkoliite

Virtahepo

Tilastokeskus

Jokaista tutkittua palvelua tarkasteltiin yksittäisenä hankkeena ja
erikoistapauksena. Tapausten yleistettävyys on tässä tutkimuksessa vähäinen.
Pikemminkin tutkimus esittelee kolme erilaista prosessia, joista pyritään
havainnoimaan miksi jotain on tehty ja miten se on vaikuttanut käytettävyyteen.
Tutkimuksen lopussa tehdään joitain yleistyksiä prosessien yhtäläisyyksistä luvussa 6.
Tuotantoprosessien tarkka rekonstruointi jälkikäteen on mahdotonta. Osa
prosessien henkilöistä ei ole haastateltavissa ja osa liittyi kesken prosessin. Syyja seuraussuhteita ei ole välttämättä dokumentoitu tapahtumahetkellä ja
rekonstruointi on muistinvaraista. Lisäksi prosessin kartoitusta vaikeutti kunkin
hankkeen määrittely: mitä versiota palvelusta ylipäänsä oltiin kartoittamassa?
Kaikissa kolmessa palvelussa on ollut versiouudistuksia ja niistä on valittu yhtenäisin prosessi kuvattavaksi tähän tutkimukseen.
Palvelujen projektivastaaville lähetettiin esikyselylomake, jonka perusteella
räätälöitiin haastattelulomake kullekin ryhmälle. Haastatteluissa pyrittin saamaan
tuotantoprosessien kuvaukset ensisijaisesti projektivastaavilta ja visualistilta.
Edelliset kommentoivat myös teknisiä osa-alueita. Nauhoitettu haastattelu ja
lomake purettiin luvun 3 prosessikuvauksiksi, jotka tarkastutettiin tuotantoryhmillä.
Kukin tutkittava palvelu arvioitiin erikseen käyttämällä heuristista arviointimenetelmää (Nielsen, 1993). Arvioinnin suorittivat kolmen käytettävyyteen ja
verkkopalveluihin perehtynyttä asiantuntijaa käyttämällä esivalmistettua arviointilistaa, lomaketta ja ohjeistoa. Arvioinnin perusteella löytyneet potentiaaliset
ongelmakohdat palveluiden käytettävyydessä käytiin läpi ja laskettiin niiden
suhteellinen osuus vakavuuden, käytetyn arviointiheuristiikan ja sijoittumistason
mukaan (luku 4).
Heuristisen arvioinnin lisäksi palvelut arvioitiin laajemmin asiantuntijaraadin
avulla. Raadin ammattijäsenet käyttivät kukin yksinään arvioitavia palveluita, minkä
jälkeen käytön kokemukset purettiin yhteisenä keskusteluna. Tarkoituksena oli
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1. Johdatus web-käytettävyyteen

täydentää palveluiden käytettävyydestä muodostuvaa kuvaa etenkin palveluiden sisällön ja jossain määrin myös rakenteen suhteen. Näiden arvioiden perusteella pyrittiin muodostamaan kuvaa tutkittavien palveluiden kokonaiskäytettävyydestä (luku 5).
Tuotannon ja palvelun käytettävyyden väliset oletetut suhteet muodostettiin pääosin laadullisen aineiston läpikäymisellä ja vahvistamalla tehtyjä havaintoja tuotantoryhmien jäsenten omien havaintojen kanssa. Näin saatiin aikaan esimerkinomaisia suhteita tietyn tuotantopäätöksen ja lopputuloksen välille.
Tutkittujen web-palveluiden lisäksi tutkimuksen tavoitteena oli luoda johdanto web-käytettävyyden ongelmakenttään käyttämällä kirjoittajien omaa asiantuntemusta ja lähteinä alan kirjallisuutta. Tämän johdannon (luku 1) tarkoituksena on antaa perusymmärrys web-palveluiden käytettävyyteen keskeisesti liittyviin kysymyksiin ja rakentamaan pohjaa käytettävyyden integroimiselle omaan
tuotantoprosessiin. Johdanto ei siis ole tyhjentävä, vaan pikemminkin peruskatsaus joihinkin kirjoittajien mielestä keskeisiin seikkoihin, eikä sitä näin ollen voida pitää käytettävyysosaamista korvaavana tiedon lähteenä.
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1. Johdatus web-käytettävyyteen
Internetin käytön yleistymisen ja palvelukirjon laajenemisen myötä webpalvelut ovat muuttuneet osaksi arkipäiväistä, länsimaista toimintaa, eivätkä niitä käytä enää vain harvat hyvin koulutetut nuoret miehet nopeilla tietokoneilla.
Käytön määrän ja kirjon laajeneminen asettaa erityisiä haasteita www-palvelulle, etenkin sen käyttöliittymälle ja käytön helppoudelle. Erilaisten ihmisten täytyy pystyä käyttämään pankkipalveluita ja yleishyödyllisiä web-palveluita erilaisilla laitteilla ja hyvinkin vaihtelevatasoisilla verkkoyhteyksillä.
Palvelujen käyttäjät ovat myös käyttötaidoiltaan ja palvelun käyttötarpeiltaan toisistaan hyvinkin poikkeavia. Ensikertaa tietokonettaan käyttävä saattaa
maksaa kotoaan vain laskunsa, kun taas pitkällisen käyttökokemuksen omaava
henkilö voi hoitaa koko varainhallintansa vaikka käsitietokoneesta. Yhden ja saman käyttöliittymän tekeminen kaikille eri kohderyhmille ja samalla helppokäyttöisyyden takaaminen on muuttunut yhä vaikeammaksi.

1. Johdatus web-käytettävyyteen

Käyttöliittymät ja helppokäyttöisyys ovatkin usein vain mainossanoja suunnittelijoille tai palveluntarjoajille, ilman varsinaista ymmärrystä niiden suhteista.
Tämän raportin tarkoituksena on valottaa web-palveluiden käytettävyyden kenttää, myös siltä osin kuin se sivuaa käyttöliittymiä ja helppokäyttöisyyttä. Käyttöliittymää suunnittelemalla pyritään käytettävyydeltään onnistuneeseen palveluun, jonka yksi erikoisominaisuus on vielä sen helppokäyttöisyys (muita ovat
muistamisen helppous, käytön tehokkuus, käytön miellyttävyys, jne.).

1.1. Mitä on käytettävyys
Käytettävyydellä (engl. usability) tarkoitetaan yleensä kuinka hyvin jonkin
järjestelmän, kuten web-palvelun, toimintoja voidaan käyttää haluttuun tarkoitukseen. Järjestelmän käytettävyys on siis samanaikaisesti itsenäinen ja riippuvainen tarkastelukohde, sillä se kytkeytyy oleellisesti järjestelmän toimintoihin:
toiminnot määräävät järjestelmän teoreettisen hyödyn, kun taas käytettävyys
kertoo kuinka onnistunutta on näiden toimintojen käyttö. Yhdessä toiminnallinen hyödyllisyys (toiminnot) ja niiden käytön sujuvuus (käytettävyys) muodostavat järjestelmän kokonaishyödyllisyyden (Nielsen, 1993).

Kuva 1: Käytettävyys kertoo kuinka onnistuneesti järjestelmän toimintoja voidaan käyttää tietyn
tavoitteen saavuttamiseksi

Esimerkkinä web-käytettävyydestä voisi olla yksinkertainen web-hakupalvelu, jonka toiminnot ovat: vapaasanahaku boolean-logiikalla ja hakutulosten
selailu tiivistelmien perusteella. Suurin osa verkon hakupalveluista perustuu näihin kahteen perustoimintoon, jotka on toteutettu useammalla alitoiminnolla. Palvelun siis oletetaan soveltuvan tietojen hakuun verkosta, koska palvelun toimintoja käyttämällä voi löytää tietoa verkosta.
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1. Johdatus web-käytettävyyteen

Käyttäjän kannalta oleellista on kuitenkin palvelun toimintojen käytettävyys,
mikä erottaa palvelut toisistaan. Käytettävyys määräytyy sellaisten kysymysten
kautta kuin: kuinka hakusanoja yhdistellään? Käytetäänkö hankalaa ja ulkoa
muistettavaa etumerkintätapaa, vai voiko käyttäjä valita ruudulta graafisesti toiminnon, joka määrää sanojen yhdistelemistä? Vai tukeeko palvelu kenties molempia näistä vaihtoehdoista? Onko palvelun osoite helppo oppia? Ovatko hakutulokset helposti ymmärretävissä? Jne.
Hakupalvelu ei siis ole automaattisesti helppokäyttöinen tai vastaa käyttäjän tarpeisiin, vaikka siinä olevat toiminnot muodollisesti vastaisivatkin käyttäjän
tarpeisiin. Toiminnoilta voidaa vaatia, että ne ovat myös käytännössä:
§

opittavissa tarkoitukseltaan ja logiikaltaan

§

aktivoitavissa nopeasti ja virheettömästi

§

ymmärrettävissä perustuen jo opittuihin asioihin

§

muistettavissa ilman palveluun palattaessa
10

Vasta käytettävä palvelu on lopulta käyttäjälle käyttökelpoinen, eikä helppokäyttöisyys yksinään takaa hyvää käytettävyyttä. On myös tärkeää huomata,
että käytettävyys on riippuvainen muustakin kuin vain käyttöliittymässä, nimittäin ohjeistuksessa, palvelun käyttöympäristöstä ja erityisesti käytön tarpeesta.
Web-käytettävyyden suunnittelu, tarkastelu ja koko käytettävyys-kysymyksen ymmärtäminen on vielä muuta käytettävyyttä ongelmallisempaa, sillä webpalvelukonseptit, -käyttötavat ja -suunnittelukonventiot ovat vakiintumattomia.
Perinteisiin ohjelmistoihin (vrt. tekstinkäsittely) nähden web-palveluissa on
sisällöllinen ero. Web-palveluissa on jo valmiiksi sisältöä kun taas hyötysovelluksilla
pyritään tuottamaan tai muokkaamaan sitä.
Käytettävät tekniikat uusiutuvat jatkuvasti ja käyttäjille on kertynyt jo useita web-selainsukupolvia. Palvelujen tarjoajat eivät vastaa käytön rajapinnan eli
web-selaimen ajantasaistamisesta ,vaan siitä huolehtivat itse vain aktiiviset käyttäjät: GVU:n vuotuisen tutkimuksen mukaan 71% käyttäjistä ei vaihda webselaintaan edes vuoden sisällä (GVU, 1997). Käytettävyyden suunnittelijan on
mahdotonta vaikuttaa käyttäjän ja palvelun väliseen siirtotekniikkaan tai palvelun käyttöympäristöön.
Toisin kuin esimerkiksi pankkiautomaateissa, web-palvelulla ei ole vielä
vakiintunutta käyttöympäristöä, vaan niitä keksitään jatkuvasti lisää, kuten käsitietokoneet, älypuhelimet ja televisio. Web-palvelut imaisevat sisäänsä myös
muita palveluita (kuten esim. pankkipäätteet), mikä asettaa niiden toimivuudelle erityisiä haasteita käytettävyyden suhteen.

1. Johdatus web-käytettävyyteen

Käytettävyys ja käyttöliittymä
Periaatteessa minkä tahansa ihmisen käyttämän välineen, koneen, ohjelman tai laitteen käytettävyyttä voidaan arvioida. Kaikki välineet sisältävät käyttöliittymän; alkaen yksinkertaisesta vasarasta ja päätyen kännykän kautta tietokoneohjelmiin ja -peleihin. Käyttöliittymä on usein se näkyvä ja kosketeltava osa
käytettävyyttä, johon kohdistuu sekä järjestelmän suunnittelijan huomio että
käyttäjän kritiikki. Käyttöliittymä on tavallaan rajapinta palvelun toimintoihin (kuva
1.2). Sen onnistuneisuus kullekin käyttäjälle määrää suuren osan palvelun käytettävyydestä.

Aika
Herätys
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Kuva 1.2: Käyttäjä työstää ja ymmärtää ongelmaa käyttöliittymän kautta

Käyttöliittymällä käsitetään ja tarkoitetaan kuitenkin usein vain järjestelmän nähtäviä, kuultavia tai jopa kosketeltavia (kuten vasaran kahva) osia. Mutta
käytettävyys mittaa myös useita järjestelmän näkymättömiä ominaisuuksia: palvelusta käyttäjälle muodostuvaa sisäistä logiikkaa, opittavuutta, subjektiivista
tyytyväisyyttä ja useita muita seikkoja, jotka eivät ole johdettavissa ainoastaan
käyttöliittymästä.
Käytettävyyden mittaaminen ei siis ole vain käyttöliittymän arvioimista,
vaan myös käyttäjän kokemuksen huomioimista. Viime aikoina onkin alettu puhua käyttäjän kokonaiskokemuksesta (Norman, 1998), johon saattaa liittyy usein
myös perinteisen käytettävyyden ulkopuolelle rajattuja asioita, kuten sosiaalinen hyväksyttävyys.
Osa ihmisen käyttämistä välineistä on jo niin moneen kertaan testattu, ettei varsinaiseen tuotteeseen enää tehdä uudistuksia, vaan kilpailuetuja etsitään
muualta, kuten mielikuvista. Tällöin puhutaan kypsästä teknologiasta. Näiden
välineiden, kuten vasara, kirja tai auto, käyttöliittymien arviointia tai toiminnan
kyseenalaistamista ei useinkaan pidetä mielekkäänä, vaan silloin puhutaan pyörän keksimisestä uudelleen”.
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Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että pitkään samanlaisena pysyneen käyttöliittymänkin voi muokata uudelleen onnistuneesti, parantaen näin kypsänkin
teknologian käytettävyyttä (vrt. Fiskarsin sakset ja kirveet). Web-palveluiden
kohdalla on kuitenkaan turha puhua teknologian kypsyydestä, koska jo pelkästään teknologia muuttuu lähes päivittäin verkossa.

Käytettävyyden arviointi
Käytettävyyden arvioinnin tavoitteena on siis mitata, kuinka käyttökelpoinen järjestelmä on sitä käyttävälle ihmiselle. Usein järjestelmän käyttöön liittyy
aina joukko käyttäjän tietoisia ja tiedostamattomia tarpeita, joita tämä pyrkii
järjestelmän avulla tyydyttämään. Näiden tarpeiden huomioiminen on oleellista, jos halutaan arvioida järjestelmän todellista käyttökelpoisuutta oikeissa käyttötilanteissa. Usein käytettävyysarviointi onkin tehtävä oikeiden peruskäyttäjien
kanssa, jotka käyttävät järjestelmää tiettyjen tehtävien suorittamiseen. Arvioinnin aikana pyritään huomioimaan kuinka helposti, nopeasti, virheittä ja miellyttävästi järjestelmän käyttö onnistuu suhteessa tavoitteisiin.
Toinen usein käytetty ja edullinen menetelmä on heuristinen arviointi, jossa käytettävyysasiantuntijat käyvät läpi järjestelmän ja etsivät siitä mahdollisia
käytettävyysongelmia muistisääntöjä hyväksi käyttäen. Heuristinen arviointi on
käyttäjillä tehtyyn arviointiin verrattuna helppo ja halpa tapa, joskaan se ei voi␣ korvata todellista käyttäjätestausta.
Arviointi ei kuitenkaan yksinään riitä järjestelmän käytettävyyden takaamiseen. Donald Norman puhuukin arvioinnista lähinnä design-poliisina: arvioijat
kutsutaan paikalla yleensä kun tuote on lähes valmis, jolloin merkittäviä muutoksia voi olla vaikea tehdä vaikka käytettävyysongelmia löytyisikin (Norman,
1998). Tällöin arviointi jää yleensä syyttelyn tasolle, jossa löydetään virheet, etsitään syylliset ja pyritään ehkä supistamaan ongelmien seuraamukset. Todelliseen käytettävyyden parantamiseen on tästä vielä pitkä matka, vaikka arviointi
onkin tärkeä osa käytettävyyden parantamispyrkimyksiä.

Käytettävyyteen tähtäävä suunnittelu
Tieteellisesti katsoen on kyseenalaista voiko käytettävyyttä ylipäänsä suunnitella, jos käytettävyys ymmärretään vain jonkin koneen tai järjestelmän ominaisuudeksi. Web-palvelun suunnittelijoiden on kuitenkin ymmärrettävä, että pyrkiessään hyvään käytettävyyteen heidän pitäisi huomioida muitakin asioita kuin
vain käyttöliittymän näkyvä osuus. Tästä näkökulmasta käyttöliittymäsuunnittelu
on osa laajempaa pyrkimystä hyvään käytettävyyteen ts. käytettävyyden suunnittelua.
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Käytettävyyssuunnittelulla pyritään takaamaan käytettävien järjestelmien
syntyminen jo suunnitteluvaiheessa käyttämällä erilaisia analyysi-, suunnitteluja väliarviointimenetelmiä. Toisin kuin arviointimenetelmät, suunnittelumenetelmät auttavat suunnittelijaa jo ennen kuin järjestelmä on valmis. Suunnittelumenetelmien ongelma kuitenkin on, että ne ovat yleensä hyvin käsitteellisiä, eikä niistä ole helppo tehdä yksinkertaisia totuuksia, jotka pätisivät kaikissa tilanteissa.
Hyvänä esimerkkinä voidaan mainita ihmisen muistitutkimuksissa tehty
havainto ihmisen muistin kapasiteetista. Lyhytkestoinen työmuisti pystyy säilyttämään samanaikaisesti vain noin seitsemän muistettavaa yksikköä ilman erillistä oppimisvaihetta. Tästä voisi helposti olettaa, että esim. valikoihin ei kannata
laittaa seitsemää useampaa toimintoa, mutta oletus ei aina pidä paikkaansa.
Muistettava yksikkö voi nimittäin koostua useammista sisäkkäisistä muistettavista
alayksiköstä, jolloin valikkoonkin voisi lisätä useampia sisäkkäisiä toimintoja.
Yksilökohtaiset erot voivat olla muistamisen suhteen erittäin suuria, riippuen
vaikka opittavan asian aikaisemmasta tietämyksestä ja tätä kautta sen muuttamisesta muistisäännöksi.
Vaikka hyvään käytettävyyteen pyrkivät suunnittelumenetelmät ovatkin
usein käsitteellisiä ja saattavat edellyttää kokemusta käytettävyyden arvioinnista, on suunnittelun avuksi tehty myös yksinkertaistettuja ohjeistoja ja tarkistuslistoja.
Siinä missä menetelmien tarkoituksena on ohjata suunnittelijaa toimimaan
tietyllä tavalla, on ohjeistojen tarkoituksena pyrkiä huomioimaan tiettyjä konkreettisia asioita suunnittelussaan. Näitä tukevat puolestaan tarkistuslistat, yksinkertaiset kysymyssarjat, joita itselleen esittämällä suunnittelija voi tarkistaa, onko
muistanut huomioida tiettyjä seikkoja suunnittelussaan. Ne toimivat siten samalla yksinkertaisena sisäisenä arviointimenetelmänä, joka tuottaa myös parannusehdotuksia. Niillä ei voi kuitenkaan korvata järjestelmän käytettävyyden arviointia tai käyttäjätestausta.
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Käytettävyyssuunnittelun menetelmät
Suunnittelumenetelmät ovat yleensä korkean tason kuvauksia siitä, kuinka
suunnittelun eri vaiheiden pitäisi edetä. Käytettävyyssuunnittelu voi tarjota apuvälineitä mm. seuraaviin web-palvelun rakentamisen vaiheisiin:
§

tavoitteiden, tarpeiden ja kohderyhmien kartoitus

§

ratkaisujen ideointi

§

ratkaisujen suunnittelu

§

ratkaisujen arviointi

§

prototyyppien rakentaminen

§

prototyyppien testaus

§

järjestelmän rakentaminen

§

järjestelmän arviointi

§

järjestelmän hiominen

§

järjestelmän asennus

§

järjestelmän testaaminen

§

järjestelmän korjaaminen

§

järjestelmän julkistus

§

järjestelmän ylläpito
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Itse asiassa jo koko palvelun tuotanto- ja suunnitteluprosessin jaotteleminen
eri vaiheisiin voidaan laskea yhdeksi suunnittelun peruskiveksi. Usein varsinainen toteutus ei kuitenkaan etene näin lineaarisesti tai edes samojen henkilöiden toteuttamana, jolloin yksittäisten vaiheiden välinen kommunikointi nousee
tärkeäksi. Tällöin dokumentointi nousee myös tärkeäksi osaksi suunnittelu- ja␣ tuotantoprosessia. Itse suunnitteluprosessin kulkua tarkastelemme tarkemmin luvussa 2.
Suunnittelumenetelmät auttavat usein suunnittelijaa etenemään kevyiden
toimintaohjeiden mukaisesti yksittäisessä vaihessa. Tarvekartoituksessa voidaan
tarkkailla käyttäjiä heidän työtehtävissään, analysoida heidän tarpeitaan ja vahvistaa huomiot haastattelemalla. Ideoinnissa voidaan ottaa käyttäjät mukaan ratkaisujen ideointiin suunnitteluryhmän jäseninä, koska heillä on usein paras tuntemus omaan työhönsä tai tarpeisiinsa liittyvistä haasteista. Ideoinnissa voidaan
myös käyttää ohjattuja menetelmiä, kuten aivoriihtä. Jokaisen prosessin vaiheessa
voidaan ottaa käyttöön erilaisia suunnittelumenetelmiä (liite 2).
Monimutkaisempien järjestelmien, kuten työryhmäsovellukset, alussa tehty
kartoittaminen paljastaa harvoin kaikkia niitä oleellisia tarpeita, joita järjestelmän pitäisi tukea. Siksi yllä esitetty lista tuotantovaiheen osista tuleekin ymmärtää joukkona erilaisia prosesseja, jotka voivat toistua koko tuotantoprosessin
aikana useita kertoja, usein tarkentaen ja muuntaen aikaisemmin tehtyjä havaintoja. Näin esimerkiksi kartoitus voi muuttua vielä oleellisesti vaikka ensimmäisten ratkaisuiden arviointi- tai prototyyppivaiheessa.

Suunnitteluohjeistot
Suunnitteluohjeet ovat menetelmiä yksityiskohtaisempia ja helpommin
sovellettavia kuvauksia siitä, mitä suunnittelussa pitäisi huomioida. Suunnitteluohjeet ovat usein kirjallisia tai kuvaesimerkein varustettuja. Ohjeiden vaarana
on, että suunnittelija tulkitsee ne helposti liian kirjaimellisesti ja tekee suunnitteluratkaisuja, jotka ovat esimerkiksi käyttäjien tarpeiden vastaisia. Ohjeistoja pitäisikin tulkita aina tilanteen mukaan, soveltaa sopivilta osin omaan suunnitteluunsa
ja käyttää useampia samanaikaisesti. Lista erilaisista Internetistä löytyvistä
suunnitteluohjeistoista liitteessä 2.

Tarkistuslistat
Tarkistuslistat ovat yleensä kysymyssarjoja, joita läpikäymällä suunnittelija
voi varmistaa, että on toteuttanut suunnitelmansa tiettyjen normien mukaisesti.
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Web-suunnittelussa tällaiset listat voivat sisältää esimerkiksi seuraavanlaisia kysymyksiä:
§

Onko kaikissa kuvissa kuvaava ALT-viitta?

§

Onko kaikkien kuvien tiedostokoot optimoitu?

§

Onko HTML-koodin oikeellisuus tarkistettu?

§

Onko sivun koodiin lisätty tarvittavat META-viitat?

Suunnittelumenetelmien ja -ohjeistojen noudattaminenkaan ei automaattisesti takaa hyvää käytettävyyttä, joskin se varmasti parantaa käytettävyyden tasoa. Usein erilaisten suunnittelun apuvälineiden käytön ongelma on, että niistä
saa irti niin paljon kuin suunnittelijalla on kokemusta niiden käytöstä. Eli usein
suunnittelijan täytyy tehdä tai vähintään nähdä käytettävyysongelmat, ennenkuin hän osaa näitä välttää itse. Tämän takia tietoisuuden kasvattaminen käytettävyydestä on tärkeää, koska sen avulla sekä suunnittelijat että käyttäjät huomaavat käytettävyyden ongelmia helpommin ja voivat oppia niistä jo ennen
kuin tekevät niitä itse.
Suunnittelumenetelmät ovat puolestaan usein kovin käsitteellisiä ja niiden hyödyntäminen edellyttää vahvaa prosessituntemusta. Suunnittelumenetelmiä helpompia etenkin aloitteleville suunnittelijoille ovat sen sijaan suunnittelun ohjeistot, jotka on yleensä purettu toiminnoiksi, joita aloittelija voi seurata
helposti. Näidenkin käytössä tosin kokemukseen nojaava käyttö tuottaa paremman tuloksen. Hyvään käytettävyyteen pyrkivä suunnittelu onkin lähempänä designia kuin insinööritieteitä, koska ongelmat eivät ole yksiselitteisiä tai edes hyvin muotoiltuja.

Miten hyvään käytettävyyteen päästään
Käytettävyyteen pyrkiminen pitäisi olla koko suunnittelu- ja tuotantoprosessin läpi kulkeva laatutavoite, jota toteutetaan kaikissa vaiheissa ja työn eri
tasoilla. Tämä tarkoittaa käytettävyyden integroimista suunnitteluun, tuotantoon
ja arviointiin, eikä sitä pitäisi rajata vain arviointiin, kuten näkee usein tehtävän.
Laajemmin käytettävyyspyrkimyksiä voidaankin tarkastella laatuajattelun
kaltaisena yleispyrkimyksenä, joka ei jää ainoastaan projektitasolle vaan vaikuttaa koko tuottavan organisaation toimintaan ja jopa rakenteeseen (Norman,
1998). Laajemman tarkastelun mukaisesti käytettävyys voidaan liittää osaksi yrityksen laatupyrkimyksiä, jolloin sen huomiointi koko organisaatiossa on varmem-
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paa. Käytettävyyteen päästään siten integroimalla sekä käytettävyyteen pyrkivä
suunnittelu että arviointiprosessi osaksi varsinaisen tuotteen suunnittelua ja tuotantoa.

Käytettävyyteen tähtäävän suunnittelun hyödyt
Käytettävyys on osa tuotteen tai palvelun kokonaislaatua ja usein kriittinen osa siitä muodostuvalle käyttökokemukselle. Siksi käytettävyys hyödyttää
pyrkimyksiä korkeampaan asiakastyytyväisyyteen ja korkealaatuisempiin tuotteisiin. Käytettävyys voi nousta yhdeksi tärkeimmäksi erottavaksi tekijäksi, kun
web-palveluiden sisältö- ja palveluratkaisut muuttuvat yhä enemmän toistensa
kaltaisiksi. Kuluttaja palaa mielellään takaisin palveluun, joka ei ainoastaan sisällä hänen haluamiaan toimintoja ja sisältöä, vaan jota on myös miellyttävä ja␣ helppo käyttää.
Käytettävyyssuunnittelun avulla voidaan saavuttaa myös kustannussäästöjä. Usein
listatut kustannussäästöt käytettävyyspyrkimyksistä ovat:
17

§

virheet havaitaan aikaisemmin tuotesuunnitteluprosessissa (korjaaminen alussa edullisempaa)

§

sujuvampi käyttö vähentää käyttötuen tarvetta käyttäjien keskuudessa

§

järjestelmien käyttöönoton yhteydessä koulutustarpeet voivat olla vähäisempiä

§

hyvä käytettävyys nostaa käyttäjätyytyväisyyttä ja on edullinen satsaus
palvelun tai tuotteen tarjoajan mielikuvan parantamiseen kuluttajien silmissä

Hyvä käytettävyys on erityisen tärkeää sellaisissa hyötysovelluksissa, joiden käyttö on osa vakiintunutta aikakriittisen työn suorittamista. Nopeamman
käytön ja vähäisempien virheiden ansiosta käytettävyydeltään hyvä järjestelmä
voi säästää vuositasolla miljoonia markkoja (Bias & Mayhew, 1994). Verkkopalveluissa on perinteisiin ohjelmiin nähden kuitenkin erityispiirteitä, jotka täytyy huomioida niitä suunniteltaessa ja arvioitaessa, jos halutaan saavuttaa säästöjä käytettävyyssatsausten avulla.
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1.2. Web-palvelun suunnittelun erikoispiirteitä
Web-palveluiden suunnitteluun liittyy erityisiä vaatimuksia, jotka poikkeavat merkittävästi perinteisten tietokoneohjelmien suunnitteluvaatimuksista.
Useimmiten mainittuja eroja web-palveluiden ja ohjelmien välillä ovat (Nielsen,
1996):
§

Vasteaikojen venyminen. Käyttäjä voi joutua odottamaan vastausta antamaansa syötteeseen, kuten hiiren klikkaukseen, joskus jopa useita
kymmeniä sekunteja. Yleisesti vasteajat ovat verkkopalveluissa sekä pidempiä että satunnaisesti vaihtelevia perinteisiin ohjelmiin verrattuna.
Jälkimmäisissä pyritään yleensä alle puolen sekunnin vasteaikoihin.

§

web-palveluissa ei ole muotoutunut standardeja tai edes logiikkaa
yleiseksi vuorovaikutusmalliksi. Sama käyttäjän antama syöte voi laukaista aivan erilaisia toimintoja kahdessa eri sovelluksessa.

§

web-palvelun suunnittelija ei voi määrätä täysin tarkasti sivun ulkoasua ja näkymistä käyttäjän ikkunassa. Verkkopalveluiden skaalautuminen selaimesta toiseen edellyttää erityistä huomiota suunnittelussa.

§

web-palveluiden käyttäjät voivat olla satunnaiskäyttäjiä tai muuten
tietokoneohjelmien logiikkaan tottumattomia, minkä vuoksi palveluiden pitäisi olla erityisen helppoja käyttää myös ensikertalaisille.

§

web-palvelut ja niiden hyperlinkit muodostavat laajan verkoston, jossa
siirtyminen palvelusta toiseen tapahtuu usein huomaamatta. Tämä asettaa erityisvaatimuksia navigointi- ja etsintätyökaluille.

Yllä mainittujen erojen lisäksi web-palveluiden suunnittelussa on huomioitava
yhä useammin myös seuraavia seikkoja:
§

web-palvelu on usein rakenteellinen järjestelmä, joka sisältää useita
sisäkkäisiä osioita, pienpalveluita ja toimintoja, ja joka sulautuu verkossa toisiin palveluihin. Siksi suunnittelussa pitäisi huomioida myös palvelukokonaisuuden käyttökokemus, eikä vain yksittäisten osien käyttöä toisistaan erillään.

§

web-palvelun rakentamisen lähtökynnys on erittäin matala ja rakentaminen nopeaa. Siksi useita palveluita on rakennettu nopeasti, ilman testausta ja ilman erityistä huomiota käytettävyyteen. Suunnitteluvaihees-
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sa palvelua ei pitäisikään verrata yleiseen (suomalaiseen) tasoon vaan
parhaisiin toteutuksiin, jotta käytettävyyden merkityksestä ei tule vähäteltyä kuvaa.
§

web-palvelun käyttöliittymiin on vakiintumassa piirteitä ja vertauskuvia
muun muassa joukkoviestimistä (lehdet, televisio, kirjat), tietokoneohjelmista sekä automaateista. Näiden olemassaolevat hallinnointi- ja
navigointikäytännöt voivat olla hyvinkin ristiriitaisia keskenään. Suunniteltavan palvelun tai kunkin osapalvelun luonne määrää toiminnan tavoitteet, jotka voivat vaihdella muun muassa informaation omaksunnasta uuden luomiseen tai tietyn asian suorittamiseen.

§

Palvelun rakentaja ei voi tehdä juuri mitään oletuksia käyttäjän laitteistosta tai ohjelmistosta, mikä vaikeuttaa suunnittelua merkittävästi. Hyvä
web-palvelu skaalautuu käyttäjän käyttölaitteiston mukaisesti eli sen
käyttökelpoisuus ei merkittävästi vähene, vaikka käyttöympäristö olisi
vaatimattomampikin.

Edellä mainittujen erikoisominaisuuksien lisäksi verkkopalveluiden käytettävyydessä on merkittävä ero tavallisiin ohjelmiin jo pelkästään niiden käynnistämisen kohdalla. Siinä missä perinteiset ohjelmat asennetaan kerran käyttäjän kovalevylle ja käynnistetään sieltä, toimivat web-palvelut hajautetusti verkosta käsin: pelkästään verkkoyhteyden muodostaminen voi toisinaan olla hankalaa, eikä itse verkkopalveluun yhteyden ottaminen ole useimmiten sen paremmin opastettu kuin mitä yksi URL-osoite asiaa ilmaisee. Seuraavassa tarkastelemme web-palveluiden erityisrajoitteita ja mitä ne merkitsevät palvelun suunnittelulle.

Verkkopalvelun pitäisi skaalautua eri nopeuksille
Web-palvelun yhteysnopeus voidaan jakaa palvelun tiedonsiirtoviiveeseen
ja -nopeuteen. Molempien ennakoimaton vaihtelevuus asettaa erityisiä paineita
palvelun suunnittelulle. Suunnittelijan pitäisi pyrkiä toteutuksessa palvelun jouhevaan käyttöön viiveestä ja siirtonopeudesta riippumatta. Usein puhutaankin
web-palvelun skaalautuvuudesta eri verkkoyhteyksille niin, että se on käytettävissä sekä tavallisella modeemilla että nopeammalla verkkoyhteydellä.
Tiedonsiirtoviive on aika joka kuluu otettaessa yhteys web-selaimesta webpalveluun. Se on yleensä riippuvainen käyttäjän ja palvelun välisestä välimatkasta.
Välimatkaa tietoverkossa ei kuitenkaan voi mitata yksinomaan fyysisesti vaan
välimatkan “pituuteen” vaikuttaa myös verkon rakenne: mitä useamman aliverkon
kautta tieto kulkee käyttäjän web-selaimesta web-palveluun, sen pidempi on
yleensä tiedonsiirron viive. Viiveeseen vaikuttavat myös tiedonsiirtotiessä käy-
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tettävät laitteet, ja koska tie voi vaihdella käyttäjältä toiselle, voi myös viive olla␣ hyvin eri pituinen kahdelle käyttäjälle. Toinen joutuu odottamaan vastausta painalluksiinsa alle sekunnin, toinen pahimmillaan useita sekunteja.
Tiedonsiirtonopeus kertoo kuinka nopeasti tietoa voi siirtää suuremmissa
erissä palvelusta käyttäjälle. Se on myös riippuvainen käytettävissä olevista laitteista ja verkon rakenteesta. Vaikka tiedonsiirtonopeus onkin usein kääntäen
verrannollinen viiveeseen, suunnittelijan kannalta kyseessä on kaksi eri tuntematonta suuretta. Viive kertoo kuinka nopeasti järjestelmä reagoi käyttäjän toimintoihin, kun taas tiedonsiirtonopeus kertoo kuinka nopeasti tietoa saadaan
siirrettyä palvelusta käyttäjän selaimeen tai päinvastoin. Nopea tiedonsiirtotie
ei vielä takaa lyhyttä viivettä, koska palvelu voi olla sisäisesti hidas ja pitkittää
viivettä verkosta riippumatta.
Suunnittelussa viive ja siirtonopeus voidaan huomioida monella eri tapaa.
Yksi usein käytetty tapa on suunnitella palvelusta kaksi eri versiota eri nopeuksille:
nopeammille yhteyksille tarkoitettu versio voi sisältää enemmän havainnollistavia
kuvia tai muuta nopeaa siirtonopeutta hyödyntävää materiaalia, kun taas hitaille
yhteyksille tehty versio pyrkii minimoimaan verkon yli siirrettävän materiaalin
kokonais- ja kappalemäärän. Usein palvelun sivujen painon, eli niillä sijaitsevan
tekstin, äänen, kuvien ja ohjelmien, vähentäminen pienentää myös palvelun sisäistä viivettä, koska palvelu ei joudu lähettämään käyttäjälle yhtä monta erillistä tiedostoa. On tärkeää huomata, että nykyisellä tiedonsiirtostandardilla (HTTP
1.0/1.1) sekä siirrettävän materiaalin kokonaismäärä (yhteenlaskettu koko
kilotavuina) että kappalemäärä (siirrettävien tiedostojen lukumäärä koosta riippumatta) vaikuttavat palvelun käytön nopeuteen. Pienempi määrä tiedostoja ja
vähemmän siirrettäviä kilotavuja nopeuttaa palvelun käyttöä.

Käyttöliittymästandardit vasta muotoutumassa
Perinteisille ohjelmistoille on muodostunut sekä käyttöjärjestelmätason että
ohjelmistovalmistajakohtaisia käyttöliittymästandardeja. Nämä standardit määrittelevät mm. nimeämiskäytäntöjä, ruutuelementtien sijoittelua ja toiminnallisuuksien yhdistämistä käyttöliittymään.
Web-palveluissa vastaavia standardeja ei ole olemassa, eikä toistaiseksi
ole edes suunnitteilla. Siksi suunnittelijoilla on käyttöliittymän suunnittelun suhteen huomattavasti enemmän vapauksia, mutta samalla myös vastuuta, koska
he eivät voi nojautua standardoituihin ratkaisuihin kovin hyvin. Suunnittelijat voivat
kuitenkin käyttää joitain verkkopalveluiden yleisiä ja muotoutuvia käytäntöjä muun
muassa ruutuelementtien sijoittelusta, tekstin ja mediaelementtien käytöstä ja
navigaatioapujen logiikasta. Usein nämä käytännöt vaihtelevat palvelutyypin
mukaan niin, että esim. uutispalveluilla saattaa olla keskenään yhtenevä logiikka, hakupalveluilla oma yhteinen logiikkansa, jne. Jopa hyvin yksinkertaiset asiat, kuten syötelomakkeiden Tyhjennä ja Lähetä-painikkeiden järjestys vaihtelee,
vaikka näille onkin löydettävissä perusteltu järjestys.
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Palvelun suunnittelijat voivatkin miettiä mihin kategoriaan heidän suunnittelemansa web-palvelu parhaiten rinnastuu ja tutustua tämän palvelutyypin yleislogiikkaan ja muodostuneisiin käytäntöihin. Tätä suunnittelutapaa käyttivät myös
kaikki tutkittujen web-palveluiden tuotantoryhmät. Puhtaasti kokeilemalla löydetyt, yleistyneet käytännöt eivät välttämättä yllä aina lähellekään parhaita ratkaisuja ja logiikan lainaaminen toisesta palvelusta voi olla myös vahingollista.

Ulkoasun tarkka määrittely lähes mahdotonta
Web-sivujen sisällön rakenteen määrittelyyn tarkoitettu HTML-kieli soveltuu kovin huonosti ulkoasun määrittelyyn. HTML-kieli on suunniteltu luonteeltaan joustavaksi niin, että web-sivun sisältöä katsova käyttäjä voi itse määrittää
sivun lopullista ulkoasua HTML:n tarjoamien mahdollisuuksien varassa. Käytännössä tämä tarkoittaa, ettei suunnittelija voi helposti määrätä sivun yksiselitteistä ulkoasua, ainakaan tinkimättä palvelun käytettävyydestä samalla merkittävästi.
Rakennekuvauskielen rinnalle on web-sivujen suunnittelua varten tehty
myös tyylimäärityskieliä, joiden tarkoituksena on määrittää sivun ulkoasua rakenteen sijaan. Toistaiseksi käytössä on kuitenkin vähän selaimia, jotka tukevat tyylitiedosto-ominaisuuksia hyvin, eivätkä nämäkään toteuta tyylitiedostoja keskenään yhtenäisesti.
Sivun ulkoasun lopulliseen määrittelyyn vaikuttaa siis edelleenkin suunnittelijasta riippumattomat tekijät. Web-sivujen kohdalla puhutaankin, että perinteisen WYSIWYG-sivuntaittoperiaatteen (“se mitä näet ruudulla on myös lopullinen ulkoasu”) sijasta verkossa noudatetaankin WYSIWYR-periaatetta (“se mitä
näet ruudulla on yksi mahdollinen esitys kaikista lopullisista ulkoasuista”).
Suunnittelijoiden pitäisi voida huomioida palvelun ulkoasua ja käyttöliittymää suunniteltaessa ulkoasun tarkan määrittelyn puuttuminen. Ulkoasumääritysten heikkouden takia osa suunnittelijoista lähtee rakentamaan kiertoteitä, joilla pyritään pakottamaan ulkoasu väkisin tiettyyn muottiin. Tämä lähestymistapa on kuitenkin useammin haitallinen kuin hyödyllinen: sivut eivät näy
hyvin kaikilla selaimilla tai kaikille käyttäjille ja erilaisten kiertoratkaisuidensa takia ne saattavat lakata toimimasta standardien ja selainten päivitysten myötä.
Usein jonkinlainen keskitien kulkeminen ulkoasun tarkan määrittelyn ja
pelkän rakenteen määrittelyn välillä onkin paras ratkaisu. Ulkoasu kannattaa
määritellä niin, että se skaalautuu käytettäväksi eri selaimilla ja eri tilanteissa,
säilyttäen kuitenkin ulkoasun perusajatuksen riippumatta esitysympäristöstä.
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Verkkokäyttäjien osaaminen vaihtelee suuresti
Verkon käyttäjien osaamistaso ja hahmotus verkkopalveluista vaihtelee
suuresti. Kaikkein kokeneimmilla käyttäjillä saattaa olla takanaan yli 10 000 tuntia verkkopalveluiden käyttöä, selaamista ja jopa suunnittelua, mikä tekee osasta näitä käyttäjiä jo asiantuntijoita.
Aloitteleva käyttäjä voi puolestaan käyttää tietokonetta ensimmäisiä kertoja samalla, kun tutustuu myös verkkopalveluihin ensimmäisiä kertoja. Näillä
kahdella käyttäjäryhmällä on hyvin erilaiset odotukset ja oletukset verkkopalveluiden toiminnasta ja omista mahdollisuuksistaan verkon sisällä. Suunnittelijan tehtävä on pystyä luomaan palvelu, joka tukee näiden kahden ääripään sekä
muiden ryhmien toisistaan poikkeavia tarpeita ja kykyjä.
Yleisesti on helppo todeta, että aloittelevat käyttäjät kaipaavat enemmän
opastusta ja asioiden esittelyä heille, koska he käyttävät niitä mahdollisesti ensimmäistä kertaa. Aloittelijan käyttöliittymä voi siis olla vahvasti yksinkertaistettu silläkin uhalla, että se on hitaampi käyttää.
Asiantuntija kaipaa puolestaan usein juuri nopeutta, tehokkuutta ja joustavuutta, eikä niinkään yleistä opastamista. Asiantuntijalle annettava opastus
pitäisi aina olla tilannekohtaista ja yleensä tarjolla vain tämän omasta pyynnöstä. Näiden kahden ääripään ryhmien tarpeiden poikkeavuuksien takia, suunnittelija joutuu usein tekemään palvelun käytöstä helpomman joko aloittelijoille tai
edistyneille käyttäjille. Toinen vaihtoehto on tarjota palveluun kaksi erilaista
käyttöliittymää, jotka ovat suunniteltu eri käyttäjäryhmille.
Käytön helpottamiseksi eri käyttäjäryhmille on keksitty mitä erilaisempia
ratkaisuja eri verkkopalveluissa, alkaen esiin ponnahtavista ikkunoista ja päätyen massiivisiin opastussivuihin. Useimmat näistä ratkaisuista on tavallaan jälkikäteen tehtyjä korjauksia, kun käytössä on huomattu vaikeuksia, eivätkä ne siis
poista olemassa olevaa ongelmaa.
Arkipäiväisten esineiden käyttöä tutkinut Donald Norman onkin havainnut, että ensimmäinen signaali käytettävyysongelmista on jälkikäteen asennettu
ohjelappu, kieltotaulu tai muu väliaikaisratkaisu (Norman, 1988). Järkevämpi tapa
suhtautua käyttötaitojen erilaisuuteen, on määritellä ensisijaiset kohderyhmät ja
suunnitella heille, tarkoitti tämä sitten kahden eri liittymän rakentamista, toisten
ryhmien käyttötavan suosimista tai kahden käyttöliittymän sulauttamista toisiinsa.
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Navigaation merkitys korostuu palveluiden käytössä
Navigaation merkitys nousee käyttäjän kannalta oleelliseksi, kun verkkopalvelut jakautuvat yhä useammin useisiin osapalveluihin ja kun niitä linkitetään
toisiinsa palveluverkostoksi. Selkeimpänä esimerkkinä tästä on vuonna 1998 yleistyneet portaali- eli aloituspalvelut, joiden toimintaidea on koota aloituspaketteja
päivittäistoimintoihin verkossa.
Verkkopalveluista ja koko internetin webistä onkin usein todettu, että käyttäjä voi eksyä niihin, mikä puolestaan vähentää palvelun käyttöarvoa. Eksymisen
estämiseksi palvelun pitäisi tarjota käyttäjälle ymmärrettävä tietorakenne, jonka
avulla käyttäjä voi hahmottaa palvelun kokoa, sen eri osia ja omaa sijaintiaan␣ palvelussa. Tietorakenne on usein tyypiltään hierarkkinen malli, joka jakaa palvelun
osiot keskenään alisteisiin ja rinnasteisiin osiin, ja helpottaa näin palvelun sisällön muistamista.
On tärkeää huomata, että käyttäjän kannalta mielekäs palvelun tietorakenne
on usein erilainen kun palvelun ylläpidon tai asiakasyrityksen suosima tietorakenne. Peruskäyttäjälle hyvä tietorakenne ei siis ole sama kuin asiakasyrityksen
yritysrakenne tai ylläpitäjien suunnittelema tiedostohierarkia.
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Palvelun käytön kannalta tärkein tietorakenne on käyttäjän mentaalinen
malli palvelun osista ja toiminnasta. Tämän mallin muotoutumista tiettyyn suuntaan voidaan ohjata esimerkiksi metaforan avulla, joka auttaa käyttäjää rinnastamaan palvelun toiminnan ja rakenteen johonkin jo tuntemaansa asiaan. Webpalvelun rakenne, käyttöliittymä ja navigointi voidaan siis rakentaa muistuttamaan vaikka auton tai supermarketin toimintaa, mikäli se vain sopii esitettävään
aiheeseen.
Navigaation kannalta suunnittelijan on tärkeää kysyä itseltään muutama
peruskysymys, aina kun hän suunnittelee palvelussa liikkumista. Käyttäjän kannalta on oleellista tietää palelun joka osiossa seuraavat asiat: missä olen, minne
kaikkialle voin täältä liikkua, missä päin on tietty haluamani palvelu ja jos olen
matkalla sinne, niin olenko menossa oikeaan suuntaan.
Suunnittelija voi auttaa käyttäjää navigoinnissa ja näihin kysymyksiin vastaamisessa käyttämällä selkeitä osiotunnisteita järjestelmällisesti palvelun eri
osiossa, pitämällä tärkeimpien toimintojen pikavalinnat aina esillä, lyhentämällä
matkaa osiosta toiseen mahdollisimman lyhyeksi ja tarjoamalla useita erilaisia
apuja navigaation tueksi (kuten sivukartta, sanahaku, navigointipalkki ja “olet
täällä”-ilmoitus). On oleellista huomata, ettei yksikään navigointitapa ole auto
maattisesti ylivertainen, vaan ihmisillä on erilaisia tapoja etsiä asioita verkossa ja
näitä kaikkia kannattaa tukea mahdollisuuksien mukaan.
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Käytettävyysratkaisuja syntyy web-tuotannon joka vaiheessa
Pyrittäessä mahdollisimman käytettävään palveluun on oleellista huomata, että käytettävyyteen vaikuttavia päätöksiä syntyy jokaisessa tuotantoprosessissa sekä suunnittelun että toteutuksen tasolla. Vaikka suunnittelussa kannattaakin alussa päättää tiettyjä käytettävyyttä ohjaavia asioita, ei toteutus aina
etene odotusten mukaisesti. Siksi käytettävyysymmärrystä on oltava tuotannon
kaikilla eri tasoilla. Yleissääntönä voisikin olla, että päätöksiä käytettävyydestä
pitäisi pystyä tekemään myös alimmalla toteuttavalla tasolla, joka voi lopulta␣ vaikuttaa siihen mitä rakennetaan.
Suuremmissa verkkopalvelutuotannoissa on yleensä mukana useita ihmisiä, joilla on eriytyneet toimenkuvat. Tällöin erikoisen tärkeäksi muuttuu prosessien välinen kommunikointi, jolla varmistetaan että edellisessä prosessissa tehdyt huomiot ja ratkaisut niin käytettävyydestä kuin muustakin päätyvät seuraavaan prosessiin. Muuten palvelun tuotannossa tehdään helposti useita keskenään ristiriitaisia ja yhteen sopimattomia päätöksiä, jotka vain heikentävät palvelun yleiskäytettävyyttä.
Paras tapa kommunikoinnin varmistamiseen onkin kirjallinen dokumentointi vaikka suunnittelukirjan muodossa. Kirja pitää sisällään suunnittelussa ja toteutuksessa tehdyt päätökset, jotka ovat nousseet alun jälkeen esiin. Tärkeimmistä päätöksistä pitäisi ainakin kirjata miksi asia nousi esiin, mitä päätettiin ja
etenkin mikä oli päätökseen johtava logiikka. Ilman päätösperusteluja on vaikea
puuttua järkevästi aikaisemmin tehtyihin päätöksiin ja miettiä niiden järkevyyttä
prosessin myöhemmissä vaiheissa nousevien asioiden kannalta.

Käyttölaitteisto ja -ympäristö vaihtelevat suuresti
Verkkopalveluita käytetään yhä laajemmalla kirjolla erilaisia päätelaitteita
(kuten tietokone, käsimikro tai televisioselain) ja yhteysnopeuksia (modeemi,
ISDN, kaapeliyhteys). Palveluiden käyttötilanne voi myös vaihdella työpaikalla
tapahtuvasta aikakriittisestä hakemisesta, kouluissa tapahtuvaan tutkivaan oppimiseen tai kotona tapahtuvaan viihteelliseen käyttöön. Suunnittelijan on vaikeaa, usein jopa mahdotonta, tehdä oletuksia käyttäjien laitteistoista, yhteyksistä
tai käyttötilanteista. Tämä epävarmuus asettaa jälleen kerran rajoituksia järjestelmän suunnitteluun ja toteutukseen.
Perinteisten tietokoneohjelmien valmistajat ovat jo pitkään laittaneet
ohjelmistojensa paketteihin minimilaitteistovaatimuksia ja yhä useammin säätävät
ohjelmiensa toimintoja käytettävän laitteiston mukaan. Käyttäjät suhtautuvat webpalveluiden minimilaitevaatimuksiin historiallisen kehityksen takia usein penseästi,
minkä takia niiden käyttö ei ole suositeltavaa. Käyttäjän laitteistosta ei voi saada
ohjelmallisesti selville juuri mitään, parhaimmillaankin vain selainvalmistajan ja␣ selainversion, joskaan nämäkään tiedot eivät aina pidä paikkaansa.
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Lisäksi web-palveluihin käytettävien selainten kirjo laajenee jatkuvasti: syksyllä -98 julkaistun tutkimusyritys IDC:n raportin mukaan nopeimmin kasvava
selainten joukko on muut kuin Internet Explorer tai Netscape Communicator.
Käytettävyysasiantuntija Jakob Nielsen ennustaa puolestaan, että seuraava suuri
läpimurto web-palveluissa on langaton käyttö, joka ei todellakaan koostu 19tuumaisesta monitorista tai Java-selaimesta. Näiden muutoksien takia suunnittelijoiden on yhä vaikeampaa tehdä oletuksia käytettävissä olevista laitteistoista
ja erilaisten minimivaatimusten asettaminen rajaakin palvelun käyttöä turhaan.
Ideaalitilanteessa web-palvelu suunnitellaan niin, että se skaalautuu eri
yhteysnopeuksiin, käyttötarpeisiin ja laitteistoihin. Jos samaa palvelua on mahdollista käyttää eri tarkoituksiin eri selaimilla ja koneilla riippumatta verkon yhteysnopeudesta, palvelu on todennäköisesti käyttökelpoinen myös laitteiden ja
standardien muuttuessa. Jos palvelua on vaikea tai mahdotonta tehdä eri laitteille skaalautuvaksi, täytyisi ainakin sen perustoiminnot olla käytettävissä muunlaisella laitteistoilla, kuin mitä minimilaitteistoksi on määritelty.

1.3. Miten käytettävyyttä arvioidaan
Käytettävyyden arviointiin on useita erilaisia menetelmiä, joiden valinta
riippuu arvioitavasta järjestelmästä, raha ja aika resursseista, asiantuntijoiden
saatavuudesta, käyttäjistä ja järjestelmän käytöstä. Suuri kirjo erilaisia arviointimenetelmiä takaa sopivien testaustapojen löytymisen tilanteesta riippumatta,
minkä takia käytettävyystestausta ei voi helposti ohittaa vetoamalla osaamisen
tai resurssien puutteeseen. Eri menetelmien avulla voidaan löytää erilaisia ongelmakohtia testattavista järjestelmistä, eivätkä kaikki järjestelmät ole yhtä tehokkaita. Tämän takia hyvä käytettävyysarviointi koostuukin useammasta erilaisesta
arviointimenetelmästä. Yleisimpiä käytettävyyden arviointimenetelmiä ovat:

Heuristinen arviointi (heuristic evaluation)
Käytettävyyden asiantuntijat käyttävät järjestelmää ja arvioivat sen käytettävyyttä
apunaan pieni lista yleisiä käytettävyyssääntöjä (heuristiikkoja). Halpa menetelmä, jota voivat käyttää myös käytettävyyteen perehtynee suunnittelijat - eivät
mieluiten kuitenkaan arvioitavan järjestelmän suunnittelijat. Heuristinen arviointi voidaan suorittaa myös vertaamalla kahden eri järjestelmän suhteellista käytettävyyttä keskenään.

25

1. Johdatus web-käytettävyyteen

Kognitiivinen läpikävely (cognitive walkthrough)
Käytettävyysasiantuntija simuloi peruskäyttäjän etenemistä järjestelmässä arvioiden joka vaiheessa, saavuttaako käyttäjä tavoitteitaan ja kuormittaako käyttö
tämän muistia tai päättelyä liialti, onko järjestelmän tila näkyvissä, jne. Erittäin
käyttökelpoinen menetelmä, jota voi käyttää jo suunnittelun alkuvaiheessa ennen prototyypin valmistumista.

Moniarvoinen läpikävely (pluralistic walkthrough)
Järjestelmän suunnittelijat, käytettävyysasiantuntijat ja käyttäjät käyvät yhdessä
läpi järjestelmää keksityn käsikirjoituksen mukaan ja keskustelevat käyttöliittymän
elementeistä. Hidas, mutta monipuolinen menetelmä, jonka käyttäminen edellyttää kuitenkin asiantuntemusta ja kokemusta.

Ominaisuuksien katsastus (feature inspection)
Arvioija listaa yleisimmät järjestelmässä käytettävät toiminnot ja tarkastaa niiden käyttämistä vaativaa suoritusta vaihe vaiheelta, etsien hankalia tai ylipitkiä
vaiheita, epäloogista etenemistä ja aikaisempaa järjestelmätuntemusta edellyttäviä osia. Menetelmä soveltuu erityisen hyvin toistuvaisrutiineihin tukeutuviin
ohjelmistoihin, joskin se on arviointimenetelmänä kovin suppea.

Yhteneväisyyskatsastus (consistency inspection)
Eri järjestelmien suunnittelijat tarkastavat toistensa järjestelmät ja varmistavat,
että ne toimivat samalla tavalla ja yhteisten odotusten mukaisesti. Soveltuu hyvin useampien järjestelmien arvioinnin osaksi, mutta ei yksinään korvaa muita
arviointitapoja.

Standardivertailu (standards compliance check)
Standardin tuntevat käytettävyysasiantuntija käy järjestelmän läpi kohta kohdalta, varmistaen yhdenmukaisuuden halutun standardin kanssa. Varmistaa yhteneväisyyden standardien kanssa, ei korvaa käytettävyyden arviointia muulla tavoin.

Tarkistuslistat (check lists)
Arvioija tarkastaa käyttöliittymästä listan osoittamat elementit jokaiselta sivulta
ja varmistaa, että listan periaatteita on noudatettu. Tarkistuslista on parhaimmillaan helppo ja mekaaninen tarkastus, jonka voi tehdä lähes kuka tahansa, mutta
joka varmistaa vain yhteneväisyyden tarkistuslistan kanssa. Ei yksinään riittävä
käytettävyyden arviointi- tai parannusmenetelmäksi.

Käyttäjätestaus (user testing)
Järjestelmän oletettu käyttäjä kokeilee testattavaa järjestelmää ja testaushenkilökunta tallentaa käyttötilanteen myöhempää analyysia varten. Käyttäjätestaus on muista arviointitavoista poikkeava menetelmä, jonka avulla käyttäjä
saadaan kokeilemaan järjestelmää mahdollisimman todenmukaisessa tilantees-
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sa. Käyttötilanteen videotallenteen ja käyttäjähaastattelun avulla voidaan järjestelmän käytettävyyttä arvioida monipuolisesti, joskin menetelmä on myös kallis
ja kovin työläs.

Epämuodollinen asiantuntijakeskustelu
Eri alueiden verkkoon perehtyneet suunnittelun asiantuntijat käyttävät arvioitavaa palvelua joko vapaamuotoisesti tai arvioinnin ohjeiden mukaisesti.
Asiantuntijat tekevät huomioita reaktioistaan, virheistään ja mieltymyksistään.
Huomiot puretaan auki välittömästi käytön jälkeen yhteisessä keskustelussa, jota
johtavat arvioinnin vetäjät. Keskustelun aikana nousee usein esiin asioita, joita
ei lyhyessä käytössä muuten havaita ja havaintomateriaali on muutenkin rikkaampaa toisiaan täydentävien näkökulmien ansiosta.
Edellä esitellyistä arviointimenetelmistä soveltuvat alkaville suunnittelijoille erityisen hyvin tarkistuslistat, standarditarkastukset ja jossain määrin heuristinen,
jopa ilman vahvaa käytettävyysosaamista. Käyttäjätestausta, läpikävelyitä ja monipuolisempia heuristisia arviointeja kannattaa kysyä alan asiantuntijoilta tai yrityksiltä arviointipalveluina, mikäli ei halua alkaa rakentamaan kyseistä osaamista␣ organisaation sisään. Kannattaa muistaa, että mikään yksi arviointimenetelmä ei␣ ole
kaiken kattava, joten parhaaseen tulokseen pääsee yhdistelemällä eri arviointitapoja.

1.4. Web-palvelun arvioinnin erikoispiirteitä
Hyvinkin suunniteltua web-palvelua täytyy arvioida ja usein arviointi kannattaa suorittaa ainakin osin ulkopuolisin voimin. Näin omille ratkaisuilleen jo
sokeaksi tulleet suunnittelijat eivät jää järjestelmän käytettävyyden arvioinnin ja
testauksen ainoiksi tarkastajiksi. Erityisen tärkeänä kannattaa pitää testaamista
peruskäyttäjillä, eli web-palvelun kohdeyleisön edustajilla, jotka eivät ole ottaneet osaa palvelun suunnitteluun. Arviointimenetelmien käytössä tulee lisäksi
ottaa huomioon joitain web-palveluiden erityispiirteitä, jotka ovat johdettavissa
yllä esitellyistä web-palveluiden erityispiirteistä.
Heuristisessa arvioinnissa kannattaa käyttää muokattua muistilistaa, joka
täydentää ja havainnollistaa perinteisiä muistilistoja, kuten Nielsenin kymmenkohtaista listaa, paremmin web arviointiin sopiviksi. Yksi tällainen lista on Keith
Instonen web-palveluiden heuristiikkojen lista (Instone, 1997) ja toinen on edellämainitusta muokattu, tässä tutkimuksessa käytetty muistilista (liite 1).
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Läpikävelyjä voi käyttää erityisen hyvin web-palveluissa siinä vaiheessa,
kun palvelun idea ja rakenne on hahmoteltu valmiiksi. Ideaa voi sitten testata␣ vaikka vuoropuheluna testaajan ja suunnittelijan kanssa tai arvioiden paperille kuvattua suunnitelmaa. Kognitiivinen läpikävely soveltuu erityisen hyvin verkkopalveluihin, koska se painottaa tutkivan oppimisen periaatetta, jonka mukaan
käyttäjä oppii palvelun käytöstä kokeilemalla eri toimintoja. Tutkiva käyttö onkin
äärimmäisen yleistä web-palveluissa, koska niistä puuttuvat usein sekä yhteiset
standardit että käyttöohjeet. Läpikävelyissä on kuitenkin parasta olettaa hyvin
alhaisen tason tuntemus olemassa olevista palveluista, koska web-käyttäjien
osaamisen kirjo on hyvin laaja. Tämä tarkoittaa käytännössä, että käyttäjän ei
voi olettaa osaavan käyttää tiettyä toimintoa vain sen takia, että se on yleisesti
käytössä vastaavissa ulkomaisissa palveluissa.
Ominaisuuskatsastus soveltuu erityisen hyvin juuri web-palvelun sivuhierarkiassa liikkumisen arvioimiseksi. Eri toimintoihin käsiksi pääseminen eri sivuilta pitäisi tehdä nopeaksi ja helpoksi, välttäen yhden keskussivun kautta
navigoimista ja turhia hyppyjä sivuilta toiselle. Menetelmän apuna käytetään
usein joko ennalta määrättyä ominaisuuslistaa tai käyttökuvausta, jotka voivat
kuitenkin vääristää arviointia. Ennalta määrätyn listan avulla voidaan varmistaa,
että järjestelmästä löytyy helposti ne toiminnot, jotka kartoitusvaiheen perusteella todettiin tärkeiksi. Käyttäjien tarpeet ja mielikuvat palvelua kohtaan vaihtelevat kuitenkin niin suuresti, että on vaikeaa keksiä kaikkia yhdistävää
ominaisuuslistaa. Ominaisuuskatsastusta voikin siten käyttää myös suunnittelun
alkuvaiheessa keräämään lisää ideoita käyttäjiltä.
Yhteneväisyystarkistuksen merkitystä ei voi olla korostamatta liikaa verkkopalveluiden kohdalla. Mikäli pyrkimyksenä on yhtenäisen näköinen ja tuntuinen
joukko palveluita, pitäisi tämä tarkistus tehdä huolellisesti. Verkkopalveluiden
kohdalla tarve on ilmeinen, koska palvelun eri osia voivat rakentaa eri ihmiset,
organisaation eri osissa ja eri aikana. Usein näkeekin epäyhtenäisiä web-palveluita, joissa eri osastojen tekemät kokonaisuudet toimivat aivan eri logiikan
mukaisesti. Tällaisen palvelun osioiden yhtenäistäminen jälkikäteen johtaa helposti kerroksellisen sekoituksen, jossa eri osioiden ratkaisut pinotaan päällekäin
keskenään, niin että lopulta mikään osio ei ole enää käytettävä.
Standardivertailu on web-palveluiden kohdalla pulmallinen, koska valmiiden standardien puuttuminen estää suoran vertailun. Eräät yritykset ovat
ratkaisset ongelman luomalla oman sisäisen standardinsa, jota päivitetään koko
ajan tekniikan muuttuessa. Ilman omaa sisäistä standardiakin voi vertailun kuitenkin suorittaa, käyttämällä yleisesti hyödynnettäviä valmiita standardeja (liite
2) tai yleisiä palvelun genre-kohtaisia ratkaisumalleja. Verkon palveluissa on hiljalleen alkanut erkaantua joukko erilaisia genrejä, joiden käytön konventiot alkavat hiljalleen yhtenäistyä. Näin esimerkiksi uutispalvelun suunnittelijat voivat
vertailla oman palvelunsa käyttöliittymää ja käyttöä jo käytössä olleisiin vanhempiin ratkaisuihin. Tämä ei tietenkään tarkoita, että ratkaisu pitäisi kopioida suoraan vastaavasta palvelusta, mikä on harvoin toimiva strategia (kts. luku 3: Virtahepo tuotantokuvaus / Suunnittelu).
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Tarkistuslistoissa on oleellista käyttää luonnollisesti web-palveluihin tarkoitettuja tarkastulistoja (liite 3). Lisäksi hyvä alkusuunnittelu tuottaa yleensä listan järjestelmän minimitavoitteista ja -ominaisuuksista, jotka pystyy muokkaamaan palvelukohtaiseksi tarkastuslistaksi helposti.
Käyttäjätestaus on usein pitkä prosessi ja sen aikana palvelu voi muuttua
toiminnoiltaan ja käyttöliittymältään. Siksi käyttäjätestausta ei voikaan usein suorittaa ns. valmiiseen tuotteeseen, koska web-palvelun kehitys ja muokkaaminen
jatkuu usein kiihkeänä sen julkistamisen jälkeenkin. Perinteinen logiikka, jonka
mukaan käyttäjien suosima järjestelmä on automaattisesti hyvä käytettävyydeltään, ei myöskään näytä pitävän paikkaansa web-palveluiden kohdalla (Spool,
1997). Web-palvelun suosituimmuuteen vaikuttavat nimittäin muutkin seikat kuin
vain käytön helppous, kuten sisältö, esitystapa ja visuaalisuus. Näistä eroista␣ johtuen web-palvelua ei voi arvioida aivan samoin perustein kuin perinteisiä ohjelmistoja.
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Web-palvelun käytettävyyteen vaikuttavista tekijöistä suurin osa syntyy tuotantoprosessin aikana. Kuten jaksossa 1.1 todettiin, käytettävyyttä on vaikea parantaa takautuvasti valmiiseen palveluun tai tuotteeseen, koska se johtaa yleensä olemassa olevien käyttötapojen väkinäiseen muuttamiseen, käsitteellisesti
sekavaan käyttöliittymään ja on usein kalliimpaa.
Tuotantoprosessin yleisiä periaatteita noudattamalla voidaan eliminoida
suuri osa käytettävyyttä heikentävistä seikoista. Parempaan käytettävyyteen yleensä päästään myös, jos tuotantoprosessiin osallistuvat ovat kukin oman alansa
ammattilaisia. Esimerkiksi ammattikäsikirjoittaja tai -graafikko ei ole automaattisesti ammattilainen web-tuotannossa.
Mutta jo pelkkä tuotantoprosessin käyminen läpi eri vaiheineen ja osaalueineen vaikuttaa yleensä käytettävyyttä parantavasti, vaikkei yksittäisiin osaalueisiin sellaisenaan kiinnitettäisi erityistä huomiota. Osa-alueita pohtimalla
selviää niiden keskinäiset suhteet ja vaikutukset toisiinsa. Kuten luku 4 osoittaa,
käytettävyysongelmat ovat usein ongelmajoukkoja, ja yhden ongelman ratkaiseminen vähentää muita ongelmia. Esimerkiksi vuorovaikutuksen, rakenteen ja
toimintojen ongelmat kytkeytyvät usein toisiinsa. Toisaalta jotkin osa-alueet voivat taas tuntua itsestäänselviltä, mutta ehkä juuri siksi ne usein unohtuvat suunnittelijoilta ja tekijöiltä.
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2.1. Tuotannon ja käytettävyyden suhde
Web-palvelun suunnittelun ja tuotannon kaikissa vaiheissa syntyy päätöksiä, jotka vaikuttavat rakennettavan palvelun lopulliseen käytettävyyteen. Palvelun tilaajien, suunnittelijoiden ja rakentajien on siksi ymmärrettävä ratkaisujensa
mahdolliset seuraukset ainakin kriittisimmissä kohdissa palvelun suunnittelua ja
tuotantoa. Silloin kun resurssit eivät riitä erilliseen käytettävyyteen panostamiseen,
on tuotannon ja käytettävyyden välisten suhteiden ymmärtäminen vieläkin tärkeämpää.
Tässä luvussa hahmotetaan joitain tuotantoprosessin kannalta keskeisiä
kysymyksiä, joihin vastaaminen vaikuttaa palvelun kohderyhmärajauksiin, tavoitteisiin, toteutustapoihin ja tätä kautta käytettävyyteen. Tuotannossa syntyvien
ratkaisujen käytettävyysvaikutuksia on pyritty havainnollistamaan tutkittujen wwwpalveluiden tuotantokuvauksissa (luku 3).

2.2. Tuotantoprosessin viisi vaihetta
Web-palvelun tai -teoksen tuotantoprosessi (Siegel 1997a, Powell & Jones & Cutts 1998) jaetaan yleensä viiteen vaiheeseen muun projektinhallinnan␣ tavoin (Roukala 1986). Vaiheita voi toteuttaa osin rinnakkain tai yhdistää.
§

kartoitus

§

suunnittelu

§

tuotanto

§

testaus

§

julkistus, seuranta ja ylläpito

Projektinhallinnan yleisluontoisuuden vuoksi tässä keskitytään niihin vaiheisiin ja osa-alueisiin, jotka ovat ominaisia web-projektille. Tutkimuksen luonteen vuoksi tässä ei käsitellä esimerkiksi yleisiä projektihallinnan työkaluja,
kustannusseurantaa, markkina-analyyseja, kampanjointia tai julkistamista.
Uusmediatuotanto ja sisältöteollisuus esitetään perinteisessä julkisuudessa edelleen usein luovana prosessina ilman osatavoitteita tai aikatauluja.␣ Käytännössä web-palvelut eri tekniikoineen muuttuivat jo muutama vuosi sitten niin
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laajoiksi, että keskisuurtenkin projektien läpiviemiseksi tarvitaan myös ammattimaista projektinhallintaa ja tuotannollista ajattelua. Lisäksi web-palvelut ovat
alkaneet sulautua yritysten markkinointiviestintään tai muuhun operatiiviseen
toimintaan. Osa suunnittelusta vaatii asiakkaiden liiketoiminnan sekä -strategioiden ymmärtämistä siinä missä mitä tahansa operatiivista järjestelmää toteutettaessa (Steinbock 1998).

2.3. Kartoitus
Kartoitusvaiheen tärkein tehtävä on selvittää, mitä oikeastaan ollaan tekemässä, kenelle ja millä resursseilla. Kysymykset voivat tuntua itsestään selviltä,
mutta varsin usein viimeistään tuotantovaiheen aikana voi ilmetä, että tekijät tai
tilaaja ovat hahmottaneet tavoitteet ja toteutuksen eri tavoin. Web-projektin
kartoitus ei periaatteessa eroa millään tavoin minkä tahansa olemassa olevan tai
uuden tuotteen, palvelun tai kampanjan kartoituksesta. Kartoituksessa määritellään yleensä:
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§

tilaajan tarpeet

§

projektin pää- ja sivutavoitteet

§

tuottavan tahon tavoitteet

§

projektimalli

§

tekniset rajoitteet suunnittelulle ja toteutukselle

§

tarvittavat resurssit ja budjetti liikkumisvaroineen

§

vastuuyksiköt ja toteuttajatahot

§

ylläpito ja jatkorahoitus

2. Web-palveluiden tuotanto

Jokainen näistä peruskysymyksistä voidaan purkaa vielä alakysymyksiin. Esimerkiksi toimeksiannon luonne ja alkutilanne voi olla yhdistelmä alla olevista vaihtoehdoista:
§

täysin uusi web-palvelu

§

olemassa olevan web-palvelun “kasvojen kohotus”
(mm. käytettävyyden parantaminen)

§

web-brändin rakentaminen

§

perinteisen brändin siirtäminen web-muotoon

§

olemassa olevan aineiston tarjoaminen web-muodossa

§

olemassa olevan web-palvelun tarkoituksen muuttaminen

§

olemassa olevan web-palvelun kohderyhmien uudelleen profilointi
tai tarkennus

§

edelläolevien palveluiden yksittäisen osion uusiminen

Koko projekti käynnistyy usein tilaajakartoituksella. Tämä kannattaa tehdä, vaikka tilaaja- ja tuotanto-osapuolet olisivat samassa organisaatiossakin. Siegel
(1997a) on laatinut laajan kysymyslistan, joka huomioi myös sen, kuinka asiantunteva työn tilaaja on.
Edelleenkin vuonna 1998 palvelun tilaaja ei välttämättä tiennyt, mitä hän
haluaa. Tällöin tavoitteita usein muutetaan tai täydennetään vielä suunnitteluja tuotantovaiheissa, mikä nostaa kustannuksia ja muuttaa tai kiristää aikatauluja. Kysymyslistan rinnalla tai sijaan voidaan käydä asiakkaan kanssa läpi esimerkiksi 20-30 ennakkoon valittua, samantapaista palvelua ja etsiä vastauksia periaatteella “samanlainen / erilainen”.
TaiKin Mediastudion kartoitukset (Väänänen & Ruokonen & al. 1997, Väänänen & Lemettinen & Ruokonen & al. 1997) osoittivat myös, että 1997 kotimaisilla uusmediayhtiöillä ja tilaajilla oli huomattavan erilainen käsitys tuotantoprosessin ja päämäärien lähtökohdista. Tilaajat ja tekijät arvostavat eri ominaisuuksia uusmedian tekijöissä. Näkökulmat ovat oletettavasti lähentyneet toisiaan vuoden 1998, kun uusmediateollisuus on saanut ammattimaisempia piirteitä.
Erikoistuneet, suuremmat uusmediayhtiöt pitävät kartoitus- ja konsultointivaihetta jo toimintansa lähtökohtana. Vasta tämän vaiheen jälkeen päätetään
asiakkaan kanssa, syntyykö koko tuotantoon tähtäävää toimeksiantoa. Samoin
Siegelin (1997a) mukaan web-tuotantoyrityksen pitäisi itse osata arvioida, onko
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se sopiva asiakkaalle ja onko toimeksianto ylipäänsä realistinen resursseihin ja
aikatauluun suhteutettuna.

Palvelun tavoitteet
Peruskartoituksen lisäksi tuotettavasta palvelusta pitäisi ainakin␣ määritellä:
§

kantava idea tai tavoite

§

palvelun tehtävä omistajalleen

§

kohderyhmät tarpeineen ja niiden selvitystapa

§

tavoitteet suhteessa kilpailijoihin ja markkinat (benchmarking)

§

rahoituspohja nyt ja tulevaisuudessa

§

palvelun maksullisuus

§

käytön luonne (kertakäynti / jatkuva käynti)

§

sisällön päivitys (tosiaikainen / päivitettävä / arkisto)

§

palvelun eri versioiden tarve

§

taktiset ja strategiset lisäarvot (David Siegel, 1997)

§

web-palvelukentän oletettu muuttuminen 1-2 vuoden aikana

§

web-teknologioiden oletettu muuttuminen 1-2 vuoden aikana

Siegel (1997a) tarjoaa palvelun tarkoituksen ja suunnittelun lähtökohdaksi
taktisia ja strategisia lisäarvoja (kaavio 2.1). Niiden käytettävyyttä vähentää hieman, että uusmedia-alaa tuntematon ei tiedä välttämättä eri arvojen todellista
painoarvoa ja alan ammattilaisella on muitakin lähestymistapoja. Lisäksi voidaan
todeta - Siegelin jaottelua vuodelta 1997 väheksymättä - että nykytilanteessa
nämä lisäarvot ovat pikemminkin itsestäänselvyyksiä ja lähtökohtia eivätkä enää
kilpailuetuja. Lisäarvoa haetaan tätä kirjoitettaessa muun muassa käytettävyyden
eri osa-alueista (luku 1).
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Content

Production

Audience /
community

Impact /
News

Design

Utility

Branding

Competitive

KAAVIO 2.1: Siegelin esittämät taktiset ja strategiset lisäarvot vuoden 1997 web-palveluissa

Taktisia ja strategisia lisäarvoja helpompi tapa on käyttää kartoituksen lähtökohtana esimerkiksi web-palvelun yleistä evoluutiokaarta (kuva 2.2).
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KAAVIO 2.2: Lamminmäki tarkastelee yrityksessä Internet-teknologioiden käyttöönottoa
evoluutiona, joka voi johtaa virtuaaliseen so. vain verkossa toimivaan yritykseen.

Jos tilaajalla tai tuotantoryhmällä ei ole vankkaa pohjaa aiemmista webtuotannoista, niin voidaan miettiä välttämättömän ja mahdollisen rajat kullekin
tavoitteelle ja osatavoitteelle. Edellisessä määritellään, mitä palvelun pitää sisältää, jotta se ylipäänsä on mielekästä julkistaa. Jälkimmäisiin kirjataan aikomukset, mitä palvelu voi sisältää, jos resurssit ja aikataulu antavat myöten. Tällaiset
rajat voivat toimia myös julkistuksen jälkeisen ylläpidon ja tulevan version runkona.
Kutakin osa-aluetta voidaan kartoittaa omilla selvityksillä, alan kirjallisuudella sekä tutkimustuloksilla ja pohjaksi voidaan ottaa kuvitteellisia käyttäjäryhmiä.
Muun muassa kotimaiset kaupalliset tutkimuslaitokset julkaisevat säännöllisesti
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käyttötutkimuksia. Suosituin tapa tuntuu olevan vertaileva tutkimus olemassa
olevien web-palveluiden välillä. Tätä käyttivät myös kaikki tässä tutkimuksessa
kuvatut tuotantoryhmät.

Kohderyhmät
Usein palvelun idea syntyy ennen varsinaista kohderyhmän määrittelyä tai
tarvekartoitusta. Tämä etenemisjärjestys voi kuitenkin olla helposti vahingollinen, koska suunnittelussa syntyy helposti harhakuva, että luodaan tietynlaista
erikoispalvelua kaikille Internetiä käyttäville suomalaisille nyt ja tulevaisuudessa.
Kohderyhmien määrittäminen on kriittistä, tehtiinpä se sitten perusidean hahmottamisen jälkeen tai sitä ennen, koska sen avulla luodaan palvelun jatkosuunnittelua rajaavia tekijöitä.
Kohderyhmien määrittämiseen on markkinoinnissa useita erilaisia psykoja demografisia malleja, jotka voivat toimia jaon perustana. Tämän lisäksi kohderyhmistä on syytä selvittää:
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§

käyttäjien ikä (vaikuttaa palvelun ulkonäköön, toimintojen nopeuteen,
navigointitapaan, jne.)

§

verkko-osaamisen taso (vaikuttaa odotuksiin palvelun nopeudesta,
ohjeistuksen tarpeista ja olemassa olevien palveluiden logiikan hyödyntämisestä)

§

käyttöympäristö (vaikuttaa käyttöjärjestelmä-, selainympäristö-, verkkoyhteys-, muisti- ja näyttörajoituksiin)

§

käyttöyhteys: koulu, työpaikka, koti, kannettava, tms (vaikuttaa palvelun käytön katkonaisuuteen, tarpeen muotoutumiseen ja käytön sosiaalisuuteen)

Kohderyhmärajauksen tarkoituksena on siis ymmärtää suunnitteluun vaikuttavia rajoitteita, jotka lähtevät palvelun ensisijaisten käyttäjäryhmien luonteesta. Hahmottumaton tai ylimalkainen käyttäjäryhmämääritys, kuten “kaikki suomalaiset”, johtaa helposti epäkäytettävään palveluun, koska ihmisten osaaminen, käyttöympäristö ja tarpeet vaihtelevat niin suuresti.
Kohderyhmiä onkin usein syytä rajata useampi, ainakin ensisijainen, toissijainen ja marginaalinen kohderyhmä. Kun näiden ryhmien tarpeet ja käyttöympäristöt on edes jotenkin hahmotettu, on suunnittelussa helpompi tehdä␣ päätöksiä
jotka palvelevat todellisia käyttäjiä.
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Kohderyhmien tarpeet
Kohderyhmärajauksen jälkeen on syytä selvittää, mitä käyttäjien tarpeita
palvelu pyrkii tyydyttämään. Tarvemäärittelyssä kannattaa muistaa, että kohderyhmien tarpeet voivat olla toisinaan ristiriitaisia yrityksen tavoitteiden kanssa.
Web-palveluiden onnistumisen kannalta ensisijaisia ovat kuitenkin asiakkaiden
tarpeet, koska vasta niitä tyydyttävä palvelu voi toimia muiden asioiden edistämiseksi. Tarvemäärittelyssä kannattaa selvittää ainakin:
§

olemassaolevat jo ennen palvelua (suhteessa palveluun)

§

palvelun käytön kautta käyttäjille syntyyvät

§

muut, palvelua sivuavat

§

tiedostamattomat

§

ne, joihin ei tällä hetkellä vastata

§

luonne (muuttuva / pysyvä)

§

uuden synnyttäminen (miten?)

§

markkinoiden jo tyydyttämät ja niiden toteuttaminen toisin
tai paremmin

Usein vasta kunnollisen kohderyhmärajauksen ja tarvekartoituksen jälkeen
on mahdollista asettaa tavoitteet käyttäjille tarjottavista palveluista ja lisäarvoista.
Alkuvaiheessa asetettuja tavoitteita onkin syytä tarkistaa kohderyhmä- ja tarveanalyysin jälkeen:
§

tavoitteet asiakkaille tarjottavista palveluista ja lisäarvoista

§

palvelun rahoitusmalli (maksullinen, mainosmyynti, tilauskanta)

§

palvelun käytön luonne (kerta-, toistuva vai jatkuva käynti)

§

sisällön päivityksen tavoitteet (tosiaikainen, eräpäivitettävä, arkisto)
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Palvelun käytön ja päivityksen luonne on usein helposti johdettavissa kohderyhmän tarpeista ja suunnitelluista palveluista. Näistä on puolestaan helpompi laskea mahdollisia sivunnäyttökertoja, palvelun lisäarvoa ja mahdollisia rahoitusmalleja.

Rahoitusmallit
Rahoituspohjan selvittäminen on keskeistä, sillä suomenkieliselle maksulliselle web-palvelulle syntyy harvoin riittävää massaa. Esimerkiksi tutkimuksen
Uusmedia kuluttajan silmin (TEKES 1998) mukaan suomalaiset ovat valmiita
maksamaan palvelusta, jos siitä on selkeästi lisäarvoa, mutta muutoin niiden␣ oletetaan olevan maksuttomia.
Web-palvelun rahoitus perustuu usein markkinointiviestintäbudjettiin, jos
se esimerkiksi tukee olemassaolevan brandin tunnettuutta tai ylläpitää mielikuvaa, keventää perinteisiä jakelukustannuksia ja / tai asiakaspalvelua tai sen avulla saadaan uusia asiakkaita.
37

Jos palvelu halutaan itsensä kattavaksi, mutta käyttäjille maksuttomaksi,
niin Suomessa lähes ainoa tapa on mainosrahoitus, esimerkiksi tarjoamalla tilaa
kertaluonteisille bannerikampanjoille ja pitkille sopimuksille tai laskuttamalla tiedontarjoajia, kuten esimerkiksi aihehakemistot ja markkinapaikat. Suomen webmarkkinointi on kehittynyt kypsäksi alaksi lyhyessä ajassa uusmedia-toimistoineen,
mainosverkkoineen ja kävijämonitorointeineen. Kannattavan, suomenkielisen
käyttäjille maksuttoman palvelun luominen on kuitenkin Suomen kokoisessa
maassa vaikeata.
Jos oma palvelu vaatii rekisteröitymisen tai on maksullinen, niin kannattaa
käyttää aikaa ja testata, miten maksullisuus käytännössä toimii ja millainen tunne sen käytöstä syntyy. Tuntuuko esimerkiksi viikottainen päivitys tai tietyntyyppinen hakutapa maksun arvoiselta? Mikä hinnoittelu tuntuu omasta mielestä
sopivalta mihinkin tarjontaan? Onko maksun suorittaminen liian vaivalloista suhteessa ajateltuun tarjontaan jne.?

Rajoitteet
Kartoituksessa luodaan käytännön suuntaviivat palvelun tuotannolle. Nämä
suuntaviivat tai rajoitteet nopeuttavat suunnittelua ja antavat pohjaa tuotantovaiheessa tehtäville päätöksille. Tarkoituksena on taata tiettyjen tavoitteiden ja
kohderyhmien tarpeiden tyydytyksen toteutuminen projektin myöhemmissä vaiheissa.
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Rajoitteet voidaan jaotella seuraavasti:
§

tavoitelähtöiset (ehdottomat, joustavat, välttävät)

§

kohderyhmä (nopeus, laitteisto, osaaminen, sisältö, jne.)

§

tarvelähtöiset (primääri-ja sekundääritarpeiden toteutumat)

§

legacy (tietojärjestelmä, politiikka, resurssit, jne.)

§

genre (vastaavien palveluiden toimintalogiikka)

§

valheelliseet tavoitteet (haasteet eivät ole rajoitteita)

Rajoitteiden avulla päästään lopulta määrittelemään muun muassa tuettavat
selainversiot, käytön minimiympäristö ja sen takaaminen, mahdollisten erillisversioiden tarve ja alustava malli navigaatioksi tai palvelun rakenteeksi. Rajoitemäärittelyjä tehtäessä on syytä arvioida kriittisesti kaikkia syntyviä rajoitteita.
Toisinaan luodaan turhan tiukkoja rajauksia, kuten minimikäyttöympäristö,
jota todellisuudessa käyttääkin vain pieni osa kohderyhmästä. Toisinaan tekniset rajoitteet voivat olla haasteita, jotka voidaan ratkaista teknisesti nokkelalla
toteutuksella, mikä voi puolestaan parantaa palvelun käytettävyyttä kohderyhmässä (esim. chat-palvelun toteuttaminen ilman Java-ohjelmointikieltä).
Rajoitteiden määrittelyn kautta kartoitus etenee yleensä luontevasti kohti varsinaista suunnittelua.
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2.4. Suunnittelu
Suunnitteluvaiheessa luodaan puitteet ja päätetään siitä, miten kartoituksessa hahmotetut asiat toteutetaan. Suunnittelussa pitäisi määritellä muun
muassa:
§

käytettävä projektimalli

§

ihmiset, roolit ja toimenkuvat

§

suunnitelma sisällöstä

§

sisällön sisäinen ja ulkoinen rakenne

§

navigointitavat

§

aihepiirien nimeämistapa

§

tiedostojen nimeämispolitiikka

§

palvelun käyttöliittymäidea

§

visuaalinen yleisilme

§

tekniset toteutustavat

§

tuotantotyökalut ja -ympäristö

§

testauksen suunnittelu

§

mahdolliset demot (kts. Leiskat ja prototyypit)

§

aikataulu

Yllä olevia osa-alueita käsitellään yksityiskohtaisemmin kirjoissa Web Site
Engineering ( Powell, 1998), Information Architecture for the World Wide Web
(Rosenfield & Morville, 1998) ja graafisen suunnittelun näkökulmasta kirjassa
Creating Killer Web Sites (Siegel 1997b).
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Projektimalli
Tutkitut palvelut tuotettiin pitkälti ilman projektimallia lähinnä pitämällä
satunnaisesti kokouksia ja ideoimalla sitä mukaa kun tuotanto etenee. Tällainen
rinnakkaiseteneminen on yleistä eikä mitenkään välttämättä johda huonoon
käytettävyyteen.
Kolme yleisintä projektimallia ovat:
§

ad hoc

§

spiraali

§

vesiputous

Projektimallien löyhässäkin omaksumisessa on kuitenkin etuna, että tuotantoprosessi kiinteytyy. Yksinkertaisimmillaan kannattaa pitää sännöllisiä
palavereja 1-2 viikon välein ja noudattaa sovittuja aikatauluja. Varsinainen tuotantomalli (keskitetty, hajautettu jne.) muotoutuu yleensä tuotannon myötä. Osa
tutkittujen palveluiden heuristisista virheistä (kuten sivujen yhtenäistäminen) olisivat oletettavasti poistuneet pienellä koordinoinnilla ja tuotantoproseduurilla.
Yleisin verkkopalveluiden projektimalli on ns. ad hoc. Malli saattaa toimia
hyvin pieniessä projekteissa, joissa myös toteuttava ryhmä on tiivis ja kooltaan
pieni (Powell, 1998). Tämänkaltainen malli tuottaa kuitenkin yleensä tulokseksi
dokumentoimattoman tuotteen, jonka suunnittelussa tehtyjen ratkaisujen logiikka
jää usein ulkopuoliselta piiloon. Myös ohjelmakoodi on ad hoc -prosesseissa
usein laadultaan heikkoa. Nämä molemmat seikat vaikeuttavat helposti tuotteen jatkokehittelyä ja uusien ihmisten tuomista mukaan prosessiin, ilman pidempää perehdyttämiskautta.
Ad hoc -malli on hyvin ominainen web-tuotteille, koska rakentamiseen␣ tarkoitetut työkalut yleensä rohkaisevat kokeilemaan ja hyväksymään kokeilun
viimeisteltynä tuotteena. Tässä mielessä web-tuotteistus muistuttaa jollain tavoin nopeaa ohjelmistokehitystä (RAD), joskin suunnittelu- ja testausvaiheiltaan
lyhennettynä. Web-projektien kohdalla kuuleekin usein määritelmän “toteuta ja
julkaise”, jolla halutaan kuvat prosessin helppoutta: toteuta ideat ja julkaise ne
verkkoon.
Verkon alkuvaiheista periytynyt nopean toteuttamisen malli ei kuitenkaan
enää toimi aikana, jolloin yhä useammat palvelut kilpailevat samoista asiakkaista ja vain alusta saakka hyvin toimivat palvelut onnistuvat vetämään kävijät takaisin palveluun. Siksi käytettävyyteen panostaminen on noussut etenkin uusille
palveluille onnistumisen ehdoksi. Käyttäjät eivät palaa helposti palveluun, jota
on vaikea käyttää, jos tarjolla on muitakin palveluita.
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Vaihtoehtoisia projektimalleja löytyy mm. ohjelmistosuunnittelun puolelta, jossa on käytetty menestyksekkäästi spiraalimallia. Siinä edetään iteroiden
lopulliseen ratkaisuun toistuvien ideointi-arviointi-analysointi-syklien avulla. Luonteeltaan spiraalimalli on vaikeammin hallittavissa, koska prosessin eri osista on
vaikea sanoa tarkasti milloin ne alkavat ja päättyvät (esim. milloin ideat on tuotettu, mistä alkaa analysointi ja mistä tuotannon suunittelu). Tällaisessa mallissa,
kuten tietysti muissakin, tehtyjen päätösten ja valintojen dokumentointi auttaa
prosessin edetessä, jos dokumentoitua tavoitesuunnitelmaa ei ole kirjattu.

Spiraalimalli (kuva 2.3) soveltuukin erityisen hyvin web-tuotannon alkusuunnitteluun, jossa varsinainen design-ongelma (mitä pitäisi ratkaista tai tuottaa) ei ole täysin hahmottunut (Powell, 1998). Suunnittelu etenee sitten ongelman määrityksen ja ratkaisuehdotusten tuottamisen sykleinä, kunnes nämä ovat
tarpeeksi hioutuneita ja ratkaisuja voidaan lähteä analysoimaan tarkemmin ja
miettimään niiden toteutusta.
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Kuva 2.3: Spiraalimalli soveltuu projekteihin, jossa tavoitteet eivät ole selkeitä

Spiraalimalli ei vaikean hallittavuutensa vuoksi ole kuitenkaan paras mahdollinen aloitteleville web-suunnitteluryhmille, vaan sen sijaan voidaan käyttää
myös muunneltua vesiputousmallia. Vesiputousmalli on aikataulullisesti usein
luotettavampi ja helpompi hallita, koska se etenee selkeiden peräkkäisten vaiheiden kautta. Sen vaarana on kuitenkin kartoitusvaiheen aliarvioiminen ja kiinnittyminen jo alkuvaiheessa epäoleellisiin ongelmiin (ts. lähdetään suunnittelemaan ratkaisua väärään ongelmaan tai tarpeeseen, jota ei kunnolla ymmärretä).
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Vesiputousmalli (kuva 2.4) on usein selkeämpi läpivienniltään, mutta tuottaa
usein ratkaisun, jonka asiakastyytyväisyys ei ole yhtä korkea kuin spiraalimallilla
tuotetun. Se soveltuu parhaiten projekteihin, jossa tavoitteet ovat selkeät ja kokonaisuus on monimutkainen (Andersen, et. al., 1990).
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Kuva 2.4: Vesiputousmalli sopii projekteihin, joissa on selkeät tavoitteet

Projektimallin valinnassa on tärkeää ymmärtää, minkälaisesta tuotannosta
on kyse: pieni, tehokas ja vakiintunut tuotantoryhmä voi pystyä toteuttamaan
omalla orgaanisella mallillaan pienehkön kokonaisuuden onnistuneesti. Suuremmat kokonaisuudet, joissa sisällön, palveluiden tai osapuolten määrä edellyttää
dokumentointia, eivät usein onnistu ilman erillistä projektin johtoa ja tavoitteille
soveltuvaa läpivientimallia.
Valmiiden ratkaisuiden toteuttaminen suoraviivaisesti on usein helpompaa muunnellun vesiputousmallin avulla, kun taas uusia vaihtoehtoja kartoittavia
ratkaisuja on usein helpompi etsiä ainakin alkuvaiheessa spiraalimallin avulla.
Projektin määritys, tekijät ja käytettävissä olevat resurssit määräävät siis minkälainen malli soveltuu parhaiten projektin läpiviemiseen.
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Informaatioarkkitehtuuri
Informaatioarkkitehtuuri (Rosenfield & Morville, 1998) voidaan ymmärtää
osana web-palvelun kokonaishallintaa ja -suunnittelua. Aivan samoin kuin todellisessa arkkitehtuurissa, suunnittelussa on huomioitava muun muassa kustannukset, käytettävät materiaalit, erilaisten ihmisten tarpeet, käyttöliittymä, liikkumistapa ja yhteydet eri pisteiden välillä ja asemakaava. Hyvä arkkitehtuuri johtaa esteettiseen kokonaisuuteen, jossa ihmisten on helppo liikkua, löytää nopeasti etsimänsä ja viettää aikaansa. Huonossa arkkitehtuurissa ollaan yleensä säästetty väärässä paikassa tai sitä ei ole suunniteltu ihmisten ehdoilla.
Informaatioarkkitehtuuri voi perustua useaan erilaiseen perusmalliin, joista yleisimmät ovat hierarkkia, vapaatekstihaku, hyperteksti ja navigoitavat
tietoavaruudet (Foltz, 1998). Näistä hierarkkinen jäsennystapa soveltuu hyvin
tietoon, joka voidaan luokitella luontevasti hierarkiaan ja jonka käyttö on luonteeltaan tarkentuvaa (auttaa hierarkian sisällä liikkumista). Vapaatekstihaku sopii
puolestaan erikoisalueille, jossa on vakiintunut hakutermistö ja haettavissa olevan sisällön laajuus on selvillä. Hyperteksti taas soveltuu puolestaan merkityksellisten kokonaisuuksien rakentamiseen sisällöltään luontevasti ristiinlinkittyvään materiaaliin. Kaikissa ajattelutavoissa on kuitenkin omat puutteensa, minkä takia informaation etsimiseen onkin esitetty luontaista navigointia muistuttavia informaatioavaruuksia.
Onnistunut informaatioarkkitehtuuri auttaa käyttäjää siis ymmärtämään mitä
osaa tietomassasta hän kulloinkin katselee, missä suhteessa tämä osio on muihin tietoihin, mitä kautta hän pääsee muihin tietoihin käsiksi ja milloin hän on
matkalla oikeaan suuntaan. Informaatioarkkitehtuurin ja navigoinnin termistö lainaakin paljon perinteisen arkkitehtuurin ja suunnistamisen käsitteistöä: puhutaan tiloista, poluista, maamerkeistä, kartoista ja suunnistusvälineistä. Tarkemman
kuvauksen informaatioavaruuksien suunnittelusta saa tutustumalla Mark Holtzin
lopputyöhän verkossa (Holtz, 1998).
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Leiskat ja prototyypit
Web-suunnittelu ja ideointi hyödyntää usein erilaisia leiskoja ja prototyyppejä, etenkin jos niiden erot ovat toteuttajille selvillä. Lähtökohtaisesti prototyyppejä voi rakentaa ainakin neljää erilaista tyyppiä ja kunkin voi toteuttaa hyvin erilaisilla työkaluilla (Bäumer, et al., 1997).
§

presentaatio

§

funktionaalinen

§

leipälauta

§

pilottijärjestelmä

Prototyyppejä voi käyttää joko kertakäyttöisesti, jolloin niitä voidaan hyödyntää vain kerran prosessin aikana, tai osana varsinaisen tuotteen rakentamista. Molemmilla tavoilla on omat hyötynsä.
Yksinkertaisin prototyyppi on presentaatioprototyyppi (nk. leiskat). Sen
tarkoituksena on yleensä visualisoida käyttöliittymää ja tarjota projektin osallisille
alkuvaiheessa jonkinlainen kuva palvelusta, jota ollaan tekemässä. Presentaatioprotoja käytetään usein sekä myyntivaiheessa että palvelun ideoiden (etenkin käyttöliittymäideoiden) kartoituksessa. Niitä voi tehdä hyvin nopeasti paperille, jolloin ne toimivat yleensä kertakäyttöisesti.
Web-sivujen rakennustyökaluilla tehtyjä presentaatioprotoja voidaan puolestaan hyödyntää varsinaisen palvelun käyttöliittymän rakentamisessa. Toistaiseksi nopeaan protoiluun soveltuvat visualistin työkalut ovat kuitenkin niin kehittymättömiä, että ainakaan niiden tuottamaa HTML-koodia ei voi suositella␣ varsinaisen palvelun osaksi (Hintikka 1998).

Funktionaalinen prototyyppi rakennetaan yleensä esittämään palvelun
keskeisen osien (sekä toimintojen että käyttöliittymän) yhteistoimintaa.
Funktionaalinen proto on siis usein tietokoneelle toteutettu toimiva proto, joskin sitä voidaan simuloida myös videon tai multimedia-esityksen avulla.
Funktionaalista prototyyppiä voi jo osittain testata käyttäjillä ja sitä voi
käyttää hyväksi erityisesti vuorovaikutuksen suunnittelussa. Tämänkaltaisen
proton rakentaminen on erityisen oleellista, jos palvelu on hyvin monitoimintainen
tai muuten monimutkainen. Proton rakennusvaiheessa löydetyt ongelmat voidaan usein ohittaa varsinaisessa tuotantoversiossa, mutta tämä edellyttää usein
prototyypin koodin hylkäämistä ja tyhjältä pöydältä aloittamista. Funktionaalinen
prototyyppi on usein kertakäyttöinen luonteeltaan, joskin se voidaan soveltaa
myös palvelun evolutionäärisen kehityksen osaksi.
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Leipälautaprototyyppi rakennetaan puolestaan testaamaan järjestelmän
tiettyä toiminnallisuutta ja analysoimaan siihen liittyviä riskejä. Tällainen voi olla
esimerkiksi kolmelle palvelimelle (tietokanta, web ja sovellus) jakautuvan ratkaisun välinen tietoliikenne. Käytettävyyden kannalta tällaisilla prototyypeillä voidaan usein arvioida palvelun kuormansietoa, skaalautuvuutta ja vasteaikoja. Erityisten suurten, hajautettujen tai toiminnallisesti kriittisten (kuten pankkijärjestelmien) kohdalla leipälautaprototyypin rakentaminen on erityisen suositeltavaa. Työmääränsä raskauden takia se päätyy yleensä osaksi lopullista järjestelmää muutoksineen.
Pilottijärjestelmä on hyvin pitkälle kehitetty prototyyppi, joka sisältää usein
keskeisen toiminnallisuuden ja toteutuksen lopulliseksi käyttöliittymäksi. Pilotteja
voi testata ja arvioida hyvin laajasti, joskin niihin ei välttämättä aina pystytä tekemään enää kovin suuria muutoksia. Pilottiprototyyppi rakennetaan käytännössä
kaikissa web-projekteissa, joskaan sitä ei aina huomata erottaa muista protoista
ja unohdetaan näin testata perinpohjaisesti.

Presentaatio

Funktionaalinen

Leipälauta

Pilotti

Ideoiden kehittely

(ulkoasu)

(vuorovaikutus)

Kyllä

Koko järjestelmä

Päätöksen tuki

(ulkoasu)

Kyllä

(riskianalyysi)

Koko järjestelmä

Ulkoasun arviointi

Kyllä

(kyllä)

ei

Koko järjestelmä

Kartoituksen tuki

(ulkoasu)

Kyllä

Kyllä

(lisäkartoitus)

Tekniikan arviointi

ei

Kyllä

(osajärjestelmä)

Koko järjestelmä

Taulukko 2.5: Eri prototyyppien soveltuvuus tuotantoprosessin eri osien avuksi
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2.5. Tuotanto
Tuotantovaiheessa toteutetaan kartoitus ja suunnittelu.␣ Keskeisimpiä␣ osaalueita ovat:
§

sisältö

§

visuaalisuus ja ulkoasu

§

käyttöliittymä

§

HTML-koodaus

§

JavaScript-, Java-, palvelinohjelmointi

§

animaatio- ja videojaksot

§

ääni- ja musiikki

§

kolmiulotteiset virtuaalimallit

§

ylläolevien elementtien yhdistäminen

Näitä perustoimintoja varten tarvitaan usein suuri joukko ihmisiä, jotka kukin tekevät tiettyä tuotannon osa-aluetta. Onnistuneen tuotannon kannalta on keskeistä, että vähintään seuraavat osa-alueet on huomioitu:
§

tuotantojärjestys (tuotannon osien keskinäiset riippuvuussuhteet)

§

sisäinen viestintä (suunnittelupäätökset)

§

dokumentointi (kirjallinen)

§

protojen koostaminen (osa-alueiden liittäminen yhteen)

§

tiedostojen optimointi (sekä media- että ohjelmakooditiedostoissa)

Lista ei ole tyhjentävä, eikä sen ole tarkoitus toimia kuin yleisenä viittauksena tuotantovaiheen perusosiin. Tuotantovaiheesta on saatavilla Suomessa kattavimmin koulutusta, kirjallisuutta ja itseopiskelupaketteja webistä.
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Tuotantovaiheen kannalta oleellista on huomata tuotantojärjestys eli osaalueiden keskinäiset suhteet ja riippuvuus toisistaan. Visualisti ei voi luoda ulkoasua ilman käyttöliittymää, rakennetta ja tekstisisältöjä; HTML-koodaaja ei voi
kunnolla koodata ennen valmiita tekstejä ja kuvaelementtien kokoa; vasta kun
on päätetty hakemistorakenne ja tiedostonnimeämispolitiikka, tiedostoja kannattaa alkaa nimetä ja tallentaa jne.

Toimenkuvat
Laaja web-tuotanto tarvitsee usein suuren, erikoistuneen tuotantoryhmän.
Kuten tutkittujen palveluiden tuotantoprosessit osoittavat, näitäkin toimenkuvia
voidaan yhdistää useita yhdelle henkilölle, kuitenkin niin, että jokainen rooli
vastuutetaan tietylle henkilölle. Projektin toimenkuvat ovat usein minimissään
seuraavat:
§

projektikoordinaattori / tuottaja
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§

käsikirjoittaja / sisällöntuottaja

§

graafikko / visualisti

§

HTML / JavaScript-koodaaja

§

Java-ohjelmoija ja / tai palvelinohjelmoija

§

markkinoija / tiedottaja (usein tilaaja)

§

käytettävyysvastaava

Lisäksi kaikki aineisto on esikäsiteltävä digitaaliseen muotoon (kuvien skannaus, musiikin ja puheen äänittäminen, tekstin tuottaminen) ja jälkikäsiteltävä
web-yhteensopivaksi (tiedostomuodot, optimointi). Yksittäiset osa-alueet, kuten äänimaisemat ja tietokoneanimaatiot, voivat vaatia raskaankin tuotannon,
vaikka lopputulos antaisikin vaikutelman, että ne olisi helppo toteutttaa.

2. Web-palveluiden tuotanto

Osallistuminen prosessiin
Allaoleva kaavio (kuva 2.5) esittää hyvin yksinkertaistetusti eri toimenkuvien osallistumisen prosessiin. Kaavio on hyvin suuntaa-antava, sillä erillistä käytettävyyssuunnittelijaa ei edelleenkään hyödynnetä laajasti, vaan käyttöliittymästä
ja käytettävyydestä vastaa yleensä käsikirjoittaja, graafikko, ohjelmoija tai nämä
yhdessä.
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Kuva 2.6: Eri toimenkuvien osallistuminen tuotantoprosessiin voidaan karkeasti vaiheistaa esimerkiksi esibudjettia ja henkilöresurssointi varten

2.6. Testaus
Testaus on yleensä eniten laiminlyöty vaihe tuotannossa. Sen hyöty on
kuitenkin moninkertainen, sillä silloin havaitaan helposti useita kartoitus-, suunnittelu- ja toteutusvaiheen puutteita, jotka ovat vielä korjattavissa ennen julkistusta. Lisäksi testaamalla löydetään itse suuri osa mahdollisista virheistä tai
puutteista, jotka käyttäjät löytäisivät joka tapauksessa julkistuksen jälkeen. Negatiivisen ensivaikutelman syntyä on oikeastaan mahdotonta korjata täysin jälkikäteen, ellei suunnittele ja julkaise koko palvelua uudelleen.
Tärkeimmät testauksen kohteet ovat tuotantovaiheen jälkeen yleensä teknisiä, kuten skaalautuvuus- ja kuormansietotestaus. Käytettävyyttä on testattava
läpi tuotannon, eikä jättää sitä viimeiseksi kaiken ollessa jo valmista. Jos käy-

2. Web-palveluiden tuotanto

tettävyyttä ei olla testattu projektin tuotantovaiheessa, on syytä varata riittävästi
aikaa käytettävyystestauksen jälkeisten korjausten toteuttamiseen. Jos testausvaiheessa koekäyttäjillä esiintyy vielä hahmotus- tai navigointiongelmia palvelussa, niin koko projektissa kannattaa palata muutama askel taaksepäin ja suunnitella osio uudestaan. Usein pikainen korjaaminen vain siirtää ongelmaa eteenpäin tulevaisuuteen. Käytettävyyteen tai informaatioarkkitehtuuriin liittyvät ongelmat eivät juuri ole korjattavissa enää tässä vaiheessa ilman uudelleen suunnittelua.
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Yhteensopivuus
Yhteensopivuutta varmistettaessa testattavia muuttujia on useita, jotka
pitäisi periaatteessa testata kaikki kaikilla yhdistelmillä (taulukko 2.6). Jos joistain teknisistä tai ulkoasullisista ratkaisuista ei haluta luopua, rajoitukset kannattaa kirjata palvelun pääsivulle ja tarjota linkki web-palveluun, josta tilanne on
korjattavissa (esimerkiksi välttämättömät apuohjelmat tai laajennukset). Tätä vaihtoehtoa käytettäessä on syytä kuitenkin tiedostaa, että suuri osa käyttäjistä ei
vaivaudu muuttamaan käyttöympäristöään vaikka palveluntarjoaja näin haluaisi:
uudet selaimet ja laajennukset jäävät siis usein asentamatta ja tuskin kukaan
ostaa nopeampaa tietokonetta yhden web-palvelun takia.

Testausmuuttuja

Vaihtoehdot

Käyttöjärjestelmä

Win3X, Win9X, WinNT, MacOS, Unix-variaatiot,
sulautetut järjestelmät (webTV), käsitietokonejärjestelmä

Koneympäristö

486-, Pentium tai Pentium 2-luokan kone
8, 16, 32 tai 64 Mt muistivaatimukset

Selain

Netscape Navigator 2-5, IE 3-5, tekstiselain, televisioselain

Selainkohtaiset laajennukset

Shockwave, Flash, Java, Quicktime/AVI,
wav/
aiff/au/midi, JavaScript, DHTML, jne.

Yhteysnopeus

Langaton (9,6-14kbps), modeemi (28.8-56kbps),
ISDN
(64-128 kbps) ja kiinteä (0,1-10mbps)

Ruuturesoluutio

640x480 pikseliä - 1900x1280 pikseliä

Värien määrä ruudulla

16 väriä tai miljoonia värejä samanaikaisesti

HTML-standardi

HTML 2, HTML 3.2, HTML 4,
(selainkohtaiset laajennukset)

JavaScript-versiot

JavaScript 1.1, 1.2, 1.3, EcmaScript, Jscript-versiot

CSS-tuki

CSS1, CSS2, (selainkohtaiset toiminnot)

Java-versiot

1.0-1.X (JIT-kääntäjä ja nopeusvaihtelut)

Taulukko 2.7: Testattavia asioita palvelun yhteensopivuuden takaamiseksi
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On tärkeää tehdä käsitteellinen ero selaintestauksen ja standarditestauksen
välillä. Selaintestaus takaa parhaimmillaankin vain, että tietty kokonaisuus toimii
tietyllä selainversiolla nyt. Uudet versiot samasta selaimesta saattavat tehdä
kokonaisuudesta toimintakelvottoman tai osittain rikkinäisen, puhumattakaan␣ täysin uusista selaimista. Selaintestaus antaa siis yleensä jonkinlaisen takeen palvelun toimivuudesta testaushetkellä: mitä laajempi selaintestaus sen suurempi on
palvelun toimivuus erilaisissa ympäristöissä.
Standarditestaus puolestaan vertaa toteutusta olemassa oleviin verkkostandardeihin ja takaa parhaimmillaan yhteensopivuutta myös tulevaisuuteen.
Standardien mukaisen toteutuksen avulla voidaan vähentää riskejä, että jokin
tietty ominaisuus lakkaa toimimasta selainmuutosten takia tulevaisuudessa, mutta
sillä ei voi täysin korvata selaintestausta, koska selaimet eivät noudata standardeja samalla tavoin. Standarditestaus takaa siis palvelun yhteensopivuutta myös
tulevaisuudessa: mitä laajempi standarditestaus sen todennäköisemmin palvelu
toimii myös tulevaisuuden standardien ja selainten kanssa ilman muutoksia.
Käytettävyyden näkökulmasta palvelu pitäisi testata myös ainakin seuraavissa
ympäristöissä:
§

muut web-selaimet kuin Nescape ja Explorer, kuten Opera

§

web-selaimet ilman kuvien lataamista-optiota

§

web-selaimet ilman Java / JavaScript-toimintoja

§

selaimet ilman multimedialaajennuksia (Shockwave, Flash, jne.)

§

kommunikaattorit ja käsimikrot

§

webTV

§

datatykillä esitettynä

§

tekstiselain (kuten Lynx)

§

sivut tulostettuna paperille

Viimeistään tässä vaiheessa olisi syytä optimoida kuva-, ääni- ja videotiedostot. Mikäli sivujen kokonaispaino ylittää usein yli 60 kilotavua tai latausnopeus nousee jatkuvasti lähemmäs kymmentä sekuntia, pitäisi harkita erillisen
kevyen version tarjoamista hitaammilla selaimille ja yhteyksille. Myös kaikkien
linkkien (sekä hyperteksti että mediatiedostolinkkien) oikeellisuus pitäisi tarkistaa ja varmistaa, että nimeämiskäytäntö toimii oletetulla tavalla.
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Palvelua ei kannata julkistaa keskeneräisenä oikeastaan missään tilanteessa vaan siirtää julkistushetkeä ja arvioida tuotantobudjetti uudelleen. Idealtaan
hyvä, mutta toteutukseltaan keskeneräinen palvelu karkottaa sen potentiaalisimmat käyttäjät turhautuneina ja heitä on hyvin vaikea saada takaisin palvelun ”valmistuttua”.

2.7. Julkistus, ylläpito ja seuranta
Jos palvelulle halutaan laaja kävijämäärä, niin julkistuksessa kannattaa noudattaa normaalia julkistuskäytäntöä tiedotteineen ja markkinointikampanjoineen.
Julkistusta ei käsitellä laajemmin tässä, sillä se on usein osa yleisempää markkinointiviestintäprosessia. Käytettäväkään web-palvelu ei kuitenkaan voi onnistua, jos sitä ei saateta riittävän hyvin käyttäjien tietoisuuteen. Verkossa keskenään kilpailevien palveluiden määrä on niin suuri, ettei julkistuksen merkitystä
voi väheksyä.
Julkistuksessa olisi huomioitava minimissään seuraavat seikat:
§

lehdistötiedote / tiedotustilaisuus (laaja / kaupallinen palvelu)

§

kampanja perinteisessä mediassa (laaja / kaupallinen palvelu)

§

bannerikampanja webissä (laaja / kaupallinen palvelu)

§

hakuagentit

§

linkkihakemistot (yleiset ja aiheorientoituneet)

§

web-julkaisut

Julkistuksessa voidaan hyödyntää mitä tahansa markkinointikampanjan keinoja,
kuten:
§

suoramarkkinointi (laaja / kaupallinen palvelu)

§

keskustelufoorumien kaupalliset alueet

§

kilpailut ja erikoistarjoukset palvelussa
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§

personoidut piirteet

§

koekäyttö tai määräaikainen maksuttomuus / alennus

Palvelun ollessa webissä se ei ole mitenkään valmis. Uusmedia-alan vanha
sanonta toteaakin, että “web-sivu ei ole koskaan valmis”. Pikemminkin voidaan
sanoa, että työ oikeastaan alkaan julkistuksen jälkeen.
Julkistuksen jälkeen on huolehdittava muun muassa seuraavista osa-alueista
(jotka on suunniteltu etukäteen):
§

niiden asioiden korjaaminen, jotka jäivät korjaamatta projekin aikana

§

sivuston päivitys ja tekninen ylläpito

§

palautteen vastaanotto ja reagointi

§

kävijöiden monitorointi ja reagointi

§

jatkokehittely

§

internet-kehityksen huomiointi

§

tuotannon sisäinen evaluointi ja menetelmien kehittäminen

Käytännössä tuotantoprosessi alkaa usein alusta tavoitteena versio 2 tai pienempi “kasvojen kohotus”.

3. Palveluiden tuotantokuvaukset
Tutkittujen palveluiden tuotantoprosesseista on pääteltävissä, että panostaminen kartoitus- ja suunnitteluvaiheisiin luo parempaa käytettävyyttä. Huolellinen kartoitus ja suunnittelu on myös kustannuksiltaan huomattavasti kevyempää, koska usein kalliimpaan toteutukseen ei ole käytetty resursseja. Tuotantoryhmistä ajallisesti eniten suunnitteluun aikaa käyttänyt tuotti myös käytettävyydeltään toimivimman palvelun ja päinvastoin. Aika on selkeästi kriittinen tekijä suunnittelussa, eikä etenkään vaikeita ongelmia voi sivuuttaa vain kopioimalla
ratkaisumalleja muualta.
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Kuvattujen tuotantoprosessien eteneminen ja syntyneiden palveluiden
käytettävyyden ongelmat ovat toisistaan riippuvaisia. Verkkoliitteessä suuri osa
ilmeisistä ongelmista hioutui pois ensin pitkällisen suunnittelu-tuotantovaiheen
ja myöhemmin pitkän käytön myötä. Virtahevon ad hoc -työskentelyn tuloksena
on ongelmia palvelun kokonaisuuden hahmottamisessa ja peruskäytössä. Tilastokeskuksen palvelu oli jo entuudestaan niin laaja, että prosessissa painotettiin
dokumenttien yhtenäistä hallintaa, ylläpitoa, yhtenäistämistä ja tuotantovuota.
Resurssipulan ja tekniikan riittämättömyyden vuoksi dokumenteille ja navigoinnille
ei saatu luotua yhtenäistä käyttöliittymää.

3.1. Virtahevon tuotantokuvaus
Ihmemaan Virtahepo on elämyksellinen web-palvelu, joka sisältää myös
opetuksellisia osia. Palvelu koostuu mm. virtuaalihevosta (virtuaalilemmikki),
sähköpostista, keskusteluryhmistä, aihehakemistosta (linkkikokoelma) sekä
vaihtuvista kilpailuista ja käyttäjien tekemien tuotosten näyttelyistä. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti lapset, toissijaisesti myös verkon aloittelevat käyttäjät.
Palvelu julkistettiin suunnilleen nykyisessä muodossaan vuonna 1998.
Ihmemaa-hakupalvelun ja tietokannan linkkejä ryhdyttiin ideoimaan
kokoelmaksi keväällä 1997. Linkkihakemisto päätettiin suunnata lapsille ja aloitteleville web-käyttäjille. Syksyllä tiedusteltiin yritysten kiinnostusta palveluun ja
sen sponsorointiin. Palveluun päivitettiin grafiikat, muutettiin sisältöä ja käyttöliittymä sekä lisättiin virtuaalivirtahepo helmikuussa 1998, jolloin uudistettu palvelu myös julkistettiin. Tämän jälkeen palveluun on lisätty uusia osioita ja sisältöä kuukausittain.

Tavoitteet
Virtahepo-palvelun alkutavoitteet lähtivät Ihmemaa-hakupalvelun aihehakemiston linkkien järjestämisestä ja päivittämisestä automaattisesti. Ensimmäinen tavoite oli siis työn automatisoiminen, jonka kautta huomattiin kuitenkin
mahdollisuus uuden sisältöpalvelun tuottamiseen verkkoon.
Virtahevon tavoitteiksi asetettiin elämyksellisen ja viihteellisen Internetpalvelun luominen, käyttäen pohjaratkaisuna olemassa olevaa aihehakemistoa.
Viihteellisen sisällön avulla haluttiin laskea Internetin käytön kynnystä etenkin
lasten ja aloittelevien käyttäjien keskuudessa ja tarjota samalla mukava ja opettava kokemus Internetin käytöstä. Tekijöiden omana tavoitteena oli lisäksi kokeilla pystyykö Suomeen synnyttämään mielenkiintoisen ja tulevaisuudessa kaupallisesti kannattavan sisältöpalvelun lapsille. Luonteeltaan Virtahepo on siis
pilottipalvelu, kuten muutkin tässä tutkitut palvelut.

54

3. Palveluiden tuotantokuvaukset

Kartoitus
Palvelun idea syntyi keväällä 1997 ajatuksesta, kuinka linkkikokoelman ylläpito voitaisiin korvata automaattisella päivityksellä vähentäen siihen kuluvan
työn määrää. Tarkoituksena oli tuottaa toimiva erillinen palvelu, joka rakentuisi
linkeistä koostuvan aihehakemiston ympärille. Myöhemmin kohderyhmä ja idea
tarkentuivat lapsille ja aloitteleville internet-käyttäjille suunnatuksi elämykselliseksi palveluksi, joka sisältää opetuksellista ja viihteellistä sisältöä.
Palvelun ideointivaiheessa ei tehty käyttäjäkartoitusta tarpeista tai potentiaalisista kohderyhmistä, joskin olemassa olevan linkkikokoelman palautekanavan
avaamisen kautta käyttäjät antoivat aktiivisesti kehitysehdotuksia.
Virtahepo-projekti on luonteeltaan tekijöiden haluista, eikä analysoidusta
markkinatilaisuudesta tai käyttäjätarpeesta, syntynyt palvelukokonaisuus.
Se eteni alussa, kuten tällaiset tuotantoprosessit hyvin usein etenevät,
ilman tiukkoja raameja tai tavoitteita. On mahdollista, että tämänkaltaista palvelua ei olisi edes syntynyt, ilman projektin osallistujien henkilökohtaisen mielenkiintoa ja panostusta. Projektin lunastettua paikkansa varteenotettavan sisältöpalveluna, on siihen kohdistetut paineet myös
kasvaneet, minkä johdosta projekti onkin siirtymävaiheessa ad hoc pohjaisesta projektimallista tarkemmin määritellyksi jatkuvaksi tuotantoprosessiksi.
Virtahevon projektin alkua kuvaa itse asiassa hyvin innostumisen ja huuman leimaama projekti, joka on ominaista uusilla verkkotuotteille alkuvaiheessa. Yleensä ideaa vetää yksi henkilö, muut ovat innostuneita ajatuksesta ja monet lupaavat tuottaa sisältöä palveluun. Alkuhuuman
laannuttua, siirryttäessä päivittäiseen tuotekehitykseen ja sen jälkeen
ylläpitoon, resurssit kuitenkin häviävät ja into hiipuu entisestään. Tämä
ei suinkaan tarkoita, etteikö innostus olisi hyvä web-projektin alulle panija, vaan sen häviämisestä huolimatta täytyy projektien löytää keinot
jatkaa. Usein siirtyminen kuvattuun ja yhdessä sovittuun tuotantoprosessiin on ainoa vaihtoehto palvelun jatkumiselle (Powell, 1998).

Projektiryhmän koostumus oli:
§

projektivetäjä

§

graafikko

§

ideointiin osallistuneita henkilöitä

§

ohjelmointi (toiminnallinen ohjelmointi ulkoistettu)
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Ryhmässä kaikki tekivät hieman kaikkien töitä, eikä tarkkoja roolijakoja oltu edes
tehty. Projekti eteni pitkälle jokaisen ihmisen käytettävissä olevan (vapaa-)ajan
mukaan.

Suunnittelu
Virtahevon tuotantoprosessiin ja lopputulokseen vaikuttivat projektin epävirallisuus yhtiön hankkeena sekä tuotettavan palvelun kokeiluluontoisuus. Työryhmä olisi edennyt suunnitelmallisemmin kaikilla osa-alueilla, jos hanke olisi
ollut virallistettu yhtiön sisällä ja resurssit sekä aikataulu olisivat olleet paremmat. Näistä syistä tuotantoryhmä ei ole tyytyväinen syntyneeseen laatuun.
Suunnittelupalavereihin käytettiin usein omaa aikaa kuten myös osaan toteutuksesta. Palvelua ryhdyttiin vain toteuttamaan ilman erityistä projektimallia
tai -hallintaa. Vähitellen ideoiden kohdalla jouduttiin tekemään kompromisseja,
jotka jäivät osaksi lopullista toteutusta.
Projektin prosessia voisi kuvata termillä “ad hoc”, joka viittaa organisoinnin toteuttamiseen lennossa, ilman ohjaavia menetelmiä. Ad hoc prosessi saattaa toimia hyvin pieniessä projekteissa, joissa myös toteuttava ryhmä on tiivis ja kooltaan pieni (Powell, 1998). Tämänkaltainen
malli tuottaa kuitenkin yleensä tulokseksi dokumentoimattoman tuotteen, jonka suunnittelussa tehtyjen ratkaisujen logiikka jää usein ulkopuoliselta piiloon. Myös ohjelmakoodi on ad hoc -prosesseissa usein laadultaan heikkoa. Nämä molemmat seikat vaikeuttavat helposti tuotteen
jatkokehittelyä ja uusien ihmisten ottamista mukaan prosessiin, ilman
pidempää perehdyttämiskautta.
Ad hoc -malli on hyvin ominainen web-tuotteille, koska rakentamiseen
tarkoitetut työkalut yleensä rohkaisevat kokeilemaan ja hyväksymään
kokeilun viimeisteltynä tuotteena. Tässä mielessä web-tuotteistus muistuttaa jollain tavoin nopeaa ohjelmistokehitystä (RAD), joskin suunnittelu- ja testausvaiheiltaan lyhennettynä. Web-projektien kohdalla kuuleekin
usein määritelmän “toteuta ja julkaise”, jolla halutaan kuvat prosessin
helppoutta: toteuta ideat ja julkaise ne verkkoon. Tämä verkon alkuvaiheista pesiytynyt malli ei kuitenkaan enää toimi aikana, jolloin yhä useammat palvelut kilpailevat samoista asiakkaista ja vain alusta saakka hyvin toimivat palvelut onnistuvat vetämään kävijät takaisin palveluun.
Tämän takia käytettävyyteen panostaminen on noussut etenkin uusille
palveluille onnistumisen ehdoksi. Käyttäjät eivät palaa helposti palveluun, jota on vaikea käyttää, jos tarjolla on muitakin palveluita.
Käyttöliittymäsuunnittelua ei eriytetty vaan se syntyi␣ muun suunnittelun
ohessa. Käyttöliittymän ideaksi otettiin muissa palveluissa toteutettu, standardinomainen liittymä. Päätavoitteena oli yksinkertaisuus ja helppo opittavuus lapsil-
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le. Perusajatus oli, että samankaltaisen käyttöliittymän avulla lapset ja erityisesti
vasta-alkajat voisivat hyödyntää myös muita samankaltaisia palveluita.
Käyttöliittymän suunnittelusa on ainakin kaksi tilannetta, joissa suunnittelun puute voi kostautua palvelun käytettävyydessä: käyttöliittymän
yksiulotteinen tulkinta ja valmiin käyttöliittymätoteutuksen lainaaminen.
Käyttöliittymä nähdään usein kovin yksiulotteisesti vain visuaalisena
pintana, joka voidaan liittää toiminnallisuuden päälle. Tämä jättää kuitenkin huomioimatta käyttöliittymän vuorovaikutuksellisen ulottuvuuden,
joka pitkälti muodostaa käyttäjälle käytön tuntuman. Käyttöliittymäsuunnittelu ei siis ole sama kuin visuaalinen tai graafinen suunnittelu,
joka pitäytyy useimmiten sivujen ulkoasussa, vaan se keskittyy myös sivujen ja eri osioiden käytön vuorovaikutukseen. Käyttöliittymän syntyminen esimerkiksi visuaalisen ilmeen sivutuotteena johtaakin helposti
kokonaisuuteen, jossa vuorovaikutuksen osuus käytettävyydessä on jätetty huomioimatta.
Valmiin käyttöliittymämetaforan tai navigaatiomallin lainaaminen voi
myös olla ongelmallista. Jos lainataan esimerkiksi muiden vastaavien palveluiden käyttöliittymää, on syytä varmistaa että myös näiden palveluiden toiminnot, rakenne, tavoitteet ja käyttäjien tarpeet ovat vastaavanlaisia. Tämän jälkeen lainattavaa mallia kannattaa toteuttaa johdonmukaisesti: jos päänavigointi laitetaan vasemmalle, on sen sijaittava siellä
koko ajan, eikä vaihduttava toisinaan keskelle ja toisinaan alhaalle.
Kannattaa myös olla varovainen jos muutetaan jo muodostuneita
käyttöliittymäkonventioita erilaisiksi pelkästään palvelun erottautumisen
takia, koska käyttäjien konventiot voivat olla ristiriidassa uusien ratkaisujen kanssa. Onnistuessaan voi saman genren palvelusta siis lainata sopivan käyttöliittymämallin, kunhan se on oikeudenmukainen palvelun
tavoitteiden kanssa ja sitä ei muuteta ristiriitaiseksi olemassa olevien
käyttötapojen kanssa.
Sisältöä ei lähdetty eriyttämään eri kohderyhmille, vaan kaikille käyttäjille
päätettiin tarjota samaa, mutta pääpaino oli lapsissa (etenkin grafiikan suhteen).
Lasten vuoksi pidettiin tärkeänä, että opetuksellinen materiaali pitäisi kuin vaivihkaa muun viihdyttävän sisällön lomassa. Kohderyhmälle haluttiin saada aikaan hyvä olo ja piristää heitä, jolloin palveluun palattaisiin myöhemmin uudestaan.
Virtuaalivirtahevon idea oli luotu ennen kuin graafikko liittyi projektiin. Graafikko aloitti tutustumalla tamagotchiin (virtuaalilemmikki) hahmottaakseen paremmin Virtuaalihevon tavoitteen. Lemmikkiä ideoitiin eri palavereissa yhdessä
hyvin vapaamuotoisesti.
Valmiin sisältöidean lainaamisen yhteydessä kannattaa harkita lainaako
samalla myös valmiin käyttöliittymän. Suosittujen palveluiden kohdalla
on usein järkevää lainata sekä idea että sen käytön perusmalli, koska
nämä ovat tuttuja käyttäjille. Virtuaalilemmikin kohdalla tämä tarkoittaisi yksinkertaisesti Tamagotchi-lelun syöte/palalute-mallin pikaista ana-
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lyysiä: milloin voit antaa syötteen lemmikille? Minkälaisen palautteen
järjestelmä antaa siihen? Miten tämä vaikuttaa muihin näkyvissä oleviin
lemmikin toimintoihin? Milloin järjestelmä on valmis ottamaan uuden
syötteen vastaan?
Palvelun kokonaisilmettä lähdettiin tietoisesti suunnittelemaan lapsille:
kirkkaat värit ja vähän epäsäännöllisiä muotoja. Kokonaisilmeessä pyrittiin iloisuuteen, tavoitteena kuitenkin välttää turhan räikeää ilmettä. Suunnitteluvaiheessa
tärkeitä olivat leiskat, joita piirrettiin useita. Näitä käytettiin idean hahmottamiseen ja kommunikointiin ryhmän sisällä. Niiden käyttö koettiin erityisen hyödylliseksi asioiden konkretisoimisessa.

Toteutus
Graafikon suurin yksittäinen työvaihe oli Virtuaalihevon ja muiden visuaalisten elementtien piirtäminen käsin, siirtäminen koneelle ja animointi.
Graafikon työvälineinä olivat tussit, paperi, kynä, skanneri, Macintosh,
Photoshop ja Gifbuilder. Kuvatiedostojen kompressointia ei ehditty testata
optimikoon saavuttamiseksi. Mutta koko kuvasuunnittelu noudatti periaatteita,
joilla pyrittiin kevyeen grafiikkaan eli pieniin tiedostokokoihin: yhtenäiset väripinnat, värien määrän vähentäminen, animaatioissa edellisten ruutujen
muuttumattoman osan hyödyntäminen ja kuvan koon (ruudulla pikseleissä) pienentäminen. Graafikko olisi halunnut myös opiskella uutta työkalua (Flash) animaation tekemiseen, jos tuotantoaikataulu olisi sen sallinut.
Ammattimaisen työvoiman resurssien saaminen oli työlästä, koska yhtiön
henkilökunta oli kiinni jo muissa projekteissa ja tuotettava palvelu oli kokeiluluontoinen. Virtuaalilemmikin koodi tilattiin talon ulkopuolelta Tshekistä, josta
se saatiin edullisesti ja luotettavasti. Tilattuun työhön oltiin tyytyväisiä sekä prosessin, hinnan että lopputuloksen kannalta.
Palvelulla oli painolastina oli hajautuneisuus useisiin fyysisiin paikkoihin,
useille eri palvelimille ja käyttöjärjestelmille. Tämä hankaloitti hieman ylläpitoa,
mutta antoi mahdollisuuden käyttää eri palvelinalustoja (esim. Solaris, Linux,
etc.) riippuen kunkin alustan erityisominaisuuksista. Sivujen kokoonpanoon käytettiin työkaluina Netscape Composer-ohjelmaa ja HTML-koodaustyökaluja.
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Testaus
Yhtiössä testattiin palvelua sisäisesti muutaman viikon ajan ennen sen julkistamista. Palvelua testattiin yhtiön koneille valmiiksi asennetuilla selaimilla, mutta järjestelmällisesti selainsopivuutta ei testattu. Sisäisessä testauksessa virtuaalivirtahepo arvioitiin liian vaikeaksi käyttää. Virtahepo kuoli liian nopeasti ja
sen käyttöä tehtiin helpommaksi.
Web-palveluiden testaaminen on työläs prosessi pitkälti käyttöympäristöjen, tarpeiden ja käyttäjien moninaisuuden vuoksi. Mitään web-palvelun käytön osaa ei voi kunnolla standardoida tai rajata, mistä johtuen
testaamiseen voi helposti käyttää saman verran aikaa kuin palvelun rakentamiseen. Tämä ei kuitenkaan ole usein kaan mielekästä ja siksi webtestaus pitäisikin suunnitella, vaiheistaa ja priorisoida.
Testauksessa pitäisi keskittyä alkuperäisten (mahdollisesti tuotannossa
muutettujen) tavoitteiden, käyttäjien ja heidän tarpeidensa kokonaisuuden testaaamiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa kohdeyleisöllä tehtyjä
testejä, joissa pyritään varmistamaan, että palvelun alkuperäiset tarpeet
toteutuvat, käyttäjien tarpeet saadaan tyydytettyä ja palvelu on käytettävissä kohderyhmälle ominaisessa laitteisto-, ohjelmisto- ja käyttöympäristössä tyydyttävällä tavalla.
Testaamisessa kannattaakin ensin tehdä minimi- ja maksimiympäristöt,
joista on määritelty selainversiot, käyttöjärjestelmät, laitteistokokoonpanot ja yhteydet. Tämän jälkeen käyttäjien pyydetään käyttämään palvelua niin kuin he sen kokevat ja ratkaisemaan sillä omia tarpeitaan.
Testauksessa tehdyt havainnot täytyy vahvistaa ja ongelmiin täytyy kehittää ratkaisut, jotka täytyy puolestaan toteuttaa ja testata. Testaus onkin
usein iteratiivinen prosessi, jossa testaus, havainnointi ja palvelun muuttaminen etenevät sykleissä useita kertoja eteenpäin.
Käyttäjätestauksen lisäksi palvelua voi testata helpommin myös sen toiminnallisuuden ja sisällön osalta. Toiminnallisuustestaus voi koostua eri
selaimilla testaamisesta, linkkien oikeellisuuden tarkistamisesta ja kaikkien toimintojen varmistamisesta. Sisältötestaus puolestaan varmentaa
grafiikan esityksen, kirjoitusten ja kieliopin oikeellisuuden. Usein nämä
eri testaukset kannattaa hajauttaa eri tahoille, jolloin testaus on osittain
päällekäistä ja samalla tarkempaa.
Testausvaiheessa päätettiin painottaa julkiseen beta-testaukseen. Palvelu
julkistettiin siis tietoisesti ilman laajaa sisäistä testausta ja kerätyn palauteen perusteella korjattiin löydetyt viat.
Avoin beta-testaus on ongelmallinen, koska se edellyttää palvelun sisällön tai käytön olevan niin kiinnostavaa, että käyttäjä on valmis kokeilemaan keskeneräistä ja puutteellista palvelua. Erityisten suurten palveluiden kohdalla avoin beta-testaus voi olla erittäin tehokas testauksen
muoto, mutta se edellyttää hyvin organisoituja palautekanavia, teho-
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kasta virheiden paikallistamis- ja korjausrutiinia ja erillistä julkaisua varsinaiseen beta-vaiheen loputtua. Beta-vaiheessa on nimittäin helppo menettää potentiaalisten asiakkaiden luottamus, jättämällä heidän palaute
huomioimatta tai korjaamalla palvelua epämääräisesti.
Yrityksen sisäisessä testauksessa ei saatu tuntumaa palvelun emotionaaliseen vaikutukseen tai ihmisten mielenkiintoon, koska yrityksen työntekijät eivät
edustaneet kohderyhmää. Palvelun innostavuus tuli ilmi vasta sen julkistuksen
jälkeen kohdeyleisön palautteen välityksellä.

Julkistus ja ylläpito
Palvelu julkistettiin lopputalvesta -98. Ennen tehtyjä sisältömuutoksia (virtuaalivirtahepo ja muut palvelut) Virtahepo-palvelusta ladattiin n. 10 000 sivua/
päivä, muutoksen jälkeen 43 000 sivua/päivä (helmi-toukokuu 1998).
Palautteen määrä ja innostuneisuus oli tekijöille yllättävää, eikä negatiivista palautetta ollut lähes ollenkaan. Suurimmat ongelmat koskivat virtuaalivirtahevon käyttöä ja sen hengissä pitämistä, mitä muutettiin vielä kertaalleen julkistuksen jälkeen. Alussa palveluun lähetettyihin sähköpostikysymyksiin vastattiin
käsin, mutta palautteen määrä kasvoi niin suureksi, että henkilökohtainen vastaaminen lopetettiin.
Palautteiden hallinta uupuu usein palvelun käytöstä. Pitkäikäisten palveluiden kohdalla palautteiden käsittely ja niihin reagoiminen (ei välttämättä vastaaminen) on kuitenkin palvelun hengissä pysymisen edellytys. Palautteen hyödyntämistä varten palvelussa pitäisi olla erikseen ilmoitettu palauteosoite ja mahdollisesti kaavake, jonka avulla voidaan
saada strukturoidumpaa tietoa käyttäjien mielipiteistä. Saadun palautteen käsittely ja niihin reagoiminen tulee myös vastuuttaa organisaation
sisällä. Järkevän työvuon rakentaminen ja mahdollisten aputyökalujen,
kuten automatisoitujen vastausohjelmien, hankinta voi merkittävällä tavalle helpottaa palvelun ylläpidon käytettävyyttä.
Palautetta pääosin 11-14 v. lapsilta ja erityisesti tytöiltä. Alussa palaute oli
enemmän avunpyyntöjä, mutta muuttui myöhemmin käsittelemään sisältöä ja
antamaan mielipiteitä (parannusehdoutuksia, kehuja).
Palvelun kohderyhmiksi on seuloutunut laaja skaala eri-ikäisiä käyttäjiä (650 vuotta., keski-ikä 16 vuotta). Suurin osa käyttäjistä varhaisteinityttöjä, etenkin
virtuaalilemmikin osalta. Aikuisten ensimmäiset kommentit palvelusta olivat:
“mikä tässä on ideana?”, kun taas lapset ottivat palvelun heti omakseen.
Hankkeen tavoite on selvästi toteutunut, sillä myös käytettävyys-tutkimuksen raati ja heuristiset analyysit kiinnittivät huomiota seikkoihin, joilla ei välttämättä ole kohderyhmälle merkitystä.
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Ylläpidossa on tuotantoryhmän mielestä päästy alkuperäisen tavoitteen
mukaiseen, hyvään automaatioon. Virtuaalivirtahepo ja postikortit päivittyvät
tosiaikaisesti, linkit ajetaan eräajona kerran vuorokaudessa. Kirjoituskilpailu ja
muu toimituksellinen aineisto päivitetään päivän - viikon välein. Tiedonhaku ei
näyttele pääosaa palvelussa vaan käyttö on 75% kaikkea muuta (kuten virtuaalihepo, chat ja posti).
Palvelun yleistymisen ja suosion johdosta etenkin virtuaalilemmikkien tiedot (tietokanta) varmuuskopioidaan usein, koska kyseessä on palvelun kannalta
kriittinen tieto.
Eniten ongelmia ilmeni web-postikorttien URL-osoitteiden kanssa, jotka
taittuivat sähköpostissa riviltä toiselle pituutensa takia ja lakkasivat näin toimimasta.

Jatkokehitys
Tuotantoryhmä pohti muun muassa seuraavaa jatkokehitystä: Virtahevon
toimintojen laajentaminen enemmän vuorovaikutteiseen tekemiseen, eikä vain
napin painallukseen; palvelun käyttö web-opetustyökaluna, jolloin sinne voitaisiin myydä mainostilaa; sähköpostipalvelu (toteutunut); tosiaikaisen keskustelukanavat; Virtahepo-kauppa sekä mainonnan, opetuksen ja kaupan ominaisuuksien toteuttaminen..

Tuotantoryhmän arvioita käytettävyydestä
Palvelu nykymuodossaan ei tyydytä tuotantoprosessin jäseniä, vaan he
kokevat sen tarvitsevan vahvaa panostusta rakenteen ja käytettävyyden parantamiseksi. Useat ongelmakohdat on jo tiedostettu, niiden korjaaminen vain on
jäänyt resurssien puutteen takia.
Tuotantoryhmä koki palvelun avoimen beeta-testauksen olevan erityisen
hyvä tapa löytää esimerkiksi selainten välisiä yhteensopivuusongelmia ja sisältöön liittyviä tarpeita. Kaikille palveluille tämä ei kuitenkaan sovi, mutta kokeilumuotoisille palveluille se saattaa olla hyvä ratkaisu, edellyttäen tietenkin, että
palaut-teeseen kyetään reagoimaan riittävän lyhyellä viiveellä ja korjaamaan löytyneet ongelmakohdat.
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3.2. Tilastokeskuksen web-palvelun tuotantokuvaus
Tilastokeskuksen web-palvelu on tietopalvelu, jonka tarkoituksena on tarjota vaihtoehtoinen jakelukanava Tilastokeskuksen julkaisemalle tiedolle. Palvelun tarkoituksena on parantaa asiakaspalvelua asettamalla tietoa helpommin ja
nopeammin saatavaksi.
Palvelun oletetut käyttäjät ovat ensisijaisesti julkisorganisaatioiden työntekijät, toissijaisesti suuret yritykset, opiskelijat, tutkijat ja toimittajat ja viime
kädessä kaikki suomalaiset. Palvelun oletettu käyttö on tietyn tiedon etsiminen
työaikana julkishallinnon työpaikoilla sekä opiskelijoilla ja mediatyöntekijöillä
ajasta riippumatta.
Palvelu sisältää muun muassa Tilasto-oppaan, suositun Taskutilasto-kokonaisuuden, lehdistötiedotteet, sähköpostikyselyn päivystävälle informaatikolle,
maksullisten tietokantapalveluiden käyttökansiot sekä maksullisen International
Business Statistics-tietopalvelun.
Palvelun suunnittelu ja rakentaminen aloitettiin syksyllä 1994 ja se käynnistettiin helmikuussa 1995, jonka jälkeen sitä on rakennettu vähitellen. Ajan
myötä palveluun syntyi uudistustarpeita, jotka toteutettiin uudistuksella vuonna
1997. Tämä uudistus valittiin myös tässä tarkasteltavaksi tuotantoprosessiksi.
Tuotantoprosessissa päätettiin edettiin vaiheittain. Suunnittelu aloitettiin
palvelun rakenteesta, jonka jälkeen edettiin visuaalisen ilmeen ja käyttöliittymän
suunnitteluun. Prosessin ja lopputuloksen kannalta keskeisimmät muutokset olivat ulkoisen hakupalvelun lakkauttaminen ja sen poistaminen osana palvelun
käyttöä, tyylitiedostojen hyödyntämismahdollisuuksien vähyys sekä julkaisemisen automatisointi ja hajauttaminen suuremmalle sisällöntuottajaryhmälle organisaation sisällä. Ulkoasullisesti tavoiteltu organisaatiomaisen ilmeen poistaminen koettiin myös onnistuneeksi.
Palvelun kehittämistä veti web-kehityksen vastaava, apunaan ulkoasua
tuottava graafikko ja joukko osa-aikaisia ohjelmointiresursseja. Varsinainen
projektiryhmä oli siis luonteeltaan pieni ja raportoi tekemisistään web-puolen
seurantaryhmälle. Pienryhmätyöskentelyn takia projektissa ei koettu tarpeelliseksi käyttää valmista projektin läpivientimallia. Projektiryhmä raportoi Internetkehitystä valvovalle ryhmälle, joka vahvisti esitellyt toimenpide-ehdotukset ja
antoi projektiryhmälle valtuudet edetä toteutuksessa.
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Tavoitteet
Tilastokeskuksen palveluun oltiin vuoden 1997 alkuun mennessä tuotettu
tuhansia staattisia dokumentteja, joiden ilmeeseen tarvittiin yhtenäisyyttä helposti ja keskitetysti. Tavoitteet ilmeen ja käyttöliittymän yhtenäistämisestä päätettiin toteuttaa hyödyntämällä CSS-tyylitiedostoja. Muiksi tavoitteiksi kirjattiin
palvelun virkamiesmäisen ilmeen keventäminen, negatiivista palautetta keränneen hakupalvelun muuttaminen ja sisältötuotannon organisoinnin laajempi toteuttaminen.
Tilastokeskuksen web-palvelu on esimerkki tyypillisestä web-pilotista ja
sen kehityksestä. Piloteilla ei usein ole määritelty tarkkoja tavoitteita,␣ muita kuin pilottiprojektin kautta oppiminen. Usein onnistunee pilotit päätyvät kuitenkin tuotantojärjestelmiksi, jolloin niihin kohdistuu aivan erilaisia odotuksia ja muutospaineita, kuin mitä alkuperäiseen pilottiin. Tämän takia on järkevää arvioida pilottiprojektin tavoitteet uudestaan onnistuneen läpiviennin jälkeen.
Tavoitteiden arvioinnissa on tärkeää pystyä erottamaan vähintäänkin organisaation tavoitteet palvelun käyttäjän tavoitteista, sillä nämä kaksi
voivat hyvinkin olla keskenään ristiriidassa. Ratkaisemattomat ristiriidat
voivat puolestaan hankaloittaa suunnittelua ja heikentää hyvään käytettävyyteen pyrkiviä ratkaisuja.

Kartoitus
Vuonna 1997 toteutetulle palvelun versiouudistukselle oli useita tarpeita.
Palveluun oli tuotettu tuhansia staattisia dokumentteja, joiden ulkoasua ja navigaatiota haluttiin yhtenäistää. Epämuodollinen vertailu muihin alan palveluihin
vahvisti käsitystä ulkoisesta ajantasaistamisesta (vrt. Siegelin web-palveluiden
sukupolvijaottelu). Myös osaaminen webistä ja sen mahdollisuuksista oli karttunut palvelun ylläpidon myötä.
Tavoitteet ilmeen ja käyttöliittymän yhtenäistämisestä päätettiin toteuttaa
hyödyntämällä CSS-tyylitiedostoja. Cascading Style Sheet on HTML-piirre, jolla
kuhunkin HTML-dokumenttiin kutsutaan ulkoasumäärittelyjä tyylipohjasta. Tällöin samoja ulkoasumäärittelyjä ei tarvitse tuottaa joka sivulle erikseen vaan tyylipohjan muutokset vaikuttavat kaikkiin dokumentteihin. Tyylitiedostojen käyttö
nähtiin tulevaisuuden kannalta tärkeänä, sillä tavoitteeksi asetettiin rakenteen
(HTML) ja ulkoasun (CSS) erottaminen toisistaan.
Käyttäjien tarvekartoitus tehtiin saatujen palautteiden ja kehityspyyntöjen
pohjalta ja nämä merkittiin ylös projektin dokumentointiin. Koko projektin läpi erilaisten suunnittelupäätösten ratkaisut kirjattiin ylös. Dokumen-
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toinnilla on erityinen merkitys pitkään kestävissä tai muuten laajoissa␣ projekteissa, jossa tehtyihin ratkaisuihin joudutaan usein palaamaan uudestaan. Päätösten historian avulla jokainen ratkaisu ja siihen johtavat päätelmät voidaan nopeasti tarkistaa, mikä säästää usein suunnittelussa ja
tuotannossa aikaa.
Muodollisen tarvekartoituksen avulla on kuitenkin mahdollista päästä
parempaan kuvaan asiakkaiden ja oman organisaatioiden tarpeista rakennettavan järjestelmän suhteen. Muodollisen kartoituksen tarkoituksena on auttaa pilkkomaan järjestelmän tavoite (esim. “tarjota tilastotietoa sopivassa muodossa kaikille verkkokäyttäjille”) edellään toimintoihin, joiden avulla tavoitteisiin päästää (esim. lista uusista tutkimustuloksista, aihehakemisto eri tilastoalueista, haku tilaston sisällön perusteella, jne.) Tarvekartoitus pitää sisällään monta muuta vaihetta, mutta
sitä voidaan skaalata käytettävissä olevan ajan ja tarpeiden mukaan (kts.
tarkemmin Newell & Lemming, 1995). On tärkeää huomata myös, että
vaikka tarvekartoitusta ei ikinä tehtäisikään muodollisesti, se on aina olemassa, vähintään suunnittelijoiden ja toteuttajien päässä. Näiden kirjoittaminen auki auttaa projektiryhmää löytämään kuitenkin nopeammin yhteiset tavoitteet joihin pyrkiä (Newman, Lamming, 1995).
Tavoitteina olivat myös ilmeen ajankohtaistaminen ja negatiivisen virkamiesmäisyyden poistaminen, palvelun rakenteen muuttaminen organisaatiomallista enemmän käyttäjien tarpeita vastaavaksi, tiedostorakenteen ja käyttöliittymämallin erottaminen toisistaan sekä mainittu rakenteen (HTML) ja tyylin (CSS) erottaminen toisistaan.
Sisällöntuotanto tilastokeskuksessa oli hajautettu organisaation tilastoyksiköihin, jotka päivittivät oman vastuualueen tietonsa itse. Web-palvelun ulkoasusta, ylläpidosta ja tuesta vastasi keskitetysti organisaation web-toimituksessa. Osastojen halujen mukaan on tarve myös siirtää puhelinkyselyjä verkkoon
niin, että useimmin kysytyt tiedot ovat saatavilla verkosta itsepalveluna.
Vaikka verkkopalvelun määriteltynä tavoitteena ei ollutkaan asiakaspalvelurakenteen keventäminen ja siirtäminen osittain itsepalvelun puolelle, oli tämä tarve organisaatiossa ilmeinen: useat tilastotiedon tuottajat pelkäsivät verkon kautta tulevien kyselyiden määrän paisuvan hallitsemattomaksi ja toivoivat itsepalvelun painottamista.
Kohderyhmät tunnistettiin web-sivujen lokitilastoista. Niitä olivat ensisijaisesti julkisorganisaatioiden työntekijät, toissijaisesti suuret yritykset, opiskelijat
ja mediatyöntekijät ja viime kädessä kaikki kansalaiset. Kohderyhmiä ei määritelty tätä tarkemmin (kuten ikä, palvelun käyttötarkoitukset). Tosin opiskelijat
näkyivät erillisenä omana ryhmänään helposti sähköpostikyselyiden kautta. Käytetyin kokonaisuus web-palvelussa oli paperisen taskutilaston verkkoversio (100
yleisintä tilastoa).
Käyttäjien hahmottaminen loki-tiedostojen perusteella antaa korkean
tason yleiskuvan erilaisista käyttäjäryhmistä. Tämä ei kuitenkaan välttämättä kerro käytön motiiveista ja erityisistä tarpeista, jotka saattavat
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vaihdella korkean tason käyttäjäryhmästä riippumatta. Näiden tarpeiden tunnistaminen ja käyttäjien jakaminen ryhmiin näiden avulla antaa
paremman pohjan järjestelmän tarvekartoitukselle (Newell & Lemming,
1995). On syytä huomioida myös, että käyttäjien tarpeet ovat yleensä
olemassa olevien ratkaisuiden muokkaamia: jos tarjolla on vain tietty
palvelu X, on todennäköistä että käyttäjät ilmoittavat tarvitsevansa sitä.
Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kyseinen palvelu täyttäisi käyttäjien
tarpeet, sillä usein käyttäjät pyrkivät ratkaisemaan ongelmansa niillä
(puutteellisillakin) välineillä, mitä on tarjolla.

Suunnittelu
Suunnittelu aloitettiin olemassa olevan palvelun rakenteen uudistamisesta. Se päätettiin luoda ennen visuaalisen ilmeen ja käyttöliittymän ulkoasun suunnittelua. Olemassa oleva tiedostorakenne kuvaa organisaatiorakennetta, mikä
on ylläpidon kannalta hyvä, koska palvelun päivitys on hajautettu organisaatioihin.
Palvelun käyttöliittymän rakenne haluttiin kuitenkin eriyttää organisaatiorakenteesta ja lähentyä enemmän sisältöön perustuvaa jaottelua. Sivukaavion ja
kartan avulla tuotantoryhmä havainnollisti itselleen miten käyttäjän näkökulmasta
palvelun pitäisi hahmottua. Tämä tavallaan pakotti tuotantoryhmän ajattelemaan
rakennetta uudesta näkökulmasta. Lopulta kartta muodostui niin selkeäksi
navigaatiovälineeksi, että se sijoitettiin lopulliseen palveluun yhdeksi navigaatiotavaksi.
Palvelun tietorakennetta suunniteltaessa on tärkeää erottaa useat
päällekkäiset rakenteet, jotka palvelevat eri tarkoituksia: organisaatiorakenne soveltuu yrityksen kuvaamiseen, tiedostorakenne määritetään
usein ylläpidon tarpeiden kautta, sisällön rakenne kertoo esitettävän sisällön luonnollisimman esityksen kun taas palvelun rakenne kuvaa sisällön puhutellun kohderyhmän tarpeiden näkökulmasta. Näistä tärkein on
luonnollisesti viimeisin, eli palvelun rakenne, jonka kautta palvelusta
muodostuu kokonaiskuva käyttäjälle. Palvelurakennetta ei saisi sekoittaa organisaatio- tai tiedostorakenteeseen ja toisinaan se täytyy erottaa
myös sisältörakenteesta.
Suunnitteluvaiheessa havaittiin, että organisaation graafinen ohjeisto soveltui vain painettuun materiaaliin, eikä sitä edes yritetty hyödyntää web-palvelun ilmeessä. Web-palvelun graafinen ohjeisto syntyi suunnittelu- ja toteutusvaiheen myötä graafikon leiskojen avulla. Leiskoja tehtiin Frontpage-ohjelmassa ja niillä havainnollistettiin vaihtoehtoja muille käyttäjille. Leiskojen html-koodia
ei hyödynnetty, vaan se koodattiin uudestaan käsin leiskatyökalujen kypsymättömyyden vuoksi.
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Painetun materiaalin graafinen ohjeisto ei sovellu verkkoviestinnän tai
etenkään -palveluiden ulkoasun määritykseksi. Tämä johtuu useasta syystä: ensinnäkin web-sivuilla on mahdotonta esittää asioita graafisen ohjeiston absoluuttisten väriarvojen, kokojen ja tyylien mukaisesti. Verkkosivuilla nämä ovat parhaimmillaankin suhteellisia ja suuntaa-antavia. Toiseksi graafisen ohjeiston noudattaminen ruutusuunnittelussa voi johtaa
hyvin huonosti käytettäviin ja luettaviin sivuihin. Tämä ei tarkoita, etteikö graafista ohjeistoa voisi hyödyntää verkkosisällön suunnittelussa,
mutta se on otettava enemmänkin temaattiseksi suuntaviivaksi kuin
absoluuttiseksi säännöstöksi. Esimerkkinä mainittakoon IBM, jonka yritysidentiteettiä tukeva graafinen ohjeisto on erittäin tarkan kontrollin alla.
Tästä huolimatta yrityksen web-sivuilla on noudatettu ohjeistoa vain tietyissä graafisissa elementeissä, eikä esim. tekstissä, tyhjän tilan käytössä
tai yleisessä taitoissa.
Leiskaan ja käyttöliittymään ei otettu mallia muualta, mutta siinä haluttiin
käyttää aika-teemaa antamaan viitettä Tilastokeskuksen historiaan ja nykyaikaan.
Suunnitelmat (leiskat) hyväksytettiin organisaation internet-toimituskunnalla.
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Toteutus
Projektissa oli vain kaksi täysipäiväistä ihmistä, jonka vuoksi erillistä työkalua
ei käytetty. Rahan vähyyden ja oppimisen takia kaikki tehtiin itse. Eri kieliversioita
ei lähdetty toteuttamaan toistaiseksi resurssien puutteen takia
Työkaluina käytettiin Arachnophilia-ohjelmaa, jonka avulla koodattiin käsin pääosa HTML-koodista. Sisällön ylläpidossa käytettiin myös Excel ja Wordmakroja. HTML-koodaus ja graafinen työstö ylittyivät arvioidusta ajasta.
Automatisoinnin ja yhtenäistämisen perustaksi valittu CSS-tekniikka ei toiminut tyydyttävällä tavalla. Keskeisimpiä ongelmia olivat, että selaimet toteuttivat tyylitiedosto-ominaisuuksia eri tavoilla (joitain ominaisuuksia eivät olleenkaan),
ja että tulostus ei toiminut ennakoitavasti. Tyylitiedostoja sovellettiin kuitenkin␣ laajasti niiltä osin kuin ne saatiin käyttäytymään ennalta arvattavasti, kuten marginaalit
ja fontit.
Taskutilaston käyttöliittymän ja sivurakenteen teknisen toteutuksen osaksi
valittiin kehykset (frames). Kehysten käyttö oli perustelua taskutilastossa selailtavuuden ja liikkuvuuden parantamiseksi. Tästä osiosta kehyksiä kuitenkin laajennettiin käyttöön myös joihinkin muihin osioihin.
Sisältötuotannossa ja julkaisemisessa päästiin tuotantoprosessin aikana osittaiseen automatisointiin ja manuaalisten työvaiheiden yhtenäistämiseen. Sisältötuotannossa ja julkaisemisessa on kaksi eri työvuota: automatisoitu / hajautettu
ja osittain manuaalinen ja keskitetty.
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Automatisoitu / hajautettu julkaiseminen käsittää lehdistötiedotteet, taskutilastot, tietokantojen käyttökansiot, kaupallisen uutispalvelun, extranet-palvelut ja jotkut taulukot. Työntekijät tekevät omilla toimisto-ohjelmillaan dokumentit käyttäen palvelulle suunniteltua tyylitiedostoa). VB-makroa käyttäen he tallentavat HTML-muotoisen version intranet-palvelimelle. Lopuksi HTML-versio tarkistetaan intranet-palvelimelta web-selaimella. Intranet-palvelin siirtää automaattisesti hyväksytyn HTML-version internet-palvelimelle.
Kaikki muu julkaiseminen toteutetaan manuaalisesti ja suurelta osalta keskitetysti. Työntekijät lähettävät toimisto-ohjelmalla tehdyn dokumentin sähköpostitse web-toimitukseen, joka muokkaa HTML-version ja laittaa sen hyväksyttäväksi Intranet-palvelimelle. Työntekijä yksikössä antaa hyväksyntänsä sähköpostitse. Hyväksymisen jälkeen Internet-toimitus linkittää hyväksytyn HTML-version internet-palvelun asianomaisille sivuille ja uudet/muutetut sivut siirretään
automaattisesti säädettyyn aikaan illalla internet palvelimelle. Käsin päivittäminen
on tarpeen vain poikkeustapauksissa, kuten poikkeava julkistamisaika tai mahdolliset korjaukset. Kolmisenkymmentä sisältöpäivittäjää tekee jonkin verran myös
itse käsin HTML-koodia varsinaisen sisällön ympärille.
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Testaus
Uusitusta järjestelmästä rakennettiin prototyyppi intranet-palvelimelle,
rajoitetulla määrällä dokumentteja. Prototyyppi oli sisäisessä testauksessa ja kehitysryhmä otti vastaan kommentteja sen toimivuudesta ja ulkonäöstä.
Palvelun testaus tehtiin myös 14,4 kbps modeemilla ja kotisivu latautui alle 20 sekunnissa. Kriteerinä pidettiin 20 sekunnin latausaikaa 14,4 kbps modeemilla. Tuotantoryhmän mielestä työpaikkojen erittäin nopeat yhteydet voivat luoda väärän kuvan palvelun käytön nopeudesta. Siksi testaamista kotoa␣ modeemilla pidettiin erittäin tärkeänä.
Aikaisemmassa testauksessa oli huomattu, että muualta linkitetty hakupalvelu ei toiminut halutulla tavalla. Kyseessä oli Tilastokeskuksen palvelusta riippumaton täysin ulkoinen, maksuton hakupalvelu, jonka hakulomake oli linkitettty
Tilastokeskuksen palveluun. Haku oli rajattu etsimään annettua merkkiyhdistelmää
vain Tilastokeskuksen palvelusta.
Tuloksena oli ollut liikaa vastauksia, liikaa vääränlaisia tietoja ja Tilastokeskuksen uusien sivujen indeksointi kesti 0-60 vuorokautta. Uusimmat ja kysytyimmät web-sivut eivät näkyneet ajantasaisesti Tilastokeskuksen palvelun käyttäjille.
Hakupalvelun tarjoaja ensin poisti rajausmahdollisuuden tiettyyn web-palveluun, jolloin haku poistui myös Tilastokeskuksen palvelusta navigointimahdollisuutena. Kun rajausmahdollisuus palautui hakupalveluun, niin tuotantoryhmä
koki edellämainituista syistä, että hausta oli enemmän haittaa kuin hyötyä eikä
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maksutonta hakumahdollisuutta enää palautettu Tilastokekuksen palveluun. Ihmiset eivät löytäneet sen avulla tietoa, joka oli palvelussa ja valittivat tästä.
Palvelun laajuuden vuoksi haku parantaisi merkittävästi käytettävyyttä
ja tarjoaisi käyttötavan kokeneemmille käyttäjille (kts. raadin sekä heuristiset arviot). Nyt sivukokonaisuus on ollut ilman sanahakua jo pitkään,
koska oman toimivan hakujärjestelmän kehittäminen on hidasta resursseista riippumatta.
Tuotantoprosessissa pitäisi arvioida jo kartoitus- ja suunnitteluvaiheessa, millaisia vaikutuksia on sitoutumisella teknologiaan, joka ei ole tuotantoryhmän ohjailtavissa. Valitulle ratkaisulle pitäisi olla kakkos- ja
kolmosvaihtoehtoja, jos esimerkiksi maksuttoman teknologian tarjoaja
lopettaa kehitystyönsä tai vetää sen kokonaan markkinoilta.
Tässä tapauksessa maksuttoman - ja palvelun kannalta kriittisen - teknologian käyttö kävi kalliiksi käytettävyyden näkökulmasta. Koska Tilastokeskuksen palvelun käyttö itsessään on ollut maksutonta, niin syntyneet
käytettävyysongelmat ovat kuitenkin vähemmän katastrofaalisia kuin jos
kyseessä olisi ollut maksullinen palvelu. Periaatteessa koko tilanne olisi
jäänyt syntymättä, jos Tilastokeskus olisi alusta alkaen lähtenyt kehittämään omaa, palvelun sisäistä hakua, mutta tämä taas on resurssikysymys.
Tuotantoryhmä kokeili HTML-koodin validointipalvelua, mutta se koettiin
hyödyttömäksi, koska se tuotti tuotantoryhmän mielestä liikaa epäoleellisia virheilmoituksia. Dynaaminen HTML ja sivukohtaiset dynaamiset ratkaisut hylättiin,
koska ei ollut helposti saatavia resursseja, joilla toteuttaa ideat
Palvelu testattiin selaimista Lynxillä Unix-ympäristössä sekä Mosaicilla,
Microsoft Internet Explorerilla ja Netscapella Windows-ympäristössä. Sisäinen
testaus toteutettiin intranet-palvelimella ennen kuin palvelu julkistettiin.

Julkistus ja ylläpito
Julkistuksesta ei tehty erillistä pressitiedotetta tai kampanjaa.
Palvelun uudistus julkistettiin osana Journalistipäiviä ja ilmoitettiin tärkeimpiin linkkihakemistoihin. Osa lehdistä raportoi uudistuksen. Kävijävolyymin kasvu ollut kiitettävää ilman erillistä palvelun uudelleenjulkaisuakin.
Tilastokeskuksen sivuihin on hakukoneita varten lisätty description ja
keywords META-viitat, jotka tarjoavat hakupalveluille valmiita hakusanoja
ja kuvauksen sivujen sisällöstä. Näiden avulla voidaan parantaa palvelun
löydettävyyttä hakukoneiden kautta.
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Palautetta tuli paljon, tosin pääosa yrityksen sisältä. Muut virastot pitivät
uudistuksesta paljon. Ilmeestä pidettiin yleisesti paljon, joskin osa talon sisäisistä kommenteista oli negatiivisia. Rakenteesta ja käytettävyydestä ei saatu erityisesti palautetta. Yleisin ulkoinen palaute oli: “miksi tilastotietoa X ei ole
palvelussa?” ja sisäisessä palautteessa tiedusteltiin usein: “Miksi tieto X löytyy
vasta tasolta N?” Palautteen perusteella laitettiin jokaisen taulukon yhteyteen
vastaavan henkilön sähköpostiosoite.
Palautteen ohjaaminen palvelun toimivuudesta ja toisaalta sisällöstä eri kanaviin
on usein välttämätöntä järkevän ylläpidon saavuttamiseksi.
Tilastokeskuksen hajautettuun sisällöntuotannon malliin sopii hyvin
sisältökohtaiset sähköpostiosoitteet (ainakin organisaation kannalta).
Toisaalta palvelun toimivuutta ja tekniikkaa koskevat kommentit on syytä ohjata ylläpidon osoitteeseen. Mikäli näitä palautekanavia ei ole tarjottu palvelussa ja merkitty selkeästi on seurauksena usein sähköpostitulva pahaa aavistamattoman osoitteeseen, joka sattuu näkymään ensimmäisenä sivulla.
Organisaation johto hyväksyi muutoksen, käyttää itse palvelua ja on nostanut internetin profiilia organisaatiossa. Yrityksen päättävät tahot ovat kevään 98 aikana alkaneet ottaa webin vakavasti myös viestintävälineenä.

Jatkokehitys
Tuotantoryhmä pohti muun muassa seuraavaa jatkokehitystä: selainkohtainen tunnistus ja toiminnot, organisaation verkkostrategian kehittäminen, sähköpostikyselyjen vastaamisen hajauttaminen ja kertaalleen annettujen vastauksien
hyödyntäminen, toimitettu keskusteluryhmä asiantuntijaresurssein vahvistettuna, tilastotiedon jakaminen aihe-aluettain metatietoa hyödyntäen sekä SGML:n
ja XML:n käyttö, sähköisen kaupan kokeilu, vanhojen painettujen tuotteiden jakelu PDF- ja HTML-muodossa sekä käyttäjäpalautteen hyödyntäminen entisestään tuotekehityksessä.
Joitakin PDF-julkaisuja on tehty ja pääosin ne ovat olleet uusia. PDF-keskusteluissa on ollut kaksi näkökulmaa: painetut julkaisut laitettaisiin esimerkiksi
tietyn ajan jälkeen ilmaiseksi verkkoontai kaikki voitaisiin laittaa verkkoon ilmaiseksi PDF-muodossa ilman että se lopettaisi tai edes vähentäisi painettujen julkaisujen myyntiä. Lopullista ratkaisua asiassa ei ole tehty ja toisaalta PDF-muotoisten julkaisujen kysyntä on ollut vähäistä.
Kehitysideoista osa on käytettävyyden kannalta ongelmallisia, kuten esimerkiksi selaintunnistus. Selaintunnistus edellyttää, että selaimesta saadaan kysymällä tarvittavat tiedot. Kaikki selaimet eivät kuitenkaan palauta tätä tietoa, se
voi olla virheellinen tai ei lopulta vastaa käyttäjän tarpeita. Automaattisesti sisällön esityksen valitseminen selainversion perusteella voi siis tuottaa yhtä paljon
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ongelmia, kuin se antaa mahdollisuuden rakentaa erilaisia versioita eri selaimille.
Metatiedon käyttäminen (XML-kuvauskielen avulla) lisännee Tilastokeskuksen web-palvelun kaltaisen kokonaisuuden käytettävyyttä merkittävästi. Metatiedolla voidaan yhä tarkemmin erottaa sisältö viittaustiedosta,
jonka perusteella voidaan hakea sisältöä järkevämmin. Tiedon rakenteellistaminen XML-määritystä hyväksi käyttäen tarjoaa myös monipuolisemman navigointimahdollisuuden tulevissa viidennen sukupolven webselaimissa. Metatiedon käyttämisessä on kuitenkin omat ongelmansa:
dokumenttien luokittelu jälkikäteen käsityönä on erittäin työlästä, Forrester Researchin mukaan 15 000 dokumentin suuruisen kokonaisuuden
indeksoiminen jälkikäteen manuaalisesti maksaa helposti viisi miljoonaa
markkaa (Rosenfeld, 1998). Tämä edellyttää vielä sopivan metadatamäärityksen löytymistä. Tilastokeskuksen päätyminen lähes standardinomaiseen Dublin Core metadata-määritykseen lienee paikallaan, joskin
tämäkin määritys on vielä keskeneräinen (Mantis, 1998).

Tuotantoryhmän arvioita palvelun käytettävyydestä
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Tuotantoryhmä itse tiedostaa kehysten epäyhtenäisyyden ja pitää niiden
käyttöä hankalana sekä ylläpidon (linkitys, elementtien mahduttaminen sivuille)
että käytön (tulostus ja navigointi) kannalta. Epäilyksiä on herännyt myös siitä
mitä toimintoja käyttäjä osaa kulloinkin käyttää oikein selaimessaan.
Kehys-rakennetta ollaan muuttamassa ja ryhmän itsensä mielestä käyttöliittymässä tarvitaan ylipäänsä vielä isompi remontti. Käytettävyys ja mielikuva
ovat kuitenkin molemmat parantuneet uudistuksen myötä.
Vapaasanahaun puuttumisen aiheuttamat käytettävyys-ongelmat on tiedossa, mutta tuotantoryhmällä ei ole ollut aikaa ottaa käyttöön jo ostettua, Ovalin
suomen kieltä taivuttavaa hakupalvelua.
Latausnopeuden painottaminen on rajoittanut sivujen ilmaisuvoimaa tekijöiden mielestä, sillä kotisivun ulkoasusta on jouduttu tinkimään latausaikojen␣ takaamiseksi. Lyhyttä latausaikaa on pidetty tärkeänä, koska palvelun lokitietojen
mukaan suurin osa selaajista tulee palveluun kotisivun kautta.
Uutisten määrä on kasvanut IBS-palvelussa, kun julkaisutahti on muuttunut eräajosta lähes tosiaikaiseksi. Uutisia on julkaistu 4173 kappaletta ajalla 1.1.31.10.1998. Tämän seurauksena jotkut työnkuvat ovat muuttuneet radikaalisti
ja tavallaan salakavalasti omalla painollaan. Ryhmä on havainnut tarpeen miettiä työnkuvia uudestaan, koska osa tiedon ylläpitäjistä kokee työnsä stressaavaksi. Myös sähköpostikyselyiden määrä on kasvanut niin paljon, että vastaaminen
koetaan jo hieman raskaaksi ja pelätään lisäkasvun aiheuttamia ongelmia
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Vuonna 1997 internetiä ei nähty oleellisena osana koko organisaation toimintaa, mutta tasaisen käytön ja tietoisuuden kasvun kautta kevään 1998 aikana
tilanne on muuttunut merkittävästi. Tuotantoryhmä kokee myös, että uudistusten toteuttaminen edellyttää lisää resursseja, muun muassa ohjelmointiosaamista
(CGI, Java, JavaScript) ja osastojen ihmisten resurssien parempaa hyödyntämistä sisällön tuotannossa.

3.3. Verkkoliitteen tuotantokuvaus
Helsingin Sanomain Verkkoliite on verkkojulkaisupalvelu, joka sisältää
paperiversion ja verkkotoimituksen omaa toimituksellista sekä ilmoituksellista
aineistoa. Palvelun tarkoitus on tarjota sähköinen versio Helsingin Sanomista
sen tilaajille ja sen kohderyhmänä on kaikki Helsingin Sanomien tilaajat verkkokäyttökokemuksesta riippumatta. Palvelun oletettu käyttö on aamulla ennen
töihin lähtöä (päivän uutiset), töissä tauolla tai päivän päätteeksi (päivän uutiset,
erikoistapahtumat) ja kotona töiden jälkeen (erikoistapahtumat, viihdepalvelut).
Palvelu sisältää muun muassa pääuutiset ja -artikkelit paperiversion osioista
(kuten Kotimaa, Kulttuuri), Verkkoliitteen toimituksen tuottaman Klik!-verkkoliitteen, paperisen NYT-liitteen artikkeleita sekä ilmoituksellista aineistoa.
Palvelun kartoitus käynnistyi kesällä 1995. Versio 1.0 - ja tutkittava tuotantoprosessi - julkistettiin toukokuussa 1996. Ensimmäisen version pääpaino oli
nopeudessa ja luotettavuudessa (sen aikaiset kotimodeeminopeudet olivat 2-4
kertaa nykyisiä hitaampia). Tämän jälkeen palvelu on uusittu vuosittain: versiossa 2.0 (kevät 1997) uudistettiin lähes koko ulkoasu ja versiossa 3.0 pääsivu (kevät 1998) muine hienosäätöineen.
Vapaan aikataulun vuoksi projekti toteutui rinnakkaisvaiheina tai sykleittäin,
joissa edettiin osin yhtäaikaa kartoituksen, suunnittelun, tuotannon ja testauksen
osalta. Prosessin kuvauksen kannalta eri vaiheita on vaikea erottaa toisistaan
niiden päällekkäisyyden takia. Monet tekijöistä toimivat myös monissa eri rooleissa ja eri prosesseissa, mikä on tyypillistä juuri web-palveluiden alkuvaiheessa. Tähän tutkimukseen on valittu tuotantoprosessi 1995-96 kartoituksesta ensimmäisen version julkistukseen, rajattuna kuitenkin palvelun journalistisen sisällön osioihin (uutiset, Nyt, Klik) palvelukokonaisuuden laajuuden takia.
Lanseeraus suoritettiin Suomen mittakaavassa massiivisesti. Helsingin Sanomat painatti 50 000 kpl romppuja, joille oli lisensioitu, suomennettu ja räätälöity
Netscape-selain. Paperiversion tilaajille tarjottiin mahdollisuus saada maksutta
romppu ja ilmainen rekisteröintitunnus verkkopalveluun.
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Tavoitteet
Tuotantoryhmälle ja muodostettavalle verkkotoimitukselle annettiin varsin vapaat kädet kesällä 1995 sekä riittävät resurssit luoda omalla aikataululla
Verkkoliite. Tavoitteena oli luoda paperiversion rinnalle päivittäinen elämänhallintapalvelu, josta selviäisi uutisten lisäksi tapahtumat, elokuvat ja sää. Palvelun
osaksi suunniteltiin myös artikkeliarkisto. Alkuvaiheen sisällöllinen pohja olisi lehtiaineistossa, mutta alusta alkaen olisi myös verkkotoimituksen omaa tuotantoa.
Tavoitteet elivät palvelun toteutuksen yhteydessä ja muokkaantuivat hiljalleen
nykymuotoonsa: Helsingin Sanomien lukijoiden palveleminen uutis- ja tietopalveluilla web:n avulla.
Palvelun lähtökohtana oli tukeutuminen HS:n paperiversion perinteisiin
eli laatu, luotettavuus ja tunnettuus. Paperiversio vaikutti myös palvelun jäsentelyyn. Lisäksi reunaehtona oli, että palvelu on maksuton, mutta on saatavilla vain paperiversion tilaajille. Palvelun tehtävä hahmotettiin mielikuvamarkkinoinniksi sekä tuotemarkkinoinniksi osana HS:n tuotemerkkiä.
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Kartoitus
Palvelua kartoitettiin omakohtaisella vertailulla olemassa olevista vastaavista palveluista sekä vielä markkinatutkimuksella toukokuussa 1996, kuukautta
ennen lanseerausta. Siinä kehitettävää palvelua näytettiin videolla ja haastateltiin vastaajia. Tämän myötä selvisi, että pääpaino olisi uutisissa sekä nuorisoaiheiden huomioinnissa. Lisäksi käyttöliittymää selkiytettiin ja sähköinen menokalenteri havaittiin tarpeelliseksi. Kohderyhmäksi rajattiin kaikki suomalaiset
Helsingin Sanomien päivälehden tilaajat, erityisesti 18-24-vuotiaat HS:n NYTliitteen lukijat.
Palvelu päätettiin toteuttaa sisällöllisesti omatuotantona (in-house). Järjestelmä- ja verkko-osaaminen päätettiin hankkia ulkopuolelta ja osin ulkomailta selaimen lisensioinnin yhteydessä. Selaimista päätettiin tukea Netscape 2.0:aa,
joka kartoituksen aikaan oli eräänlainen de facto standardi. Tavoitteena oli myös
luoda huomattavasti kehittyneempi ja automatisoidumpi sähköinen toimitusjärjestelmä, kuin mitä paperiversion tuottamisessa käytettiin.
Tuotantoryhmän koostumus oli
§

kehittämispäällikkö

§

kaksi projektivetäjää

§

toimitussihteeri
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§

tekninen vastaava

§

toimittaja / koodaaja

§

toimittaja

§

graafikko

Suunnittelu ja toteutus
Projektin läpiviennille ei päätetty tiukkaa mallia, koska palveluun haluttiin
edetä kokeilun kautta ja tuotantoryhmällä oli mahdollisuus itse päättää palvelun
julkistuspäivä. Avoimen aikataulun myötä palvelua luotiin osin rinnakkaisella
kartoituksella, suunnittelulla ja toteutuksella.
Hanke käynnistyi 1995 kesällä ja seuraavan kesän Atlantan olympialaisia
ajateltiin “hyväksi tilanteeksi näyttää” eli tarjota tällöin toimiva palvelu. Suunnitteluryhmän tapaamiskäytännöksi vakiintui säännölliset viikkokokoukset ideointeineen. Ideoita testattiin muun muassa visualistilla ja teknisellä vastaavalla,
joiden palaute otettiin jatkokehittelyyn seuraavaan kokoukseen. Alussa ei ollut
mitään kiteytymää, mihin tähdättiin, vaan palvelu lopulta “tuli palikka kerrallaan”. Resursseja tarvittiin kaikilla tuotannon osa-alueilla arvioitua enemmän.
Verkkoliitteen suunnittelu- ja osittain myös kartoitusvaihe muistuttavat
läheisesti spiraalimallia, toistuvine ideointi-arviointi-analysointi-sykleineen
(kts. Luku2 : Suunnittelu ja informaatioarkkitehtuuri). Spiraalimalli soveltuu usein vesiputousmallia paremmin projekteihin, jossa ei alusta saakka ole selvillä mitä tehdään, millä tavalla ja kenelle. Design-prosesseille
on usein tyypillistä, että ratkaisun työstäminen auttaa hahmottamaan
paremmin ongelmaa, mikä puolestaan määrää tarkemmin ratkaisun suuntaa.
Suunnittelu eteni leiskojen ja protojen kautta. Lisäksi tehtiin itsenäisesti
toimiva prototyyppi lanseerauksessa jaettavaa romppua varten. Ideoiden
visualisointi ja toteutus leiskoiksi koettiin työskentelyä ja ideoita sel-kiyttäviksi.
Leiskojen käytti edellytti graafikolta usein jo alkuvaiheessa paljon
suunnitteluongelmien ratkaisemista, mutta asioiden lukkoonlyönnin jälkeen eteneminen oli nopeaa, koska osa suunnittelutyöstä oltiin jo tehty.
Leiskoja käytettiin siis tavallista syvempinä suunnitteluvälineinä eikä vain
visuaalisen ilmeen tai teeman hahmottamiseen: leiskoja testattiin jo ennen toiminnallisuuden toteutusta miettimällä kuinka palvelua käytettäisiin. Myöhemmin samat leiskat hioutuivat osaksi palvelun toiminnallista
prototyyppiä ja tämän jälkeen pilottipalvelua.
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Sisällön organisoinnin hahmottamisessa käytettiin sivustokaaviota, joka on
yleinen hahmotustapa. Kaaviota testattiin myös haastateltavilla keväällä 1996.
Tuotantoryhmälle jäi vaikutelma, että “käyttäjiltä on hyvä kysyä, mutta ei kuitenkaan antaa päätäntävaltaa” suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä.
Sivukaavio hahmotettiin hierarkkisen mallin mukaisesti, vaikka web-palvelut harvoin noudattavat tätä mallia lopulta käytännössä. Hierarkkinen
sivukuvasto on usein ongelmallinen, koska se voi johtaa ajattelemaan
palvelun rakennetta esim. yrityksen rakenteen (yleensä hierarkkisesti
kuvattuja) kautta. Käytäntö on myös osoittanut, että vaikka suunnittelijat organisoivat web-sivuja hierarkkisesti, niin käyttäjät kokevat niitä
lineaarisina jatkumoina: suunnittelijoiden luoma kaavio tai kartta ei siis
välity sellaisenaan käyttäjille, vaikka rakenne olisi kuinka hyvin määritelty (tähän viite hierarkkisen ja lineaarisen kokemuksesta).
Informaatioarkkitehtuurin suunnittelussa ei käytetty tutkimuksia tai jaotteluita vaan hyvin yleistä käytännön vertailua olemassa olevista palveluista. Tuotantoryhmän lähestymistapa oli, että “on jenkit nää tutkinu.” eli oletettiin että
amerikkalaiset web-julkaisut olisivat hyödyntäneet alan tutkimusta omissa
hankkeissaan Samoihin aikoihin palvelun kanssa keväällä 1996 lanseerattiin
Kauppalehden sekä Aamulehden verkkoversiot. Tätä ennen webissä oli ollut
vain Iltalehti Online, joten muita kotimaisia laajoja, päivittäisiä web-julkaisuja ei
ollut vertailukohtina.
Vertailussa noudatettiin löyhästi benchmarking-ajattelua, jossa saman
toimialan ratkaisujen kautta pyrittiin hahmottamaan omaa ratkaisua.
Vertailua ei kuitenkaan laajennettu yli toimialojen tai suoritettu vertailutaulukon avulla. Parhaita ratkaisuja hyödyntävää best practises -analyysiä ei myöskään suoritettu.
Alkuvaiheessa kokonaisuutta lähdettiin hahmottamaan hakemiston ja
navigointinappien avulla, kartta-metaforan pysyessä taustalla. Hakemisto päätettiin toteuttaa hierarkkisena, valitsemalla päivälehden paperiversion osastot
päähierarkiaksi. Lisäksi palveluun haluttiin tarjota navigoinnin tueksi palvelun
sisäinen haku ja erillinen palautekanava. Pyrkimyksenä oli huomioida erilaisia␣ käyttäjätyyppejä ja tilanteita, niin että jokainen käyttäjä voisi itse valita haluamansa
etenemistavan sisällössä.
Palvelulle ei valittu mitään tietoista metaforaa, vaikka esimerkiksi kansio- ja paperivertauskuvien mahdollisuus tutkittiin. Käytännössä palvelun rakenne on kuitenkin hyvin päivälehden oloinen ja voidaankin sanoa
tämän toimineen suunnittelullisena metaforana, vaikka se ei aina näy
käyttöliittymässä kovin konkreettisesti.
Visuaalista ja käyttöliittymäsuunnittelua ei erotettu toisistaan. Hakemiston
osastoissa haluttiin ottaa käyttöön vahvat värit, jotta palvelu olisi tunnistettavissa yhdellä vilkaisulla.
Visuaalisessa toteutuksessa tuotteen identiteetin hahmottaminen nousi
siis informaatiokoodausta tärkeämmäksi, ainakin värien valinnassa.
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Päänavigointi päätettiin laittaa oikealle, koska länsimainen lukusuunta on
vasemmalta oikealle. Pääasia eli uutiset sijoitettiin ruudun vasemmalle reunalle.
Käytännössä toteutus oli kuitenkin vaikeampi koodata ja huomattiin nopeasti
vaikeammaksi kuin navigaation sijoittaminen vasemmalla puolelle. Ratkaisua ei
kuitenkaan muutettu. Osastokohtainen alahakemisto sijoitettiin uutisen yläpuolelle sekä sivun loppuun uutisen jälkeen. Kokonaisuus luotiin “vaistolla”, “fiiliksellä” ja “mutu”-menetelmällä. Muodollista käyttäjätestausta tai heuristista
analysointia ei suoritettu.
Ruutukoko suunniteltiin 640 x 480 pikselin näytöille ja tälle alueelle haluttiin uutinen aktiivisesti näkyväksi heti sivun latauduttua. Tärkeintä oli, että oleellinen sisältö näkyisi yhdellä silmäyksellä, ilman tarvetta näytön vierittämiseen
selaimessa.
Sisällön lähtökohtana oli paperiversion aineisto. Sieltä päätettiin tuoda
paitsi uutisia ja artikkeleita (80-100 kpl päivittäin), niin myös luokiteltuja ilmoituksia, kuten asunnot, autot ja työpaikat sekä NYT-liitteestä valittuja osia, kuten
1-2 viikottaista artikkelia sekä NYT TEN- ja Mitä nyt? -palstat.
Tuotantoryhmä ryhtyi alusta alkaen tuottamaan Klik!-osiota, joka olisi
tuotantoryhmän “omaa” tuotantoa. Tavoitteena oli tuottaa kerran kuukaudessa
laaja paketti, jossa olisi 15-20 dokumenttia tai “sivua” sekä artikkeleja kymmenisen kappaletta kuukaudessa. Sisältö päätettiin tuottaa verkkotoimituksen sekä
muutaman avustajan voimin.
Version 1 suunnitteluvaiheessa talvella 1996 pyrittiin mahdollisimman suureen automaatioon sekä paperiversion toimitusjärjestelmän integroimiseen.
Toimitusjärjestelmän automatisoinnissa ilmeni kuitenkin sen toimittajista johtuvia ongelmia. Ne laskivat palvelun päivittäisen pyörittämisen käytettävyyttä, koska
asioita jouduttiin tekemään kiertoteitse. Myös osa palvelun toiminnoista (kuten
haut) olivat hankalia toteuttaa.
Teknisessä suunnittelussa jouduttiin hylkäämään monia ideoita. Ajankohta kevät 1996 oli selaimien teknisten rajoitteiden vuoksi liian varhainen esimerkiksi sähköpostikortille, johon voisi itse piirtää. Se saatiin toimimaan, mutta ei
kaikilla selaimilla versioineen. Ylipäänsä web-teknologia koettiin palvelun kehittämistä rajoittavaksi. Esimerkiksi myöhemmin Naganon olympiakisojen aikaan
kevättalvella 1998 reaaliaikainen keskustelukanava meni tukkoon viisi minuuttia
ennen Suomi-Kanada pronssiottelun loppua.
Päivälehden aineisto saatiin digitaalisesti ja se muutettiin automatisoidusti
HTML-tiedostoiksi, joihin koodataan käsin web-elementit. Muokattu aineisto siirretään päivityspalvelimelle, josta varsinainen palvelin päivittyy automaattisesti
Netscapen sovelluksella Editor’s Workbench. Palvelimena käytettiin Sun Solarista
ja ohjelmistona Netscapen Publishing & Community Serveriä. Web-sivut päätettiin toteuttaa HTML-versiolla 2, mikä oli luonnollinen ratkaisu ajankohta huomioonottaen.
Ohjelmointiin käytettiin C++:aa sekä Oraclea, koodaukseen Windowsin
NotePadia ja Arachnophiliaa. Sisältö tuotettiin pääasiassa Macintoshilla, koska
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“PC:llä ei pystynyt tekemään kunnon grafiikkaa”. Ulkoasu suunniteltiin Adobe
Illustratorilla ja grafiikka tuotettiin niinikään Illustratorilla sekä Photoshopilla ja
Studio Prolla. Multimediaelementit koostettiin Adoben Premierella ja animaatiot
GIFBuilderilla sekä Elastic Realitylla. Tiedostot siirrettiin WS-FTP:llä, web-selaimen
FTP-ominaisuudella sekä Macintoshin Fetchillä. Viestintään käytettiin MS
Exchangea ja sivuston hallintaan selainta sekä palvelinohjelmaa.
Työkalut kuvaavat hyvin alalle luonteista useiden kymmenien erilaisten
ja eriytyneiden työkalujen valikoimaa, joista työryhmät itse rakentavat
työn kuviinsa sopivat apuvälineet. Minkäänlaisia kokonaisvaltaisia ratkaisuja palvelun sisällön, ulkoasun tai muun ylläpidon luomisessa tai pyörittämisessä ei siis käytetty. Prosessin ajankohta huomioiden kaupallisia
sovelluksia ei juuri edes ollut markkinollla. Sittemmin markkinoille on
ilmaantunut ohjelmistoja sekä graafisen työskentelyn (kuten NetObjects
TeamBuilder) ja sisältötuotannon prosessien hallitsemiseksi (kuten
Vignette StoryServer).

Testaus
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Teknisen testauksen lisäksi vaihe sisälsi muun muassa Marketing Radarin
toteuttaman ensireaktio- ja sisältötestauksen kuukautta ennen julkistusta. Muodollista palvelun käyttöliittymäarviointia tai käytettävyystestausta ei tehty, joskin
palvelua koekäytettiin talon sisällä ja näytettiin suunnitteluryhmän ulkopuolisille
ennen julkistusta.
Projektin aikana Netscapen tai Explorerin selainversiota 3 ei ollut vielä
olemassa vaan Netscape 2.0-selain oli de facto standardi. Muiden tutkittujen
projektien tapaan myöhemmissä testauksissa osoittautui ongelmaksi Netscapen,
Explorerin ja standardien mukaisen HTML-kielen välinen epäyhteensopivuus.
Osa testauksesta jäi ja haluttiinkin jättää käyttäjille palvelun avautumisen jälkeen, koska todettiin täydellisen testauksen olevan mahdotonta. Virheitä pyrittiin sitten korjaamaan resurssien mukaan sitä mukaa, kun niitä tuli ilmi.
Verkkoliitteen testauksessa ei myöskään tehty kuormitus- tai skaalautumistestiä ja palvelu tukkeutuikin välittömästi heti avautumisen jälkeisinä minuutteina. Verkkoyhteyden nopeuttaminen ratkaisi kuitenkin pahimman pullonkaulan, eikä alun yllättävästä kuormituksesta ollut kuin
hetkellinen haitta. Palvelun toiminnan kannalta oli kuitenkin tärkeää, että
ylikuormaan pystyttiin reagoimaan nopeasti, vaikka sitä ei oltu suunniteltu alusta lähtien.
Internet-teknologioiden nopea kehitys näkyi projektin aikana lähinnä siinä, että tekstipohjaiselle Lynx-selaimelle saatiin väritetyt sivut. Projektiryhmä
totesikin palvelun syklisen ja rinnakkaisen kehitysajan olleen niin pitkä, että testauksen osalta palvelun ongelmakohdat hioutuivat pois jatkuvassa kehityksessä.

3. Palveluiden tuotantokuvaukset

Julkistus
Palvelun lanseeraus toukokuussa 1996 oli yksi Suomen laajimpia. Helsingin Sanomain tilaajia varten valmistettiin 50 000 romppua, jotka sisälsivät palvelua varten räätälöidyn suomenkielisen Netscapen selainversion käyttöohjeineen
ja navigointikarttoineen. Paperiversiossa julkaistiin kokosivuja käsittävä kampanja,
jossa Verkkoliitteeseen oli tutustumassa tavallisia ihmisiä, kuten siivoojia. Kampanja päätavoite oli viestittää, että Helsingin Sanomat oli siirtynyt internet-aikaan.
Julkistusvaiheen ainoa yllätys oli, että verkkoyhteyden ja palvelintilan tarjoajalla “ei kestänyt vehkeet”. Palvelin tukkiutui ja kaistaleveys piti nelinkertaistaa
julkistuspäivänä. Tekniikka oli laskettu 50 000 käyttäjän tarpeisiin, mutta hetkellinen kuorma ylitti luokituksen.
Maksimikapasiteetin lähellä toimiessaan web-palvelu joutuukin usein
helposti noidankierteeseen, jossa palvelu hidastuu ja käyttäjät yrittävät
ladata saman sivun uudestaan, mikä puolestaan hidastaa palvelua lisää.
Maksimikäyttäjämäärät olettavatkin usein, että kaikki käyttävät palvelu
“normaalisti”, käynnistäen hallittavan määrän tiedonsiirto- ja laskentaprosesseja palvelussa. Ruuhkatilanteissa normaalikäytön ajatus ei kuitenkaan enää päde ja palvelu tarvitsee helposti kaksi- tai jopa nelinkertaisen kapasiteetin pystyäkseen palvelemaan tyydyttävästi.
Julkistuksen jälkeinen palaute oli projektiryhmän odotusten mukaista.
Kehujen määrä jopa ylitti odotukset. Lisäksi palaute on sisältänyt ehdotuksia
uusista palveluista sekä HTML-korjauksia. Verkkoliite on toiminut käytännössä
myös paperituotteiden sähköpostikeskuksena, josta viestit on ohjattu yksittäisille toimittajille, jotka ovat jatkaneet keskustelua lukijoiden kassa. Yleisin kriittinen palaute on kohdistunut palvelun saatavuuteen vain paperiversion tilaajalle
täyteen tilaushintaan.
Myös palvelun ulkoasu ja käyttöliittymä sai runsaasti kommentteja. Kiittävän
palautteen lisäksi projektiryhmää “opastettiin miten kannattaisi tehdä”. Sisältötuotannossa ollaan harkittu käytön seurannan perusteella uutistaustojen sekä
paikallisuutisten tuottamista. Ne ovat kuitenkin huomattu liian kalliiksi suhteessa käyttöön.
Tuotantoryhmä pitää palautekanavaa hyvänä, jatkuvana osviittana mihin
suuntaan on kehityspaineita, kuten säätietojen julkaiseminen. Nykyisellään lukijapalautetta tulee 200 - 300 viestiä kuukaudessa.
Projektiseurannasta vastasi yrityksen johto sekä seurantaryhmä, mutta käytännössä projektiryhmä toimi hyvin itsenäisesti.
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Ylläpito
Ylläpito on ollut kolmen päällekkäisen prosessin yhdistelmä: palveluun tuotetaan koko ajan lisäsisältöä, siihen kehitetään lisäominaisuuksia ja korjataan
vanhoja ja itse palvelua pidetään pyörimässä. Näistä viimeinen, jatkuva palvelun saatavuuden takaaminen, on ulkoa hankittu palvelu. Sisältöprosessissa mukana olevat työntekijät ovat usein myös mukana itse palvelun konseptin ja toimintojen kehittämisessä.
Seurannan myötä palvelulle on löytynyt yksi kohderyhmä, ulkosuomalaiset.
Seurannassa havaittiin rekisteröitymislomakkeen myötä toinen suuri käyttäjäryhmä: 9-vuotiaat naispuoliset yritysjohtajat. Tämä selittyi lomakkeen
perusoletuksilla, jotka ilman muutoksia hyväksymällä tuottivat eriskummallisen käyttäjäprofiilin. Käyttäjät eivät siis olleet halukkaita antamaan
itsestään tietoja kovin aktiivisesti. Rekisteröityvän käyttäjän profiililomake
poistettiinkin, koska sen avulla kerätty tieto koettiin enemmän virheelliseksi kuin hyödylliseksi.
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Jatkokehitys
Saadun käyttäjäpalautteen perusteella on jo toteutettu joitain palvelun
uudistuksia (nopeampi yhteys, muutoksia selainyhteensopivuudessa) ja lisäksi
harkitaan palvelun tarjoamista erillisenä palveluna Helsingin Sanomien päivälehdestä.
Valittu julkaisujärjestelmä sen aikaiselta markkinajohtajalta (1995-96) ei ole
täyttänyt odotuksia ja se aiotaan vaihtaa toiseksi, muokaten mahdollisesti samalla sisällön tuotantoprosessia. Arkiston hakujärjestelmä ei niinikään ole täyttänyt odotuksia ja sitä haluttaisiin jatkokehittää.

Tuotantoryhmän arvioita palvelun käytettävyydestä
Tuotantoryhmä itse pitää palvelua kohtuullisen helppokäyttöisenä, perustuen pitkälti sen päivälehdestä lainattuun uutisjakoon. Sivustoa pidetään myös
nopeasti latautuvana erikoissisältöjä, kuten Klik, lukuun ottamatta. Vähiten
tuotantoryhmä on ollut tyytyväinen ylläpidossa ja tuotannossa käytettyihin työkaluihin, jotka eivät ole täyttäneet niille asetettuja vaatimuksia. Palvelun toimeksiantajat ovat olleet tyytyväisiä syntyneeseen palveluun.

4. Heuristisen arvioinnin löydökset

Tuotantoryhmä on tiedostanut, että palvelusta olisi syytä toteuttaa muodollinen
käytettävyystestaus ja jatkokehittää käyttöliittymää tämän perusteella. Toistaiseksi palveluksia ovat kuitenkin tarjonneet vain mainostoimistot, joiden osaamisesta käytettävyysalueella ei olla vakuuttuneita.

4. Heuristisen arvioinnin löydökset
Heuristisen arvioinnin suorittivat kolme käytettävyyteen ja verkkopalveluihin
perehtynyttä asiantuntijaa, jotka kukin arvioivat yhtä palvelua noin kolmen tunnin ajan. Arvioinnin vaiheet olivat: palvelun yleiskuvaukseen tutustuminen, palvelun läpikäyminen kolmeen kertaan, ongelmien luokittelu ja yleiskuvauksen
kirjoittaminen. Palveluja käytettiin modeemiyhteyksillä ja kiinteästä lähiverkosta
käsin, käyttäen sekä Windows että MacOS-käyttöjärjestelmiä ja kolmannen ja
neljännen sukupolven selaimia (Internet Explorer ja Netscape Navigator).
Löydöksistä ja tehdyistä päätelmistä on hyvä huomata, että löydösten vertailu palveluiden kesken on hyvin vaikeaa, eikä anna kokonaiskuvaa palveluiden
keskinäisestä paremmuudesta tai käytettävyyskehittämisen tarpeista. Tämä johtuu palveluiden hyvin erilaisista sisällöistä, kohderyhmistä ja tavoitteista, minkä
takia myös niiden käytettävyyttä täytyy arvioida tapauskohtaisesti. Heurististen
arviointien tulokset eivät myöskään olleet yhteneväisiä palveluista käydyn
asiantuntijakeskustelun kanssa: käytettävyydeltään vähiten ongelmakohtia sisältänyt palvelua sai keskustelussa yllättävän huonoa palautetta ja päinvastoin.
Muutkin tutkijat ovat huomauttaneet, että palvelun käytettävyydestä ei voi vetää johtopäätöksiä automaattisesti sen suosituimmuuteen (Spool, et al., 1997).
Heuristisen arvioinnin esittäminen ulkopuoliselle on vaikeaa, sillä keskeinen osa ongelmista ei ilmene kuvaruutukaappauksista tai still-kuvista. Jos todellista käyttötilannetta ei voida esittää, niin minimissään ongelmat pitäisi esittää
videopätkinä. Heuristisen arvioinnin kartoittamat ongelmat ilmenevät käyttäjälle usein tilanteessa, jossa hän on vuorovaikutteisesti ja aktiivisesti etsimässä jotain tai siirtymässä jonnekin palvelun sisällä. Tässä luvussa käytetään esimerkin
omaisesti vain muutamaa ilmeistä ruutukaappausta. Lisäksi heuristinen arviointi
on tarkoitettu palvelun tuotantoryhmälle, eivätkä sen löydökset ole suoraan
yleistettävissä tai sovellettavissa.
Ennen tutustumista heuristisiin löydöksiin kannattaa perehtyä heuristiseen
muistilistaan tai pitää sitä lukiessa saatavilla. Luvussa ei ole erikseen selitetty␣ heuristisen muistilistan luokkia vaan oletetaan lukijan olevan tietoinen niistä.
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4.1. Virtahevon heuristinen arviointi
Lapsille suunnatun Virtahepo-palvelun arviointi oli vaikeaa, koska kohderyhmä oli hyvin erilainen kuin arvioijat. Arvoiduista palveluista Virtahepo oli ainoa joka muuttui sekä navigaatioltaan että sisällöltään hieman eri arviointikertojen
välillä, joskaan muutokset eivät olleet suuria.

Arvioijien yleiskuva Virtahevon käytettävyydestä
Virtahepo-palvelun yleiskuva erosi arvioijien kesken suuresti. Kaksi arvioijaa piti palvelun käyttöliittymää erittäin sekavana, epäyhtenäisenä ja hankalakäyttöisenä, kunt taas kolmas piti sitä käytettävyydeltään aika hyvänä tietyin varauksin. Kaikki löysivät palvelusta suuren määrän ongelmia ja paljon parannettavaa,
mutta yleiskuva vaihteli välttävästä kohtuulliseen.
Palvelun oletettiin toimivan paremmin sen varsinaisen kohderyhmän edustajien keskuudessa eli lapsien käytössä. Erityisesti epäselvien ja arvaamista edellyttävien toimintojen ei uskottu haittaavan yhtä paljon lapsia, joille kokeileminen
ja tutkiva oppiminen on usein luontevampaa kuin aikuisille. Palvelun koettiin
myös tarjoavan mahdollisuuksia tavoitteiden (viihtyminen, tiedonhaku) saavuttamiseen, joskin käyttöliittymässä oli yhtenäistettävää kautta koko linjan.
Palvelun muutosehdotuksia on vaikea ryhmitellä tärkeimmiksi kokonaisuuksiksi, koska ne ovat kovin erilaisia ja ehdotusten määrä on suuri. Eniten ehdotettiin kuitenkin rekisteröinnin yhtenäistämistä, kielen siistimistä, navigaation
yhtenäistämistä ja palvelun eri osioiden parempaa merkintää. Käytännössä monet parannusehdotukset edellyttäisivät melkein koko palvelun liittymän miettimistä alusta uudelleen, koska palvelusta oli vaikea löytää yhtenäistä runkoa, johon muut osiot olisi voinut yhtenäistää.

Löydettyjen ongelmien tyypit
Virtahevon löydetyt ongelmakohdat jakautuivat muistiheuristiikkojen mukaan muita palveluita tasaisemmin. Eniten ongelmia löytyi toteutuksen yhtenäisyydessä ja käytön joustavuudessa: palvelussa ei tuntunut olevan yhtenäistä
navigointimallia ja vuorovaikutus oli usein pilkottu niin pieniksi paloiksi, että käyttöä ei koettu joustavaksi.
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KUVA: 4.1: Virtahevon viestialueella Uusi-painike ei ole missään yhteydessä muihin painikkeisiin.

Navigointi edellytti myös usein turhia hyppyjä ja palaamista sivuilta toiselle takaisin. Virtahevon toiminnot koettiin ilmeisesti muiden palveluiden vastaavia kuvaavammiksi, koska eri toimintojen tunnistamisessa ei ollut läheskään yhtä
paljon ongelmia.
Ongelmien sijoittuminen palvelun eri tasoille noudatti samaa kaavaa kuin
muidenkin palveluiden kohdalla: eniten ongelmia löytyi vuorovaikutuksesta ja
toiseksi eniten ulkoasusta. Muista palveluista poiketen palvelun käsitteissä ja
etenkin kielessä oli kuitenkin suhteellisesti enemmän ongelmia: englannin ja
suomen kielen sekoittaminen ja kohderyhmälle vaikeiden käsitteiden käyttäminen olivat palvelulle tyypillisiä ongelmia.

Kuva 4.2: Käyttöliittymä esitetään suomen ja englannin sekoituksena.

Virtahevosta löytyi vakavuudeltaan vastaavia ongelmia suunnilleen yhtä
paljon kuin kahdesta muustakin palvelusta: eniten pieniä ja toiseksi eniten vakavia käytettävyysongelmia. Käytettävyyskatastrofeja löytyi suhteellisesti saman
verran kuin muistakin palveluista, mutta kosmeettisia ongelmia selkeästi muita
enemmän. Tämä näkyi palvelussa paikoittaisena viimeistelyn puutteena, mikä
selittynee tuotantoprosessin äärimmäisen tiukalla aikataululla. Palvelulla on myös
ollut arvioidusta kolmesta kokonaisuudesta vähiten aikaa hioutua, mikä voi nostaa kosmeettisten ongelmien määrää.
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Muita huomioita arvioinnista
Virtahevon arviointi jäi käytettävissä olevan ajan suhteen keskeneräiseksi,
vaikka palvelun sivumäärä oli kahta muuta selkeästi pienempi. Tämä johtui pitkälle löydettyjen ongelmien tiheydestä ja määrästä, jotka olivat lähes nelinkertaisia Verkkoliitteeseen verrattuna. Kolmen tunnin aikana yksi testaaja pystyi löytämään, dokumentoimaan ja luokittelemaan enimmillään noin 50 ongelmakohtaa.
Virtahevon kohdalla aika ei yksinkertaisesti riittänyt kaikkien potentiaalisten
ongelmakohtien käsittelyyn.

4.2. Tilastokeskuksen palvelun heuristinen arviointi
Tilastokeskus oli arvioitavista palveluista sivumäärältään suurin, mikä vaikeutti arvioimista. Käytettävissä olevassa ajassa oli mahdotonta käydä läpi tarkasti edes murto-osaa koko palvelun sivumäärästä. Kaikki arvioijat keskittyivätkin
muihin arvioituihin palveluihin verrattuna enemmän rakenteellisten, toistuvien
ongelmien löytämiseen. Tämä on usein toimiva strategia arviointiajan ollessa
rajoitettu, mutta ei anna täydellistä kuvaa palvelun käytettävyysongelmista. Erilainen arviointistrategia tekee myös palveluiden keskinäisen vertailun entistä
vaikeammaksi.

Arvioijien yleiskuva Tilastokeskuksen käytettävyydestä
Tilastokeskuksen web-palvelua pidettiin käytettävyytensä puolesta
haastavana, koska palvelun tietomäärä on huomattavan suuri, käyttöliittymä on
hyvin epäyhtenäinen ja palvelun tehokas käyttö edellyttää sisältöjaon oppimista
ulkoa. Web-palvelun ei siis koettu vastaavan kovin hyvin tarkoitustaan käytettävyytensä puolesta eikä kaikilta osin sisältönsäkään puolesta, sillä web-sivuilla on
vain hyvin pieni osa Tilastokeskuksen julkaisemasta ilmaismateriaalista. Vaihtoehtoiseksi tiedonjakelukanavaksi se ei siis vielä sovi, vaikka täydentääkin olemassa olevia.
Palvelun uskottiin palvelevan käyttäjiä, mikäli nämä tietävät mitä tietoa
ovat hakemassa ja tuntevat palvelun rakenteen entuudestaan. Etsimistä ja järjesteltyä selaamista ei palvelussa tuettu johdonmukaisesti, minkä takia sen käyttö
aloitteleville voi olla hyvinkin vaikeaa. Etenkin vapaasanahaun puuttuminen koettiin palvelun peruskäyttöä hankaloittavaksi.
Arvioijat suosittelivat, että palveluun lisättäisiin kattava aiheittain jaettu
sisällysluettelo, joka tarjoaisi tarkentuvin aihealuein yleiskuvan palvelun tilasto-
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tiedoista. Vapaasanahaun lisäämistä palveluun pidettiin myös kriittisenä, etenkin tietomäärän kasvaessa entisestään. Käyttöliittymässä toivottiin navigaation
yhtenäistämistä, erilaisten sisäkkäisten navigointitapojen (kuten taskutilastot)
poistamista ja tiedon silmäilyn helpottamista.

Löydettyjen ongelmien tyypit
Tilastokeskuksen palvelusta löytyi ongelmista suurin joukko oli käytön tehokkuuteen ja joustavuuteen vaikuttavia kohtia palvelun käyttöliittymässä. Juuri
toimivan sisällysluettelon ja haun puuttuminen vaikeuttivat arvioijien mielestä
käytön tehokkuutta. Palvelussa oli myös paljon epäyhtenäisyyttä, mikä näkyy
ongelmien luokituksessa toiseksi suurimpana ryhmänä (heuristiikka 4: yhteneväisyys ja standardit).
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Kuva 4.3: Tilastokeskuksen yksi useista pääkäyttöliittymistä esitetään vaihdellen vasemmalla ja
oikealla

Yllättävää palvelun tosielämän vastaavuuden ongelmien puuttuminen, mikä
selittynee osittain aihesisällöllä: palvelu sisältää erilaisia tilastoja tosielämästä ja
käyttää tästä tuttuja käsitteitä, joskin ylimääräisenä painona on tilastotieteen
oma termistö. Erikoistermistöä oli palvelussa kuitenkin kiitettävän vähän.

4. Heuristisen arvioinnin löydökset

Suurin osa löydetyistä ongelmista sijoittui palvelun tasoilta ulkoasun ja
vuorovaikutuksen tasoille. Rajan vetäminen näiden kahden välille on välillä hyvin vaikeaa, koska ulkoasullinen ongelma voi helposti tuottaa ongelmia palvelun vuorovaikutuksessa, mutta kaikkien ulkoasuongelmien poistaminen ei poista kaikkia vuorovaikutusongelmia.
Yllättävää on palvelun rakenteellisten ongelmien vähyys, vaikka palvelun
rakennetta ei pidetty johdonmukaisena eikä selkeästi esitettynä. Ilmeisesti rakenteesta johtuvat ongelmat ilmenevät kuitenkin palvelun käytössä niin, että ne
on helppo luokitella vuorovaikutuksellisiksi ongelmiksi. Suuri osa vuorovaikutusongelmista voisi kuitenkin ratketa palvelun rakenteen muokkaamisella ja paremmalla esittämisellä.
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Kuva 4.4: Taskutilasto on tehokas hakutapa, mutta aloitteleva käyttäjä voi eksyä pää-, ala- ja
rinnakkaistasoissa.

Tilastokeskuksen palvelusta löytyi eniten pieniä käytettävyysongelmia (53%) ja
toiseksi eniten vakavia ongelmia (31%). Käytettävyyskatastrofiksi luokiteltavia
ongelmia siitä löytyi hieman muita enemmän (9% löydetyistä), mikä johtuu keskeisiksi koettujen toimintojen puuttumisesta (vapaasanahaku, tilastotietojen yhtenäinen aihehakemisto) ja vakavista epäyhtenäisyyksistä.
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Muita huomioita arvioinnista
Arvioijat totesivat kaikki, kuinka Tilastokeskuksen web-sivujen ilmeissä oli
havaittavaa selkeää kerroksellisuutta: eri toteutukset ja navigointitavat näkyivät
päällekkäin palvelun eri osioissa ja toimivat epäyhtenäisesti. Useat löydetyistä
ongelmakohdista olivat näiden eri kerrosten epäyhtenäisyyksien aiheuttamia ja
helposti korjattavissa yhtenäistämällä palvelua. Muista palveluista poiketen
toiminnon puuttuminen luokiteltiin palvelussa käytettävyyskatastrofiksi, sillä
vapaasanahakua pidettiin palvelun käytön kannalta täysin kriittisenä.

4.3. Verkkoliitteen heuristinen arviointi
Helsingin Sanomien verkkoliite oli samalla sekä helpoin että vaikein
arvioitavista palveluista. Poikkeuksellisen yhtenäinen toteutus ja pitkän ajanjakson hiominen olivat poistaneet Verkkoliitteestä jo ilmeisimmät ongelmat, minkä
ansiosta palvelusta löytyi muita selkeästi vähemmän ongelmia. Palveluiden ja
sisällön moninaisuus pakotti arvioijan käyttämään kussakin osassa vain vähän
aikaa, jotta koko arvioitava osakokonaisuus pitäisi huomioitua. Arvioinnissa
rajattiin kohteeksi journalistinen sisältöpalvelu, eli uutiset, sähkeet, Nyt, Klik ja
arkisto. Muut palveluosiot rajattiin pois kokonaisuuden laajuuden takia.

Arvioijien yleiskuva Verkkoliitteen käytettävyydestä
Palvelu vastasi arvioijien mielestä hyvin tarkoitustaan ja käyttöliittymää pidettiin yleisesti onnistuneena. Käyttöliittymän ongelmiksi koettiin yleinen
sekavuus (hahmottomuus) joillain sivuilla ja palvelua selkeyttävän rakenteen jääminen käytössä epäselväksi. Sekavuuden koettiin lähinnä heikentävän käytön
tehokkuutta, joskaan sitä ei koettu kynnyskysymykseksi. Myös palvelun kielen ja
käsitteiden epäselvyyttä pidettiin parantamisen arvoisina.
Arvioijat kokivat, että Verkkoliitteen käyttöliittymä soveltuu todennäköisesti hyvin kohderyhmälleen tietyin rajauksin. Palvelun käyttö edellyttää perustason tuntemusta web-palveluista, sillä se hyödyntää päivälehden kaltaisen
mallinsa lisäksi myös muiden verkkopalveluiden logiikkaa.
Verkkoliite oli arvioijien mielestä kohtuullisen hyvin selattavuutta ja silmäilyä
edesauttava, joskaan etusivu ei ajanut täysin heidän mielestään sanomalehden
etusivun tehtävää.

85

4. Heuristisen arvioinnin löydökset

Arvioijat suosittelivat muutoksiksi palvelun rakenteen selkiyttämistä(sisällöt
ja palvelut selkeästi omiin ryhmiinsä), etusivun muuttamista luettavammaksi
(enemmän tuttua, vähemmän materiaalia) ja käyttöliittymän yhtenäistämistä kaikilla palvelun sivuilla.

Löydettyjen ongelmien tyypit
Verkkoliitteestä tunnistetut ongelmat koskivat pääosin yhteneväisyyttä ja
yhdenmukaisuutta standardien kanssa; asioiden tunnistettavuutta; käytön tehokkuutta ja näyttösuunnittelun minimalistisuutta.
Edellä mainitut heuristiikat sisälsivät yhdessä yli kaksi kolmesta löydetyistä
ongelmista. Niiden perusteella voisi päätellä, että suuri osa ongelmista liittyi
palvelun ulkoasun tai vuorovaikutuksen kohdalla tehtyihin suunnitteluratkaisuihin
(vrt. heuristisen arvioinnin muistilista). Tätä tukee myös ongelmien luokittelu
palvelun eri tasoihin: ulkoasu- ja vuorovaikutusongelmat yhdessä kattoivat 74%
löydetyistä ongelmista. Vaikka ongelmien sijoittaminen palvelun tiettyyn tasoon
(rakenne, sisältö, ulkoasu, vuorovaikutus, kieli/käsite, toiminnallisuus) onkin vaikeaa, tuntui tämä löydös johdonmukaiselta arvioijien mielestä.

Kuva 4.5: Vaikka Verkkoliitteen eri osioiden erotettavuudessa käytetään vahvoja värejä, niin niitä ei käytetä riittävästi.
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Löydetyistä ongelmakohdista puolet olivat arvioinnin perusteella vakavuudeltaan pieniä käytettävyysongelmia. Vakavia käytettävyysongelmia (vakavuusluokka 3) löytyi kolmannes virheistä, joskin on syytä muistuttaa, että suuri
osa näistä oli samojen suunnittelupäätösten toistumia. Yksi suunnittelupäätös,
joka on käytön kannalta ongelmallinen, voi helposti toistua usealla sivulla, mikä
nostaa virheen yleisyyttä. Käytettävyyskatastrofeja löytyi arvioijien mielestä alle
5% kaikista ongelmakohdista ja tämäkin kertonee enemmän arvioijien herkkyydestä löydetyille ongelmille, kuin virheiden absoluuttisesta vakavuudesta.

Muita huomioita arvioinnista
Verkkoliitteen kaltaisen palvelun, jossa on vakaa rakenne ja jonka liittymä
on testattu ja korjattu useaan kertaan, arviointi oli heuristisella menetelmällä
tuottoisaa, sillä palvelusta löytyi muitakin kuin ilmeisiä virheitä. Perusongelmien
puuttuminen sai kuitenkin arvioijat katsomaan palvelua tarkemmin, mistä johtuen siitä löytyi kuitenkin potentiaalisia ongelmakohtia. Arviointiin varattu aika oli
Verkkoliitteen kohdalla riittävä, koska ongelmien löytyminen väheni tuntuvasti
asiantuntijoiden mielestä mitä pidemmälle arviointi eteni kohti loppuaan.

4.4. Yhteenveto heuristisen arvioinnin havainnoista
Kaikki kolme arvioitua palvelua muistuttavat ongelmien jakaumiensa puolesta yllättävän paljon toisiaan. Vakavuudeltaan eniten löytyi pieniä ja toiseksi
eniten isoja käytettävyysongelmia. Yllättävää oli, että yleiskäytettävyydeltään
välttäväksi arvioidussa palvelussa oli vakavimpia ongelmia (käytettävyyskatastrofi)
suhteellisesti yhtä paljon kuin yleisarvosanaltaan hyvänä pidetyssä palvelussa.
Hyvin käytettävä palvelu sisälsi kyllä lukumärältään vain kolmanneksen vakavimpia
ongelmia välttävään palveluun verrattuna, mutta ilman vakavia ongelmia sekään ei selvinnyt arvioinnista. Viimeistelyn puute näkyi selvästi nopeimmin tuotetun palvelun käyttöliittymästä, josta löytyi suhteellisesti muita enemmän kosmeettisia ongelmia. Kaiken kaikkiaan ongelmien vakavuuden näyttivät jakautuvan kuitenkin gaussin käyrän mukaisesti.
Yleisimmät ongelmia luokitelleet heuristiikat koskivat palvelun yhtenäisyyttä, käytön tehokkuutta, palvelun tilan näkyvyyttä käyttöliittymän tunnistettavuutta
ja ulkoasun suunnittelun minimalismia. Heuristiikat paljastivat yllättävän vähän
palvelun ohjeistukseen ja virheilmoituksiin liittyviä ongelmia, mikä saattaa johtua ohjeistuskulttuurin puuttumisesta ja virheilmoituksien lähes standardinomaisesta luonteesta.
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Suurin osa löydetyistä ongelmista luokiteltiin sijoittuvaksi palvelun vuorovaikutuksen tasolle arvioidusta palvelusta riippumatta. Toiseksi eniten ongelmia
löytyi ulkoasusta eli käyttöliittymän visuaalisesta esityksestä. Rakenteen, sisällön ja toimintojen ongelmat olivat sen sijaan paljon harvinaisempia. Ongelmien
jakaminen heuristisesti palvelun eri tasoille ei tunnukaan arvion perusteella noudattavan samoja linjoja kuin arvioijien tuntemus palvelun kriittisimmistä
korjattavista kohteista: vaikka toisissa palveluissa korjattavaksi ehdotettiin lähes
yksinomaan rakennetta, ei tämä näkynyt löydettyjen ongelmien tasoluokituksessa.
Ilman parempaa selvitystä on vaikea sanoa varmasti mistä tämä johtuu, mutta
asiantuntijoiden kriittisten korjausehdotusten noudattaminen tuntuu järkevämmältä kuin virheiden tasoluokituksiin nojaaminen. Todennäköisesti ongelmien
luokitusta varten täytyisi luoda selkeät säännöt ja useat löydetyt ongelmat täytyisi purkaa vielä osiin, kuvaamaan miten tietty ongelma esiintyy mahdollisesti
samanaikaisesti sekä rakenteen että navigoinnin tasoilla. Tämä voi kuitenkin
nostaa helposti arviointiin kuluvan työmäärän moninkertaiseksi, mikä ei ole välttämättä perusteltua kuin (akateemisessa) tutkimustilanteessa.
Yleistoteamuksena heuristisesta arvioinnista voisi todeta vielä samaa, mihin muutkin menetelmää käyttäneet ovat kiinnittäneet huomiota (Spool et al.,
1997). Navigoinnin erottaminen sisällöstä on vaikeaa ja johtaa usein käytettävyysongelmiin: rakenteen ja navigoinnin rakentaminen kuoreksi, jonne sisältö
voidaan myöhemmin vain pudottaa navigointia muuttamatta, ei yleensä tuota
käytettävää palvelua. Tämä näkyy erityisesti Tilastokeskuksen palvelussa, joka
on sisällöltään laaja ja vaihtuva, mutta navigaatioltaan hyvin staattinen uutuussivua lukuun ottamatta. Toinen selkeä havainto on, että tiedon haku poikkeaa
täysin perinteisestä verkkosivujen selailusta tai surffaamisesta: siinä missä
surffaaminen etenee yleensä kokeilevasti ja elämyksen ohjaamana, niin haku
etenee tarkentuvana ja tietyn tiedon äärelle suuntautuvana tehtävänä, johon
käytetty aika pyritään usein minimoimaan. On siis luontevaa, että näitä kahta eri
käyttötapaa varten suunnitellaan myös erilaiset toiminnot, ulkoasu, vuorovaikutus ja jopa rakenne.

5. Asiantuntijaraadin havainnot
Asiantuntijaraadin tarkoituksena oli antaa verkkopalveluihin ja joihinkin designin osa-alueisiin erikoistuneiden asiantuntijoiden tutustua palveluun ja kertoa mielipiteensä palvelusta vapaamuotoisessa ryhmäkeskustelussa. Keskustelut käytiin yhdessä asiantuntijoiden ja tutkimuksen tekijöiden kanssa, purkaen
henkilökohtaiset löydökset palveluiden käytöstä ja miettien kutakin palvelua mahdollisimman monesta eri näkökulmasta. Raadin koostumus oli: verkkopalveluiden
suunnittelija, graafinen suunnittelija, uusmediakouluttaja ja uusmedia-asiantuntija. Arviointi suoritettiin syyskuussa 1998 ja huomiot perustuvat palveluiden tilaan tuona aikana.
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5.1. Virtahevon raatiarviointi
Raati piti palvelun ideaa hyvänä ja tavoitteita kiitettävinä. Erityisesti raatilaiset arvostivat pyrkimystä tehdä lapsille omia palveluja verkkoon. Palvelua ei
kuitenkaan koettu kovin helposti navigoitavaksi tai hyvin toimitetuksi sisällöltään. Suurin kritiikki kohdistui toteutuksen keskeneräisyyteen ja laajaan, jäsentymättömään sisältöön (vrt. linkkihakemisto). Raadissa heräsi kysymys, onko lapsia
ollut mukana suunnittelussa. Kaikki raatilaiset totesivat myös, että pääasiallisen
kohderyhmän ulkopuolisina heidän mielipiteensä edustavat lähinnä kiinnostuneen osapuolen (kuten lapsen vanhemman) näkökulmaa.

Palvelut ja kohderyhmät
Raatilaiset löysivät Virtahepo-kokonaisuudesta seuraavat palvelut: virtuaalivirtahepo, linkkihakemisto, sähköposti, jutustelu (ilmoitustaulut), viikkorahalaskin,
jäsenten kuvagalleria ja kilpailut.
Palvelukokonaisuuden esittäminen käyttäjälle koettiin liian hajanaiseksi,
palvelut toisiinsa kytkeytymättömäksi ja epäyhtenäiseksi käytettävyydeltään.
Omaa sähköpostia, kuvagalleriaa ja kilpailuja pidettiin hyvänä kohderyhmähuomiointina. Arvioijat kiinnittävät huomiota erityisesti palvelun käytön useisiin
puuteisiin ja ongelmakohtiin.
Vaikka virtuaalivirtahepo on suosittu lasten ja nuorten keskuudessa, niin
aikuiset raatilaiset kokivat sen suppeaksi. Siihen kaivattiin lisää toimintoja (kuten
pukeminen) ja variointeja (missä virtahepo käy), vähemmän odotteluaikaa sekä
vuorovaikutteisuutta muiden kasvattajien kanssa (kuten tanssiminen). Virtahevon
kuolemaa ja pelin loppumista pidettiin liian lakonisena. Raatilaisille jäi myös
epäselväksi, miksi virtahevot kuolivat.
Linkkihakemistoa ei pidetty lapsille tuotettuna, hakemiston valmiita hakuyhdistelmiä ei pidetty käyttökelpoisina nykyisessä esitystavassaan ja hakemiston
tarjoamaa informaatiota pidettiin pirstaleisena. Huonona pidettiin myös lapsille
suunnatussa palvelussa, ettei linkkejä oltu mitenkään toimitettu, vaan ne johtivat nopeasti esimerkiksi äärioikeiston sivuille tai alastonsivuille (tämä asia korjautui
myöhemmin syksyllä tutkimuksen edetessä). Kohderyhmä huomioiden raati piti
parempana opastaa ja opettaa lapsia omatoimisiin täsmähakuihin kuin tarjota
toimittamatonta aineistoa. Raati ihmetteli miksei Ihmemaa-hakupalvelua oltu
hyödynnetty paremmin Virtahevon Hakemisto-palvelussa ja miksei edes Ihmemaan hakukenttää ollut tarjolla, vaikka sen tietokantaa käytettiin ilmeisesti linkkihakemiston luomiseen.
Kohderyhmä huomioonottaen raati ei pitänyt tavasta, jolla suoramarkkinointi ja sponsorit tuotiin esille palvelussa. Omaan sähköpostiin liittyvästä suora-
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markkinoinnista päätetään jo rekisteröitymisvaiheessa sähköpostiin, ennen kuin
käyttäjä oikeastaan tietää mihin on rekisteröitymässä. Raadin mielestä kohderyhmä ei välttämättä oivalla, mitä suoramarkkinoinnilla tarkoitetaan. Rakenteen
ja navigoinnin epäyhtenäisyydestä johtuen sponsoroitujen toimintojen ja palvelun omien toimintojen välinen ero jäi epäselväksi osalle raatilaisista.

Navigointi, rakenne ja opastus
Navigointi Virtahepo-palvelun eri osioissa koettiin hankalaksi, koska:
§

selaimen Back-nappi toi takaisin aina pääsivulle, ei edelliselle sivulle

§

osa palveluista, kuten hakemisto, oli saatavissa vain pääsivun kautta

§

osiot eivät erottuneet toisistaan selkeästi
90

§

osioiden alaosiot eivät erottuneet toisistaan selkeästi

§

liikkumiselle tasolta toiselle ei ollut navigointia

§

sivut latautuivat useita kertoja turhaan ja hidastivat käyttöä

Palvelussa oli kaksi rekisteröitymistä: yleinen käyttäjärekisteröityminen, jolla
saa oman sähköpostin sekä Virtuaalivirtahevon kasvattajarekisteröityminen. Näiden välinen ero koettiin hankalaksi, eivätkä raatilaiset hahmottaneet miksi nämä
olivat erotettu toisistaan.
Palvelun rekisteröitymislomakkeista ei käynyt selkeästi ilmi, mitkä kaikki
kentät ovat pakollisia ja virhetilanteissa palvelinohjelma ei opastanut selkeästi
virheiden korjaamiseen. Palvelun pääsivu ei raatilaisten mielestä tuonut selkeästi esiin rekisteröitymisten tarpeellisuutta ja mihin rekisteröintitietoja käytettäisiin.
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Ulkoasu ja esitystapa
Raati piti palvelun ulkoasua ja esitystapaa kohderyhmälle hyvin suunniteltuna. Käsinpiirretystä visuaalisuudesta pidettiin ja sarjakuvamaisuutta toivottiin vielä lisää. Etusivun kuvallisuus jäi silti lunastamatta palvelun myöhemmillä
sivuilla, joskin Virtuaalivirtahepo paikkasi tätä epäsuhtaa. Palveluun toivottiin
lisää leikinomaisuutta ja erilaisia yllätyksiä, kuten piilotettuja linkkejä ja paikkoja.
Raadin mielestä palvelun visuaalisuuden ja tekstin välillä oli ristiriita. Teksti
miellettiin kohderyhmää vanhemmille soveltuvaksi, kun taas visuaalinen toteutus oli selkeästi suunnattu lapsille. Muun muassa lomakkeiden kielessä oli aikuismainen lähestymistapa ja itse palveluissa käytettiin nettisanastoa ja englanninkielisiä sanoja.

Kehittämisehdotukset
Raati ehdotti käyttöliittymän selkiyttämistä erottamaan eri osiot toisistaan.
Lisäksi voitaisiin tarjota navigointi osiosta ja tasosta toiseen sekä edelliselle sivulle. Myös palvelun rakennekarttaa ehdotettiin tueksi navigointiin. Hakemistoa
ja muuta sisältöä ehdotettiin muutettavaksi toimitetuksi ja kohderyhmälle sopivan hakupalvelun lisäämistä suositeltiin.
Käyttäjistä voisi raadin mukaan muodostaa selkeämmin virtuaaliyhteisön,
jota tukisi muun muassa virtuaalivirtahepojen vuorovaikutus, tieto samanaikaisista käyttäjistä (kuka muu on palvelussa samaan aikaan) ja laaja käyttäjähakemisto. Palvelua pidettiin kehittämisen arvoisena ja arvokkaana.

5.2. Tilastokeskuksen web-palvelun raatiarviointi
Tilastokeskuksen palvelu oli tuttu useimmille raatilaisille. Palvelua pidettiin erinomaisesti webiin sopivana, hyvänä ja tärkeänä, suhteellisen kevyenä käyttää ja aineistoltaan hyvin toimitettuna. Suurin kritiikki kohdistui vähäisiin ja epäyhtenäisiin navigointitoteutuksiin, joka kärjistyi aineiston laajuuden vuoksi. Palvelun käytöstä sai useamman raatilaisen mielestä tuskastuttavaan tunteeseen, että
haluttu tieto olisi tarjolla, mutta sitä ei vain löydä palvelusta puutteellisten opasteiden ja navigointitapojen takia.
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Palvelut ja kohderyhmät
Raatilaiset löysivät Tilastokeskuksen web-palvelusta seuraavat osiot: tilastot, taskutieto-tilastokirjasto, kirjastopalvelu, ostopalvelut, palvelunumerot,
romput, maksulliset tietokannat, Tilda, päivystävä informaatikko ja julkaisumyynti.
Arvioijat eivät olleet varmoja, olivatko he löytäneet kaikki web-palvelukokonaisuuden osiot.
Palvelu oli raatilaisten mielestä suunniteltu tavallisille kansalaisille, toimittajille ja tilastotietoa työkseen käsitteleville. Aineistoa ja eri palvelumuotoja oli
raadin mielestä kiitettävästi, mutta kokonaisuus kaipasi erilaisia navigointitapoja
eri kohderyhmille. Osa raatilaisista piti mahdollisena palvelun maksullisuutta tiettyjen osioiden kohdalla (tämä on osittain jo toteutunut maksullisen tietopalvelutoiminnan verkko-osioiden ja julkaisumyynnin kautta).
Raatilaisille annettiin tehtäväksi löytää neljä eri tilastotietoa palvelusta. Yleisin löydettyjen määrä oli kaksi neljästä eli puolet ja osa raatilaisista käytti niiden
etsintään palvelun ulkopuolista hakupalvelua (hakukone, kuten AltaVista), koska
he kokivat Tilastokeskuksen hakumahdollisuudet rajoittuneiksi.
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Navigointi, rakenne ja opastus
Palvelun käyttöä ja ylipäänsä sisällön jäsentämistä haittasi epäyhtenäinen
navigointi ja vähäinen opastus. Osa raatilaisista käytti päänavigaatioapuna palvelun Kartta-sivua erillisessä ikkunassa, mutta sekään ei kuitenkaan avannut hyvin koko sisältöä. Raatilaiset eivät pystyneet muodostamaan käsitystä, missä
osiossa ja millä syvyystasolla he kulloinkin olivat. Palvelussa ei ollut “paikan”
tuntua eikä pääsivu antanut mitään kuvaa palvelun sisällön laajuudesta. Sivut
aukesivat epäyhtenäisellä logiikalla ja palvelussa ei aina päässyt takaisin
haluamalleen sivulle. Osa raatilaisista oli kuitenkin valmis antamaan paljon anteeksi jo sisällön määrän takia. Asiantuntijat pitivät positiivisena palvelun käytön
nopeutta.
Yleisesti raatilaiset olivat sitä mieltä, että sanahaku olisi kompensoinut osan
käyttöliittymän keskeneräisyydestä. Lisäksi kaivattiin eri hakutapoja eri käyttäjäryhmille. Palvelua pidettiin kuitenkin helppokäyttöisempänä kuin Virtuaalivirtahepoa, osittain siksi, että palvelua käytettäessä on usein tavoite, mihin pyrkiä.
Yksittäiset osiot ja palvelut saivat kiitoksia. Taskutilastoa pidettiin jäsentyneenä, helppokäyttöisenä ja jopa loistavana: saman hakemistoajattelun ulottamista suurempaan osaan palvelun tilastotietoa pidettiin harkitsemisen arvoisena. Päivän tilastoa pidettiin hyvänä, mutta sitä ehdotettiin nostettavaksi pääsivulle tai muutoin näkyvämmälle paikalle. Vuorokauden ympäri päivystävää
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informaatikkoa pidettiin hyvänä ideana. Maksulliset palvelut jäivät kohderyhmänsä ja sisältönsä puolesta hieman epäselviksi.

Ulkoasu ja esitystapa
Tilastokeskuksen web-palvelun ulkoasusta ei löydetty positiivisia piirteitä.
Grafiikkaa oli palvelussa ylipäänsä vain osioiden kakkostasolla ja visuaalisia elementtejä pidettiin lähinnä kuvituskuvina, joissa ei ollut yhtenäistä linjaa tai symboliikkaa. Ne eivät palvelleet palvelun navigointia tai visuaalista tyyliä ja ne koettiin raskaiksi.
Visuaaliset elementit koettiin jopa äkkimakeiksi ja satukirjamaisiksi, ja niiden koettiin olevan ristiriidassa asian kanssa. Toisaalta raatilaiset kokivat, että
sisällön painoarvon vuoksi palvelun yleisilmeen ei tarvitsisikaan olla kovin graafinen ja että neutraali esitysmuoto varsinkin tilastoissa sopi aiheeseen.
Raati käsitteli myös ulkoasun käytettävyysnäkökohtia: osa sivuista levisi
web-selaimen ikkunan koko leveydelle, edellyttäen sivuttain vierittämistä. Sivut
olivat toisinaan liian pitkiä ja niitä joutui vierittämään runsaasti. Sivuilla oli useita
erilaisia tyylejä, mutta suurimmaksi osaksi ne olivat helposti luettavissa. Tilastollisista käyristä löydettiin toistakymmentä eri esitystapaa. Sivuista havaittiin, että
ne olivat eri näköisiä ja eri aikaan tehtyjä dokumentteja. Yksi raatilainen totesi
niiden antavan hieman epävarman kuvan palvelun tuottajasta, toisen mielestä
ne muodostavat hyvän kuvan palvelun orgaanisesta kehityksestä.
Raatilaiset hämmästelivät aineiston laajuutta ja ajantasaisuutta. Aineisto
antoi luotettavan ja asiallisen vaikutelman, joskin tekstiä vaivasi raatilaisten mielestä erikoissanasto.

Kehittämisehdotukset
Raati ehdotti kokonaisrakenteen ja laajan aineiston jäsentämistä, yhtenäistämistä ja syvyystasojen vähentämistä ennen visuaalisuuden kehittämistä. Raadin mielestä keskeisintä olisi luoda eri käyttäjäryhmiä palvelevia käyttö- ja
navigointitapoja, nykyinen ei palvele hyvin mitään kohderyhmää. Näitä käyttötapoja olisivat:
§

aakkostettu aihehakemisto tilatotietoon

§

sanahaku
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§

kohderyhmittäin spesifioituja palveluita

§

kohderyhmittäiset profiilit, suositetut ja toimitetut kokonaisuudet

§

hauskat tilastot

Aineiston haluttiin olevan näkyvämmin esillä. Raati ehdotti myös tilastotoimitusta aineiston yhtenäistämiseksi ja popularisoimiseksi. Yksityiskohtana todettiin, että “päivän numero” voitaisiin nostaa etusivulle paremmin esiin.

5.3. Verkkoliitteen raatiarviointi
Helsingin Sanomain Verkkoliite oli tuttu web-palvelu kaikille raatilaisille.
Yleisesti ottaen palvelua pidettiin helposti navigoitavana, kevyenä käyttää ja
hyvin toimitettuna. Suurin kritiikki kohdistui palvelun konseptiin ja kohderyhmälinjauksiin eikä itse palvelun käyttöön tai esitykseen.

Palvelut ja kohderyhmät
Raatilaiset löysivät palvelusta toimitukselliset osiot, kuten uutiset, NYT ja
Klik! osiot. Selaamista rajattiin tarkoituksella nimenomaan palvelun toimitukselliseen sisältöön, joskin raatilaiset kokeilivat jonkin verran myös muita palveluita
(oppaat, tilaustiedot, ilmoitukset, jne.)
Vaikka useimmat raatilaiset olivat jo entuudestaan paperiversion tilaajia ja oikeutettuja käyttämään Verkkoliitettä - palvelun uutisia ei juuri oltu käytetty
päivittäisessä tiedonhankinnassa ennen arviointitilaisuutta. Raatilaiset luettelivat
seuraavia syitä:
§

linjakulut kotoa klo 07-17 välillä

§

uutisista saa paremman käsityksen paperiversion “niskoista”

§

ei ole riittävän erilainen paperiin verrattuna

§

paperiversion jäsentely kehittynyt ja tuttu
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§

sisältö ei vaihdu päivän aikana

§

palvelu ei tarjoa reaaliaikaisia tietoja, kuten valuutta- ja pörssikurssit

Palvelun kohderyhmää - kaikki Helsingin Sanomain tilaajat - pidettiin yleisesti vääränä rajauksena, muun muassa paperiversion ja palvelun aineiston
päällekkäisyyden sekä erillisten linjakulujen vuoksi. Kun yritetään palvella kaikkia jätetään huomioimatta aktiivisin osa kohderyhmää eli ne, jotka muutoinkin
käyttävät Internetiä. Toisaalta yksi raatilaisista piti palvelua hyvin toimivana valitulle kohderyhmälle (Helsingin Sanomat -lehden tilaajat).
Raadissa ilmeni jopa suoranaisia antipatioita palvelua kohtaan siksi, ettei
web-versiota voinut tilata maksullisesti erikseen vaikka haluaisi. Yksi raatilaisista
piti nykymuotoista paperiversiota liian laajana ja “sen poistamiseksi kotitaloudesta joudutaan kantamaan hirveitä paperikasoja”.
Toisaalta tämä kertoo, että palvelua pidetään laadukkaana, sillä yleisesti
suomalaiset eivät juuri ole valmiita maksamaan web-palveluista (TEKES 1998).
Palvelu oli tutkittavien joukosta selkeästi tuotteistettavin kaupalliseksi palveluksi.
Pelkästä verkkoversiosta ja “kunnon palvelusta” raatilaiset olisivat olleet valmiita maksamaan 300 - 1200 mk/vuosi, riippuen pitkälti toimituksellisen sisällön
laajuudesta ja tiedon rajaamisen henkilökohtaisista mahdollisuuksista (osa olisi
halunnut jättää kokonaisen osion lehdestä pois).
Yksi raatilaisista piti paperiversion jäsentelyä niin kehittyneenä, että sen
järjestäminen webiin olisi mahdoton tehtävä ja web-palvelun lisäarvo olisi mietittävä muualta. Nykyisessä muodossa palvelussa ei ole välineen näkemystä sisältöön vaan se on perinteistä joukkoviestintää (broadcast) verrattuna muihin
kotimaisiin web-julkaisuihin. Toinen raatilainen piti koko palvelun ideaa absurdina,
koska sen aineisto tulle pääosin lehdestä. Yleisesti raadin mielestä palvelun pitäisi täydentää lehteä eikä toistaa sitä.
Sisältöä pidettiin yleisesti hyvin toimitettuna ja luettavana. Materiaalia oli
asiantuntijoiden mielestä myös hyvin esillä. Yleisvaikutelmaksi jäi, että palvelua
on haluttu tehdä hyvin. Yhden raatilaisen mielestä kokonaisuus “leviää kuin Jokisen eväät”, mikä oli viittaus erityisesti toimituksellisen sisällön ulkopuolisiin
osioihin. Erikseen mainittiin hyvinä kokeiluina ja verkolle paremmin sopivana
ilmaisuna kauneusleikkaus -webortaasi, Sinkku-testi, piirrettävä postikortti sekä
Tapahtumat-osio. Näitä pidettiin verkon mahdollisuuksia paremmin hyödyntävinä,
kuin paperiversiosta kopioituja uutisia.
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Navigointi, rakenne ja opastus
Verkkoliite-palvelun pääosioiden osastokohtainen jaottelu perustui selkeästi raatilaisten mielestä päivälehden osastojakoon. Sen rakennetta ei pidetty
parhaana mahdollisena verkkokäytössä. Jaottelu on helppo mieltää, jos lukee
paperiversiota, mutta otsikointitapa ei kertonut, mitä tietystä osiosta löytyy, jos
ei tunne lehteä. Osa raatilaisista piti televisiota parempana web-palvelun lähestymis- tai jaottelutapana kuin lehden jaottelutapaa.
Palvelua pidettiin helppokäyttöisimpänä, miellyttävimpänä ja toimivimpana
tutkittavien palveluiden joukossa. Myös latausnopeus, sanahaun toimivuus ja
palvelun toiminnallinen luotettavuus saivat kiitosta. Navigointia pidettiin sekä
helppona ja kevyenä että toisinaan sekavana.
Pääosioiden Uutiset, Nyt! ja Klik! värijaottelu havaittiin, mutta sitä ei pidetty riittävästi erottuvana. Osiot suhteineen jäivät hieman epäselviksi eikä oma
sijainti ollut ehkä aina selvillä käyttäjälle.

Ulkoasu ja esitystapa
`
Ulkoasun jälkeä pidettiin tyylikkäänä, mutta tekstin esitystapa sai osakseen lievää kritiikkiä, josta osan huomautettiin olevan henkilökohtaisia mieltymysasioita. Kokonaisuutta pidettiin yllättävän tekstivoittoisena mutta selkolukuisena.
Kuvia pidettiin parempina kuin lehdessä. Artikkelien linkkejä muuhun webiin
pidettiin määrältään vähäisinä ja niitä kaivattiinkin lisää.
Käytetty oletuskirjasintyyppi näytti raatilaisten silmissä suurelta, mutta riviväli pieneltä. Kirjasimet vaihtelivat raadin mielestä hieman yllättäen, otsikointi ei
toiminut täysin verkossa ja palstaa pidettiin liian leveänä. Klassisen koulukunnan
edustajaksi itsensä nimennyt raatilainen totesi päätteellisen (serif) kirjasintyypin
lukemisen sujuvan paremmin kuin päätteettömän (sans-serif). Osioiden värikoodaus muistettiin vasta kysyttäessä. Osasyyksi tähän arvioitiin kokonaisuuden
jonkinlainen monotonisuus, jossa ei nähty selkeitä eroja eri osioiden välillä.

Kehittämisehdotukset
Raati ehdotti palvelun bisnesstrategiaa ja lähestymistapaa harkittavaksi
siten, että palvelu olisi tilattavissa erikseen maksullisena ilman paperiversiota
kilpailukykyiseen hintaan. Uutisotsikot voitaisiin toimittaa tilaajille sähköpostitse
linkkeineen web-palveluun.
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Palveluun toivottiin lisää uuden median mahdollisuuksien käyttöä sekä mahdollisuutta personointiin ja sisällön rajaamiseen. Osastojakoa sekä itse artikkelien luettavuutta voitaisiin raatilaisten mielestä selkiyttää.

5.4. Yhteenveto raatiarvioinneista
Raatiarvioinnin tarkoituksena oli täydentää heuristisen arvioinnin rajattua
käytettävyysnäkökulmaa eri alueen asiantuntijoiden näkökulmilla. Tässä mielessä raati onnistui hyvin, koska havainnot täydensivät erityisen hyvin rakenteen,
toimintojen ja erityisesti sisällön ja bisness-ratkaisujen mielekkyyttä käyttäjien
näkökulmasta. Mielenkiintoista oli myös huomata, että raatilaiset suostuivat käyttämään palveluita ja keskustelemaan niistä useiden tuntien ajan ilman erillistä
korvausta ja silti tehtäväänsä vakavasti suhtautuen. Web-palvelua suunnittelevien
kannattaisikin hyödyntää ympärillä olevia asiantuntijoitaan, joiden hyödylliset
ulkopuolisen näkökulmat saattavat olla usein käytettävissä arvioitua helpommin.
Yhteenvetona raatiarviosta voidaan sanoa, että www-palveluiden käytettävyysarviointi perinteisin menetelmin (vrt. heuristinen arviointi) kertoo selkeästikin
vain yhden, äärimmillään kapean osan palvelun laadusta. Yhä tärkeämmäksi
nousevat palvelun kokemuksellisuus, tarjolla olevan sisällön mielekkyys ja bisnesspäätöksistä nousevat kohderyhmärajaukset. Näiden huomioiminen muiden kuin
perinteisten käytettävyyden arviointimenetelmien avulla on keskeistä, mikäli
halutaan päästä kokonaiskokemuksellisesti toimiviin palveluihin. Ensimmäisiä
mielenkiintoisia tutkimuksia elämyksellisyyden mittareista onkin jo tehty sekä
vastaanottajatutkimuksen alueella ja kokemusta tutkivan soveltavan psykologian haarassa. Näistä on kuitenkin vielä matkaa helppokäyttöisiin tuotannon arviointimenetelmiin, jolla voidaan parantaa rakennettavan palvelun kokonaislaatua.
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Palveluiden erilaisuudesta ja erikokoisista resursseista huolimatta niistä
voidaan tehdä joitain yleistyksiä:
§

tarkka resurssointi on ennakkoon vaikeaa

§

tavoitteiden kirjaaminen ja seuraaminen on oleellista

§

kartoitus ja suunnittelupanokset näkyvät positiivisesti palvelussa

§

eri kohderyhmien huomiointi on vielä alullaan

§

webin käyttömahdollisuuksien hyödyntäminen on vielä alullaan

§

ylläpidon ja päivityksen automatisointi parantaa käytettävyyttä

§

käyttäjäpalautteen hyödyntäminen auttaa palvelun parantamisessa

§

ylläpidon hajauttaminen vaikeuttaa yhtenäisyyden luomista

§

palvelun uusiminen luo helposti käsitteellisesti sekavan liittymän

§

käyttöliittymämetaforan rajoitteet voivat heikentää käytettävyyttä

Näillä on puolestaan joitain ilmeisiä ja toisia vähemmän ilmeisiä vaikutuksia rakennettavan palvelun käytettävyyteen, joita pyrimme purkamaan alla.

6.1. Resurssointi ja tavoitteet epätasapainossa
Kukin palvelu oli luonteeltaan pilotti. Verkkoliitteessä ja Tilastokeskuksessa ei ollut aiempaa kokemusta web-palvelun tuottamisesta, Virtuaalivirtahevon
konsepti oli uusi. Kaikissa tuotannoissa tilaaja ja toteuttajat olivat pääosin samasta yhtiöstä tai yhteisöstä (in-house). Tuotannoissa ei käytetty eri osa-alueisiin erikoistuneita alihankkijoita (vrt. Ruokonen & Väänänen 1998), minkä vuoksi
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tuotantoryhmien piti itse luoda ratkaisut kuhunkin käytettävyyden ja tuotantoprosessin vaiheiden osa-alueeseen. Syinä suureen omaan tuotantoon ei välttämättä olleet pelkät resurssit vaan myös tuotantoryhmien halua oppia ja soveltaa
uutta.
Kaikki tuotantoryhmät olivat aliarvioineet tuotantoresurssien tarpeen ja yliarvioineet ideoiden toteutettavuuden eli kuinka paljon aikaa ja työvoimaa kuluu, jolla yksittäinen idea olisi yhteensopiva keskeisimmillä selaimilla ja niiden
eri versioilla. Kaikissa ryhmissä oli ideoita, joita kokeiltiin, mutta hylättiin niiden
työläyden vuoksi. Samoin toteutuneiden ideoiden työmäärä ylittyi odotetusta.
Eli osa tavoitteista jäi toteutumatta ja nekin tavoitteet, jotka toteutuivat, tarvitsivat ajateltua enemmän resursseja.
Yksikään tuotantoryhmä ei tutkituttanut koko konseptin ja kohderyhmän
suhdetta ulkopuolisella vaan ne oletettiin toimiviksi lähtökohdiksi, jolle koko prosessi perustuu. Verkkoliite teki ennen julkistusta markkinatutkimuksen, mutta ei
konseptista vaan sen toteutukseksta. Virtuaalivirtahevosta todettiin kartoitusvaiheessa, että vastaavaa palvelua ei ollut markkinoilla, mutta yleisesti tavoitteita ohjasi ajatus, että tuottajalla pitää olla web-palvelu, koska muillakin on.

99

6.2. Kartoitus ja suunnittelu aliarvioitu
Web-projekti voidaan toteuttaa löyhällä projektimallilla ja prosessin eri vaiheissa edetä rinnakkain. Kaikki kolme tapausta kuitenkin osoittivat, että jos kartoitus- ja suunnitteluvaiheisiin olisi käytetty enemmän aikaa, niin lopputulos olisi
ollut parempi käytettävyyden näkökulmasta.
HS:n Verkkoliite oli - ehkä resurssiensa myötä - kokonaiskäytettävyydeltään
onnistunein ilman suunnitelmallisuutta, mutta tutkimuksessa ilmeni voimakasta
kritiikkiä itse palvelun konseptin suhteen. Vaikka palvelua pidettiin käytettävyydeltään tutkittujen parhaana, niin sille ei ylipäänsä nähty käyttötarpeita (paperiversion vuoksi) ja sen hankintatapaa toivottiin kokonaan toiseksi (erillisenä paperiversiosta).
Ihmemaan Virtahevon prosessi olisi voinut olla jäsennellympi ja suunnitelmallisempi, mutta prosessiin vaikutti keskeisesti sen epävirallinen luonne ja työskentely oman toimen ohella. Tuotantoryhmän jäsenet totesivat, että prosessin
aikana tehdyt päätökset alkoivat vaikuttaa myöhemmin tehtäviin valintoihin, jolloin prosessi alkoi osittain ohjata itseään.
Lopputuloksena on aikuisen näkökulmasta epäyhtenäinen, vaikeasti käytettävä kokonaisuus. Toisaalta prosessissa onnistuttiin löytämään kohderyhmän
kannalta olennainen: lapsille ja nuorille elämyksiä synnyttävä palvelu. Lapsien
käytettävyys-käsitys on huomattavasti erilainen kuin aikuisilla, eikä Virtahepoon
voi soveltaa suoraan samoja kriteereitä kuin muihin tutkittuihin palveluihin.
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Tilastokeskuksen palvelussa ei ole yhtenäistä käyttöliittymää tai ulkoasua
vaan niitä on useita. Aineistoa on valtavasti, mutta sitä on hankala löytää. Organisaation johdon tuella ja virallisemmalla luonteella tuotantoryhmä olisi voinut
paneutua paremmin myös rakenteeseen, käyttöliittymään ja ulkoasuun. Sen sijaan prosessin resursseja käytettiin ensisijaisesti tiedontuottamisen olosuhteiden automatisointiin ja integroimiseen, jotta yli sata tiedontuottajaa voisi siirtää
aineistojansa palveluihin.
Toisaalta kukin tuotantoryhmä itsekin tiedosti lopputuloksen ja käytettävyydessä ilmenneitä puutteita korjataan jatkuvasti.

6.3. Lisäkoulutuksen tarve ilmeinen
Kukin prosessi oli yhtäläinen myös koulutuksen ja tausta-aineiston suhteen. Käyttöliittymien ja osin itse palveluiden idea oli hankittu vertailemalla olemassa olevia palveluita ja niiden käyttöliittymiä. Laajasti ajateltuna tämä johtaisi
siihen, että kaikkien web-palveluiden käyttöliittymät olisivat toistensa epäsuoria
kopioita.
Yksikään tuotantoryhmä ei maininnut hankkineensa erityisesti web-koulutusta hanketta varten tai sen aikana eikä ryhmissä ollut uusmedia-tutkintoja suorittaneita. Eri osa-alueissa edettiin kokeilemalla ja luottamalla omaan vaistoon.
Alan tutkimuksia tai oppikirjoja ei hyödynnetty. Lopulliset valinnat käytettävyyden
eri osa-alueilla on tehty pääosin sillä perusteella, että ne ovat näyttäneet tai
tuntuneet luontevilta tai mielekkäiltä. Tässä suhteessa Verkkoliite on onnistunut
muun muassa sijoittamalla kevyesti latautuvan päänavigoinnin jokaisen sivun
oikeaan reunaan ja alanavigoinnin ylä- ja alareunaan. Yhtenäisyys käyttöliittymässä
ja sisällön nostaminen alkamaan vasemmasta reunasta eivät ole ilmiselviä ratkaisuja.
Jokaisessa projektissa jätettiin vähälle huomiolle suunnittelun ja tuotannon osa-alueet, joita ei hallittu. Tämä on luonnollista, mutta helposti korjattavissa minimikoulutuksella, joka auttaa havainnoimaan erityisosaamisen tarpeen
tilannekohtaisesti: web-palvelun tuotannossa ei ole välttämätöntä hallita kaikkia
oleellisia osa-alueita, mutta niiden olemassaolo ja tärkeys täytyy tunnistaa
Sekä kartoitus että käyttöliittymäsuunnittelu jäivät projekteissa vähäiselle
painoarvolle, koska ne korvattiin pääosin lainaamalla muiden tuottamia ratkaisuja ilman arviointia ratkaisujen soveltuvuudesta. Käyttöliittymäsuunnittelu
sekoitettiin myös usein graafiseen suunnitteluun, eikä sitä osattu erottaa omaksi
erityisosaamista vaativaksi alueekseen. Tästä johtuen erityisesti palveluiden vuorovaikutuksessa on parannettavaa, vaikka visuaalinen ulkoasu olisikin kohdallaan.
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6.4. Kohderyhmien huomiointi epätasaista
Kukin palvelu huomioi omat kohderyhmänsä hyvin ulkoasun ja sisällön suhteen. Mutta palveluiden navigointi ei juuri huomioi erilaisia käyttäjäryhmiä ja
käyttötapoja. Tämä johtuu osin tuotantoprosessista, osin resursseista ja osin alan
tutkimusten vähäisestä hyödyntämisestä.
Koska käytettävyydessäkin olisi kussakin palvelussa kehitettävää, niin lopputuloksena on - Verkkoliitettä lukuun ottamatta - että palvelu ei oikein palvele
mitään ryhmää. Verkkoliitteenkin kohderyhmänä on sinänsä hyvin heterogeeninen paperiversion lukijat. Kohderyhmän hahmottumattomuuden merkitystä on
vaikea mitata, mutta oletettavasti palveluilla olisi enemmän käyttäjiä, jos käytettävyys olisi parempi ja jos palvelut lisäksi huomioisivat eri käyttötapoja.
Kohderyhmien jakamisessa ja näiden tarpeiden palvelemisessa oli myös
huomattavaa, että tuotannoissa ei tehty kovin selkeitä jakoja erilaisiin kohderyhmiin tai tarpeisiin. Tästä johtuen palveluita ei selkeästi suunniteltu hyödyntämään mitään tiettyä tarvetta tietyllä tavalla, vaan kukin palvelu pyrkii oman
sisältötarjontansa puitteissa tarjoamaan mahdollisimman paljon kaikenlaista sisältöä, keskittymättä mihinkään tarpeeseen. Kohderyhmä- ja tarveanalyysien
puutteellisuuden takia palveluita ei myöskään ole hiottu selkeästi käytöstä saatujen tietojen perusteella paremmiksi, joskin joitain muutoksia on toteutettu käyttäjäpalautteen perusteella.

6.5. Webin mahdollisuuksien hyödyntäminen alussa
Kukin palvelu hyödyntää webin lisäarvoja ja on siksi perusteltu web-muodossa. Tämä on sinänsä perustavanlaatuinen kysymys, joka näyttää jääneen
monelta pohtimatta yleisessä web-huumassa. Mitä lisäarvoa webiin siirtyminen
ylipäänsä tuo ja onko sinne välttämätöntä siirtyä vain siksi, että muutkin siirtyvät?
Verkkoliite tarjoaa todellisen vaihtoehdon printtimedialle sekä hakupohjaisen arkiston, Tilastokeskus tosiaikaisesti päivitettävän massiivisen tietoaineiston
ja Virtuaalivirtahepo vuorovaikutteisen ja reaaliaikaisen virtuaalilemmikin.
Vaikka osaa tuotantoryhmien ideoista ei voitukaan toteuttaa, niin siitä huolimatta kuhunkin palveluun voitaisiin lisätä enemmän webiä hyödyntäviä piirteitä, jotka poikkeisivat perinteisestä julkaisuajattelusta. Yleisesti voisi todeta, että
web-sivujen ajatteleminen ja työstäminen omana mediana, eikä esimerkiksi painotuotteen korvikkeena, tuottaisi potentiaalisesti käytettävämpiä ratkaisuja. Ainakin tällöin palveluiden vuorovaikutuksellinen ulottuvuus pitäisi paremmin hyödynnettyä.
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Käyttäjien omaa tietämystä voitaisiin hyödyntää paremmin tarjoamalla
osallistumismahdollisuuksia keskustelufoorumeista yhteisöagentteihin. Virtuaalivirtahevossa on keskustelualueet, mutta esimerkiksi käyttäjien omat virtuaalivirtahevot eivät reagoi mitenkään toisiinsa. Nyt palveluiden sisältö tuotetaan
edelleen pitkälti perinteisen joukkoviestinnän tavoin.
Monet web-palvelut (kuten Amazon, Firefly, Internet Movie Database, Viinitupa) ovat osoittaneet, että käyttäjien mielipiteillä on todellista lisäarvoa sekä
itse palvelulle että muille käyttäjille. Käyttäjämielipiteet auttavat yksittäistä käyttäjää esivalinnoissa ja vertailuissa. Yksinkertaisimmillaan käyttäjät voivat äänestää esimerkiksi elokuva- tai kirjauutuuksista keskiarvon.
Käyttäjän profiilia voitaisiin hyödyntää ja rakentaa personoituja sivuja.
Yksinkertaisimmillaan tämä voitaisiin toteuttaa automatisoidulla sähköpostilla,
joka sisältäisi uutuustiedotteita (palveluun tullut uusi aineisto) käyttäjän profiiliin
perustuen. Luonnollisesti tämä edellyttäisi edes jonkinlaisen kohderyhmäjaon
ja tarveanalyysin tekemistä.
Pisimmilleen vietynä käyttäjät voivat etsiä samanhenkisiä ihmisiä yhteisöagenteilla, jotka vertailevat käyttäjien profiileja toisiinsa. Perinteisestä käytettävyysnäkökulmasta nämä ovat sovelluksen toiminnallisuuden, eivätkä suoraan
käytettävyyden parantamista. On kuitenkin ilmeistä, että web-sovellusten mahdollisuuksien parempi hyödyntäminen vaikuttaa käyttäjän kokonaiskokemukseen
siinä missä käytettävyysparannuksetkin.

6.6. Automatisointi vaikuttaa käytettävyyteen
Kaikkien tutkittujen palvelujen osatavoitteena oli toimituksellisen tai tuotannollisen prosessin automatisointiasteen parantaminen hankkeen myötä. Kukin palvelu tuotti joitain toivottuja automatisointeja, mutta yleisesti ottaen automatisoinnin tavoitteet olivat toteutumaa suurempia. Automatisointi sisällön tuotannossa paransi yleensä käytettävyyttä palvelun ylläpidossa ja automatisoinnin
luoma yhtenäisyys voisi parantaa myös peruskäyttäjän kokemaa käytettävyyttä.
Automatisointia ei tutkittu erikseen, mutta haastattelujen perusteella se
osoittautui huomattavasti oletettua hankalammaksi. Itse automatisointi ei kuitenkaan ollut oletettua hankalampaa, vaan hankalaa oli olemassa olevien tuotantoprosessien ja automatisoinnin välinen tiedonsiirto.
Jotta web-palvelusta ja ohjelmallisesta automaatiosta saataisiin kaikki hyöty,
niin olemassa olevia tuotantoprosesseja pitäisi kehittää ensin järkeviksi ja sitten
Internet-sovellukseen sopiviksi. Luonnollisesti prosessin pitäisi vaikuttaa pääosin
palvelun rakenteeseen eikä päinvastoin, mutta myös prosessissa kannattaa huomioida rakennettavan palvelun ja etenkin sen käytön aikaansaamat muutospaineet. Toimenpiteet alkavat tietovarannon ja sisällön tuottamisesta: esimerkiksi
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teksti- ja taulukko dokumentit pitäisi tallentaa sellaisessa muodossa, että ne ovat
automaattisesti muutettavissa joko suoraan tai myöhemmin HTML-muotoisiksi.
Dokumentteihin pitäisi jo luontivaiheessa määritellä esimerkiksi metatieto ja
avainsanat sekä linkit liitetiedostoihin.
Laajemmin katsottuna tieto pitäisi eriyttää riittävän hyvin ulkoasusta ja
osittain rakenteesta sekä täydentää metatiedolla. Käytännössä tämä tarkoittaa
sisältötuotantoprosessin vaiheistamista niin, että varsinaisen sisällön tuotannon
jälkeen suoritetaan vielä metatiedon lisääminen, soveltaminen valittuun
ulkoasuformaattiin ja rakenteeseen. Sovellustasolla tämä on kuitenkin mahdollista vasta kun HTML, XML ja CSS-määritykset vakiintuvat. Pisimmilleen vietynä
organisaation työntekijät eivät enää käyttäisi toimistotyössä perinteisiä tietokoneohjelmia vaan intranet-palvelimen lomakkeita, joissa data tallennetaan lomakekenttiin ja palvelin generoisi esimerkiksi tulostukseen tarvittavan ulkoasun ja
tyylimäärittelyt.
Tutkituista palveluista edistyneimmän automaation kehitti Virtahepo, jossa ainoastaan käyttäjäpalaute tarvitsee ihmistyövoimaa. Tilastokeskuksen tuotantoryhmä kertoi muuttaneensa olemassa olevia tuotantoprosesseja yhteensopivimmiksi automaatiohankkeiden kannalta.
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6.7. Käyttäjäpalautteen käsittelyssä kehitettävää
Kaikki tutkitut palvelut osoittivat, että käyttäjäpalaute on webissä yleisempää kuin muussa mediassa. Vaikutusta on palautteen antamisen helppoudella ja
kohdentumisella suoraan oikealle henkilölle. Palveluiden ylläpito myös reagoi
annettuun palautteeseen ja korjausehdotuksiin. Joissain tapauksissa käyttäjiltä
tuli myös suoraan omaksuttavia käytettävyyden parannusehdotuksia.
Palveluiden kohdalla oli kuitenkin yleistä, että palautteen määrä aliarvioitiin
karkeasti, eikä sen käsittelemiselle ollut ennalta määriteltyjä ohjeita. Tästä johtuen palautteen saaminen saattaa kestää epäinhimillisen pitkään tai jäädä kokonaan saamatta. Käyttäjän kannalta olisi tärkeää tietää ainakin, että palauta on
vastaanotettu ja luettu, vaikka mitään henkilökohtaista vastausta ei palautteeseen
lähetettäisikään. Palvelun kokonaiskäytettävyyden kannalta on tärkeää ymmärtää, ettei käytettävyys eikä etenkään käyttökokemus lopu sivujen selaamiseen,
vaan jatkuu myös palautekanavien puolelle. Yksikään palveluista ei käyttänyt
palautteen käsittelyyn tarkoitettuja automatisointiohjelmistoja.
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6.8. Ylläpidon hajauttaminen ongelmallista
Useimpien palveluiden varsinainen työprosessi alkaa vasta palvelun julkistamisen jälkeen, kun palvelun ylläpito ja sisällön tuottaminen alkaa pyörimään
tasaisesti. Isommissa organisaatioissa (tässä Helsingin Sanomat ja Tilastokeskus) sisällön tuotanto on usein hajautettua eri osastoille ja tekijöille, mikä puolestaan nostaa hyvän tuotannon organisoinnin merkitystä. Avainasemassa on
myös eri työvaiheiden automatisointi, joskin se tulee suorittaa vasta kun varsinainen työvuo on muuten saatu kuntoon.
Tilastokeskuksen kohdalla sisältö tuotetaan hajautetusti eri tilastoyksiköissä
ja kullakin sisältöosiolla on usein oma vastaavansa organisaation sisällä. Työvuon
ja automatisoinnin keskeneräisyys on kuitenkin johtanut epäyhtenäiseen ulkoasuun sisältösivuilla ja erilaisten osioiden yhteen liittämisen ongelmiin. Vaikka
verkkoliitteellä on jo lähtökohtaisesti täysin erilainen tuotantotiimi (enemmän
tekijöitä, enemmän ihmisten suorittamaa valvontaa), ei sen sisällöllistä yhtenäisyyttä kannata väheksyä: esisovitus juttuformaatit, esitysrakenteet ja valmiit työpohjat (templates) auttavat tekemään suurestakin tietomassasta yhtenäisen ja
käytettävyydeltään miellyttävämmän kokonaisuuden. Näiden reunaehtojen
luonnissa on selkeästi hyödynnetty lehtiperinteen esitys- ja organisointitapoja,
joiden puuttuminen näkyy puolestaan Klik- ja palvelu-osioiden epäyhtenäisyytenä
ja suhteellisesti heikompana käytettävyytenä.
Vahvasti sisältöön nojaavien palveluiden käytettävyyden ja sisällön yhtenäisyyden kannalta onkin siis oleellista suunnitella hyvin myös sisällön tuotannon ja ylläpidon vaiheet huolellisesti. Erityisen tärkeää tämä on palveluissa, joissa varsinaiseen ylläpitoon ei ole varattu kuin minimimäärä henkilöresursseja (usein
yksi web-ylläpitäjä) sisältötuotannon lisäksi. Epäyhtenäinen sisältö vaikeuttaa helposti sekä sisällön selaamista että eri sisältöosioiden välillä liikkumista, kuten
käy ilmi palveluiden heuristisista arvioista. Sisältöpalveluiden kannattaakin harkita tuotantoprosessinsa osaksi ylläpidon ja sisältötuotannon suunnittelua ja testausta, joiden avulla voidaan varmistaa sisällön suurempi yhtenäisyys.

6.9. Palvelun uusiminen oma ongelmansa
Kaikkia tässä tutkimuksessa esiintyviä palveluita on uusittu niiden elinkaaren varrella vähintään kertaalleen. Uudistuksella tarkoitetaan tässä käyttöliittymän,
ulkoasun tai rakenteen muuttamista muilta osin kuin vain sisältönsä puolesta.
Palvelun uusiminen on hyvin yleistä web-palveluissa jopa alle vuoden väliajoin,
kun tekijät oppivat aikaisemmista ratkaisuistaan ja teknologia tarjoaa uusia
toteutusmahdollisuuksia. Palvelun uusimisprosessi kannattaa suunnitella siinä
missä uusi toteutusideakin, sillä uusien ideoiden toteuttaminen suoraan vanhan
päälle johtaa usein kerroksellisuuteen ja käsitteellisesti sekavaan käyttöliittymään.
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Palveluista nuorin, Virtahepo, ei ole ehtinyt käymään läpi yhtäkään koko
palvelua koskevaa uudistusta, vaan se on kasvanut orgaanisesti pala palalta nykymuotoonsa. Suunnittelematon kasvu voi kuitenkin helposti tuottaa joukon epäyhtenäisiä yhteen liitettyjä palveluosioita kokonaisen palvelun sijaan, kuten Virtahepo palvelusta näkyy. Uusien osien liittäminen jo toimivaan palveluun pitäisi
tehdä harkiten, miettien sekä uuden palveluosion tuomia mahdollisuuksia että
haittoja, etenkin jo muotoutuneiden käyttötapojen kannalta. Esimerkkinä mainittakoon Virtahevon sähköposti, joka on liitetty hyvin keinotekoisesti ja vain
osittain palvelun muihin osioihin. Sähköpostiosion käyttö on tuonut palveluun
myös uutta sekavuutta, koska sitä ei ole rakennettu kieleltään ja käytöltään yhtenäiseksi edes aikaisempien, toimivien osioiden kanssa.
Tilastokeskuksen palvelu on myös palvelun uusimisen kannalta mielenkiintoinen. Palvelun tekijät huomauttivat haastattelussa, kuinka sivustoista löytyy päällekkäin ikään kuin kolme eri kerrosta, eri uusintavaiheiden tuotoksina.
Tämä näkyy web-sivuilla vaihtelevana navigointi- ja esitysrakenteena, joka ei
ainakaan edesauta palvelun käytettävyyttä. Mielekäs ratkaisu palvelun uudistamisessa voikin olla lähteminen ulkoasullisesti tyhjältä pöydältä, säilyttäen kuitenkin jo palvelusta vakiintuneen rakenteellisen mielikuvan ja käyttötavan. Näin
päästään helposti eroon aikaisempien ratkaisuiden manerismista, mutta voidaan
tukea käyttäjien oppimia käyttötapoja. Tämänkaltainen lähestyminen voisi toimia myös Helsingin Sanomien verkkoliitteen kohdalla, jossa on myös nähtävissä
käyttöliittymällistä kerroksellisuutta, etenkin palvelu- ja uutisosioiden välillä.
Palvelun uusimisessa on ensiarvoisen tärkeä muistaa jo saavutetun käyttäjäkunnan tapa käyttää palvelua. Mikäli tämä tapa muutetaan ilman helppoa tapaa
omaksua uutta käyttötapaa, on seurauksena usein käytettävyyskatastrofi ja palvelun käyttö laskee dramaattisesti. Hyvä ratkaisu saattaa olla vaihtoehtoisen,
tyhjältä pöydältä rakennetun navigointitavan rakentaminen entisen vierelle niin,
että se voi hiljalleen korvata entisen. Siirtymäkaudet käyttöliittymätavasta toiseen ovat kuitenkin usein pitkiä, etenkin laajan käyttäjäjoukon palveluissa, joita
hyödyntävät sekä rutiinien kautta oppivat aloittelevat käyttäjät että joustavat
ammattikäyttäjät.

6.10. Käyttöliittymämetafora rajaa palvelua
Arvioidusta kolmesta palvelusta yksi, Verkkoliite, on pyrkinyt hyödyntämään metaforaa käyttöliittymässään. Metaforan perusajatuksena on tarjota käyttöliittymän toiminnasta käyttäjälle tuttu malli, kuten sanomalehti (Verkkoliite),
jonka käyttö on ennestään tuttu. Metaforan käyttö ei kuitenkaan ole automaattisesti hyvä ratkaisu, vaikka se usein helpottaakin palvelun ensikäyttöä. Metaforan
avulla voidaan usein tukea opitun siirtämistä aihealueelta toiselle, antamalla
käyttäjälle valmis malli palvelun rakenteesta ja toiminnoista. Metafora voi kuitenkin helposti rajata käyttäjän mielikuvaa palvelusta väärin: käyttäjä voi olettaa
palvelulta asioita, joita se ei sisällä tai jättää huomioimatta järjestelmän ominai-
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suuksia, joita metafora ei paljasta (Mohnkern, 1997).
Verkkoliitteen journalistinen sisältö on alunperin rakennettu päivälehden
metaforan mukaan ns. verkkolehdeksi, joka noudattaa jopa päivälehden osastojakoa. Tämä on hyvä ratkaisu, mutta se rajoittaa käyttöliittymän toteutusta merkittävästi, koska päivälehden sivuilla ei voida toteuttaa verkkoliitteessä olevia
dynaamisia palveluita. Tällöin joudutaan poikkeamaan metaforan sanelemasta
käyttöliittymästä, mikä voi aiheuttaa sekaannusta sekä suunnittelijalle että käyttäjille: suunnittelija voi pyrkiä pakottamaan palvelun metaforan mukaiseen liittymään ja tehdä palvelun käytettävyydelle näin harmia. Käyttäjä joutuu puolestaan orientoitumaan palvelun epästandardeihin käyttöliittymiin uudestaan, mikäli metaforan mukaista toteutusta ei voida jatkaa. Ratkaisuiksi on usein tarjottu
joko kahden metaforan (esim. lehti ja päivystystiski) yhdistämistä tai metaforan
laajentamista sisältämään muita aihealueeseen kuuluvia käsitteitä (kuljetusauto,
lehdenjakaja, jne.)

6.11. Skaalautuvuuden huomioiminen yksiulotteista
106

Tutkittuja palveluita pyrittiin kehittämään skaalautuviksi lähinnä niiden
verkkopalvelimen osalta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kasvavaan kävijäkuormaan pyrittiin kyllä varautumaan, mutta ei niinkään käyttöympäristön, käyttötavan tai käyttöyhteyden muuttumiseen. Tästä johtuen palvelut eivät kaikilta
osin skaalaudu kovin hyvin eri yhteysnopeuksille (kuten modeemeille), eri selaimille tai tarpeille. Skaalautuvuuden huomioiminen olikin kovin yksiulotteista, lähinnä palvelinskaalautuvuuden huomioimista.
Selainsoveltuvuudessa oli merkittävää, että yksikään palvelu ei ollut tehnyt selkeää käsitteellistä jakoa selainyhteensopivuuden ja palvelun koodin oikeellisuuden välillä. Tästä johtuen palveluiden skaalautuvuus eri selaimiin toteutettiin vaihtelevalla selaintestauksella, joka oli hajanaista: yleisimpiä käyttöjärjestelmiä tai selainversioita ei testattu järjestelmällisesti, vaan luotettiin pääosin palautteesta kerättyihin huomioihin. Tämä onkin yleinen tapa siirtää osa
palvelun rakentamisesta, eli beeta-testausvaihe, palvelun julkistuksen jälkeen
ensikäyttäjien tehtäväksi.
Selainyhteensopivuuden saavuttaminen joko testaamalla tai avoimella
beeta-testauksella ei kuitenkaan takaa, että palvelu skaalautuu myös tuleviin
selaimiin. Tämä johtuu nykyisten selaimien epästandardeista toteutuksista ja
koodivirheiden huomiotta jättämisestä. Standardien siirtyessä kuitenkin yhä
keskeisemmäksi web-sovellusten kehityksessä XML-määrityksen myötä, täytyy
myös tulevien selainten lukea sivujen koodi tarkemmin. Tämä johtaa helposti
sivuihin, jotka lakkaavat toimimasta tai eivät näy toivotulla tavalla selaimessa,
kun uudet selaimet tulkitsevat koodin nykyisiä tarkemmin. Jotta palvelut skaalautuisivat tulevaisuudessa, olisikin tärkeeää eriyttää selaintestaus sovelluksen
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koodin (html, css, javascript, jne.) oikeellisuuden tarkistamisesta. Ainoastaan standardien mukaisen koodin suhteen voi olla varma, että sen avulla rakennetut sivut näkyvät ja toimivat oikein myös tulevaisuudessa.

7. Web-käytettävyyden tila yleisesti
Web-palveluiden käytettävyys on vasta viimeisen kahden tai kolmen vuoden aikana noussut hiljalleen alan ammattilaisten tietoisuuteen. Käytettävyyden
ymmärtäminen ja osaaminen vaihteleekin tästä johtuen vielä suuresti, mistä johtuen myös käytetyt menetelmät. Suuri osa palveluntuottajista miettii vielä käyttöliittymäsuunnittelun eriyttämistä graafisesta suunnittelusta ja sisältösuunnittelun
eriyttämistä markkinointiviestinnästä. Toisaalta verkossa on palveluita, joita varten on rakennettu omat tyylioppaat, linkitysstrategiat, laadunvalvontaprosessit
ja testausmenetelmät.
Web-palveluiden käytettävyyslaatu vaihtelee myös suuresti: käytettävyysasiantuntija Jakob Nielsen viittasi kolumnissaan syksyllä 1998 useampaan
tutkimukseen, joiden mukaan suurin osa käyttäjistä ei löydä haluamaansa tietoa
palveluista, yli puolet luovuttavat kesken käytön turhautuneina ja hyvin rahoitetussakin web-palveluissa ei päästy käytettävyysponnisteluissa kuin parhaimmillaan puolitiehen (Nielsen, 1998). Suomessa ei vastaavia tutkimuksia ole tehty, mutta jo kursorinen selaaminen paljastaa vakaviksi luokiteltavia käytettävyysongelmia Suomen kymmenessä vieraillummassa web-palvelussa.
Web-käytettävyyden merkitys ja osaamisen kysyntä ovat kuitenkin kasvamassa myös Suomessa. Kaikki palveluiden tuotantoryhmät tunnistivat käytettävyyden tärkeäksi erottavaksi ja laatua rakentavaksi tekijäksi, johon pitäisi panostaa tulevaisuudessa merkittävämmin. Esteiksi käytettävyysponnisteluissa koettiin sekä osaamisen puute (oman ja ulkopuolisen) ja toisaalta myös resurssien
puute, minkä takia muut asiat ajoivat usein etusijalle.
Kasvavasta kiinnostuksesta ja osaamisen puutteesta voisi todeta, että
käytettävyyssektorilla on kysyntää sekä hyvistä kouluttajista että suunnittelijoista. Koko käytettävyyskenttä on pitkään ollut luonteeltaan hyvin akateeminen,
eikä alalle ole muodostunut selkeää tarjontaa ja kilpailua. Toistaiseksi webkäytettävyyden ponnistelut ovatkin usein tuotantoryhmän sisäisiä ja oma-aloitteisia itseoppimisprosesseja. Kysyntää näyttää siis kasvavan, mutta tarjonta on
toistaiseksi vähäistä.
Käytettävyyden myyminen selkeästi osoitettavista rahallisista ja imagollisista
hyödyistä huolimatta ollut hankalaa, koska se edellyttää uuden ajattelutavan␣ op-
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pimista erityisesti asiakkailta (Bias & Mayhew, 1994). Asiakkaiden on aluksi vaikeaa ymmärtää mistä ylimääräisestä he maksavat, kun puhutaan käytettävyydestä
ja mikä on heidän siitä saamansa hyöty.
Käytettävyyskehittäminen tulee ajankohtaiseksi yleensä vasta kun huomataan tehdyt virheet: julkaistu palvelu kerää kohtuuttomasti negatiivista palautetta tai sen käyttö pysyy alhaisena aktiivisesti markkinoinnista huolimatta. Usein
onkin juuri kyse käytettävyysnäkökulman mukaan tuomisesta web-tuotantoprosessiin, kun asiakas kysyy olemassa olevien sivujensa kasvojen kohotusta.
Tilannetta voisi verrata asiakaspalvelun merkityksen ymmärtämiseen kuluttajakaupassa: aikanaan uskottiin ominaisuuksien ja hinnan määräävän voittajat markkinoilla, kunnes asiakaspalvelu osoittautui etenkin helpoiten lisäarvoa ja
erottautumista luovaksi tekijäksi.
Web-palvelut ovat vielä samassa tilassa kuin supermarketit aikanaan: palvelut kilpailevat tarjonnan määrällä ja ulkoisilla arvoilla kuten ulkonäöllä. Kilpailun kiristyessä ja palveluiden tarjonnan homogenisoituessa, voi käytettävyys nousta yllättävänkin nopeasti erottavaksi tekijäksi kilpailluilla sektoreilla: kuluttajat
käyttävät informaatiotulvan aikana palveluita, jotka eivät vaadi heiltä uuden oppimista, ovat nopeita käyttää ja toimivat varmasti. Hyvä käytettävyys on kuitenkin asiakaspalvelua edullisempaa, koska se auttaa käyttäjää auttamaan itse itseään.
Tulevaisuuden kannalta käytettävyyspanostukset ovat siirtymässä yhä
keskeisemmäksi osaksi palveluiden perustuotantoa. Forrester Research -tutkimusyrityksen mukaan web-palveluita tuottavat yritykset ovat ottamassa käytettävyyssuunnittelun osaksi perustarjontaansa, koska alan osaamista ei pidetä enää
erikoispalveluna vaan onnistuneen web-tuotannon yhtenä kulmakivenä (Forrester,
1998). Samaan aikaan käytettävyysosaajille kohdistuu yhä moninaisempia haasteita, koska web-palveluiden laitteiden ja käytön kirjo on jatkuvasti laajenemassa.
Lukuisten tutkimusyritysten mukaan henkilökohtaisten tietokoneiden rinnalla ja osittain ohi on nousemassa uusi älykkäiden tuotteiden rintama, alkaen
älypuhelimista ja tv-selaimista aina käsimikroihin ja sulautettuihin Internetpäätteisiin (IDC, 1998a) (IDC, 1998b) (DataQuest, 1997). Uusien laitteiden lisäksi myös web-palveluiden käyttöliittymät ovat uusiutumassa, kun tarjolle on tulossa perinteisten graafisten käyttöliittymien lisäksi puhe- ja tekstiliittymiä. Webpalveluiden käytettävyys ei siis tulevaisuudessakaan ratkea suunnittelemalla
palvelunsa vain tietylle laitteelle ja graafiselle liittymälle, vaan palveluiden kirjo
tulee leviämään suurelle joukolle erilaisia liittymiä, käyttötapoja ja ihmisiä.
Web-palveluiden käytettävyyden nostaminen etualalle palveluita suunniteltaessa on tärkeää myös tasavertaisen käytön takaamiseksi. Erilaisten erityisryhmien huomioiminen nousee yhä tärkeämmäksi, kun peruspalvelut saavat
rinnalleen web-muotoisen version. Erityisen tärkeää yhtäläisten käyttömahdollisuuksien takaaminen on julkisen sektorin palveluissa, jotka Suomessa ovat
joillain alueilla kehittyneempiä kuin kaupalliset palvelut.
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Julkishallinnon palveluiden käytettävyys tai sen puute on kaupallista sektoria vielä ongelmallisempi, sillä tuloshakuinen kaupallisuus ja kävijämäärien mittaaminen pakottavat nopeampaan reagointiin palvelun uudistamisessa ja ongelmien ratkaisemisessa. Esimerkiksi Kansalaisen käsikirja sisältää periaatteessa tiedot kaikista valtiollisista ja kunnallisista palveluista, mutta informaatioarkkitehtuurinsa, navigointitapojensa ja käyttöliittymänsä vuoksi sitä ei voi suositella aloittelevalle, tavalliselle kansalaiselle, vaikka juuri he ovat tavoiteltua kohderyhmää.
Ammattimaisilla käytettävyyssuunnittelijoillakin on siis vielä paljon opittavaa, eikä hyvä käytettävyys voi syntyä yksi heidän käsissään vaan onnistuneen
monialaisen asiantuntijatyöskentelyn tuloksena. Käytettävyyspanostuksia miettivien yritysten kannattaakin ottaa käytettävyys osaksi eri työnkuvia, eikä keskittää
sitä pelkästään yhdelle uudelle ammattinimikkeelle. Näin web-palveluiden tuotannossa syntyvät päätökset tarkastetaan useasta näkökulmasta ja lopputuloksena on käytettävyydeltään onnistuneempi palvelu.
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