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Työn tarkoituksena on antaa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) Hyvis –palvelun
nettiportaalille muutosehdoituksia koskien nettisivujen ulkoasua, käytettävyyteen liittyviä seikkoja
sekä ideoita brändinrakentamiseen verrattuna maailmalta löytyneisiin palkittuihin terveysalan
sivustoihin. Työn tavoitteena on löytää mahdollisimman hyvä ohjenuora nettisivujen
toiminnallisiin ja ulkoisiin tapoihin sekä käytänteihin, joiden ansiosta brändille voidaan luoda
lisäarvoa nettisivujen välityksellä. Työn tuloksina tuli esiin sivujen kategorioinnin tärkeys, jolla
voidaan selkeyttää sivujen rakennetta sekä se helpottaa sivuilla navigointia ja tiedonhakua. Kuvien
käyttäminen linkkien ja tekstien yhteydessä oli tulosten mukaan suotavaa. Jokainen tarkasteltava
sivu sisälsi responsiivisuuden sekä mobiili- ja tablettioptimoinnin, joten se oli yksi tärkeimmistä
tutkimuksessa saaduista tuloksista. Sosiaalinen media oli myös kovasti käytössä jokaisen
tutkittavan sivun kohdalla.

Abstract
The purpose of this report is to give modification suggestions for the South Karelia Social and
Health Care District’s (Eksote) web portal service called Hyvis. These suggestions covers the layout, usability and brand building of the website. The suggestions were made by comparing the toprated health sector websites of the world. The goal of this report is to find a suitable guideline that
covers the functional and external operations of the website. By finding the suitable guideline the
goal is to create more value for the brand through its website. In the results of the work occurred the
importance of website’s categorization, which creates more structured layout and ease of navigation
and information search. The results also showed that the usage of images combined with links and
texts is advisable. Every examined page were responsive both as mobile and tablet optimized. The
responsive aspect of the website was one of the most important result of the research. Social media
was also in heavy use in every examined site.

Alkusanat

Työn tutkittavana kohteena oli Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Hyvis –palvelu, jolle
etsittiin ja vertailtiin hyväksi todettuja ja palkintoja saaneita ominaisuuksia sekä toimintoja
nettisivujen parantamiseksi. Näistä käytänteistä koottiin lopuksi taulukko, jota noudattamalla
nettisivuista voi rakentaa entistä toimivammat. Haluan kiittää ohjaajaani Ari Happosta erittäin
avuliaasta ja aktiivisesta ohjaamisesta kandityöni tekemisessä.
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Symboliluettelo
Eksote

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri

Hyvis

Eksoten hyvinvointi- ja terveysportaali

Brändi

Brändi on tavaramerkin ympärille muodostunut maine

1 Johdanto
Tämä kandidaattityö on tehty syksyllä 2015 Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston Tietotekniikan
koulutusohjelmaan. Työn tarkoituksena on tehdä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote)
hyvinvointi- ja terveyspalvelun (Hyvis) nettiportaalille muutosehdotuksia verkkosivujen
ulkoasuun ja käytettävyyteen liittyvistä seikoista sekä esittää ideoita brändinrakentamiseen.
Tutkimuksen rajaus on tehty terveysportaalin suuntaan, mutta lopputuloksia voi käyttää rajauksen
ulkopuolella olevien sivustojen rakentamisen yhteydessä yhtä hyvin. Muutosehdotuksia verrataan
maailmalta löytyneisiin palkittuihin terveysalan sivustoihin ja tarkastellaan, olisiko ne kannattavia
Eksoten Hyvis nettiportaalille. Näistä hyväksi todetuista ja palkintoja saaneista keinoista
koostetaan lopuksi taulukko ja yhteenveto, jossa on ilmoitettu pääkohdat, liittyen sivujen
päivittämiseen ja rakentamiseen.

1.1 Tutkimuksen tausta
Verkkosivut ovat yritysten kannalta erittäin merkittäviä, koska ne heijastavat suoraan yrityksen
toimialaa ja antavat kuvan, miten houkuttelevalta yritys näyttää. Verkkosivut voivat myös näyttää
yrityksen arvon, mutta tähän löytyy toki poikeuksia, jossa pienemmällä ja vähemmän varakkaalla
yrityksellä onkin hienommat ja toimivammat sivut kuin jollain varkkaammalla yrityksellä.
Verkkosivut voivat olla yhtä hienot niin pienellä kuin suurella yrityksellä, joten yrityksen kokoa
ei välttämättä voi päätellä verkkosivujen perusteella. Kuitenkin pienet yritykset voivat helposti
antaa houkuttelevamman kuvan yrityksensä toiminnasta nettisivujen avulla, joka vaikuttaa
asiakkaan ostopäätökseen. [13]
Eksoten Hyvis-palvelu on toiminut terveys- ja hyvinvointiportaalina jo vuodesta 2012 lähtien.
Tästä portaalista ihmiset löytävät ajankohtaista asiaa liittyen terveyteen ja hyvinvointiin, voivat
asioida sähköisesti Eksoten henkilökunnan kanssa liittyen terveysasioihin sekä pystyvät tekemään
erilaisia sähköisiä terveystarkastuksia itselleen. Hyvis-portaali sisältää suuren määrän tietoa
terveyden ja hyvinvoinnin asioista.
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa Eksoten Hyvis -palvelulle ohjeita ja käytänteitä,
jotka on nähty ja todettu tehokkaiksi verkkosivujen ulkoasun parantamiseen. Ulkoasun
parantamiseen käytettyjä ohjeita ja käytänteitä luetaan kirjallisesta materiaalista sekä hyväksi
todettuja ja palkintoja saaneita verkkosivuja käytetään apuna tutkiessa verkkosivujen hyödyllisiä

ominaisuuksia. Hyväksi todettuja verkkosivuja tarkastellaan muistakin toimialoista kuin vain
terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä sivustoista.

1.2 Tutkimusaineistot
Tutkimusaineistona käytetään kirjallista materiaalia, internetistä löytyviä artikkeleita ja
materiaaleja, tutkimuksia sekä tilastotietoja liittyen hyväksi todettujen nettisivujen ominaisuuksiin
ja arvostettuihin käytänteisiin.

1.3 Brändi
Brändi tarkoittaa tavaramerkin ympärille muodostunutta mainetta. Maine voi olla joko positiivinen
tai negatiivinen, kuitenkin kaikki tavaramerkit yrittävät saada brändilleen mahdollisimman hyvän
maineen, jotta yritys pysyy toiminnassa. Brändin arvoa voi nostaa tuotteiden ja palveluiden laadun
parantamisella, logon tai nimen tunnettuvuudella sekä brändin ulospäin näkyvien mielikuvien
parantamisella. Brändin arvoa nostaa myös se, että brändiin sitoutetaan enemmän väkeä.
Verkkobärndin tärkeimpiä ominaisuuksia on rakentaa sen toimintamalli niin, että se on
luonnostaan sisältöäuusiva. Se mikä on tänä päivänä loistava, voi olla vuoden päästä jo vanhan
oloinen. [11]
Brändi koostuu eräänlaisista mielleyhtymistä, jotka ovat esimerkiksi hyvä hintataso ja palvelutaso.
Näitä mielleyhtymiä brändin luoja pyrkii parantamaan mahdollisimman hyvin. Mielleyhtymät ovat
pääosassa asiakkaan ja brändin välisiä sekä ne pyrkivät koko ajan vahvistamaan niiden välisiä
suhteita. Lojaalisuus on vahva brändin ja asiakkaan välillä. Brändi tarjoaa asiakkaalle palveluita
tyydyttääkseen asiakkaan tarpeet, jolloin asiakas tulee kuluttamaan brändin tuotteita ja palveluita
jatkossakin.

Nykyään nettisivut ovat suuri osa brändin toimintaa. Jos nettisivut eivät toimi niin asiakkaat tulevat
ostamaan palvelut tai tuotteet kilpailijayritykseltä. Monet myyvät tuotteita ja palveluita suoraan
omien nettisivujen kautta, joten tällöin niiden täytyy toimia erinomaisesti ja käyttökokemuksen
täytyy olla hyvä. Nettisivuilla vierailtaessa pystyy suoraan havainnollistamaan, mitä kyseinen
yritys tekee ja tämän kokemuksen täytyy olla ainutlaatuisen hyvä tai käyttäjä ei enää palaa
käyttämään yrityksen palveluita vaan siirtyy kilpailijayrityksen palveluihin tai alkaa tuottamaan

itse omat palvelunsa. Jos nettisivuilta löytyy tarvittavasti informaatiota, voi yrityksen
apupalveluiden käyttö pienentyä, joka siis tarkoittaa pienempää kuormitusta yritykselle. Tällöin
asiakkaat ovat tyytyväisiä, koska löytävät tiedot helposti nettisivuilta ja yrityksen ei tarvitse
kuluttaa niin paljoa resurssejaan esimerkiksi puhelinpalveluiden ylläpitoon.

1.3.1 Brändin kehittäminen
Brändiä kuuluu kehittää koko ajan ylöspäin, jotta asiakastyytyväisyys ja asiakkaiden halu käyttää
brändin palveluita ja tuotteita pysyy hyvällä tasolla. Jos brändin kehitys pysähtyy niin samalla
asiakkaat häviävät ja yritys kuihtuu hiljalleen pois. Tämä tarkoittaa siis sitä, että brändiä täytyy
päivittää aika ajoin niin sisäistä kuin ulkoista puolta.
Brändin näkyvyys ulospäin on erittäin tärkeää asiakkaan tyytyväisyyden kannalta. Täten ulospäin
näkyvää kuorta täytyy kehittää ja parantaa asiakkaiden tarpeiden ja hyväksy todettujen keinojen
avulla. Tässä opinnäytetyössä käymme läpi brändin internet-sivujen kehitysideoita, jotka
perustuvat hyväksi todettuihin ja palkintoja saaneiden sivujen vertailuihin ja läpikäymiseen sekä
kirjallisen materiaalin antimiin. Näiden kehitysideoiden avulla brändin internet-sivuja voidaan
kehittää eteenpäin enemmän asiakaspainotteiseen puoleen, jolloin asiakkaat ovat tyytyväisempiä
sivujen tarjoamasta, selkeästä ratkaisusta ja saavat täten hoidettua tarvitsemansa asiat helposti ja
vaivattomasti.

1.4 Rakenne
Luvussa kaksi esitellään tutkimusongelman ratkaisutapaa sekä miten ja millä keinoilla se aiotaan
tehdä. Luku kolme keskittyy Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriin (Eksote) sekä heidän
hyvinvointi- ja terveysportaaliin (Hyvis). Neljännessä kappaleessa käymme läpi yleisiä asioita
nettisivuista sekä miten nettisivut ovat kehittyneet ajan kuluessa. Tässä kappaleessa käydään myös
läpi, mitä palkitut sivut ovat sekä nettisivujen käyttökokemuksista ja asiakastyytyväisyyksistä.
Viides kappale keskittyy tutkimusongelman tarkkaan esittelyyn eli siinä käydään läpi, mitä kaikkea
uudistettavaa ja paranneltavaa Eksoten Hyvis –palvelusta löytyy. Kuudennessa kappaleessa
käsitellään Eksote Hyvis –palvelun ja hyväksi todettujan sekä palkintoja saaneiden sivujen välistä
vertailua. Seitsemäs kappale sisältää johtopäätökset ja kahdeksas kappale yhteenvedon.
Yhdeksännessä kappaleessa keskitytään Eksoten resurssien ja työajan vastakkainasetteluun sekä
opinnäytetyön tekijän omiin mielipiteisiin.

2 Tutkimusongelman ratkaisutavan esittely.
Tutkimusongelman ratkaisuun on käytetty hyviä arvosteluita saaneita nettisivuja, palkittuja
nettisivuja, kirjallisuuden ja konkretian yhteispolun tuloksia sekä sivujen välistä vertailua.

2.1 Arvostetut ja Palkitut nettisivut
Tutkimusongelman ratkaisuja haetaan selailemalla ja tutkimalla arvostettuja sekä palkittuja
nettisivuja. Tällaiset sivut ovat saaneet jonkinlaisen palkinnon tai arvostuksen tietystä
ominaisuuksista, joita ovat esimerkiksi sivujen ulkonakö ja toimivuus. Palkittuja ja arvostettuja
sivuja tutkitaan enimmäkseen terveyden ja hyvinvoinnin osa-alueelta, mutta käydään läpi myös
muun osa-alueen sivustoja ja portaaleja. Näiden sivujen pohjalta pohditaan, olisivatko palkitut
ja arvostetut ominaisuudet hyviä Eksote Hyvis –palvelulle.

2.2 Kirjallisuus ja konkretia
Kirjallisuutta ja konkretiaa käytetään etsittäessä parhaita keinoja parantaa Eksote Hyvis –
palvelun nettisivujen ominaisuuksia. Kuin myös muissakin tutkimusongelman ratkaisutavoissa,
näissäkin otetaan huomioon parhaiksi todettuja tapoja ja käytäntöjä.

Kirjallisuutta tutkimalla huomattiin, että responsiivisuus sekä mobiili- ja tablettioptoimointi
vaikuttaa suuresti käyttökokemukseen. [6] Lisäämällä nämä ominaisuudet nettisivuille, saisi
sivut näyttämään erinomaiselta jokaisen kokoisella laitteella. [7] Responsiivisuus sekä mobiilija tablettioptimointi on tänä päivänä tärkeässä roolissa, koska ihmiset selaavat nettisivuja yhä
enemmän muilla laitteilla kuin tietokoneella. [14] Brett S. Gardner sanoo kirjassaan, että on
tärkeää tarkastella nettisivujen kävijöiden resoluutioita, jonka avulla pystyy huomaamaan, miten
suuri osa käyttäjistä käyttää nettisivuja muulla laitteella kuin tietokoneella. Nettisivujen
tekeminen ei-responsiiviseen muotoon aiheuttaa sivuille lyhyt- ja pitkäaikaisia ongelmia
esimerkiksi se huonontaa sivujen käyttökokemusta sekä pienentää kävijöiden määrää muilla
laitteilla kuin tietokoneella. Reponsiivisuuden ansiosta sivut on käytettävissä lähes kaiken

kokoisilla laitteilla, joten jos markkinoille tulee uusia laitteita niin nettisivut toimivat silti oikein.
[15] Mobiili- ja tablettisivujen käyttöliittymä on hyvä pitää saman näköisenä kuin tietokoneella
selattavat nettisivut. Käyttäjät yleensä tarkastavat nettisivut mobiililaitteillaan ja jälkeenpäin
vierailevat sivuilla tarkemmin käyttäen tietokonetta, joten yhtäläisyys mobiili- ja tablettisivujen
sekä tietokoneella selattavien sivujen välillä on oltava kunnossa. Tällöin käyttäjät huomaavat
heti, että ovat oikealla sivustolla. [19]

Nettisivujen käyttökokemukseen ja helppouteen vaikuttaa kategorioinnin ja navigaation selkeys
eli miten sivut on jaoteltu omiin osa-alueisiin, joista jokaisesta löytyy tiettyyn teemaan liittyvää
informaatiota. [8][23] Layla Hasan ilmoitti tutkimuksessaan, että tärkeimpiä ominaisuuksia
tutkitulla nettisivuilla oli sisältö ja navigaatio. [16] Eli mitä selkeämpi sisältö ja navigaatio, sitä
paremman käyttökokemuksen sivut antavat käyttäjille. Navigaation tulisi olla helposti
käytettävissä ja selkeä, jotta sen käyttäminen olisi yksinkertaista ja jokainen osaisi käyttää sitä.
[18] Jos nettisivuilla on hankala navigoida paikasta toiseen, saavat käyttäjät tästä huonon
kokemuksen

ja

eivät

välttämättä

tule

enää

takaisin

vierailemaan

sivuilla.

[22]

Käyttökokemukseen vaikuttaa monta eri toimintoa. Näitä ovat esimerkiksi virheiden määrä,
tehokkuus sekä kauanko aikaa menee päämäärän saavuttamiseen. [20] [21] Käyttökokemusta
voidaan parantaa esimerkiksi tekemällä käyttäjätestejä, jossa tietty ryhmä henkilöitä testaa, tässä
tapauksessa nettisivuja, sekä antaa palautetta. [24]

Kirjallisuus heijasti kovasti kuvien tärkeyteen nettisivuilla eli tekstin yhteyteen lisäämällä kuvia,
saa nettisivuista paremman näköiset ja käyttökokemus paranee. [12] Päivittämällä ja lisäämällä
kuvia nettisivuille saadaan sivuista kiinostavammat. Kuvia käytetään parantamaan sivujen
ulkoasua sekä päivittämällä kuvia, käyttäjät huomaavat sivuilla olevan jotain uutta, joka herättää
heidän mielenkiinnon. [17]

Sosiaalinen media on nykypäivänä kovasti käytössä monilla sivuilla. Sosiaalista mediaa
käyttämällä saa helposti ja halvalla mainostettua ja markkinoitua yritystä. [10] Sosiaalisen
median integraatiot kannattaa kuitenkin tehdä kevytintegraatioina eli jos sivuille integroitu
sosiaalisen median kanava lopettaakin toimintansa niin se on helppo poistaa sivuilta. [11]

2.3 Sivujen välinen vertailu
Sivujen välistä vertailua tehdään koko tutkimuksen ajan parhaiksi vertailukohteiksi valittujen
sivujen kanssa. Eksote Hyvis –palvelun nettisivuja vertaillaan jatkuvasti kyseisten sivujen
kanssa ja tutkitaan, löytyykö toisista sivuista parempia ominaisuuksia, kuin Eksoten Hyvis –
palvelun sivuista. Näissä vertailuissa otetaan vahvasti huomioon myös muut tutkimusongelman
ratkaisutavat ja näiden yhteispolun avulla saadaan paras mahdollinen ratkaisu Eksote Hyvis –
palvelun nettisivujen muutosehdotuksille.

3 Eksote
Eksote eli Etelä-Karjalan Sosiaali- ja Terveyspiiri tuottaa terveys- ja hyvinvointipalveluita
vanhuksille, aikuisille, perheille kuin myös kaiken ikäisille ihmisille. Eksoten piiriin kuuluu
yhdeksän kuntaa ympäri Suomea. Palveluihin kuuluu lähes kaikenlainen terveyteen- ja
hyvinvointiin liittyvät osa-alueet.

3.1 Hyvis –portaali
Eksoten Hyvis –portaali keskittyy pääsääntöisesti sähköiseen asiointiin Eksoten kanssa, mutta
portaalissa voi myös testata omaa terveyttään, sieltä löytyy asiaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä
siellä jaetaan käyttäjille asiantuntijoiden tarkastamaa tietoa hyvinvoinnista ja terveydestä.
Hyvikseen on koottu eri osiot tietyillä ikätyypeille nuorista vanhuksiin unohtamatta perheitä.

3.2 Hyvis –portaalin ulkoasu
Hyvis –portaalin ulkoasu on tällä hetkellä melko sekava ja tieto on hankalasti löydettävissä. Tämä
johtuu pääosin siitä, että sivuilla on paljon tekstiä ja vähän kuvia, jolloin käyttäjä ei voi kuvien
avulla havainnollistaa, mistä mikäkin tieto voisi löytyä vaan hän joutuu lukemaan suuren määrän
tekstiä, jotta etsittävä tieto löytyy. Sivuilla on paljon epäselviä linkkejä, joiden määränpää ei
välttämättä ole tiedossa ennen kuin linkin sivun käy tarkastamassa. Käyttökokemukseen vaikuttaa
suuresti responsiivisuus sekä mobiili- ja tablettioptoimointi, joten se olisi tärkeä päivitys sivuille,

jota ei tällä hetkellä ole. Lisäämällä responsiivisuus sekä mobiili- ja tablettioptimointi sivuille,
sivut näyttäisivät hyvältä jokaisella laitteella mobiililaitteesta tietokoneeseen. Kategoriointia
täytyy kehittää niin valikon kuin sivujen sisällön puolesta, koska se vaikuttaa suuresti sivujen
käyttökokemukseen sekä kuinka helposti sivut ovat ymmärrettävissä. Eksoten Hyvis –palvelun
nettisivuilla on suuri määrä tekstiä ja äärimmäisen vähän kuvia. Kuvat elävöittävät sivuja ja
keskustelevat aihesisällöistä käyttäjän kanssa, mutta näiltä sivuilta niitä ei paljoa löydy. Sosiaalista
mediaa on hyvä käyttää apuna nettisivujen mainostamisessa ja markkinoinnissa, koska se on
helppoa ja ilmaista, mutta sosiaalisen median linkkejä tai viittauksia ei sivuilta juurikaan löydy.
Sivujen pitäisi olla vain yksinkertaisemmat ja selkeämmät, jotta jokainen ikäryhmä, sukupuolesta
riippumatta, osaisi käyttää sivuja ongelmitta.

4 Nettisivut
Tässä kappaleessa käymme läpi nettisivujen historiaa sekä niiden vaikutusta brändien toimintaan
niin ulkoisesti kuin sisäisesti. Pienet yrityksen voivat nettisivujen ansiosta mennä isompien
miljoonayritysten ohi kuhan vain rakentaa sivuista mahdollisimman asiakaspainotteiset.
Tarvittavien tietojen täytyy löytyä nopeasti ja helposti, sekavuutta ei saa ilmentyä ja toiminnot
täytyvät olla erittäin yksinkertaisia, jotta jokainen ikäryhmä osaa käyttää nettisivujen toimintoja ja
palveluita.
Jokainen nettisivu sijaitsee jollain palvelimella ja sitä hallinnoi palvelimen ylläpitäjä. Ylläpitäjä
pystyy tekemään sivuille muutoksia asiakkaan tarpeen mukaan.

4.1 Nettisivujen kehitys nykypäivään
Reponsiivisuus ja mobiilioptimointi on tullut parin viime vuoden aikana kovasti suosioon.
Reponsiivisuus eli skaalautuvuus tarkoittaa sitä, että sivut muokkautuvat jokaisen näytön koon
mukaan ja tällöin sivut näyttävät siis hyvältä riippumatta siitä katsooko käyttäjä sivuja 24 vai 15
tuumaiselta näytöltä. Mobiilioptimointi taas tarkoittaa sitä, että nettisivut muokkautuvat
mobiilimuotoon ja näyttävät hyvältä kännykällä selailtaessa. Alla olevasta kuvasta 1 voi nähdä,

miten ihmiset ovat siirtyneet selailemaan internet –sivuja enemmän mobiililaitteella kuin
tietokoneella.

Kuva 1: Nettisivujen käyttö mobiili vs. tietokone (http://www.smartinsights.com/mobile-marketing/mobilemarketing-analytics/mobile-marketing-statistics/)

4.2 Palkitut sivut
Palkitut nettisivut tarkoittavat sitä, että sivut ovat saaneet jonkinlaisen virallisen palkinnon. Näitä
sivuja löytyy lähes jokaiselta osa-alueelta, joten Eksote Hyvis –palvelua pystyy vertaamaan
moneen eri sivustoon ja täten tarkastelemaan, olisiko sivuissa jotain muutettavaa. Palkittuja
nettisivuja etsittiin Google -hakukonepalvelun avulla ja tarkasteluun otettiin 10-20 kappaletta
parhaaksi todettua sivua, joita käytettiin sivujen vertailuissa Eksote Hyvis –palvelun kanssa.
Sivujen valintakriteerit tehtiin hyväksi todettujen ja palkintoja saaneiden toimintojen mukaan, joita
pystyttiin vertailemaan Eksote Hyvis –palvelun sivujen kanssa.

4.3 Nettisivujen käyttökokemus ja asiakastyytyväisyys
Nettisivujen käyttökokemus on tärkeässä roolissa sivujen käytön kannalta. Jos sivut eivät palvele
käyttäjää tarpeeksi hyvin niin käyttäjä ei tule enää vierailemaan sivuille vaan siirtyy kilpailijan
puoleen. Jos taas kilpailijoita ei ole niin henkilö voi itse alkaa perustamaan parempaa palvelua tai

sitten hän tyytyy käyttämään kyseistä palvelua, vaikka ei olisikaan tyytyväinen nettisivujen
käyttökokemukseen. Käyttökokemukseen liittyy useita seikkoja niin sivuston ulkonäön kuin
toiminnallisen puolen kannalta. Pienetkin ongelmat sivuissa voivat johtaa siihen, että käyttäjä ei
halua käyttää sivustoa enempää.

4.3.1 Sisältö on kaiken a ja o

Ulkoasun suunnitteluun ja tekemiseen voidaan uhrata paljon enemmän aikaa, mitä sisällön
kirjoittamiseen, mutta tällöin sisällön vähäisyys voi johtaa huonoon käyttökokemukseen, koska
tarvituksi koettua informaatiota ei ole.
Sisältöä tuotettaessa kannattaa muistaa, mitä käyttäjä tulee sivuilla tekemään tai mitä hän tulee
sivuilta etsimään. Jos käyttäjä ei löydä sivuilta vastausta omiin kysymyksiinsä niin hän ei tule
vierailemaan sivuilla uudemman kerran.
Jos sivuja ei löydy hakukoneilla niin sivuja ei tällöin ole olemassa. Sivujen löydettävyyden
mahdollistaa hyvin ja oikein tehty hakusanojen optimointi. Tällöin nettisivuille laitetaan niitä
avainsanoja ja hakusanoja, joita käyttäjät etsivät hakukoneiden avulla. Hakusanojen ja
avainsanojen on hyvä olla sellaisia, jotka vastaavat käyttäjän kysymyksiin. Eli pitää miettiä, mitä
käyttäjä tulee etsimään sivustolta ja millaista tietoa hän tarvitsee sivuston sisältä.
Nettisivujen sisältö ei saa olla liian laajaa vaan sen kuuluu olla selkeää ja hyvin informatiivista.
Liialliset jaarittelut on hyvä jättää pois sekä teksti kuuluu olla helposti ymmärrettävää, jolloin
sisällön tajuaa jopa muutaman sanan jälkeen. On hyvä ajatella, että jos käyttäjä ei löydä
tarvitsemaansa tietoa puolessa minuutissa sivuilla vierailtaessa, sivut ovat optimoitu väärin ja
tällöin käyttäjä menee kilpailijoille. Jakob Nielsenin analysoimassa tutkimuksessa todettiin, että
ihminen lukee keskimäärin 200-250 sanaa minuutissa. Puolessa minuutissa se tekee siis 100-125
sanaa eli jos tämän sanamäärän sisällä käyttäjä ei löydä tarvitsemaansa tietoa niin hän siirtyy
etsimään tietoa muualle. Nielsen myös kirjoittaa, että jos sanoja on yli 111 kappaletta sivua kohden
niin ihmiset lukevat tällöin vain puolet materiaalista. Tästä ylöspäin mentäessä sanojen määrässä,
ihmiset lukevat entistä vähemmän. [1] On siis tärkeää, että sivuston informaatio on siis helposti
haettavissa eikä sitä ole liikaa, jolloin sivuston käyttö nopeutuu ja käyttävät ovat tyytyväisempiä.

4.3.2 Käyttöliittymän tärkeys

Aikaisemmassa kappaleessa kävimme läpi sivujen sisällön tärkeyteen liittyviä seikkoja, mutta tässä
kappaleessa paneudutaan toiseen tärkeään asiaan eli käyttöliittymään. Käyttöliittymä tarkoittaa siis
käyttäjälle näkyvää aluetta nettisivuilla. Se on tärkeässä roolissa sivujen käyttökokemuksen kanssa,
koska huono käyttöliittymä saa aikaan huonon käytökokemuksen. Hyvin tehdyllä käyttöliittymällä ei
ole pelkästään visuaalisia etuja vaan myöskin se auttaa sivujen latausnopeuksissa sekä sitä on
helpompi lähteä kehittämään eteenpäin uusien päivitysten myötä. [9] Hyvin tehty käyttöliittymä antaa
mahdollisuuden tarkastella sivuja usealla eri laitteella ja jokainen laite antaa samanlaisen
käyttökokemuksen. Voidaan siis sanoa, että hyvin tehty käyttöliittymä ja informatiivinen ja hyvin
sijoiteltu sisältö on runkona nettisivuja tehtäessä. Kun nämä ovat kunnossa niin sivut toimivat
mallikkaasti.

5 Tutkimusongelman tarkka esittely
Tutkimuksen

tapaustutkimuskohteena

toimii

Eksoten

Hyvis

–palvelun

nettisivujen

käyttöliittymä eli ulkoasu sekä miten terveydenhuollollinen brändi välittyy käyttäjälle sivuston
ulkoasun ja käytettävyyden kautta. Käyttöliittymässä on parannettavaa monella osa-alueella.
Näitä ovat esimerkiksi kategoriointi, järjestelmällisyys, sekavuuden vähentäminen, muotoilu,
responsiivisuus sekä mobiili- ja tablettioptimointi. Tieto on hankalasti haettavissa useiden
linkkien sekä suuren tekstimäärän takia. Sivuille mentäessä ei oikein tiedä, mistä pääsee
minnekkin ja useiden linkkien takana on lisää linkkejä allekkain.

5.1 Kategoriointi
Nettisivujen kategoriointi auttaa käyttäjää löytämään tarvittavat tiedot helpommin ja
nopeammin. Kategorioiden avulla tietoa jaotellaan omiin osioihin ja tällöin heti ensimmäisen
käyttökerran jälkeen, käyttäjä tietää suoraan, mistä etsiä tarvittava tieto. Kategoriointi auttaa
myös hakukoneoptimoinnissa, jonka avulla käyttäjät löytävät Eksoten Hyvis –palvelun entistä
helpommin. Kategoriointi kuuluisi olla sujuvasti linjassa tehty, jotta jokaisen osa-alueen
materiaali löytyisi omsta paikkaa. Myöskin järjestelmällisyys on tärkeää, jotta materiaali ei
löydy sieltä sun täältä vaan jokaiselle tiedolle on oma kohtansa sivustolla.

Tällä hetkellä Eksoten Hyvis –palvelun sivuilla kategoriointi ei ole täysin kunnossa. Osa tiedosta
on jaoteltu omiin osioihin, mutta tämän voisi silti tehdä vielä paremmin. Alempana käymme läpi
sivuston kategoriointiin koskevia muutosehdotuksia ja ongelmia.

Kuva 2: Eksote Hyvis –palvelu, Kategoriointi

Kuvasta 2 huomataan, sivujen kategoriointia ei ole tehty tarpeeksi hyvin. Tekstiä ja linkkejä on
tolkuton määrä, eikä suoraa linjaa näy. Tekstit ovat epätasasuhteessa toisiinsa ja kuvia ei ole juuri
yhtään.

Kuva 3: Eksote Hyvis –palvelu, Kategoriointi

Kuvassa 3 ylempänä oleva Nyt –kohta on jokseenkin hyvin kategorioitu. Sieltä käyttäjä löytää
suoraan Tapahtumat, Hyviksessä nyt ja Duodecim uutiset. Tämänkin voisi silti optimoida paremmin,
koska esimerkiksi Duodecim uutiset –kohdasta painamalla linkkiä, joka toinen linkki ohjaa suoraan
jollekkin sivustolle. Osaa linkkiä painamalla linkin alle aukeaa vain ”Lisää...” –kohta, jota painamalla
pääsee kohdesivulle. Kaikki pitäisi siis olla yhden klikkauksen päässä ja tällaiset turhat klikit täytyisi
poistaa kokonaan, jolloin sivustosta tulisi entistä enemmän käyttäjäystävällinen.
Muutenkin näitä kategorioita voisi uudistaa esimerkiksi Tapahtumat –osion voisi korvata jollain
muulla, koska siihen ei ilmeisesti saa tarpeeksi täytettä. Jos tähän saisi jonkin informatiivisemman
osion niin käyttäjät hyötyisivät siitä entistä enemmän ja tällöin se toisi enemmän arvoa sivuille.
Tapahtumat –kohdan voisi korvata esimerkiksi Ajankohtaista –osiolla, jolloin siihen saisi varmasti
enemmän täytettä. Tällöin tähän voisi yhdistää Hyviksessä nyt –osion materiaalia, jolloin
kummassakin olisi mukavasti tekstiä verrattuna siihen, että toisessa ei ole mitään ja toisessa
tolkuttomasti tekstiä.

Alapuolella olevasta sivukartasta ei ota mitään selvää, mitä sen on aikomus tehdä ja miksi se on
tuossa. Jakamalla sivujen ylhäällä olevaa materiaalia tähän osioon, saisi sivuista selkeämmät,
väljemmät ja helpommin luettavat.

5.2 Sekavuus
Nettisivujen suunnitteluun ja tekemiseen kuuluu tärkeänä osana sivujen käytön helppous. Mitä
helpompi sivuja on käyttää, sitä paremmat ne yleensä ovat. Tämä mahdollistaa myös sen, että
sivuja osaa käyttää niin lapsi kuin vanhempi aikuinenkin.
Eksote Hyvis –portaalin sekavuus tulee heti esille sivuille mentäessä. Tekstiä on mahdottoman
paljon ja kuvia vähän, jolloin ei ole mahdollista heti navigoida tarvitsemansa tiedon pariin vaan
joutuu käyttämään aikaa lukien, minne mikäkin linkki johtaa. Aluksi on toki helppo valita, mihin
maakuntaan kuuluu, mutta tämän jälkeen ylävalikko muuttuu erittäin paljon haastavammaksi.
Jokaisesta ylävalikon vaihtoehdosta aukeaa todella monta vaihtoehtoa, jota käyttäjä joutuu
seuraavaksi pohtimaan. Esimerkiksi Etelä-Karjalan alueen Seniorit valikosta löytyy 18 eri
vaihtoehtoa, minne mennä. Tein Eksoten Hyvis –palvelun Etelä-Karjalan alueen etusivulle
testin, joka laski, kuinka monta linkkiä se löytää. Sivulta löytyi 127 linkkiä, jossa on laskettuna
kaikki vain etusivulla olevat linkit. Noin puolet näistä linkeistä oli pelkästään päävalikossa, joka
on erittäin suuri osuus. Eksoten Hyvis –sivuilla on runsas määrä linkkejä, joka hankaloittaa ja
hidastaa tiedon hakemista sivuilta. Lisäksi seniorit eivät yleensä ole kovin hyviä selaamaan
verkkosivuja, jonka takia tiettyjen ikäryhmien on entistä vaikeampaa käyttää sivuja. Nämä voisi
helposti laittaa pienempiin osa-alueisiin, joita painamalla saisi lisätietoa, minne mennä. Paras
ratkaisu tässäkin tilanteessa olisi käyttää enemmän kuvia tekstin sijaan.
Eksote Hyvis –palvelussa on ihan tajuton määrä informaatiota, joten välisivuja tulee väkisinkin
paljon. Sivut menevät helposti sekavaksi, koska tieto täytyy olla haettavissa joillakin keinoilla.
Linkit, jotka johtavat vain uusien linkkien luokse saattaa olla se helpoin tie laittaa kaikki
materiaali esille, mutta ei todellakaan ole käyttäjäystävällisin tai selkein. Kuvien avulla sivuista
saisi eloisammat, selkeämmät ja helpommin ymmärrettävät ja ne palvelisivat käyttäjää niin
tiedon haun kuin sivujen yleisen käytettävyyden kannalta.

5.3 Mobiili- ja tablettioptimointi sekä responsiivisuus
Mobiili- ja tablettioptimointi sekä sivujen responsiivisuus on tullut suureen suosioon viimeisten
vuosien aikana. Ihmiset vierailevat nettisivuilla entistä enemmän muilla laitteilla kuin vaan
tietokoneella. Tämän takia kyseiset sivuominaisuudet ovat todella tärkeässä roolissa
nykypäivänä. [6]

Eksote Hyvis –palvelun nettisivuilla ei ole minkäänlaista responsiivisuutta, mobiili- eikä
tablettioptimointia. Tämä tarkoittaa siis sitä, että sivuille mentäessä mobiililaitteella, tai muulla
pienemmän resoluution omaavalla laitteella, sivut eivät skaalaudu näytön koon mukaan. Sivut
näyttävät siis jokaisella laitteella samanlaiselta. Kuva 4 havainnollistaa, miltä sivut näyttävät
iPhone 5S:än selaimella.

Kuva 4: Eksote Hyvis –palvelun etusivu mobiilissa

Kuten kuvasta 4 huomataan, sivut ovat epäkäytännöllisen näköiset. Sivuja joutuu siis
suurentamaan mobiililaitteen selaimella, koska ei siitä muuten saa selvää. Tämä on yksi
suurimmista päivityksen tarpeista, koska nykyään isompi osa ihmisistä selaa nettisivuja
kännyköillä ja tableteilla kuin tietokoneilla.

5.4 Tiedon haku
Tiedon haku nykyisillä sivuilla on haasteellista. Sivuilta löytyy etsi –toiminto, mutta jos ei tiedä
tarkalleen hakusanoja, joilla etsiä, ei pääse määränpäähän ja tarvittavan tiedon pariin. Etsimällä
tietoa valikkomenun ja sen alla olevien kymmenien linkkien avulla on hidasta ja suuritöistä.

Ensinnäkin täytyy miettiä, mikä on se määränpää, mistä tarvittava tietoi voisi löytyä. Käyttäjän
on ensiksi opeteltava sivuston rakenne, jonka jälkeen hänen on mahdollista löytää helpommin
tarvittavan tiedon määränpää. Tähän auttaisi, että sivuston rakenne olisi saman tapainen, mitä
muissa saman osa-alueen sivustoissa on ja mitä käyttäjät ovat tottuneet käyttämään. Se
nopeuttaisi informaation etsimistä sivustolta, koska käyttäjät ovat jo tottuneet sellaiseen
sivurakenteeseen ja toimintalogiikkaan.
Tämän jälkeen täytyy selailla monet linkit läpi ja toivoa, että tieto löytyisi mahdollisimman
nopeasti. Tällainen olisi suotavaa muuttaa asiaksystävällisemmäksi ja selkeämmäksi
muuttamalla valikko visuaalisemmaksi, jossa kuvat ja ikonit kertoisivat käyttäjälle suunnan,
josta tieto löytyy. Liiallinen teksti nettisivuilla on aina huonoa, koska käyttäjät eivät vain
yksinkertaisesti jaksa lukea suurta määrää tekstiä. Jakob Nielsenin mukaan ihmiset käyttävät
hyvin vähän aikaa vierailtaessa sivuilla ja keskimäärin vierailu kestää alle minuutin.
Ensimmäiset sekuntit ovat kaikista kriittisimmät, jonka jälkeen käyttäjä tekee päätöksen
jatkaako sivuilla selailua vai poistuuko. [3] On siis tärkeää tehdä sivun sisällöstä helposti ja
nopeasti haettavaa, koska aikaa ei ole kuin kymmenen sekuntia. Jos valikko sisältäisi kuvia ja
täten vähemmän tekstiä, käyttäjät löytäisivät tarvittavan tiedon sisältävän kohteen paljon
nopeammin, helpommin ja vaivattomammin.

6 Sivujen vertailu
Tässä kappaleessa vertaillaan hyviä arvoteluita saaneita ja palkittuja nettisivujena Eksoten Hyvis –
palvelun sivuihin. Käymme läpi hyviä ja arvostettuja ominaisuuksia sivuilla ja vertaamme näitä
toimintoja ja ominaisuuksia Eksoten Hyvis –sivuston ominaisuuksiin. Vertailuja suoritetaan kuvien
avulla, jotka on otettu palkintoja saaneista sivustoista ja niiden sisältämistä toiminnoista sekä Eksoten
Hyvis –palvelun sivustosta. Kuvissa olevia toimintoja on havainnollistettu ja avattu tekstin avulla.
Tässä kappaleessa rakennetaan lopputuloksen ohjenuoraa hyvien sivujen tekemiseen.

6.1 Rakenne ja navigaatio
Tämä kappale keskittyy sivujen navigaatioon ja rakenteeseen. Rakenne ja navigaation helppous
auttaa käyttäjää etsimään tarvitsemaansa tietoa nopeammin ja helpommin sekä saa antaa käyttäjälle
paremman kuvan sivuista.

Kuva 5: Navigaatio ja rakenne -palkinnon saanut nettisivu http://nautil.us/

Kuva 5 on verkkosivuista, joka on voittanut palkinnon navigaation ja rakenteen osa-alueista. Sivujen
materiaali on jaoteltu selkeästi omille alueille, joka edesauttaa informaation etsimistä ja antaa
paremman ulkoisen olemuksen. Palkitussa sivussa on myös käytetty paljon kuvia, jotka antavat
enemmän visuaalista ulosantia ja kuvien ansiosta ei välttämättä edes tarvitse lukea tekstiä tietääkseen,
mitä mistäkin kohtaa löytyy.

Kuva 6: Navigaatio ja rakenne -palkinnon saanut verkkosivu https://www.behance.net/

Kuvassa 6 on esitelty toinen verkkosivu, joka on myöskin saanut palkinnon liittyen navigaatioon ja
rakenteeseen. Tässä sivustossa huomaamme täysin samat seikat kuin edellisessä palkinnon
saaneessa sivustossa, eli tekstien kansas on käytetty paljon kuvia, kategoriointi on suoritettu
järkevästi ja järjestelmällisesti ja ulkoinen anti sivustolla on hienosti tehty.

Kuva 7: Eksote Hyvis etusivu

Eksote Hyvis –palvelun etusivu ei luo samanlaista johdonmukaisuutta kuvien ja tekstien avulla, kuin
nämä palkintoja voittaneet sivut. Palkittuihin sivuihin vedoten voisi sanoa, että Hyvis –sivut
tarvitsisivat enemmän kuvia tekstin korvaamiseksi tai tekstin lisäksi. Hyvis –sivustolla on käytetty
osittain kategoriointia, mutta nekin ovat vain täynnä tekstiä, joten kuvat varmasti auttaisivat luomaan
sivustolle parempaa ulkoista olemusta.

Kuva 8: Eksote Hyvis kuntakohtainen etusivu

Kuvassa 8 on Eksote Hyvis –palvelun kuntakohtainen etusivu. Kuvia ei ole juuri ollenkaan, jotka
ovat tärkeässä roolissa verrattaessa palkintoja saaneisiin verkkosivuihin. Kategoriointia eri osaalueiden välillä ei ole myöskään tehty oikeastaan ollenkaan. Vedoten palkittuihin sivuihin, Eksote
Hyvis –palvelun sivut kaipaisivat kovasti rakenteen muutosta enemmän visuaaliseen suuntaan, joka
tarkottaisi kuvien lisäämisiä tekstin seuraksi. Myöskin tarkat kategorioinnit ovat suotavaa, jotta
tiettyjen osa-alueiden materiaalit löytyisi aina omasta kohdastaan eikä sieltä sun täältä. Tällöin
navigoinnin helppous nousisi ja tarvittavat tiedot löytyisi aina sieltä tietystä kohtaa, eikä tarvitsisi
lukea suurta määrtä tekstiä, jotta tietää minne navigoida.

6.2 Terveyssivustot
Tämä kappale keskittyy palkintoja saaneisiin terveysalan sivustoihin. Palkintoja saaneet
terveyssivustot ovat siis nettisivuja, jotka ovat saaneet palkinnon terveyskategoriassa.

Kuva 9: Palkinnon voittanut terveyssivusto http://www.healthline.com/

Kuvassa 9 on esitetty terveyssivusto, joka on voittanut palkinnon eri terveyssivustojen välillä eli ollut
yleisesti paras kaikissa osa-alueissa eri terveyssivustojen välillä. Tämä sivusto toimii siis
kokonaisuudessaan hyvin terveyssivustona. Kuten kuvasta huomaamme, tässä kuin muissakin
aikaisemmin mainituissa palkintoja saaneissa sivustoissa, on paljon kuvia ja kuvien kanssa vähän
esittelytekstiä, mitä mistäkin löytyy. Materiaali on kategorioitu sujuvasti linjassa, joten ulkoasu on
varsin mainio. Kuten aikaisemmassa kappaleessa kävimme läpi Eksote Hyvis –palvelun sivuja niin
huomataan, että sieltä puuttuu suuri osa palkintoja saaneiden sivujen ominaisuuksista. Tällä hetkellä
olemme huomanneet, että kuvia pitäisi käyttää enemmän ja tekstiä vähemmän. Kategoriointi pitäisi
tehdä järkevästi, jossa jokaisen osa-alueen informaatio olisi sujuvasti esitelty.

6.3 Sivuston käyttökokemus
Tämä kappale keskittyy sivuston käyttökokemukseen liittyviin tekijöihin. Tarkastelemme palkintoja
saaneita nettisivuja ja vertaamme niitä Eksote Hyvis –palvelun sivuihin.

Kuva 10: Parhaan käyttökokemuspalkinnon saanut sivu http://mashable.com/

Kuvassa 10 on kuva sivustosta, joka on saanut palkinnon liittyen parhaaseen käyttökokemukseen.
Tästäkin sivustosta heti huomaamme, että kuvia on käytetty runsaasti. Sivuston ylälaidassa on Eksote
Hyvis –palvelun tapaan alasaukeava valikko, joten ajattelin sen ottaa mukaan. Alasaukeava valikko
ei ole vain täynnä tekstiä vaan sielläkin on runsaasti kuvia, jotka auttavat visuaalisesti etsimään
käyttäjän tarvitsemaa informaatiota. Sivustolla on erittäin runsaasti eri näköistä materiaalia, joten
hyvin tehty kategoriointi ja kuvien käyttö helpottavat sivustolla liikkumista. Jos tältäkin sivulta
otettaisiin kuvat pois niin ei palkintoa olisi varmastikkaan tullut.

Kuva 11: Eksote Hyvis -palvelun valikkomenu

Verrataan kuvassa 11 näkyvää Eksoten Hyvis –palvelun alasaukeavaa valikkoa edellämainittuun
palkinnon voittaneen sivun valikkoon, joka löytyy kuvasta 10. Hyvis –sivuston valikosta ei löydy
yhtäkään kuvaa vaan tekstiä tekstin perään. Palkintoja saaneen sivun valikosta löytyy lähes jokaiselle
otsikolle oma kuva. Eli kuvien käyttö ei ole suositeltavaa pelkästään sivuston materiaalin yhteydessä
vaan myöskin valikossa, joka selkeästi antaa paremman kuvan sivustosta, jonka huomaa kun vertaa
Hyvis –sivuston kuvaa aikaisempaan, palkintoja saaneeseen sivustokuvaan. Jos valikossa on
materiaalia niin paljo, ettei sinne mahdu kuvia niin toinen hyvä keino on lisätä valikkoon ikoneja,
jotka selkeyttävät valikossa navigointia. Ikonit toimisivat kuvien lailla, mutta eivät olisi niin
visuaalisia.

6.4 Mobiilioptimointi
Tässä opinnäytetyössä käytiin läpi palkintoja saaneita nettisivuja ja tärkeimpänä päivityksenä, jota
nykypäivänä tarvitsee,

on sivujen responsiivisuus eli skaalautuvuus sekä mobiili- ja

tablettioptimointi. Jokaisella palkintoja saaneella nettisivulla oli responsiivisuus sekä mobiili- ja
tablettioptimointi. Tämä kertoo siis selvästi sen tärkeydestä, koska nykyään todella moni käy
nettisivuilla jollain muulla laitteella kuin tietokoneella.

Kuva 12 A: Eksote Hyvis -palvelu mobiililaitteella

Kuva 12 B: Käyttökokemuspalkinnon saanut sivu http://mashable.com/

Kuvasta 12 A huomaamme, miltä Hyvis –palvelun sivut näyttävät mobiililaitteella. Ei kovin
houkuttelevilta. Niissä joutuu tarkentamaan paikkaa, jota haluaa tarkastella, koska noin pientä
fonttia on vaikea lukea suurentamatta.

Kuvassa 12 B on kuva yhdestä palkintoja saaneesta nettisivuista mobiililaitteella. Kuten kuvasta
huomaa, sivut skaalautuvat erinomaisesti mobiililaitteella ja sivuja on tällöin helppo käyttää sekä
navigointi onnistuu ongelmitta. Skaalautumattomuuden voi helposti huomata siitä, että sivut eivät
tarkennu ollenkaan eli se pysyy saman näköisenä kuin sivuja tarkastelisi suuremmalla näytöllä
esimerkiksi tietokoneella. Kuten kuvasta 12 B nähdään, palkinnon saaneet sivut on tehty
skaalautuviksi, jonka huomaa suuremmasta fontista sekä kuvien ja muun sisällön järkevästä
sijoittelusta. Eksoten Hyvis –palvelun täytyisi siis uudistaa sivujaan myös responsiivisuuden sekä
mobiili- ja tablettioptimoinnin osa-alueilta.

6.5 Sosiaalinen media
Sosiaalinen media on monessa paikkaa mukana tänä päivänä. Sivut käyttävät sitä itsensä
mainostamiseen ja markkinoimiseen sekä jakavat mielenkiintoista informaatiota sosiaalisen median
välityksellä jopa miljoonille ihmisille. Sosiaalinen media on hyvä keino markkinoida ja mainostaa
yritystä, joka edesauttaa yrityksen saamisen ihmisten tietoon.

Kuva 13: Palkinnon voittanut sivusto http://www.strong4life.com/

Yllä olevan kuvan 13 sivusto strong4life.com on voittanut palkinnon terveyssivustojen välisessä
kilpailussa eli heidän sivut ovat kokonaisuudessaan hyvät terveyssivustot. Nyt kun sosiaalisesta
mediasta puhutaan, niin tuonkin sivun ylälaidassa on napit Facebookiin, Twitteriin, YouTubeen
ja pariin muuhun paikkaan eli he siis käyttävät sosiaalista mediaa, mikä on kannattavaa.
Sosiaalisen median nappulat on helppo asentaa sivuille ja niitä painamalla pääsee näihin
sosiaalisen median kanaviin omille sivuille. Eksoten Hyvis –sivustolta ei kuitenkaan löydy
jälkeäkään minkäänlaisesta sosiaalisen median aktiivisuudesta tai napeista. Ne on helppo lisätä
sivuille, mutta pelkkä nappien lisääminen ei auta vaan tällöin sitoutuu olemaan aktiivinen
sosiaalisessa mediassa.

Kuva 3: Palkinnon voittanut terveyssivusto http://www.healthline.com/

Kuvassa 14 näkyy vielä aikaisemminkin laitetusta palkinnon saaneesta nettisivusta kuva, jossa myös
löytyy sosiaalisen median napit. He ilmoittavat vielä, että heidän sosiaalisen median kanavilla voi
käydä kyselemässä kysymyksiä ja henkilökunta vastaa sitten näihin. Todella käyttäväystävällistä
toimintaa ja auttaa varmasti kanssakäymisessä asiakkaiden ja käyttäjien kanssa.

7 Johtopäätökset
Tämän kandidaatintyön tarkoituksena oli antaa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveypiirin Hyvis –
palvelulle ohjenuora nettisivujen ulkonäöllisiin ja toiminnallisiin parannustoimenpiteisiin. Tämän
ohjenuoran tekemiseen käytettiin tutkimalla hyväksi todettuja keinoja sekä vertailemalla Eksoten
Hyvis –palvelun sivuja arvostettuihin ja palkintoja saaneisiin sivuihin, kirjallista ja tutkittua
materiaalia unohtamatta. Tutkimalla eri lähteiden tarjoamaa materiaalia, ohjenuoraa kehitettiin
eteenpäin ja päästiin lopputulokseen. Nämä lopputulokset sisältivät selkeimmät päivitystarpeet
Eksote Hyvis –palvelun nettisivuja kohtaan ja joiden ansiosta sivuista saisi käyttäjäystävällisemmät,
käyttökokemus paranisi, sivujen käytettävyys nousisi ja brändin kuva nettisivujen välityksellä
paranisi huomattavasti.
Opinnäytetyöstä huomataan, että Eksote Hyvis –palvelun tärkeimpinä muutoskohteina olisi käyttää
sivustolla paljon enemmän kuvia ja karsia täten tekstiä pois tai vaihtoehtoisesti käyttää kuvia tekstin
tukena. Tekstin lisääminen kuvan päälle toimii hyvin, jolloin kuva antaa visuaalista näkemystä ja
teksti kertoo ydintiedon. Kuten vertailukappaleessa kävimme läpi palkittuja sivuja, niin jokaisessa oli
paljon kuvia, kun taas Hyvis –sivuilla kuvia ei ole juuri ollenkaan. Toisena suurena muutoskohteena
olisi Hyvis –sivujen ja responsiivisuus sekä mobiili- ja tablettioptimointi. Kaikki palkintoja saaneet
sivut sisälsivät nämä ominaisuudet eli tästä voidaan siis päätellä sen merkittävyys ja tärkeys.
Reponsiivisuus sekä mobiili- ja tablettioptimointi on nykypäivänä todella tärkeässä roolissa, ainakin
kun tarkastelee näitä palkintoja saaneita sivuja.
Kategoriointia täytyisi parantaa Hyvis –sivuilla. [5] Kategorioinnin tärkeyden voi huomata
vertailukappaleessa käytyjen palkintoja saaneiden sivujen kohdalla, jossa jokaisen sivun kategoriointi
tulee hyvin esille. Kuvat ja tekstit ovat hienosti linjassa sekä omilla paikoillaan.
Sosiaalinen media on ollut myös runsaasti mukana palkintoja saaneiden nettisivujen keskuudessa.
Sivuilta löytyy napit heidän omille sosiaalisen median sivustoille ja osa vastailee jopa käyttäjien ja
asiakkaiden kysymyksiin omilla kanavillaan. Tästä voisi päätellä, että arvostettujen sivujen parista
löytyy paljon viittauksia sosiaalisen median puoleen, jossa voidaan hoitaa tiettyjä toimenpiteitä
ilman, että käyttäjän tai asiakkaan tarvitsee edes tulla käymään paikanpäällä. Tehokasta toimintaa ja
varmasti asiakkaat tykkäävät kunhan sosiaalisen median hoitaa kunnolla.

8 Yhteenveto

Enemmän kuvia, vähemmän tekstiä

Responsiivisuus sekä mobiili- ja
tablettioptoimointi

Sosiaalisen median hyödyntäminen

Kategoriat

Yksinkertaisuus

Rakenne

Navigointi

Liiallinen teksti on haitaksi. Käytä enemmän
kuvia ja korvaa tekstiä käyttämällä
havainnollistavia kuvia.
Nettisivujen responsiivisuus on erittäin tärkeää.
Nettisivuja käytetään runsaasti muilla laitteilla
kuin tietokoneella, joten mobiili- ja
tablettioptimointi on tärkeä ominaisuus, jotta
nettisivut näyttävät hyvältä laitteella kuin
laitteella.
Yrityksen mainostaminen ja markkinoiminen
ilmaisten sosiaalisen median kanavien kautta
auttaa yritystä saamaan runsaasti näkyvyyttä.
Jos käytät sosiaalista mediaa yrityksen
mainostamiseen ja markkinoimiseen niin
muista aktiivisesti päivittää sosiaalisen median
kanavia.
Kategorioi sivut omiin osa-alueisiin, joista
jokainen keskittyy näyttämään omaa
informaatiotaan.
Pidä nettisivut mahdollisimman
yksinkertaisena, jotta jokainen osaa käyttää
niitä. Ei liian monimutkaisia toimintoja ja
ominaisuuksia.
Pidä nettisivujen rakenne yksinkertaisena, jotta
sivujen selaaminen on mahdollisimman
helppoa. Selkeä valikkorakenne ja helposti
luettava tekstiosio on tärkeässä roolissa.
Navigoinnin selkeys auttaa käyttäjää löytämään
etsimäänsä tiedot nopeammin, joten käytä
kuvia ja tekstiä ohjatakseen käyttäjä helposti
oikeaan paikkaan.

Taulukko 1. Yhteenveto

Kolme tärkeintä asiaa, jotka taulukosta 1 täytyisi pitää mielessä sivuja tehtäessä sekä päivittäessä
olisi:
1. Kuvien käyttö tekstin tukena
2. Sivujen responsiivisuus sekä mobiili- ja tablettioptimointi
3. Sivujen yksinkertaisuus & sisällön kategoriointi

9 Resurssien ja työajan vastakkainasettelu
Tärkeä päivitys sivuille olisi saada responsiivisuus sekä mobiili- ja tablettioptimointi. Tämä on
hankalaa tehdä valmiina oleville sivuille ja siitä saattaa kertyä saman verran työtunteja kuin tekisi
täysin uudet sivut. Työn laajuus johtuu siitä, että jokaiselle eri komponentille sivuilla täytyy
määrittää uudet paikat riippuen siitä, minkä kokoinen näyttö käyttäjällä on. Tässä kohtaan voisi siis
miettiä täysin sivujen uudistusta, joka hoituisi helposti Wordpress alustaa käyttäen. Wordpress
alustoja saa ilmaiseksi internetistä sekä niitä voi muokata haluamallaan tavalla oman näköiseksi.
Suurimmassa osassa Wordpress alustoja on valmiiksi responsiivisuus sekä tabletti- ja
mobiilioptoimointi. Tässä saisi heti kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Wordpress sivujen
päivittämiseen ei tarvitse olla tekninen henkilö eli jokainen työntekijä osaisi muokata sivuja
haluamallaan tavalla, koodia ei tarvitse kirjoittaa riviäkää. Muokkaaminen on vähän saman tapaista
kuin kirjoittaisi Microsoft Wordilla tekstiä ja lisäisi kuvia eli helppoa ja suurin osa ihmisistä osaa
tämän.

Toisena asiana tekisin työntekijöille yhden tai useamman blogin. Niihin työntekijät voivat käydä
kirjoittamassa materiaalia niinkuin tähänkin asti sekä nämä julkaistut blogikirjoitukset
sisällytettäisiin pääsivustoon eli Hyvikseen. Blogien luominen on ilmaista eli ei vie resursseja
ollenkaan sekä nämä blogikirjoituset saa sisällytettyä pääsivustoon yhden lisäohjelman avulla
Wordpressissä. Helppoa ja halpaa! Tällä tavalla pääsivustosta sekä blogeista saa vielä erittäin hyvän
näköiset, koska kuvien lisääminen ja sijoittaminen oikeille paikoille on niin helppoa.

Jos ei itse saa tarvittavasti materiaalia kirjoitettua sivustolle tai blogeihin niin internetissä on valtava
määrä terveysuutisia ja suurimmasta osasta näistä saa ilmaiseksi haettua uusimmat uutiset ja
päivittää ne omille sivuilleen. Esimerkkinä Ylen uusimpien uutisten syötteet saa haettua sivustolta
http://yle.fi/uutiset/rss-syotteet/6075085. Kaikki uutiset on Excel muodossa sivuston sisällä, joten
niitä on helppo hakea ja lukea toisille sivustoille. Tällainen tekniikka on suuresti käytössä
nykypäivänä ja esimerkiksi tuo blogien välinen blogikirjoituksien siirtely sivulta toiselle tehdään
myös tällä samalla tavalla.

Olen tehnyt yhden multiblogin, jossa oli pääsivusto sekä pääsivuston alla 15 blogia
(http://blogit.extempore.fi/). Aina kun joku kirjoitti blogiinsa uuden kirjoituksen niin tämä päivitty
etusivulle. Mielestäni tämä on hyvä keino saada uutta materiaalia sivuille ja jos tätä tekee
muutamakin henkilö niin näkökulmia eri asioista tulee paljon ja sivut saavat monipuolisempaa

materiaalia. Jos Eksote ryhtyy päivittämään sivuja tähän muotoon, niin se voisi toimia samalla
tavalla. Eli pääsivuston alla toimisi blogeja ja niistä tulisi materiaalia pääsivulle. Blogit voisivat
keskittyä eri teemoihin ja tietyillä henkilöillä olisi oikeudet mennä kirjoittamaan sinne tekstiä ja
lisäämään kuvia. Olen varma, että tällaiseen blogikirjoitteluun löytyisi todella paljon kiinostuneita
opiskelijoita esimerkiksi lääketieteen puolelta. Heille voisi maksaa pientä vaivanpalkkaa
kirjoituksista, jolloin Hyvis ja opiskelijat olisivat tyytyväisiä. Tällä tavallahan opiskelijatkin
oppisivat uutta kun perehtyisivät asioihin tarkemmin ja kirjoittaisivat niistä sekä Hyvis saisi lisää
materiaalia sivuilleen.

Jos sivuja ei ole mahdollista tehdä uusiksi niin itse aloittaisin sivujen päivittämisen tekemällä ne
responsiivisiksi sekä mobiili- ja tablettioptimoiduiksi. Kuten opinnäytetyössä olen kertonut niin se
on tärkeässä roolissa nykypäivänä, koska yhä enemmän ihmisiä selaa nettisivuja muulla laitteella
kuin tietokoneella. Tämä on aikaa vievää työtä, mutta palkitsevaa kun sen saa tehtyä. Tämän
jälkeen laittaisin sivuille enemmän kuvia, joka antaisi visuaalista näkemystä ja selkeyttäisi sivua.
Tällöin sivujen suuri määrä tekstiä saisi kuvia avukseen ja selkeyttäisi sekä parantaisi niiden
ulkoasua.
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Liitteet
Nettisivujen parantamiseen käytetyt tekniikat
Tässä kappaleessa käymme läpi nettisivujen parantamiseen käytettyjä, hyväksy todettuja
tekniikoita. Aluksi tarkastelemme Call to action –nappien toimintaa ja niiden hyötyjä, toisena
sivujen yksinkertaisuuden voimaa, kolmantena sivujen rakenteen ja navigoinnin tärkeyttä,
neljäntenä sivuston responsiivisuuden ja mobiilioptimoinnin kehityksen ja nykypäivän erittäin
suuria hyötyjä ja viimeisenä sosiaalisen median liittämistä sivustolle ja tätä kautta saadun
ilmaiseksi saadun hyödyn valtaa.

Call to action –napit
Call to action –nappi tarkoittaa nettisivuilla olevaa nappia, jonka tarkoituksena on houkutella
käyttäjä painamaan sitä. Se on yleensä hyvin erottuva nettisivun muusta materiaalista sekä iskee
ensimmäisenä käyttäjän silmään. Call to action –napin sisälle on myös yleensä kirjoitettu jotain
houkuttelevaa tekstiä, joka saa käyttäjän kiinostumaan napin painamisesta.
Call to action –nappeja voidaan käyttää erilaisiin tarkoituksiin liittyen yrityksen toimialasta.
Nettikaupat houkuttelevat asiakkaita lisäämään tuotteita ostokoriin tietynlaisten call to action –
nappien avulla. Yrityksen, jotka myyvät tietokoneohjelmistoja houkuttelevat käyttäjiä lataamaan
heidän ohjelmistonsa kyseisten nappien avulla. Myöskin erilaisia lue lisää –nappeja sekä ilmaisia
kokeiluversioita houkutellaan käytettävän call to action –nappien avulla. Näitä nappeja käytetään
ovelasti todella moneen eri tarkoitukseen ja ne on tutkittu hyvin tehokkaiksi. Viidakko.fi:n tekemän
tutkimuksen mukaan call to action –napit lisäsivät klikkausprosenttia kymmenkertaisesti
verrattuna

sellaiseen,

jossa

ei

ollut

tätä

kyseistä

nappia.

(http://www.viidakko.fi/ajankohtaista/koodiviidakko-vinkit-ja-ohjeet/uutinen/case-call-to-actionnappi-kymmenkertaisti-markkinointikirjeen-klikkausprosentin.html)

Yksinkertaisuus
Sivujen yksinkertaisuus on yksi tärkeimmistä nettisivujen ominaisuuksista. Jos sivut ovat liian
hankalat käyttää niin käyttäjät eivät tule enää käymään nettisivuilla. Alla olevissa kuvissa on
havainnollistettu nettisivujen yksinkertaisuuden tärkeys. Ylempi kuva on ennen sivujen
muokkausta ja alempi sivujen muokkauksen jälkeen. Kuvista voidaan huomata, miten eri näköset

ja paljon yksinkertaisemmat sivut voivat olla pienien muutosten avulla. Tekstiä on vähennetty
runsaasti sekä kuvien sijoittelu ja niiden määrä on suurentunut. Uudet sivut ovat täysin linjassa kun
taas vanhoissa sivuissa on materiaalia vähän siellä sun täällä.

Kuva 4: Sivut ennen muutosta

Kuva 5: Sivut muutoksen jälkeen

2,5 viikkoa sivujen uudistuksen jälkeen katsottiin tilastoja, jotka näyttivät tältä:

Kuva 6: Sivujen uudistuksen jälkeiset tilastot

Kuvasta 17 huomataan, että sivuston kävijämäärät ovat kasvaneet huimasti. Suurin kasvu on
tapahtunut iPhonella tapahtuvasta liikevaihdossa sekä sivujen käytöstä iPhonella, joka kertoo siis
siitä, että uudet sivut ovat mobiilioptimoidut. Ihmiset viihtyvät sivuilla melkein puolet pidempään,
josta voi päätellä, että sivut ovat niin yksinkertaiset ja hyvät, että niiltä ei edes halua lähteä pois.

Sivujen rakenne ja navigointi
Nettisivujen rakenne ja navigointi on tärkeässä osassa siinä, että jokainen ikäluokka osaisi käyttää
sivuja. Jos rakenne on liian monimutkainen tai navigointi ei onnistu helposti, saattaa sivuilla olla
vaikeaa selailla materiaalia ja sisältöä.
Sivujen rakenne pitäisi olla johdatteleva, jonka avulla käyttäjä löytää tarvitsemansa materiaalin.
Alla olevat kuvat esittävät hienosti, miten käyttäjä voidaan johdatella oikealle välisivulle
nettisivuja selailtaessa. Aluksi on muutama pääkategoria, joita painamalla pääsee käsiksi niiden
alueiden syventäviin tietoihin. Eli heti alussa käyttäjä tietää, minne pitää mennä, eikä hän jää
ihmettelemään, että mistäs täältä löytyisi oikea osoite minun ongelmaan.

Kuva 7: Rakenne ja navigointi

Sivuilla on myös paljon helpompi navigoida tällaisen rakenteen ansiosta. Kuvat ovat suuressa osassa
helppoa navigointia, koska käyttäjän ei välttämättä tarvitse lukea sanaakaan tekstiä ja hän osaa silti
mennä oikeaan paikkaan etsimään tarvittavaa informaatiota. Suunnistaminen ilman karttaa ja
kompassia on sama asia kun nettisivujen selaaminen ilman hyvää navigointia. Eihän sitä löydä
tarvitsemaansa tietoa jos ei tiedä, mistä hakea.

Kuva 19: Rakenne ja navigointi

Responsiiviset/mobiilioptimoidut nettisivut
Muutaman vuoden sisään responsiiviset ja mobiilioptimoidut nettisivut ovat saaneet erittäin paljon
suosiota. Responsiiviset nettisivut siis tarkoittavat sitä, että nettisivut skaalautuvat sen mukaan,
minkä kokoinen näyttö käyttäjällä on. Mobiilioptimointi taas tarkoittaa nettisivuja, jotka
skaalautuvat kännykän näytön mukaisesti. Ihmiset selaavat kännyköillään entistä enemmän
nettisivuja ja jos mobiilioptimointi ei ole kunnossa, eivät käyttäjät enää palaa nettisivuille.
Responsiivisten nettisivujen käyttökokemus on paljon parempaa verrattuna ei-responsiivisiin,
koska kaikki sivuilla oleva materiaali näyttää hyvältä jokaisen kokoisella ruudulla.

Sosiaalinen media
Sosiaalinen media elää nykyään joka paikassa. Sitä on televisiossa, nettisivuilla, kännyköissä,
applikaatioissa ja oikeastaan ihan missä vaan, minne sitä haluaa laittaa. Mitä tahansa voi jakaa
sosiaaliseen mediaan ja siellä pyörii satoja miljoonia ihmisiä päivittäin. Minkä takia siis sosiaalinen
media on niin tärkeää yrityksellenne? Tärkein vastaus tuohon kysymykseen on, että sitä kautta saa
satojen miljoonien ihmisten näkyville helposti ja ilmaiseksi näkyvyyttä, asiakkaita, mainostusta,
markkinointia, yrityskumppaneita, nettisivuliikennettä, faneja ja oikeastaan melkein mitä vaan kuhan
jaksaa olla aktiivisesti pelissä mukana. Facebook, Twitter, Google+, Youtube, Linkedin – kaikki ovat
ilmaisia ja helppokäyttöisiä sosiaalisen median työkaluja. Liittämällä nämä omille nettisivuilleen saa
varmasti liikenteen nousuun ja asiakaskuntaa suuremmaksi. Tottakai tämä edellyttää sitä, että toimii
aktiivisesti sosiaalisessa mediassa ja päivittää sitä tarpeeksi usein, eikä tee päivityksiä vain kerranpari kuukaudessa.

Kuva 20: Sosiaalinen media nettisivuilla

Nettisivujen kehityksestä
Nettisivut ovat kehittyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana todella paljon. Sivut ovat saaneet
visuaalisempia toimintoja, responsiivisuus ja mobiilioptimointi on astunut kehiin sekä uusia
sivujen rakentamiseen ja hallintaan käytettäviä apuohjelmia on tullut lisää. Hyvä esimerkki koko
ajan suosiota kasvattavasta hallinta- ja rakennusohjelmasta on Wordpress –niminen
sisällönhallintaohjelmisto. Wordpress on lähtösin vuodesta 2003 ja sitä on kehitetty siitä lähtien
koko ajan kehittyneemmäksi ja paremmaksi ohjelmistoksi. Wordpressillä voi rakentaa sivuja
helposti ilman, että koodaa yhtäkään riviä. Tämä ohjelma mahdollistaa siis tavallisen,
koodauksesta ymmärtämättömän, henkilön tekemään nettisivut muutamassa päivässä. Siksi
Wordpress onkin saanut suosiota kovasti ja tammikuussa 2015 23,3 prosenttia maailman
kymmenestä miljoonasta suosituimmasta nettisivusta onkin rakennettu Wordpressillä. (Lähde:
http://w3techs.com/technologies/overview/content_management/all/)

