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Digitaalinen

asiakaskokemus,
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virtuaalisovellus, asuntojen myynti
Työ on tehty rakennusalan yritykselle, jolla on meneillään asuntoesittelyyn suunniteltu 3Dvirtuaaliohjelman

pilottihanke

rakenteilla

olevaan

kohteeseen.

Ohjelmaa

ollaan

kehittämässä käyttäjäkokemukseltaan paremmaksi ja työn tavoitteena on löytää
ohjelmasta käyttäjäkokemuksen kannalta merkittäviä kehityskohteita.
Teoriaosuudessa kartoitetaan käyttäjäkokemukseen ja asiakaskokemukseen liittyviä
seikkoja sekä sovellusten käytettävyyttä – mitä käytettävyydessä tulee huomioida ja mitkä
asiat

voivat

koitua

ongelmiksi.

Käytettävyyttä

painotetaan

varsinkin

iäkkäiden

näkökulmasta, jotka kuuluvat tutkimuksen kohteena olevan yrityksen tyypillisiin
asiakkaisiin. Empiirisessä osassa toteutetaan tutkimuskohteena olevalle ohjelmalle
käytettävyyden arviointia. Päämetodina arvioinnissa on käytettävyystestaus todellisilla
käyttäjillä. Testeissä havaitut käytettävyysongelmat on luokiteltu neljään eri kategoriaan
niiden vakavuuden perusteella. Työn lopussa on kartoitettu muutamien rakennusalan
yritysten digitaalisia palveluja.
Keskeisenä tuloksena todettakoon, että sovelluksen suunnittelun tulisi aina olla
käyttäjälähtöistä. Suunnittelijan tulisi olla heti alussa selvillä kenelle sovellusta ollaan
suunnittelemassa. Virtuaalisissa ympäristöissä liikkumisen helppous korostuu. Käyttäjällä
tulee olla ohjelmiston hallinnan tunne – tieto siitä, missä on ja miten palataan alkuun.
Tärkeää on myös valikoiden ja toimintojen selkeys ja

samalla intuitiivisuus.

Digitalisoituvassa maailmassa huono käytettävyys voi aiheuttaa suuria ongelmia muuten
hyvälle

sovellukselle,

kun

taas

puolestaan

hyvä

käytettävyys

tuo

hyvän

käyttäjäkokemuksen ja myös hyvän asiakaskokemuksen ja saa asiakkaan vierailemaan
yrityksessä uudelleenkin.
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The study was performed for a company operating in the building industry, currently
carrying out a pilot project for a 3D virtual application designed for property showing
purposes related to a housing site under construction. As the application is being
developed to improve its user experience, the target of the study is to identify significant
targets of development regarding the user experience of the application.
The theoretical section deals with aspects related to user experience and customer
experience, as well as usability of applications – important considerations and possible
sources of problems regarding usability. Usability is emphasised particularly from the point
of view of the elderly, who are typical customers of the company being researched. The
empirical section discusses the evaluation of the usability of the application researched.
The main method of evaluation is usability testing with real users. Usability problems
identified in the tests are classified into four categories based on their severity. The final
part includes an overview of digital services provided by some companies operating in the
building industry.
As a key result of the study, it can be stated that application design should always be userdriven. From the very beginning, the designer should be aware of the target group of the
application. Ease of navigation is emphasised in virtual environments. Users must feel that
they are in control of the software – they know where they are and how to return home.
Straightforward and intuitive menus and functions are also important. In the increasingly
digital world, poor usability may cause major problems for an otherwise good application,
whereas good usability provides a good user experience, as well as a good customer
experience, and makes the customer return to the company.
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ALKUSANAT

Työni on tehty rakennusalan yritykselle, Skanskalle, jota kiitän kiinnostavasta aiheesta, joka
tempasi mukaansa ja jossa oli mahdollista hyödyntää aiempaa muotoilijan kokemustani.
Haluan kiittää kaikkia työni puitteissa haastatteluihini ja testattavakseni osallistuneita
henkilöitä. Erityiskiitoksen haluan esittää Skanskalla esimiehenäni toimineelle Hanna-Kaisa
Javanaiselle, joka on ollut koko ajan kannustava ja motivoiva sekä perehdyttänyt minua
asiakaslähtöiseen ajattelutapaan ja vastaillut viipymättä kysymyksiini.

Haluan myös kiittää Lappeenrannan yliopistossa ohjaajanani toiminutta tutkijaopettaja Petri
Niemeä, jolla on ollut hyvä ja motivoiva asenne ja joka on myös vastannut kysymyksiini aina
nopeasti.

Kiitokset kuuluvat myös perheelleni, jonka ansiosta ja josta huolimatta sain työni tehtyä.
Kunniamaininta viisivuotiaalle pojalleni, joka niinä hetkinä, kun en työtä tehnyt, piti huolen
siitä, että en ajatellut ohjelmistojen käytettävyyttä vaan ainoastaan lelujen.

”Tiedon todellinen rakastaja tavoittelee luonnollisesti totuutta
eikä tyydy yleiseen mielipiteeseen.”
(Platon)

Helsingissä 30.8.2016
Satumari Honkanen
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1 JOHDANTO
1.1 Taustaa
Maailma digitalisoituu jatkuvasti ja kehityksessä on pysyttävä mukana. Myös asunnon
ostaminen ja asuminen digitalisoituu. Perinteisesti asuntoilmoituksia on julkaistu
sanomalehdissä ja asunnoista kiinnostuneet asiakkaat ovat käyneet asuntonäytöissä, jos
talo on jo rakennettu. Nykyään asuntoja haetaan yhä enemmän internetistä. Digitaalisten
palvelujen kehittyminen on nopeaa ja asiakaskokemus halutaan saada jatkuvasti
paremmaksi niin olemassa olevien kuin suunnitteilla olevienkin asuntojen osalta.
Työni on tehty rakennusalan yritykselle, Skanskalle, jolla on meneillään erästä uutta
rakenteilla olevaa kohdetta koskeva 3D-virtuaaliohjelman pilottihanke.

Hankkeen

tarkoituksena on, että asiakas pääsee tutustumaan sellaiseen asuntoon, jota ei ole vielä
fyysisesti olemassa.
Ohjelma on rakennettu BIM-mallin (Building Information Model) päälle. Ohjelmassa käyttäjä
pystyy liikkumaan asunnossa sekä vaihtamaan materiaaleja lattioissa, tehosteseinissä,
kylpyhuoneessa ja keittiössä. Lisäksi ohjelmaan voidaan tuoda huonekaluja, jotta asiakas
näkee miltä asunto näyttäisi sisustettuna sekä pystyy hahmottamaan asunnon
mittasuhteita.
Ohjelma toimii niin pöytä- kuin tablettitietokoneella. Ohjelman ensimmäiset käyttäjät tulevat
olemaan asuntomyyjät, jotka käyttävät ohjelmaa myyntitilanteissa myynnin edistämiseksi.
Asuntokaupan jälkeen ohjelman tulisi soveltua myös asiakasvastaavien käyttöön, jotta
materiaalivaihtoehdot ja muutokset saataisiin tehtyä samalla ohjelmalla. Tulevaisuudessa
ohjelmaa tulisivat käyttämään myös asiakkaat.
Ohjelman käytettävyys on osa asunnon ostajan digitaalista asiakaskokemusta. On
selvitettävä, kuinka asiakas kokee ohjelman ja tuoko se lisäarvoa asiakkaalle. Ohjelman
käytettävyys tulee saada sellaiseksi, että asuntomyyjä kokisi sen myynnin avuksi eikä
rasitteeksi.
Tällä hetkellä ohjelmaa ei ole vielä käytetty myyntitilanteissa, yhtä kokeilua lukuun
ottamatta. Ohjelman pohjalta on kuitenkin tehty asuntoesittelyvideoita, jotka ovat jo
yrityksen kotisivuilla. Jatkossa harkitaan ohjelman tuomista Skanskan verkkosivuille
asiakkaiden käytettäväksi.
Ohjelman käytettävyys on koettu vaikeaksi ja siksi olen työssäni tutkinut käytettävyyden
perusteita ja käytettävyyteen vaikuttavia seikkoja. Olen toteuttanut käytettävyystestauksen
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kyseiselle ohjelmalle sekä arvioinut ohjelmaa kirjallisuuden avulla. Olen tutkinut
käytettävyyttä työn alussa teorian avulla kyseisen ohjelman näkökulmasta ja myös
tulevaisuutta ajatellen, kun uusia digitaalisia sovelluksia otetaan käyttöön. Olen selvittänyt
mitä

käytettävyydessä

kannattaa

huomioida

ja

olen

tarkastellut

sitä

myös

asiakasnäkökulmasta - miten hyvä käytettävyys tuo hyvän asiakaskokemuksen.
Käytettävyys syntyy kuitenkin suunnittelun tuloksena, joten joissain kohdissa olen myös
miettinyt käytettävyyttä tuotteen suunnittelun näkökulmasta.
Muotoilijan taustastani johtuen, minua on kiinnostanut myös käytettävyyden visuaalinen
puoli, joten tulen sitä teoriaosuudessa käsittelemään, onhan se myös tärkeä osa
käytettävyyttä. Ohjelma on kokonaisuudessaan hyvin visuaalinen ja sen vuoksi ohjelman
”esteettisen arvon” tulee olla korkea, jotta ohjelma toimii myynnin edistäjänä. Tämän vuoksi
on myös hyvin tärkeää, kuinka valmiiksi sisustetut asunnot on sisustettu ja millaisia
materiaalivalintoja sinne on alun perin tehty.
Skanska Kotien asiakkaat ovat suurimmaksi osaksi lähellä eläkeikää tai jo eläkkeelle
siirtyneitä henkilöitä, joten ei voida olettaa, että heillä kaikilla olisi paljoa kokemusta
tietokoneista ja tietokonepeleistä. Tämän vuoksi olenkin pyrkinyt työni teoreettisessa
osassa katsomaan käytettävyyttä myös iäkkäiden näkökulmasta.
Työn loppuosassa on kartoitettu rakennusalan yritysten digitaalisia palveluja. On olemassa
erilaisia sovelluksia, joissa voi virtuaalisesti kulkea vasta rakenteilla olevassa asunnossa ja
vaihdella materiaaleja. Näiden sovellusten käytettävyyttä on tutkittu ja vertailtu millaisia
palveluja eri yritysten kotisivuilta löytyy ja millaisia palveluja niiltä puuttuu.

1.2 Tutkimuskysymykset
Pääkysymys:
Millainen digitaalisten palvelujen käytettävyys tuo hyvän käyttäjäkokemuksen
asuntojen myyntiprosessissa?
Alakysymykset:


Mitä käytettävyysongelmia voidaan havaita tutkimuskohteena olevassa
ohjelmassa?



Miten käytettävyys liittyy asiakaskokemukseen?



Mitä hyvään käytettävyyteen kuuluu ja mitä siinä on huomioitava?



Millaisia digitaalisia palveluja on olemassa rakennusalalla?
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1.3 Määritelmät
Asiakaskokemus
Asiakaskokemusta on tutkittu ja tutkimuskohteesta riippuen sille on ehdotettu erilaisia
termejä, esimerkiksi palvelukokemus (service experience), asiakaskokemus (customer
experience), kuluttajakokemus (consumer experience) ja kulutuskokemus (consumption
experience) (Heinonen et al., 2010).
Mayerin ja Schwagerin (2007) suppean näkemyksen mukaan asiakaskokemus on
palveluyrityksen rakentamaa ja luomaa. Asiakas nähdään ”tyhjänä tauluna” ja otaksutaan,
että asiakkaat tulevat kokemaan palvelun sellaisena kuin yritys on sen suunnitellut.
(Heinonen et al., 2010)
Laajemman näkemyksen mukaan asiakaskokemus voi sisältää näkökulman yhteydestä.
Tässä asiakkaan otaksutaan arvioivan palvelun tuottajan toimintaa suhteessa aikaan:
asiakaskokemus syntyy kaikkien asiakkaan ja yrityksen välillä olevien yhteyspisteiden
yhdistelmästä. Tässä näkemyksessä polttopiste on yrityksen näkökulmassa ja yrityksen
oletetaan johtavan asiakaskokemusta. (Heinonen et al., 2010)
Lisäksi

on

vielä

näkökulma,

joka

sisältää

asiakkaan

näkökulman.

Tässä

kokemusperäisessä ja fenomenologisessa näkemyksessä (esimeriksiksi Caru ja Cova
2003, Holbrook 2006, Schembri 2006) asiakaskokemusta pidetään sisäisenä ja
emotionaalisena. Siten kokemukset eivät muodostu ainoastaan kognitiosta, arviosta ja
avoimesta käytöksestä vaan ovat luonteeltaan myös subjektiivisia eikä niitä voi erottaa
tunteista. Asiakaskokemus on asiakkaiden sisäinen ja subjektiivinen vastaus yrityksen
suoraan tai epäsuoraan kontaktiin. (Heinonen et al., 2010)
”Asiakaskokemus on niiden kohtaamisten, mielikuvien ja tunteiden summa, jonka asiakas
yrityksen toiminnasta muodostaa” (Löytänä & Kortesuo, 2011, 11).
Digitaalinen asiakaskokemus
Digitaalinen asiakaskokemus on asiakaskokemusta verkkoympäristössä. Tutkijat ovat
määritelleet digitaalista asiakaskokemusta eri tavoin, mutta nykyään monissa tutkimuksissa
ei eroteta asiakaskokemusta ja digitaalista asiakaskokemusta vaan digitaalisen
asiakaskokemuksen määrittely sisältyy asiakaskokemuksen määrittelyyn (Karjaluoto,
2016).
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Tästä poiketen Filenius korostaa, että digitaalinen asiakaskokemus syntyy, kun käyttäjä
hyödyntää

mitä

tahansa

päätelaitetta,

johon

palvelu

on

tuotettu

digitaalisesti,

suorittaakseen halutun operaation tai osan siitä. (Filenius, 2015, 30)
Borowskin mukaan asiakaskokemus on määritelty kaiken sen laaduksi, jonka kuluttajat
kohtaavat ollessaan tekemisissä yrityksen tuotteiden, palvelujen ja brändin kanssa.
Digitaalinen asiakaskokemus käsittää ainoastaan digitaalisen liittymän, kuten tietokoneen,
tabletin tai älypuhelimen, kautta saadut kokemukset. Tuotteen tutkiminen verkossa,
mobiilisovelluksen käyttö etsittäessä kaupan lähintä sijaintia ja teknisen tuen etsiminen
–

älypuhelimella

asiakaskokemus

kaikki
ei

nämä
ole

asiakaskokemusstrategia

ovat

digitaalisia

vain
ei

asiakaskokemuksia.

asiakaskokemuksen
ole

alaryhmä

rinnasteinen

hyvälle

Digitaalinen
ja

hyvä

digitaaliselle

asiakaskokemusstrategialle. (Borowski, 2015)

Käyttäjäkokemus (UX)
”Tehdäkseen onnistuneita tuotteita, suunnittelijan ei täydy ajatella ainoastaan sitä, kuinka
tuote toimii, vaan myös siihen liittyviä subjektiivisia tekijöitä. Näitä subjektiivisia tekijöitä
kutsutaan käyttäjäkokemuksiksi.” (Koskinen et al., 2007, 7)
Käyttäjäkokemusta on määritelty eri näkökulmista, mutta yhtä mieltä ollaan siitä, että kun
puhutaan käyttäjäkokemuksesta (User Experience, UX), niin silloin käyttäjä on teknologiaan
liittyvissä tilanteissa. Lawn et al. (2009) mukaan laajalti on hyväksytty Hassenzahlin ja
Tractinskyn (2007) määritelmä, jonka mukaan käyttäjäkokemus tarkoittaa ”seurauksia
käyttäjän sisäisestä tilasta (esimerkiksi mieltymykset, odotukset, tarpeet, motivaatio,
mieliala),

suunnitellun

monimutkaisuus,

(designed)

tarkoitus,

järjestelmän

käytettävyys,

ominaisuuksista

toiminnallisuus)

ja

(esimerkiksi

vuorovaikutuksen

tapahtumisen yhteydestä tai ympäristöstä (esimerkiksi oraganisatorinen / sosiaalinen
ympäristö, aktiviteetin mielekkyys, käytön vapaaehtoisuus)”. (Kaapu & Tiainen, 2010)
Hassenzahl

&

Tractinsky

(2007)

mukaan

tutkimus

ihmisen

ja

tietokoneen

vuorovaikutuksesta (HCI, human-computer interaction) on osoittanut, että vastaajat ovat
yleensä samaa mieltä käyttäjäkokemuksen dynaamisuudesta, riippuvuudesta, yhteydestä
ja subjektiivisuudesta, mikä johtuu suuresta määrästä mahdollisia hyötyjä, jotka käyttäjien
mielestä ovat peräisin tuotteesta. Termiä käyttäjäkokemus sovelletaan tuotteisiin,
järjestelmiin, palveluihin ja muihin kohteisiin, joiden kanssa henkilö on vuorovaikutuksessa
käyttöliittymän kautta. Tässä yhteydessä käyttäjäkokemusta voidaan tutkia:
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enemmän kuin instrumentaalisina, mikä sisältää perinteisen käytettävyystestauksen
ja kauneuden (tai harmonian) teknologian laatuaspektina



tunnetta ja vaikutusta, erityisesti positiivisia tunteita kuten iloa, hauskuutta ja ylpeyttä



kokemusta,

mikä

painottuu

teknologian

käytön

kohteen

aspektiin:

tilannesidonnaisuuteen ja ajalliseen rajoittuneisuuteen. (Kaapu & Tiainen, 2010)
Tässä esitetyn esinekeskeisen ja ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutukseen (HCI) liittyvän
käyttäjäkokemuskäsitteen

lisäksi

käytetään

myös

psykologiaan

perustuvaa

käyttäjäkokemus käsitettä tutkittaessa ihmistä ja tiedotus- ja viestintäteknologiaa (ICT,
information and communication technology). Tässä tapauksessa käytetään flow käsitettä
merkitsemään optimaalista kokemusta, joka johtuu ihmisen kyvystä vastata annetuissa
olosuhteissa vaadittuihin haasteisiin ja taitoihin. (Kaapu & Tiainen, 2010)
Ero näiden kahden esitetyn käyttäjäkokemusnäkemyksen välillä on se, että kun
esinekeskeinen käyttäjäkokemuskäsite keskittyy esineeseen ja sen piirteisiin, flow keskittyy
käyttäjän taitojen, tehtävän olosuhteiden ja käytetyn ICT:n balanssiin. (Kaapu & Tiainen,
2010)
Käytettävyys
Käytettävyys viittaa siihen kuinka tehokasta, vaikuttavaa ja käyttäjän kannalta tyydytystä
tuottavaa vuorovaikutus on ihmisen ja teknisen laitteen välillä (Keinonen, 2000, 9). ”Kun
tuotteen käyttäminen on helppoa, tehokasta ja miellyttävää, sanotaan että tuote on
käytettävä. Käytettävyys on siis tuotteen käyttämisen laadun mittari.” (Korhonen, 2000, 181)
Käyttävyys tuotteen ominaisuutena kuvaa sitä, kuinka sujuvasti käyttäjä käyttää tuotteen
toimintoja päästäkseen haluttuun päämäärään (Kuutti, 2003, 13).
Tuotteen tai palvelun käytettävyys on hyvä, kun käyttäjä voi tehdä tuotteella tai palvelulla
sitä, mitä olettaa tuotteella tai palvelulla voitavan tehdä ja tämä tapahtuu ilman esteitä,
epäröintiä tai kysymyksiä. Ollakseen käyttökelpoinen, tuotteen tai palvelun tulee olla
käytännöllinen, tehokas, mieleinen, opittava ja luokseenpäästävä. (Rubin & Chisnell, 2008,
4)
”Kansainvälinen standardijärjestö, ISO, määrittelee käytettävyyden kokonaisuudeksi, joka
kuvaa miten hyvin tietyt käyttäjät kykenevät käyttämään käytössään olevia työvälineitä
tiettyjen tehtävien suorittamiseen tietyssä ympäristössä tavoitteidensa saavuttamiseen”
(Kuutti, 2003, 15).
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Hyvää käytettävyyttä määritellään myös siten, että käyttäjäystävällisen ohjelman tai
systeemin tulee olla ymmärrettävä, vaivaton, kattava sekä esteettisesti miellyttävä. (Wiio,
2004, 29)

Virtuaalitodellisuus
Multisillan mukaan ”Virtuaalitodellisuus voidaan määritellä sellaiseksi (tietokoneella)
luoduksi paikaksi, jossa voi liikkua ja jonka esineitä voi interaktiivisesti manipuloida. Tila tai
paikka voi olla sellainen jota todellisuudessa ei ole olemassa.” (Ketamo & Multisilta, 2004,
33)
Falcão ja Soares viittaavat Shermaniin ja Graigiin, joiden mukaan virtuaalitodellisuus
(Virtual Reality) on ilmaisukeino, joka koostuu vuorovaikutteisista tietokonesimulaatioista,
jotka aistivat osallistujan aseman ja toiminnat ja korostavat tai lisäävät palautteen yhdelle
tai useammalle aistille tuoden tunteen henkisestä uppoutumisesta tai läsnäolosta
simulaatiossa (virtuaalimaailma) (Falcão & Soares, 2013).

1.4 Tavoitteet
Työn tavoitteena on työn teettäjän kannalta löytää käytettävyyden kriteerejä, jotka tuovat
hyvän

asiakaskokemuksen.

Konkreettisena

tutkimuskohteena

on

asuntoesittelyyn

suunniteltu virtuaaliohjelma, jonka on koettu olevan vielä vaikeakäyttöinen ja jonka
käytettävyyteen pyritään löytämään parannusehdotuksia.
Tavoitteena on käsitellä käytettävyyttä myös sen verran laajasti, että työstä olisi hyötyä
myös tulevaisuudessa kun muita digitaalisia sovelluksia otetaan käyttöön. Tavoitteena on
tarkastella käytettävyyttä varsinkin asiakasnäkökulmasta ja huomioida myös rakennusalan
ikääntyvät ja iäkkäät asiakkaat.
Yhtenä työn tavoitteena on myös kartoittaa asiakasnäkökulmasta muutamien rakennusalan
yritysten digitaalista tarjontaa niiden verkkosivujen avulla - millaisia sovelluksia on käytössä
ja miten asuntoja digitaalisesti esitellään.

1.5 Rajaus
Käytettävyyttä tullaan käsittelemään asiakasnäkökulmasta: millainen käytettävyys tuo
hyvän asiakaskokemuksen ja mitä käytettävyydessä on huomioitava.
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Käytettävyys koostuu monista asioista. Työssä käsitellään tarkemmin käytettävyyden
visuaalista ja rakenteellista puolta ja muut tekijät jätetään vähemmälle huomiolle.
Työn alussa on laajempi asiakaskokemukseen, käyttäjäkokemukseen ja käytettävyyteen
liittyvä kirjallisuuteen perustuva kirjallisuuskatsaus. Luvussa, jossa käytettävyyden
arvioinnin teoriaa esitetään, perehdytään tarkemmin ainoastaan niihin menetelmiin, joita
tullaan työn empiirisessä osassa käyttämään. Viimeisenä lukuna on tutkittu muiden
toimialojen ja digitaalisten palvelujen tarjontaa. Vertailuun on valittu muutamia suomalaisia
rakennusalan yrityksiä. Skanskaa ei ole otettu vertailuun tarkemmin mukaan, sillä työn
tekohetkellä oli meneillään verkkosivu-uudistus.
Työssä painotetaan käytettävyyttä erityisesti ikääntyvien ja iäkkäiden asiakkaiden
näkökulmasta.

1.6 Tutkimusmetodologia
Evaluointi on olennainen askel ohjelmiston tutkimuksessa ja kehittämisessä, erityisesti kun
se koskee uutta teknologiaa, kuten virtuaaliympäristöjä (Virtual Environments). Yksi haaste
tällaiselle evaluoinnille on kerätä tarvittavaa tietoa, jotta voitaisiin analysoida käyttäjien
käytöstä virtuaaliympäristössä. (Hanna et al., 2012)
Tutkimusmetodologiana on käytettävyyden arviointi käytettävyystestausten ja heuristisen
arvioinnin perusteella. Heuristinen arviointi pohjautuu Jakob Nielsenin ”Nielsenin listaan”.
Lisäksi on koottu kirjallisuuskatsaus työn teoreettiseen osaan. Empiirisessä osassa on
menetelminä käytetty arvioinnin lisäksi observointia ja haastatteluja.
Hanna et al. esittävät perinteisenä menetelmänä kerätä tietoa virtuaaliympäristön
käytettävyysongelmista sen, että pyydetään virtuaaliympäristön käyttäjiä raportoimaan,
ovatko he kokeneet jonkinlaisia ongelmia käytettävyyden suhteen tai jos joku muu
järjestelmän aspekti ei vastannut heidän tarpeitaan. Hanna et al. viittaavat Slateriin (2004)
todetessaan, että vaikka itseraportoitavien kyselylomakkeiden käyttö on yksi yleisimmin
käytetyistä metodeista kerätä tietoa, on kuitenkin osoitettu, että tämä tuottaa epäluotettavia
tuloksia. Hanna et al. jatkavat, että itseraportoitavaa tietoa voi myös kerätä
haastattelemalla. Tämä on kuitenkin aikaa vievää tehdä ja riippuen haastattelun
rakenteesta ja kysymysten luonteesta, tiedon kokoaminen voi olla vaikeaa. Erityinen
ongelma observoinnin ja haastattelun käytössä tiedon keräämisen menetelminä on suuri
vaivannäkö, joka vaaditaan tiedon myöhemmässä analysoinnissa. (Hanna et al., 2012)
Tässä työssä varsinainen käytettävyystestaus toteutettiin vain viidelle henkilölle.
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Myöhemmin tämä on perusteltu. Näille henkilöille tehtiin myös haastattelut ja lisäksi muita
haastatteluja on tehty muutamille muille, joten osallistujia oli sen verran rajoitettu määrä,
että tulosten kerääminen oli vielä mahdollista. Tässä tutkimuksessa Hannan et al.
ehdottamaa automatisoitua itsearviointimenetelmää ei käytetty, mutta sitä voisi ajatella
toteutettavan jatkotutkimusvaiheessa, kun ohjelma on saatu myös asiakkaiden käyttöön ja
asiakaskokemusta halutaan tutkia tarkemmin. Hanna et al. esittävät myös automatisoituja
menetelmiä,

joita

voidaan

käyttää

valottamaan

käyttäjien

vuorovaikutusta

virtuaaliympäristössä ymmärtääksemme paremmin, kuinka virtuaalimaailmaa käytettiin
hyödyksi ja millainen käytettävyys oli.

1.7 Työn rakenne
Ensimmäisessä

luvussa

johdatetaan

lukija

aiheeseen.

Tämä

luku

sisältää

tutkimusongelman ja tutkimuskysymykset, keskeisimpien käsitteiden määrittelyt, tavoitteet,
rajaukset, tutkimusmetodologian ja työn rakenteen.
Toisessa luvussa käsitellään asiakaskokemusta ja sen muuttumista. Luvussa tarkastellaan
myös digitaalista asiakaskokemusta, asiakaskokemuksen vaikutusta käytettävyyteen sekä
käyttäjäkokemusta ja kilpailijoita.
Kolmas luku keskittyy käytettävyyden tarkasteluun. Käytettävyyttä tarkastellaan: mitkä
ihmisen psykologiset tekijät ja ominaisuudet määräävät käytettävyyden ”lakeja”, miten
visuaalisuus vaikuttaa käytettävyyteen, mitä käyttäjistä on hyvä tietää, mitä käytettävyys on
virtuaalitodellisuudessa, mitä käytettävyydessä tulee huomioida ja mitkä seikat voivat koitua
ongelmiksi.
Neljännessä luvussa avataan käytettävyyden arviointia, millaisia menetelmiä on olemassa
sekä kerrotaan tarkemmin käytettävyystestauksesta, jonka pohjalta käytettävyystestit on
työhön suunniteltu.
Viidennestä luvusta alkaa varsinainen empiirinen tutkimus, jossa kerrotaan lähtökohdista,
testattavasta ohjelmasta sekä käytettävyystestien suunnittelusta, toteutuksesta ja
lopputuloksista.
Kuudennessa luvussa on toteutettu yritysvertailua muutamien rakennusalan yritysten
digitaalisista palveluista.
Seitsemännessä luvussa on työn johtopäätökset ja kahdeksannessa luvussa on
yhteenveto.
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2 DIGITAALINEN ASIAKASKOKEMUS
Asiakaskokemukseen vaikuttavat ihmisen tunteet ja alitajuisesti tehdyt tulkinnat. On hyvä
pitää mielessä, että asiakaskokemus ei ole asiakkaan rationaalinen päätös, vaan kokemus.
Tämän vuoksi asiakaskokemuksen muodostumiseen ei voida täysin vaikuttaa. Yritykset
voivat vaikuttaa siihen, millaisia kokemuksia ne pyrkivät luomaan. (Löytänä & Kortesuo,
2011, 11) On kuitenkin asiakkaasta kiinni, kuinka hän ottaa yrityksen luoman
asiakaskokemuksen vastaan. Vasta tässä vaiheessa syntyy asiakkaan subjektiivinen
kokemus.
Heinosen et al. mukaan asiakkaat tekevät itse asiakaskokemuksensa ja ne syntyvät heidän
oman toimintansa kautta. Asiakkaan asema on keskiössä. Ei keskitytä siihen, mitä yritykset
tekevät luodakseen palveluita niitä tarvitseville asiakkaille vaan siihen, mitä asiakkaat
tekevät palveluilla ja miten palvelu toteuttaa asiakkaan omia päämääriä. Heinonen et al.
korostavat asiakaskeskeinen logiikan (CDL, customer-dominant logic) merkitystä
pyrittäessä ymmärtämään syvällisesti asiakkaan kokemusta. On siis tarkasteltava sekä
asiakkaiden että yrityksen rooleja ja panosta. Usein otaksutaan, että palveluyritys voi
enemmän tai vähemmän hallita asiakaskokemusta, joka täten edustaa sekä yrityksen
suunnittelemaa prosessia sekä tulosta, johon pyritään. (Heinonen et al., 2010)
Nykyään kaupankäyntiin yleensä yhdistyy digitaalisuus tavalla tai toisella. Tämä ei suinkaan
sulje asiakaskokemusta pois vaan muuttaa sitä. Perinteisimmillään asiakaskokemus syntyy
asiakkaan

ja

esimerkiksi

myyjän

kommunikoidessa,

mutta

liiketoiminnan

monikanavaistuessa se on saanut uusia kohtaamisareenoja.
Digitaalisuus tukee liiketoiminnan tavoitteita. Liiketoiminnan kannalta on ensiarvoisen
tärkeää tietää, miten yrityksen strategia ja tavoitteet onnistutaan jalkauttamaan myös
markkinointiin ja myyntiin. Verkossa se vaatii kyvykkyyttä omaksua uusia menetelmiä ja
toimintatapoja ja reagointinopeutta menetelmien soveltamisessa alati muuttuvassa
ympäristössä. (Pyyhtiä et al., 2013, 21)
Digitaalisilla kanavilla voidaan tehostaa yrityksen liiketoimintaa, viestintää ja prosesseja
(operatiivinen tavoite) sekä tuottaa uudenlaista arvoa asiakkaalle ja täten luoda tiiviimpiä ja
vuorovaikutteisempia

asiakassuhteita

(strateginen

tavoite).

Digitaaliset

kanavat

mahdollistavat vuorovaikutteisen asiakkaan kuuntelun, tuotekehitykseen osallistumisen
sekä asiakaskohtaisen viestinnän, palvelujen ja tuotteiden kehittämisen. Kaikki nämä
lujittavat ja syventävät asiakassuhdetta. (Merisavo et al., 2006, 34) Yrityksessä
käyttöönotettu uusi sovellus, joka yrityksen kannalta edistää myyntiä, mutta asiakkaan
kannalta helpottaa ostopäätöstä, tuo asiakkaalle lisäarvoa. Jordanin ja Silcockin mukaan
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järjestelmä tuottaa lisäarvoa, kun se on hyvin vuorovaikutuksessa käyttäjiensä ja muiden
järjestelmien kanssa (Jordan & Silcock, 2006, 233).
Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2012 suomalaisista 16-74-vuotiaista 90 % käytti jo
internetiä. Verkkokaupan osuus ja asiakasmäärät kasvavat. Suomalaisista kaksi
kolmasosaa osti tuotteita tai palveluita verkosta. Suomalaisista jo puolet on internetin
yhteisöpalvelujen käyttäjiä. Mobiilinetin käyttö eri päätelaitteilla ja älypuhelimilla yleistyy
myös kovaa vauhtia. Jo 43 % suomalaisista 15-79-vuotiaista käyttää internetiä liikkuessaan,
esimerkiksi työmatkoilla tai vapaa-aikana. (Pyyhtiä et al., 2013, 21) Koska digitalisaatio
kehittyy kovaa vauhtia, täytyy kehityksessä pysyä mukana ja kilpailijoiden kanssa samalla
viivalla tai mieluummin vähän edellä.
Digitalisaation lisääntyessä organisaatioille avautuu rajattomasti uusia mahdollisuuksia
kehittää uudenlaisia palveluita ja kasvattaa liiketoimintaa. Tämä tuo myös mukanaan
haasteita. Digitalisaation myötä asiakas on vahvasti mukana arvon luonnissa organisaation
eri funktioissa kuten tuotannossa, myynnissä, markkinoinnissa ja tuotekehityksessä.
Yritysten tuleekin olla asiakasviisaita eli tietoisia siitä miltä asiakkaan maailma näyttää.
Arvon muodostuksen kannalta oleellisia seikkoja tulee tunnistaa ja hyväksyä sekä reagoida
niihin.

Harva

yritys

kuitenkaan

käyttää

asiakasviisautta

hyväkseen

positiivisen

asiakaskokemuksen luomisessa. Perinteiset asiakastyytyväisyyskyselyt, joilla selvitetään
asiakaskokemusta, eivät riitä asiakasviisauden hyödyntämiseen. Niiden antama kuva
tuotteesta tai palvelusta on hyvin rajoittunut. Arvo luodaan tänä päivänä asiakkaan ja
toimittajan yhteistyössä digitaalisessa ja nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Siksi
tarvitaan innovatiivisia menetelmiä, alustoja ja työkaluja (esimerkiksi pelillistäminen,
sosiaalinen media, teollinen internet) asiakasviisauden hyödyntämiseen. Monet asiakkaat
ovat valmiita jakamaan asiakasviisauttaan, mutta yritysten tulee osata hyödyntää sitä
parantaakseen asiakaskokemustaan (asiakkaiden kokemuksia palveluista ja tuotteista).
(Sore & Ukko, 2015, 27)
”Digitaalinen asiakaskokemus on merkittävä kilpailutekijä niin kuluttajakaupassa kuin
yritysten välisessä liiketoiminnassakin. Sama pätee yli toimialarajojen, sillä kaikki
liiketoiminta perustuu asiakkaan tarpeen ymmärtämiseen ja kykyyn toteuttaa se”. (Filenius,
2015, 120)
Asiakaskokemus muodostuu kohtaamisista, mielikuvista ja tunteista, jotka asiakas
yrityksen toiminnasta muodostaa. Mitä vahvempia tunteet, kohtaamiset ja mielikuvat ovat,
sitä vahvempi on asiakaskokemus. Hyvään, vahvaan asiakaskokemukseen tarvitaan
elämyksiä. Tässä yhteydessä elämyksellä tarkoitetaan voimakasta positiivista kokemusta,
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johon liittyy vahva tunne. ”Elämys on merkittävä, positiivinen ja ikimuistoinen kokemus, joka
voi tuottaa kokijalleen henkilökohtaisen muutoksen” (Tarssanen & Kylänen, 2009, 11).
”Elämystalouden ytimessä on ajatus siitä, että asiakkaalle tuotettavan palvelun arvoa
voidaan lisätä kehittämällä palvelukokemuksen elämyksellisyyttä” (Kalliomäki, 2014, 27).
Perinteisesti palvelu on määritelty palveluntuottajien näkökulmasta. Asiakaskeskeisen
(customer-dominant) näkemyksen mukaan Heinonen et al. katsovat kuitenkin, että
asiakkaat tekevät itse asiakaskokemuksensa ja että ne syntyvät asiakkaiden oman
toiminnan kautta. Useiden tutkijoiden (Forgas ja Bower 1987, White 2006, Ravald 2008,
Sandström et al. 2008) mukaan asiakasta tulisi pitää aktiivisena osallistujana. Asiakkaat
luovat aktiivisesti omaa kokemusmaailmaansa valitsemalla, minkä tyyppisiä kokemuksia he
etsivät

käsiinsä.

Asiakkaan

mieliala,

ymmärtäminen

ja

tulkinta

vaikuttavat

palvelutapahtuman koettuun tulokseen. Heinonen et al jatkavat, että yrityksen tavoittelemat
kokemukset eivät aina ole ekvivalentteja asiakkaan todellisten kokemusten kanssa.
(Heinonen et al., 2010)
Perinteisessä

ostotapahtumassa

asiakasta

palvellaan

esimerkiksi

palvelutiskillä.

Palvelemassa voi olla kuka tahansa yrityksen asiakaspalvelijoista. Asiakaspalvelijoilla on
kuitenkin aina väistämättä eroja muun muassa ihmissuhdetaidoissa. Asiakaspalvelijan
huono päivä voi heijastua asiakkaan palvelukokemukseen. Tällaisia ongelmia ei synny
digitaalisissa kanavissa vaan kokemus on yleensä tasalaatuinen. Suurimpana haasteena
onkin kehittää digitaalinen palvelukokemus sellaiseksi, että se asiakkaiden tarpeiden
täyttämisen lisäksi jättää jälkeensä positiivisen mielikuvan (Filenius, 2015, 26) ja halun
palata palvelun pariin uudelleen. Hyvässä digitaalisessa asiakaskokemuksessa onkin
avainasemassa

palvelun

käytettävyys.

Jos

palvelu

on

helppokäyttöinen

ja

käyttäjäystävällinen sekä helposti ymmärrettävä, on asiakkaan kokemus parempi kuin jos
nämä eivät toteudu.
Digikanavien käytössä asiakasrajapinnassa ei ole kyse vain asiakkaiden kanssa
viestimisestä asiakashankinnan hyväksi tai vanhojen asiakkaiden tietämyksen lisäämisestä
yrityksen tarjonnasta. Asiakaspalvelu ja kaupankäynti tulee yhdistää viestintään niin, että
ne toimivat yhdessä luoden asiakkaalle toimivan ja yhtenäisen asiakaskokemuksen. Toisin
kuin usein tehdään, tulisi viestintä, asiakaspalvelu ja kaupankäynnin toiminnot nähdä
yhtenä kokonaisuutena. Tällöin asiakasnäkökulma pysyy keskeisenä ja vältytään siltä, että
toimintoja kehitetään erillään toisistaan. (Merisavo et al., 2006, 31)
Heinonen et al. esittävät, että asiakaskokemuksia ei tulisi ymmärtää vain suorana
vuorovaikutuksena asiakkaan ja yrityksen välillä vaan jonakin, joka menee suoran
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vuorovaikutuksen ulkopuolelle. Verhof et al. (2009) mukaan asiakkaan näkökulmasta
palvelutapahtumat ovat vain osa meneillään olevaa toisiinsa liittyvien kokemusten virtaa.
Arnould ja Price (1993) kuvailevat, kuinka kokemukset ennen ja jälkeen palvelutapahtuman
vaikuttavat kokonaiskokemukseen. Verhof et al. (2009) esittävät, että asiakaskokemus
perustuu kokonaiskokemukseen, joka laajenee ostotapahtuman ulkopuolelle. Siten
asiakaskokemusta ei pitäisi ymmärtää episodina vaan osana asiakkaan meneillään olevaa
elämää. Asiakaskokemuksen kaikki osat voidaan nähdä jatkuvina prosesseina, joiden tulos
yhdistyy asiakkaan kokemuksiin arvosta. (Heinonen et al., 2010)
Asiakassuhteen vahvistumiseen voi vaikuttaa se, että asiakas kokee saavansa apua tiedon
etsimiseen, tuotteen tai palvelun käyttöön ja kysymyksiin liittyvissä tilanteissa sekä
osallistumalla tuotekehitykseen ja tulevansa huomioiduksi. Digitaaliset kanavat tarjoavat
uudenlaisen tavan kuunnella asiakasta. Vaikka tiedon hakeminen on keskeinen asia
internetin

käytössä,

asiakkaille

ei

riitä

pelkkä

tieto.

Asiakkaat

arvostavat

päätöksentekoapua, erilaisia hakusysteemejä ja personoituja suosituksia. ”Internetsivun
sisältö on palvelu, jonka brändi tarjoaa asiakkaalle.” (Merisavo et al., 2006, 36)
Yrityksen imagon kannalta on tarpeen ymmärtää, mitkä ovat sellaisia digitaalisten
sovellusten ongelmia, jotka näkyvät yrityksen sidosryhmille ja kuinka sidosryhmät voivat
nämä ongelmat tulkita. Yrityksen sisäiset digitaalisten sovellusten käyttäjät nostavat esille
helposti omat tarpeensa ja esimiesten on helpompaa kuunnella yrityksen sisäisiä
kommentteja kuin sidosryhmiltä tullutta palautetta. Tästä tuloksena eri sovellusten
kriittisyyden arvioinnin puolueettomuus voi kärsiä. (Jordan & Silcock, 2006, 232)
Vuoden 2014 IBM:n teettämän digitaalista asiakaskokemusta koskevan tutkimuksen
mukaan kun tutkittiin kuluttajien kokemusta digitaalisista palveluista pöytäkoneella,
palveluita erinomaisina piti vain 49 prosenttia vastaajista. Palveluiden käyttöön tabletilla
tyytyväisiä oli vain 25 prosenttia ja 18 prosenttia älypuhelinten palveluja käyttävistä.
Kaikkiaan 37 prosenttia pitivät kokemusta mobiililaitteella huonompana kuin pöytäkoneella.
(Filenius, 2015, 77)

2.1 Käyttäjäkokemus
Käyttäjäkokemuksen

ja

asiakaskokemuksen

merkittävä

ero

on

se,

että

käyttäjäkokemuksesta puhuttaessa käyttäjät voivat olla paitsi asiakkaita myös yrityksen
työntekijöitä, muita sidosryhmiä tai keitä tahansa, jotka ovat vuorovaikutuksessa palvelun
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kanssa. Asiakaskokemus puolestaan koskee vain asiakkaita – sekä yksityisasiakkaita että
yritysasiakkaita.
Digitaalisten palveluiden käyttäjät ovat myös kaikki yksilöitä, joten yhtä vaikeaa kuin on
suunnitella kaikkia autoilijoita miellyttävä auto, on myös suunnitella kaikkia käyttäjiä
miellyttävä tietojärjestelmä. Toki on luotu paljon suosituksia, jotka on hyvä huomioida
suunnittelussa, mutta menestyksen takaavaa listaa tai mallia ei ole olemassa eikä sellaista
voida toteuttaakaan. (Filenius, 2015, 29) Käyttäjäkokemus on subjektiivista ja siihen voivat
vaikuttaa myös muun muassa ympäristö, käyttötilanne ja aiempi kokemus.
Määritelmän

mukaan

käyttäjäkokemus

käsittää

kaikki

aspektit

loppukäyttäjävuorovaikutuksesta yrityksen, sen palvelujen ja sen tuotteiden kanssa.
(Nielsen & Norman). Tuotteen käyttäjäkokemukseen kuuluu siis paitsi tuotteen
käyttämiskokemus, myös tuotteen valmistajan brändi sekä käyttäjän mielikuva ja kokemus
koko

tuoteperheestä.

Www-kauppapaikkojen

tapauksessa

voidaan

puhua

myös

asiakaskokemuksesta tai asiakkuuskokemuksesta. Esimerkiksi verkkokaupassa saatu
hyvä

käyttäjäkokemus

asiakaskokemuksen,

voi

joka

huonon

voi

jälkimarkkinoinnin

johtaa

koko

palvelun

takia

aiheuttaa

hylkäämiseen,

huonon

vaikka

itse

kauppapaikkasivusto olisikin hyvä. (Sinkkonen et al., 2006, 249)
Asiakaskokemuksessa on kyse yrityksen asiakkaan saamasta kokemuksesta, joka
houkuttelee

asiakkaan

käyttämään

yrityksen

palvelua.

Asiakaskokemus

sisältää

käyttäjäkokemuksen, kun on kyse digitaalisen palvelun käytettävyydestä asiakkaan
näkökulmasta. Käyttäjäkokemus muodostuu palvelun käytöstä. Tällöin sovelluksen käyttäjä
voi olla asiakas, mutta myös yrityksen työntekijä. Käyttäjäkokemus viittaa vain sovelluksen
ja käyttäjän väliseen vuorovaikutukseen ja sen onnistumiseen kun asiakaskokemus
puolestaan viittaa asiakkaan ja yrityksen väliseen vuorovaikutukseen.
Käyttäjäkokemus riippuu tuotteen lisäksi myös käyttäjästä (persoonallisuus, aiemmat
kokemukset, mielentila) sekä käyttöolosuhteista (aikarajoitteet, fyysinen ja sosiaalinen tila).
Käyttäjällä voi olla tunteita tuotetta kohtaan (joko pitää tai ei pidä tuotteesta, sen
toiminnoista, ulkonäöstä, käytettävyydestä). Tuotteen omistaminen voi myös herättää
tunteita (ylpeys, kateus) sekä tuotteen käyttö voi synnyttää tunteita (turhautuminen,
mielihyvä). Lisäksi on mahdollista, että tuote assosioituu johonkin tapahtumaan tai
tilanteeseen ja nostaa välillisesti tunteet pintaan. (Sinkkonen et al., 2006, 261)
Hyvällä suunnittelulla ja käytettävyydellä pyritään hyvään käyttäjäkokemukseen ja
asiakasrajapinnassa hyvän käyttäjäkokemuksen kautta hyvään asiakaskokemukseen. Kun
käyttäjäkokemus syntyy käyttäjän ja tuotteen vuorovaikutuksesta, niin asiakaskokemus
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syntyy asiakkaan ja yrityksen välisestä vuorovaikutuksesta välillisesti yrityksen tarjoaman
palvelun kautta.
Taulukossa 1 Sinkkonen et al. jakavat käyttäjäkokemukseen liittyvät tuoteominaisuudet
neljään ryhmään:
Taulukko 1: Käyttäjäkokemukseen liittyvät tuoteominaisuudet (Sinkkonen et al., 2006, 261)
Tuotteen substanssi

Tuotteen vetovoima

•Tuotteen tarkoitus
käyttäjälle, sen sisältö
ja toiminnallisuus eli
käyttöarvo käyttäjälle

Keinosen

Tuotteen käytettävyys

•Ulkoasu, brändi,
tuotteen näyttöarvo
käyttäjälle.
Vetovoimaan liittyy
seuraavia
ulottuvuuksia:
•ulkoasu ja estetiikka
•mielikuvat ja tunteet
•muoti, trendikkyys ja
elämäntapa
•uutuus ja tuttuus

mukaan

kuluttajat

tulevat

Tuotteen uskottavuus

•Käytön sujuvuus ja
virheettömyys:
•helppokäyttöisyys
•tehokkuus
•miellyttävyys
•löydettävyys
•esteettömyys

jatkuvasti

•ulkoasu
•laatu
•luotettavuus ja
toimintavarmuus
•imago ja katuuskottavuus

tietoisemmiksi

ja

vaativimmiksi

käytettävyyden suhteen. Ihmiset pettyvät tuotteisiin, jotka ovat vaikeakäyttöisiä ja valitsevat
seuraavalla

kerralla

käytettävyydestä

toisen

tuotteiden

tuotteen.

Keinosen

arvioinnin

ja

tutkimuksessa

valintapäätösten

kehitettiin

kriteerinä

malli

kuluttajan

päätöksenteon kannalta. Mallin konkreettisimman tason muodostavat kuluttajien käsitykset
käyttöliittymän ominaisuuksista – toiminnoista, logiikasta, informaation esitystavasta ja
käyttöohjeista. Nämä kuluttaja ymmärtää ja tulkitsee aiemman kokemuksensa, tietonsa ja
motivaationsa perusteella. Seuraavan arvioinnin tason muodostavat kuluttajan käsitykset
tuotteen ja hänen itsensä välisestä kommunikoinnin laadusta. Kommunikoinnin osa-alueet
ovat hyödyllisyys ja helppokäyttöisyys. Helppokäyttöisyys on käytettävyyskäsitteen ydin,
kun käytettävyyttä käsitellään sen suppeimman tulkinnan mukaan. Mallin kolmas ja yleisin
arviointitaso on tunnepohjaisen vuorovaikutuksen vaikuttavuus. Arviointi tällä tasolla on
hyvin henkilökohtaista, sillä siinä korostuvat esteettiset ja arvoihin liittyvät kriteerit.
(Keinonen, 2000, 92-95)
Keinosen mallin esittämät käytettävyyden kriteerit:


Toiminnallisuus (functionality, FCN)



Loogisuus (logic ,LOG)



Informaation esitystapa (presentation, PRE)



Käyttöohjeet (documentation, DOC)
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Hyödyllisyys (usefulness, USE)



Helppokäyttöisyys (ease-of-use, EOU)



Tunteisiin vaikuttavuus (affect, AFF)

”Näitä kriteereitä voi yhdistää toisiinsa eri tavoin (kuva 1) ja käyttää syntyneitä ryhmityksiä
käytettävyyden käsitteen jäsentämiseen.” Attribuutit liittyvät joko henkilökohtaisiin
valintakriteereihin, suoraan tuotteeseen tai tuotteen toiminnallisuuteen. (Keinonen, 2000,
95)

AFF

USE

EOU

FNC

PRE
LOG

Kuva 1. Keinosen Teoreettinen malli käytettävyyden attribuuteista tuotteen arvioinnissa.
(Keinonen, 2000, 95)
Iäkkäillä ihmisillä on todettu teknologian pelkoa esteenä uuden teknologian käyttöönotolle.
Pelätään, osataanko välineitä käyttää. (Mäensivu, 2003, 138) Hyvä ja helppo käytettävyys
on vastaus teknologian pelkoon. Jos ohjelma tai järjestelmä on tarpeeksi helppo käyttää,
se myös koetaan vähemmän pelottavana, kun ymmärretään mitä ollaan tekemässä ja miten
toiminnot toimivat.
Asiakkaalle tulee olla selvää muun muassa miten verkkopalvelua käytetään, miten sinne
mennään, miten navigoidaan, tilataan, ostetaan, täytetään lomakkeita, ymmärretään
tekstejä, muokataan ja lisätään tietoja. Käytettävyys muodostuu kaikista näistä
yksityiskohdista, joiden pitää olla oikeassa järjestyksessä, selkeitä, loogisia ja
ymmärrettäviä. Informaatiota tulee olla riittävästi, mutta ei liikaa. (Vastamäki, 2013, 121122)
Yksittäisen verkkosivun suunnittelu ei parhaassakaan tapauksessa voi yksin tuottaa
onnistunutta asiakaskokemusta, mutta jos käytettävyydessä epäonnistutaan, sen voi pilata
täysin. ”Onnistunut digitaalinen asiakaskokemus syntyy, kun asiakkaan tarpeet on
ymmärretty oikein, prosessit tukevat asiakastarpeen toteuttamista, järjestelmät tukevat
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prosesseja ja verkkopalvelun käytettävyys ilmentää jälleen asiakkaan käyttäytymisen
ymmärrystä”. (Filenius, 2015, 30)
Positiivinen käyttäjäkokemus kannustaa ihmisiä käyttämään tuotteita tai palveluja.
Positiiviseen käyttäjäkokemukseen vaikuttaa käsite pystyvyyden tunne. Pystyvyydellä
tarkoitetaan, että käyttäjä osaa ja pystyy hallitsemaan tuotteen käyttöä. Tähän
kokemukseen vaikuttavat muun muassa henkilön koulutus, työkokemus, tulot, asuinpaikka,
terveys, mahdolliset toiminnanvajavuudet, sukupuoli ja ikä. Käyttäjäkokemukseen
vaikuttavat myös teknologian monimuotoisuus ja käyttäjän sosiaalisen verkoston vaikutus
teknologian käyttöön. Negatiivinen käyttäjäkokemus puolestaan aiheuttaa negatiivisen
suhtautumisen teknologiaa kohtaan. Negatiivinen käyttäjäkokemus voi johtua esimerkiksi
vaikeakäyttöisyydestä tai heikosta käytönopetuksesta. (Saariluoma et al.,2010, 43-44)
Käytön opettaminen ja opittavuus on huomioitava suunnitteluvaiheessa, kun tiedetään
kenelle sovellusta suunnitellaan. Jos sovellus tai palvelu tulee yrityksen sisäiseen käyttöön,
voi sen käytön opettaa työntekijöille. Jos palvelun on tarkoitus tulla asiakaskäyttöön, on sen
käytettävyyden oltava niin yksinkertaista, että käytettävyyden opetteluun ei tarvita
ulkopuolista henkilöä vaan palvelu on käytettävissä ilman erityisosaamista. Saariluoma et
al. jatkavat, että jotta pystyvyyden tunne voisi käyttäjillä vahvistua, ei teknologian
suunnittelussa tulisi rajoittua vain käytettävyyden suunnitteluun. Käytettävyys on vain yksi
osa käyttäjäkokemusta. Käyttäjäkokemukseen vaikuttavat monet muutkin tekijät, jotka
muotoutuvat ihmisten tunteiden kautta. (Saariluoma et al., 2010, 44) Suunnittelijat
tarvitsevatkin systemaattisia menetelmiä joiden on tehtävä mahdolliseksi käyttäjän
tunteiden ymmärtäminen. Nämä empaattiset menetelmät ovat aina käyttäjäkeskeisiä (usercentered) siten, että ne vaativat kanssakäymistä todellisten käyttäjien kanssa. Ne ovat
myös muun muassa visuaalisia, halpoja, tulkitsevia ja testattuja todellisissa ympäristöissä.
(Koskinen et al., 2007, 8)
Black ja Kankainen korostavat, että kaikki parannukset käyttäjäkokemuksessa eivät ole
kalliita ja hyvinkin pienet muutokset tuotteissa ja palveluissa voivat parantaa käyttäjien
kokemusta

niistä.

Esimerkiksi

Lontoon

metrossa

ihmiset

kyselivät

jatkuvasti

informaatiokioskista metrokarttoja (tube maps), jotka kuitenkin jo olivat asiakkaiden
nähtävissä mutta otsikon ”Journey Planner” alla. Nimet vaihdettiin ja käyttäjäkokemus
parani jo näin pienellä korjauksella. (Koskinen et al., 2007, 148)
Kankainen viittaa myös Gaveriin, joka kirjoittaa: ”Ei ole olemassa neutraalia käyttöliittymää.
Kaikki suunnittelu tuo esiin käyttäjän tunteet tai siirtää siihen tunteita suunnittelijalta,
riippumatta siitä, ajatteleeko suunnittelija tätä tai onko hän tästä edes mitenkään tietoinen.”

23

Koska tunteet ovat osa käyttäjäkokemusta, suunnittelijan tuleekin olla tietoinen niistä.
(Koskinen et al., 2007, 153)

2.2 Asiakaskokemus, kilpailijat ja muut toimialat
Asiakaslähtöinen kilpailijoiden vertailu yritysten välillä on muuttunut ja helpottunut viime
vuosina. Filenius huomauttaa, että yritykset kohtaavat kilpailua eri tavalla kuin aiemmin,
jopa yrityksen omissa tiloissa kilpailijat ovat läsnä – asiakkaan kämmenellä (Filenius, 2015,
18).
Tuotetietojen löytäminen ja tuote-esittely ovat tärkeitä myös digitaalisissa kanavissa. Jos
ajattelee perinteistä kauppaa, niin siellä parhaassa tapauksessa somistajat suunnittelevat
tuotteiden esillepanon ja esittelyn. Verkossa tuotteiden esittely on yhtä tärkeää, ellei jopa
tärkeämpää. Perinteisessä kaupassa visuaalisen aistimuksen lisäksi tuotetta voi tunnustella
ja kokeilla, verkossa visuaalinen kokemus on ainoa, jonka pitää vakuuttaa asiakas
tuotteesta. Filenius korostaa, että tuotetietojen tulee olla kattavia. Tuotetiedoista tulee
ilmetä kaikki tarvittava ja vähintään sama kuin kilpailijoilla. Hän korostaa faktatietojen lisäksi
kuvien merkitystä ja ottaa esimerkiksi lomakohteiden hotellien vertailun. Tarjolla olevista
tuotteista tulee olla riittävät faktat ja laaja valikoima kuvamateriaalia. (Filenius, 2015, 89)
Tuotteita voi vertailla eri ominaisuuksien osalta ja digitaaliajan kuluttajina olemmekin
oppineet, että aina on vaihtoehtoja. Vertailu on käyttökelpoinen toiminto. Sivuston design
vaikuttaa siihen, kuinka miellyttävää tuotteiden vertaileminen keskenään on. Helpoiten
tämä onnistuu, kun tuotteet esitetään rinnakkain taulukkomuotoisena. (Filenius, 2015, 95)
Joillakin rakennusalan yrityksillä on myös käytössään vertailutoiminto.
Käytettävyyden

vaatimukset

kasvavat

entisestään,

kun

siirrytään

työntekijän

työympäristöstä kuluttajan arkeen. Työntekijän pitää käyttää järjestelmää työnsä
tekemiseen, vaikka ei tästä järjestelmästä pitäisikään. Kuluttaja puolestaan äänestää
jaloillaan huonosti suunniteltuja järjestelmiä kohdatessaan. Käyttäjäkokemuksesta on siten
tullut myös kilpailutekijä. (Filenius, 2015, 29) Maailman digitalisoituessa, kilpailevilla
yrityksillä on usein samantapaista tarjontaa digitaalisten palveluiden osalta. Jos kuitenkin
kilpailijan sovellus miellyttää asiakasta enemmän ja sitä on esimerkiksi helpompi käyttää,
niin asiakas siirtyy nopeasti kilpailijan sivuille. Hyvä käytettävyys on kuitenkin työntekijänkin
näkökulmasta tärkeää, sillä se säästää aikaa ja täten myös rahaa sekä motivoi käyttäjää.
Myös Vastamäen mukaan verkkopalvelun käytettävyyden tulee olla helppoa, tehokasta ja
miellyttävää. Jos asiakkaan kokemus on positiivinen, asiakas palaa palvelun pariin
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mielellään. Jos kokemus ei miellytä, kilpailija on verkossa hyvin lähellä. Jos kokemus
tuottaa suuria ongelmia, asiakas voidaan menettää lopullisesti. (Vastamäki, 2013, 121)
”Asiakaskokemus on aina yksilöllinen, hyvin henkilökohtainen. Tunteet ja mielikuvat ovat
absoluuttisesti kiistattomia yksilön näkökulmasta. Asiakas on siis aina oikeassa, koska hän
tulkitsee asiaa puhtaasti omasta näkökulmastaan – eikä kenelläkään ole siihen vastaan
väittämistä”. (Filenius, 2015, 25)
Kilpailijoista erottautuminen on oleellista myös digitaalisissa kanavissa ja erottautua voi
myös positiivisesti. Yritys voi esimerkiksi tuottaa kohderyhmälleen relevanttia tietoa tai pitää
vaikka keskustelupalstaa. Tuotetiedot voivat olla sivuosassa. Rakennusalan yrityksessä,
voisi siten ajatella verkkosivuilla olevan myös kohderyhmille suunnattua tietoa esimerkiksi
ikäihmisten asumisesta ja asumisvaatimuksista sekä kuinka niihin voidaan vastata.
Verkkosivuilla on hyvä olla myös tietoa esimerkiksi asuinalueista, palveluista, muutosta,
uusien ja vanhojen asuntojen eduista ja haitoista. Näiden tietoa sisältävien palstojen
ansioista

kuluttajia

ja

potentiaalisia

asiakkaita

saataisiin

vierailemaan

yrityksen

verkkosivuilla.
Saumattoman monikanavaisen asiakaskokemuksen hyvä esimerkki on Netflix, joka on
onnistunut luomaan toimivan palvelukokonaisuuden. Käyttäjä kirjautuu tunnuksillaan
palveluun ja voi aloittaa ohjelman katsomisen työpaikan tietokoneelta. Kotimatkallaan hän
voi jatkaa katsomista linja-autossa matkapuhelimen sovelluksella. Ohjelma käynnistyy aina
samasta kohdasta, johon sen on edellisellä katselukerralla keskeyttänyt. Kotona ohjelman
katsomista voi taas jatkaa tietokoneelta tai älytelevisiosta, josta löytyy Netflixin sovellus.
Jälleen ohjelma jatkuu siitä kohdasta, johon viimeksi jäätiin. Käyttäjän näkökulmasta
siirtyminen kanavasta tai laitteesta toiseen tapahtuu saumattomasti. Ohjelmaa ei tarvitse
kelata, vaan palvelu tekee sen käyttäjän puolesta. Tämä on pieni yksityiskohta, mutta antaa
erinomaisen

asiakaskokemuksen.

(Filenius,

2015,

47)

Netflixin

toimintaa

voisi

asuntokaupassa soveltaa siten, että kun on olemassa sovellus, jossa voi tehdä
materiaalivalintoja tai sisustuksia, niin sisustamansa asunnon voisi aina tallentaa ja samaa
sisustusta pääsisi jatkamaan koneesta riippumatta koodin avulla.
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3 KÄYTETTÄVYYS
3.1 Mitä käytettävyydellä tarkoitetaan
Käytettävyydessä on kysymys ihmisen ja koneen vuorovaikutuksesta. Käytettävyys ei
kuitenkaan rajaudu tietoteknisiin tuotteisiin vaan esimerkiksi ovellakin on käyttöliittymä,
jonka yksi ominaisuus käytettävyys on. Ovesta ei aina selviä, kuinka se avataan. Kun oveen
lisätään pieni visuaalinen vihje, on käyttäminen paljon helpompaa. (Kuutti, 2003, 13)
Esimerkiksi Helsingin Stockmannilla asiakkaat yrittävät työntää ovia auki pitkän kahvan
kummastakin päästä. Käytettävyyden kannalta on hyvä, että oveen on kiinnitetty ”työnnä”tarra, sille puolelle, josta ovi on tarkoitus työntää auki. Tarra vain saisi todennäköisesti olla
hieman kookkaampi. Toinen havainto oven käytettävyydestä on julkistilassa remontin
yhteydessä uusittu lasinen keittiön ovi. Lasiovi oli pelkkää lasia ja kevyen näköinen, mutta
ihmiset alkoivat kävellä sitä päin, joten siihen piti liimata iso punainen tarra varoitukseksi.
Nielsenin mukaan käytettävyys koostuu muun muassa opittavuudesta, tehokkuudesta,
muistettavuudesta, pienestä virhealttiudesta ja miellyttävyydestä (kuva 2).
Nielsenin mukaan käytettävyys on suhteellisen suppea käsite ja sitä voidaan pitää osana
järjestelmän hyväksyttävien ominaisuuksien mallia. Siinä pohditaan onko järjestelmä
tarpeeksi hyvä tyydyttääkseen käyttäjän tai potentiaalisten sidosryhmien (asiakkaat,
johtajat) kaikki tarpeet ja vaatimukset. Kokonaishyväksyttävyys on siis sosiaalisen
hyväksyttävyyden ja käytännöllisen hyväksyttävyyden yhdistelmä (kuva 2). (Nielsen, 1993,
24)

Kuva 2. Käytettävyyden osatekijät. (Nielsen, 1993, 25)
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Wiio määrittelee
ymmärrettävä,

hyvän

vaivaton,

käytettävyyden

eli

kattava

esteettisesti

sekä

käyttäjäystävällisen
miellyttävä.

ohjelman

olevan

Ymmärrettävän

sovelluksesta tekee se, että käyttäjän on helppo päätellä, miten hän pääsee haluamaansa
lopputulokseen. Ymmärrettävän sovelluksen käyttäjän on myös helppo päätellä, mitä sillä
voi tehdä. Vaivattoman sovelluksesta tekee se, että tehtävistä suoriutuu mahdollisimman
yksinkertaisella tavalla. Vaivalloinen toimenpide vie myös yleensä aikaa ja tämän vuoksi se
voi tuottaa taloudellista tappiota. Kattavan sovelluksesta tekee se, että siinä on riittävästi
toimintoja ja tietoja, joita käyttäjä tarvitsee suorittaakseen tehtävät, jotka sovelluksella on
tarkoitus tehdä. Esteettinen miellyttävyys viestittää käyttäjälle puolestaan laadusta ja
osaamisesta. (Wiio, 2004, 29)
Viimeaikoina on noussut esiin, että HCI:ssä tärkeää on käytettävyyden lisäksi myös
luottamus.

Salanitrin

et

al.

tutkimus

on

ensimmäisiä

tutkimuksia,

joissa

virtuaalitodellisuusjärjestelmissä tutkitaan luottamusta. Tämä tutkimus on osoittanut, että
luottamus on erilaisten järjestelmien avaintekijä. Luottamusta teknologiaan voidaan tukea
tai torjua koetulla käytettävyydellä. Siksi huono käytettävyys voi vaarantaa yksilön
luottamuksen käyttämäänsä teknologiaan ja johtaa negatiiviseen asenteeseen tuotetta
kohtaan. Virtuaaliympäristössä luottamuksen ja käytettävyyden välistä suhdetta on tutkittu
vasta vähän. Tässä tutkimuksessa osoitettiin, että virtuaalitodellisuuden käytössä ihmisten
tyytyväisyydellä ja luottamuksella on vahva riippuvuus toisistaan ja että riippuvuus
käytettävyyden ja luottamuksen välillä on olemassa erilaisissa järjestelmissä. (Salanitri et
al., 2015)
Mäensivu korostaa, että käytettävyyden oppiminen vaatii erityisiä viestintävalmiuksia ja hän
onkin esittänyt viestintävalmiuksien kolmijaon. Yksilön viestintävalmiuksia ovat välineet,
taidot ja motivaatio. Välineet ovat ainoa, joita joko on tai ei ole. Esimerkiksi taitoja voi olla
jonkin verran, mutta ei kuitenkaan riittävästi viestinnän onnistumiseksi. Ääritilanteessa
yksilöllä voi olla esimerkiksi taidot ja motivaatio viestiä, mutta ei välineitä. Yksilöllä voi myös
olla taidot ja välineet, mutta ei motivaatiota. Kaikki nämä osa-alueet ovat tärkeitä ja liittyvät
toisiinsa, mutta motivaatioon on vaikeinta vaikuttaa, kun taas välineiden puute on helpointa
korjata, taloudellisista resursseista toki riippuen. Taito viestiä voidaan opettaa, jos
oppimismotivaatiota löytyy. Iäkkäimmissä käyttäjäryhmissä on havaittavissa heikkoutta
usein näillä kaikilla alueilla, siksi niihin onkin kiinnitettävä huomiota. (Mäensivu, 2003, 4445)
Käytettävyydellä on myös välillinen merkitys. Tehokkaan käytettävyyden kautta voidaan
saavuttaa merkittäviä taloudellisia etuja. Jos ajatellaan, että jossain laajalti käytössä
olevassa sovelluksessa on käytettävyysongelma, jonka takia jonkin asian tekeminen kestää
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20 sekuntia kauemmin kuin, jos ongelmaa ei olisi ja lisäksi jos oletetaan, että sovellusta
käyttää 500 000 käyttäjää kukin kaksi kertaa päivässä (Kuutti, 2003, 16), niin tämä on jo
miljoona käyttökertaa eli 20 000 000 ”ylimääräistä” sekuntia. Tämä tekee päivinä noin 231
”ylimääräistä” vuorokautta, kuin jos käytettävyysongelmaa ei olisi. Tästä syntyy ylimääräisiä
kustannuksia. Tämä pätee myös asiakkaan kokemaan käyttökokemukseen. Jos asiakkaan
käyttämää sovellusta on käyttövirheestä johtuen hidas käyttää, asiakas siirtyy nopeasti
kilpailijan nopeampaan versioon.
Tietojenkäsittelyliiton ja Cap Gemini Ernst & Young Oy:n vuonna 2003 yhteistyönä teetetyn
tutkimuksen

mukaan

Suomessa

kahdeksan

prosenttia

kokonaistyöajasta

kuluu

tietoteknisiin ongelmiin. Tämä tarkoittaa 3,1 tuntia viikossa jokaista suomalaista työssä
käyvää kohti. (Wiio, 2004, 33)

3.2 Käytettävyys lähtee ihmisestä
Käytettävyydessä ihminen on keskeinen tekijä. Ihminen toimii niin tuotteen käyttäjänä kuin
sen suunnittelijanakin. Ihmisen aistit vaikuttavat käytettävyyteen. Myös eri kulttuureissa
käytettävyys koetaan eri tavoin. Tätä tukee esimerkiksi Orenin et al. tutkimus iPhonen
käytettävyydestä intialaisten, kiinalaisten ja yhdysvaltalaisten käyttäjien kannalta.
Tutkimuksen tarkoituksena oli parantaa iPhonen käytettävyyttä globaalissa maailmassa
huomioiden eri maiden erilaiset kulttuurit. Tutkimuksessa löydettiin selkeitä eroja iPhonen
käytössä ja siinä todettiinkin, että puhelinvalmistajien tulisi varmistaa, että suurin
mahdollinen osa maailman väestöstä pystyy käyttämään niitä. (Oren et al., 2009)
Kuvassa 3 vahvennetun viivan yläpuolella on ominaisuuksia, jotka riippuvat tilanteesta,
jossa laitetta tai tuotetta käytetään sekä ihmisistä, jotka laitetta tai tuotetta käyttävät ja
tehtävistä, joihin laite tai tuote on tarkoitettu. Viivan alapuolella olevat asiat ovat asioita,
jotka ovat ihmiseen tai tuotteeseen liittyvää yleistietoa, joita ei tarvitse tutkia jokaisessa
projektissa

erikseen.

Käyttötarinoilla

kuvataan

käyttötapahtumia,

joista

tulee

toimintatarinoita, kun asiat tehdään uuden tuotteen avulla. Käyttötarinat muutetaan
malleiksi, kuvauksiksi, prototyypeiksi ja lopuksi tuotteeksi. Käyttötarinoiden tulee vastata
niitä tuotteen ominaisuuksia, joiden tulee vastata kuvan 3 kolmion yläosaa. (Sinkkonen et
al., 2006, 24-30)
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Kuva 3. Ihmisen toiminta ja tuotteen käyttöympäristö. (Sinkkonen et al., 2006, 24)

Käyttöliittymäsuunnittelun yksi vaikea asia on se, miten käyttäjä tulee havainnoimaan
näkemäänsä ja ymmärtämään sen edustamien toimintojen kokonaisuutta. Näiden pohjalta
suunnittelija rakentaa käsityksensä osien välisistä suhteista sekä navigoinnin logiikasta.
(Laitinen, 2000, 46) Ihmiset ymmärtävät ja tulkitsevat asioita eri tavalla. Suunnittelijalla voi
olla hyvinkin selkeä käsitys siitä, miten jotakin toimintoa tullaan käyttämään, mutta
varsinainen käyttäjä käyttääkin toimintoa täysin eri tavalla tai yrittää etsiä sitä eri kohdasta
kuin suunnittelija on ajatellut. Tämän vuoksi käytettävyystestausta kannattaa suorittaa.
Käytettävyystestauksesta lisää edempänä luvussa 4.3.
Äänen käytettävyysominaisuuksia on tutkittu suhteellisen vähän. Ääni vaikuttaa ihmisen
tunteisiin voimakkaammin kuin kirjoitettu teksti. Käyttäjää ei tule laittaa lukemaan yhtä ja
kuuntelemaan toista samaan aikaan. Pitkien lauseiden kohdalla avainsana on käyttäjälle
tärkeä ja sen tulee olla tekstin alussa. (Sinkkonen et al., 2006, 75)
Ikä ja tietotekniikka –projektissa on havaittu, että termien ymmärtäminen ja tietojen saanti
käsikirjoista tuottavat ongelmia ikääntyville ja ikääntyneille. Kuitenkin huono termistö on
ongelma myös nuorempien käyttäjien keskuudessa. Termistöön tulee kiinnittää huomiota
tuotekehitysprosessissa. Ikääntyneiden käyttäjien näkökulmasta laitteiden ja tuotteiden
tulisi olla yksinkertaisempia sekä halvempia ja ohjeiden tulisi olla suomenkielisiä. Myös
teksti on usein koettu liian pieneksi. (Sinkkonen et al., 2006, 240)
Sovellusten valikoiden tulee olla nopeita käyttää johtuen ihmisen muistista. Ihmisen
työmuisti on hyvin lyhyt. Tekeillä olevia asioita voi kadota mielestä muutaman sekunnin
kuluttua. Keskimäärin puolet työmuistin sisällöstä häviää vain kuudessa sekunnissa. Mitä
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kauemmin valinta tai toiminnon hakeminen valikosta kestää, sitä vaikeampaa käyttäjän on
muistaa mihin oli jäänyt. Toistuvissa tehtävissä sekuntienkin viive voi aiheuttaa
kokonaisviivettä, jolla voi puolestaan olla merkitystä esimerkiksi asiakaspalvelun
tehokkuudelle. Valikon käyttöä voi nopeuttaa järjestämällä valikko sopivasti tai auttamalla
kohdan löytymistä sopivilla visuaalisilla keinoilla. Jos valinnoilla on olemassa jokin oletettu
järjestys (esimerkiksi kevät/kesä/syksy/talvi) oppii käyttäjä sen nopeasti, joka vaikuttaa
käytön nopeuteen. Myös joissain sopivissa tapauksissa aakkosjärjestys voi olla
käyttökelpoinen käyttäjän kannalta. (Wiio, 2004, 182-183)

3.2.1

Visuaalisuus ja rakenne käytettävyydessä

Visuaalisuuden huomioiminen ja suunnittelu ovat tärkeä osa käytettävyyttä. Näköaistin
avulla ohjelman tai sovelluksen ulkoasu on se, jonka käyttäjä kokee ensimmäisenä ja joka
opastaa käyttämään sovellusta.
Yksi käytettävyyteen vaikuttava visuaalinen tekijä on värien valinta. Väri on tehokas
huomion ohjaaja. Jos väri poikkeaa selvästi käyttöliittymän muusta värityksestä, herättää
se

välittömästi

katsojan

huomion.

Jos

tällaisia

tehokeinoja käyttää,

kannattaa

käyttöliittymän normaalin värityksen olla hillitty, jotta tehovärit pääsevät esille. Myös liike
vangitsee huomion, mutta voi helposti ruveta ärsyttämään katsojaa. Liikettä kannattaa siis
käyttää hyvin harkiten. (Kuutti, 2003, 93, 100)
Iäkkäiden käyttäjien kyky poimia näytöltä oikeita asioita voi olla heikentynyt. Heitä helpottaa,
jos näytöllä on vihjeitä siitä mihin huomio tulee kiinnittää. Käyttäjän huomiota ja katsomisen
suuntaa voi ohjata esimerkiksi hahmolaeilla. (Sinkkonen et al., 2006, 100) Ne ovatkin yksi
huomioitava seikka jo käyttöliittymiä suunniteltaessa. Hahmolakien avulla ihminen mieltää
näkemiensä asioiden yhteenkuuluvuuden. Ihmiselle on luontaista pienestä pitäen ryhmitellä
asioita. Käyttöliittymän ei tulisi rikkoa näitä ”luonnollisiksi” koettuja hahmolakeja.
Hahmolakeja ovat läheisyys, samanlaisuus, yhteenliittyminen ja sulkeutuvuus (Kuutti, 2003,
27-28) (kuvat 4, 5, 6 ja 7.)

Kuva 4. Läheisyydessä lähellä toisiaan olevat elementit mielletään yhteenkuuluviksi.
(Kuutti, 2003, 27)
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Kuva 5. Samanlaiset elementit mielletään yhteenkuuluviksi. (Kuutti, 2003, 27)

Kuva 6. Yhteen liitetyt elementit mielletään liittyväksi toisiinsa. (Kuutti, 2003, 28)

Kuva 7. Kun elementit on suljettu tietyn alueen sisään tai alue on visuaalisesti rajattu,
mielletään alueen sisällä olevat elementit yhdeksi ryhmäksi. (Kuutti, 2003, 28)
Vaikka ihmisen näkökenttä on noin kolmannes potentiaalisesta näköalueesta, näkee
ihminen kohteiden yksityiskohdat yhdellä katseella vain noin viiden asteen alueelta.
Näkeminen perustuu siihen, että silmiä liikutetaan sekä päätä ja vartaloa käännetään.
Fiksaatiopisteeksi sanotaan pistettä, johon katse kohdistuu. Ihminen näkee kuvaruudulla
yhdellä fiksaatiolla 12 merkkiä eteenpäin totutussa lukusuunnassa ja neljä merkkiä
taaksepäin, olettaen, että ihminen katsoo kuvaruutua tyypilliseltä katseluetäisyydeltä. Näitä
kauempana olevat merkit sumenevat. (Sinkkonen et al., 2006, 71)
On todettu, että ihmiset lukevat verkossa tekstiä erilailla kuin esimerkiksi kirjaa. Verkossa
tekstiä lähinnä silmäillään. Tähän vaikuttavat kiire, ajatus, että muualla on kiinnostavampaa
tietoa, etsitään tietyntyyppistä asiaa tai lisätietoa sekä ollaan totuttu aikakausilehtien ja
sanomalehtien silmäilyyn. (Sinkkonen et al., 2006, 125)
Typografia on keskeinen asia luettavuuden kannalta. Typografia on kehittynyt tuhansien
vuosien aikana ja kehittyy jatkuvasti muun muassa digitaalisten sovellusten takia. Kirjaimet
jaetaan pääsääntöisesti päätteellisiin antikvoihin ja päätteettömiin groteskeihin. Wiio viittaa
tutkimukseen, jonka mukaan ihmisen aivot pyrkivät täydentämään silmien havaintoja
säännöllisiksi kuvioiksi. Tämän vuoksi peräkkäiset päätteet antikvakirjaimissa auttavat
silmää rivin linjan hahmottamisessa ja lukeminen on nopeampaa. Yleisesti ajatellaan, että
painetussa tekstissä kannattaa käyttää antikvakirjaimia luettavuuden kannalta ja otsikoissa
ja kuvateksteissä groteskia. Kuitenkin kuvaruututyöskentelyn yleistyessä on havaittu, että
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ruudulla groteskikirjainten yksinkertaisemmat muodot erottuvat helpommin. Tämä johtuu
siitä, että kuvaruudun piirtotarkkuus on erittäin heikko kirjapainoon verrattuna ja tällöin
antikvakirjainten päätteet voivat näyttää epäselviltä. (Wiio, 2004, 204-208) Tämä työ on
kirjoitettu groteskikirjaimilla, olettaen, että työtä tullaan lukemaan enemmän näytöltä kuin
painettuna.
Kirjainten kokoon kannattaa myös kiinnittää huomiota tuotteen käyttäjäryhmää ajatellen.
Sinkkosen et al. mukaan ikänäkö vaatii isompia kirjaimia. Jo yli 40-vuotiaille pistekokojen
kahdeksan ja kymmenen lukeminen tuottaa vaikeuksia. Liian pientä tekstiä voi
kompensoida huolehtimalla taustan ja kirjainten riittävästä kontrastista. (Sinkkonen et al.
2006, 125)
Echt on koonnut asioita, joita on otettava huomioon kun näyttöruudulta lukija on iäkäs
henkilö, mutta nämä huomiot sopivat hyvin kaikille, jotka haluavat tekstin olevan selkää ja
luettavaa, taulukko 3. (Echt, 1999, 71-76)
Taulukko 2. Web-suunnittelussa huomioitavia seikkoja. (Echt, 1999, 70-76)
Suositus

Vaikutus

Leipätekstin tulee olla kokoa 14,

Luettavuus, lukunopeus, tarkkuus

otsikoiden 18-24
Fonttina (kirjaisintyyppinä) tulee käyttää

Luettavuus, lukunopeus

groteskeja (päätteettömiä) kirjaimia
Korostettaessa tulee lihavoida, ei käyttää

Haku

kursiivia
Sanojen kirjoittamista pelkillä

Lateral masking, lukunopeus

suuraakkosilla tulee välttää, pienillä
kirjaimilla teksti on luettavampaa
Tekstissä tulee tasata vain vasen reuna

Lukunopeus, silmän liikuttaminen

sekä välttää tekstin keskittämistä
Rivien pituuden tulee olla korkeintaan 45-

Silmän liikkuminen, haku, lukunopeus

60 merkkiä
Rivivälin tulee olla riittävä

Lukunopeus, lateral masking

Tyhjän tilan hyödyntäminen

Haku, lukunopeus

Tekstin tulee olla yksivärisellä taustalla

Tarkkuus, kontrastin herkkyys, haku
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Taulukossa viimeisenä mainitaan yksivärinen tausta. Kuviollinen tausta voi lisätä lukemisen
hankaluutta ja kilpailla huomiosta tärkeimpien elementtien kanssa sekä heikentää sivulta
hakemista (Echt, 1999, 76).
Ihmisen näköaisti heikkenee vanhetessa. Kyky kohdistaa katsetta eri etäisyyksille alkaa
heiketä jo keski-iässä. Myös näkötarkkuus heikkenee ikääntyessä. Ikääntyneellä käyttäjällä
tekstin ja taustan kontrastin tulee olla tarpeeksi suuri. Parhaaksi on koettu musta teksti
valoisella pohjalla, ei esimerkiksi harmaalla. (Sinkkonen et al., 2006, 72)
Erilaisia kirjaisintyyppejä ei myöskään tule käyttää runsaasti. Se aiheuttaa visuaalisesti
levottoman ja sekavan vaikutelman. Yleensä suositellaan julkaisuissa käytettäväksi
korkeintaan kahta eri kirjasinlajia, yhtä otsikoihin ja toista leipätekstiin. (Wiio, 2004, 208)
Myös korostamiseen tarkoitettu kursiivi muuttuu näytöllä lähes lukukelvottomaksi. Näytöllä
tekstiä korostettaessa tulee käyttää mieluummin lihavointia tai toista väriä. Myös
alleviivausta tulee välttää, sillä käyttäjä voi luulla sitä linkiksi. (Sinkkonen et al, 2006, 124)
Rivivälin tulee olla riittävä. Tyhjä tila auttaa silmää löytämään seuraavan rivin alun
helpommin. (Wiio, 2004, 203) Tyhjää tilaa voi käyttää myös tehokeinona. Katsojan huomio
kiinnittyy usein tyhjän tilan keskellä olevaan elementtiin käyttöliittymässä. (Kuutti, 2003, 93)
Visuaalisuuden lisäksi toinen käytettävyydessä huomioitava seikka on rakenne. Hyvä
ulkonäkö ei pelasta huonoa rakennetta. Tätä voi verrata talon rakentamiseen. Talo tulee
rakentaa ennen sen konkreettista sisustamista. Rakenteiden tulee olla kunnossa ennen
kuin sen päälle aletaan suunnitella visuaalista käyttöliittymää. Tuotteessa tulee myös
huomioida käyttäjän tarvitsemat ominaisuudet. (Kuutti, 2003, 13-15, 91)
Sovelluksen ulkoasua ja rakennetta suunniteltaessa tulee huomioida, että valikoissa tulee
käyttää aina yksisanaisia otsikoita. Yleensä sovelluksien valikkopalkissa voi lukea
esimerkiksi ”Tiedosto” ja ”Muokkaa”, mutta jos siellä lukisikin ”Muokkaa seinää”, tämä
sotkisi käyttäjää helposti, sillä niitä voisi luulla myös kahdeksi eri komennoksi. (Wiio, 2004,
178) Jos kuitenkin sovelluksen komennossa olisi käytettävä useampaa sanaa, olisi tämä
komento hyvä tehdä esimerkiksi painikkeen näköiseksi, jolloin käyttäjä ymmärtäisi, että
painiketta painamalla tapahtuu koko tämä komento.
Visuaalisen ilmeen tulee noudattaa yhtenäistä linjaa ja sopia yrityksen yritysilmeeseen.
Epäyhtenäinen ilme viestii laadun puutteesta vaikka sovellus olisi kuinka hyvin tahansa
suunniteltu. (Wiio, 2004, 217)
Iäkkäiden

viestintävalmiuksia

koskevassa

tutkimuksessa

havaittiin

useita

toteuttamiskeinoja palveluiden selkeän ja helpon käytön saavuttamiseksi. Yhtenä keinona
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helppokäyttöisyyden
samankaltaisuus.

toteuttamiseksi

Käytettävyyttä

mainittiin

todettiin

eri

palveluntarjoajien

helpottavan,

jos

eri

formaattien

palveluntarjoajilla

käytettävyydessä olisi yhtenäinen linja. (Mäensivu, 2003, 137) Monilla ihmisillä tuleekin
nykyään

tiettyjen

asioiden

helppo

käyttäminen kokemuksen kautta

ikään kuin

vaistomaisesti. Käyttäjät ovat oppineet, miten tietyt toiminnot yleensä sivuilla toimivat ja on
totuttu esimerkiksi älypuhelimen näytön toiminnassa siihen, kuinka ruudun kuvaa pystyy
lähentämään ja loitontamaan. Myös kosketusnäyttö on tullut jatkuvasti tutummaksi yhä
useammille ja myös sen olemassa oloa usein oletetaan digitaalisissa laitteissa.
Rakenteellinen seikka varsinkin iäkkäiden kohdalla on se, että toistuville asioille on hyvä
määrittää sivulla vakiopaikka (Sinkkonen et al., 2006, 156). Tämä auttaa navigointia ja
käytettävyyttä, kun sama asia löytyy aina samasta kohdasta. Käyttäjälle aiheuttaa turhaa
vaivaa etsiä samoja asioita yhä uudelleen. Esimerkiksi hakukenttä sijoitetaan yleensä sivun
oikeaan yläreunaan tai mahdollisimman lähelle sitä. Vaikka käyttäjä ei tätä varsianisesti
tiedosta, etsii käyttäjä hakukenttää automaattisesti usein juuri sieltä.

3.3 Käyttäjien tunteminen
Käyttäjä käyttää tuotetta tai palvelua välineenä tietyn päämäärän saavuttamiseksi. Käyttäjiä
voidaan luokitella eri tavoin ja riippuukin paljon käyttökohteesta, kuinka käyttäjäluokittelu
laaditaan - vaikuttaako luokitteluun käyttäjien ikä, kokemus, tausta tai jokin muu seikka.
HCI (human-computer interaction)-tutkimuksen peruspäämääränä on tehdä järjestelmistä
käytettävämpiä, hyödyllisempiä ja tarjota käyttäjille heidän erityisiin taustoihinsa sopivaa
tietoa. Informaation täyttämässä maailmassa haasteena ei ole ainoastaan saada
informaatiota ihmisten käyttöön milloin tahansa vaan erityisesti ”oikea” asia ”oikeaan”
aikaan ”oikealla” tavalla. Järjestelmien suunnittelijoilla on valtava tehtävä kun he tekevät
ohjelmia miljoonille käyttäjille (suunnitteluvaiheessa) ja niiden täytyy toimia siten, että ne
ikään kuin olisi suunniteltu jokaista yksittäistä käyttäjää varten (jotka tunnistetaan vasta
käytön

aikana)

(kuva

8).

Tätä

ongelmaa

käyttäjämallinnustutkimuksen avulla. (Fisher, 2001)

onkin

yritetty

ratkaista
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Kuva 8. Suunnitteluaika ja käyttöaika. (Fisher, 2001)

Tuotteen käytettävyydessä helppokäyttöisyys on keskeistä. Tämän vuoksi on tiedettävä
ketkä tuotetta tulevat käyttämään ja mikä on heidän vaatimustasonsa tuotteen suhteen.
(Falcão & Soares, 2013) Käyttäjien persoonakuvaukset ovat eräänlaisia käyttäjäryhmien
kiteytyksiä tai stereotypioita. Niissä kuvataan käyttäjiä palvelun käyttötapausten ja sisällön
näkökulmasta. Persoonien luonnissa kuvataan, mitä kukin keskeinen käyttäjäryhmä
palvelusta hakee, miksi se tulee palveluun ja mitä se tekee palvelussa. Persoonien avulla
voidaan tehdä perusteltuja päätöksiä palvelun ominaisuuksista ja sisällön luonnista ja
prioriteeteista. Suunnittelun kriteerinä tulisi olla asiakkaan tarpeet, ei suunnittelijoiden ja
päätöksentekijöiden omat mieltymykset ja ennakkoluulot. Persoonakuvaukset auttavat
muodostamaan yhteisen käsityksen tyypillisestä käyttäjästä. (Vastamäki, 2013, 131)
Myös Shneiderman korostaa käyttäjätuntemuksen tärkeyttä. Hän pitää käyttäjien
tuntemista yksinkertaisena ideana, mutta vaikeana ja usein aliarvostettuna tavoitteena.
Moni suunnittelija olettaa tuntevansa käyttäjät ja käyttäjien tarpeet. Kuitenkin hyvä
suunnittelija ymmärtää, miten käyttäjät oppivat uusia asioita, miten he ajattelevat ja kuinka
he ratkovat ongelmia. (Shneiderman, 1998, 67)
Shneiderman jakaa käyttäjät kolmeen ryhmään, noviiseihin tai ensikertalaisiin (novice or
first-time users), satunnaisiin käyttäjiin (knowledgeable intermittent users) ja kokeneisiin
asiantuntijakäyttäjiin (expert frequent users), jotka käyttävät tuotetta tai palvelua
vakituisesti. (Shneiderman, 1998, 68-69)
Noviisikäyttäjät tietävät vain vähän käyttökohteena olevasta käyttöliittymästä sekä sen
aihepiiristä. Ensikertalaiset puolestaan ovat sen substanssin ammattilaisia, johon
käyttökohteena oleva tuote tai palvelu liittyy mutta tietävät vähän itse käyttöliittymästä.
Näille käyttäjäryhmille yhteistä on epävarmuus ja ahdistuneisuus uuden käyttöliittymän
käyttämisestä. Tällöin olisi huomioitava, että toimintoja tulisi olla vähän, jotta käyttäjä
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kykenee suoriutumaan tehtävistään onnistuneesti, eikä ahdistu liiallisesta toiminnasta.
Noviisikäyttäjien ja ensikertalaisten kohdalla myös palaute ja riittävä ohjeistus sekä selkeä
terminologia ovat tärkeitä huomioida. (Shneiderman, 1998, 68-69)
Satunnaiset käyttäjät tuntevat hyvin sekä käyttöliittymän että sen substanssin, mutta
käyttävät käyttöliittymää epäsäännöllisesti. Satunnaisen käyttöliittymän käytön takia tähän
ryhmään kuuluvilla käyttäjillä on vaikeuksia muistaa käyttöliittymän rakennetta ja sen
toimintojen sijainteja. Käyttäjän muistikuorman helpottamiseksi olisi käyttöliittymässä hyvä
noudattaa järjestelmällistä rakennetta ja yhtenäistä terminologiaa. (Shneiderman, 1998, 6869)
Kokeneet käyttäjät puolestaan tuntevat käyttöliittymän hyvin ja käyttävät sitä usein. Heille
on tärkeää käyttöliittymän mahdollisimman nopea käyttö, nopeat reaktiot, selkeä palaute ja
vain muutaman painalluksen vaativat toiminnot ja valinnat sekä oikopolut. (Shneiderman,
1998, 68-69)
On kuitenkin huomioitava, että kaikkien edellä mainittujen ryhmien piirteet tulee ottaa
huomioon jokaisessa ympäristössä. Yhdelle ryhmälle suunnittelu on helppoa, mutta
kaikkien ryhmien huomioiminen on paljon vaikeampaa. (Shneiderman, 1998, 68-69)
Combe et al. ovat tutkineet käytettävyyttä ikääntyvien ja iäkkäiden näkökulmasta sekä
tähän liittyvää teknistä itseluottamusta. Tämä tutkimus selvitti, että 50-80 vuotiailla korkea
tekninen

itseluottamus

oli

kääntäen

korreloiva

menestyksekkääseen

tehtävän

suorittamiseen. Ne osallistujat, joilla oli eniten teknistä itseluottamusta, eivät onnistuneet
tehtävässä. Ne osallistujat, jotka luokittelivat itsensä vähemmän luottavaisiksi taitoihinsa,
onnistuivat tehtävässä paremmin. Kolme neljästä osallistujasta, jotka arvioivat teknisen
itseluottamuksensa pienemmäksi kuin 50 prosenttia, olivat menestyksekkäitä tehtävän
suorittamisessa. Nämä osallistujat suorittivat tehtävän myös nopeammin (keskimäärin 3
minuuttia 40 sekuntia) verrattuna niihin, joiden tekninen itseluottamus oli suurempi kuin 50
prosenttia (6 minuuttia 28 sekuntia). Tutkimuksessa löytyi kuitenkin myös yllättävä
korrelaatio iän ja teknisen itseluottamuksen välillä siten, että itseluottamus nousi iän myötä.
Tämä korrelaatio oli kuitenkin pieni ja se ei ollut tilastollisesti merkittävä. Myös
aikaisemmalla tietokoneen ja matkapuhelimen käytöllä saattoi olla merkitystä tehtävän
suorittamisessa. Yleisesti ottaen ne, joilla oli paljon teknistä itseluottamusta, olivat
halukkaita ottamaan käyttöön teknisiä prototyyppejä. (Combe et al., 2013)
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3.4 Käytettävyys virtuaalitodellisuudessa ja käyttäjien erilaisuus
Ihmiset ovat aina kommunikoineet ja viestineet asioita toisilleen - vain viestintätavat ovat
muuttuneet ja kehittyneet. Puheen, kirjoittamisen, kirjapainotaidon ja sähköisten viestimien
kehittymisen myötä on päästy digitaaliseen aikakauteen ja myös virtuaalitodellisuuden
aikaan. Virtuaalitodellisuuksia on jo pitkään esiintynyt muun muassa peleissä mutta
virtuaalitodellisuus alkaa olla arkipäivää myös muilla tahoilla. Virtuaalitodellisuudessa
tuodaan keinotekoisesti, usein tietokoneavusteisesti, ihmisten koettavaksi keinotodellisuus,
johon kokija uppoutuu ja kokee ympäristön mahdollisimman aitona ja käsinkosketeltavana.
Tällaisessa

keinotodellisuudessa

sen käyttäjä

kokee

olevansa

jossain

toisessa

ympäristössä kuin todellisuudessa on. Käyttäjä on tällöin vuorovaikutuksessa tämän
keinoympäristön kanssa.
Virtuaaliympäristöt ovat siirtyneet yhä enemmän myös liiketoimintaan kuten virtuaalisiksi
kokouksiksi ja tapaamisiksi sekä tuote-esittelyiksi. Monet ihmiset, joiden joukossa on myös
yritysten työntekijöitä, kuuluvat kuitenkin niiden ihmisten joukkoon, joita kutsutaan digiimmigranteiksi (digital immigrant). (Lu et al., 2013) Techopedia määrittelee digi-immigrantin
henkilöksi, joka on syntynyt ennen kuin digitaalinen teknologia alkoi levitä laajemmalti tai
henkilö on syntynyt digitaalisen levinneisyyden aikana mutta ei ole altistunut sille. Digiimmigrantti on diginatiivin vastakohta.
Multisillan

mukaan

”virtuaalitodellisuus

mahdollistaa

liikkumisen

ja

interaktiivisen

kokemuksen tietokoneella luodussa maailmassa, jota ei fyysisesti ole olemassa. Maailma
saattaa jopa poiketa fyysisestä maailmasta – siellä ei välttämättä päde samat fysiikan
lainalaisuudet kuin oikeassa todellisuudessa”. (Ketamo & Multisilta, 2004, 34)
Usein nuoret työntekijät ovat tottuneet käyttämään kolmiulotteisia ympäristöjä mutta digiimmigrantti voi kokea esimerkiksi virtuaalisessa huoneessa navigoinnin haasteelliseksi.
Kuitenkin sosiaalisen median sovellukset, kuten myös virtuaaliset maailmat, ilmestyvät yhä
enemmän työpäiviin eikä niitä tule käyttämään vain teknologiaan tai digitalisaatioon
suuntautuneet henkilöt (diginatiivit) vaan myös jatkuvasti enemmän digi-immigrantit
henkilöt, jotka ovat työssään riippuvaisia virtuaalisten sovellusten tehokkaasta käytöstä.
Sekä virtuaalisten sovellusten että myös muiden ohjelmistojen ja järjestelmien käyttö ja
käytettävyys vaativat erityisiä kriteereitä, jotta käyttäjät hyväksyvät ne käyttöönsä ja lopulta
käyttävät niitä onnistuneesti. (Lu et al., 2013)
3D-virtuaalimaailmaa tai virtuaaliympäristöä voidaankin pitää onnistuneena ainoastaan
silloin, jos se on sekä käyttökelpoinen (usable) että hyödyllinen (useful) aiotussa
tarkoituksessaan. Virtuaaliympäristön käytettävyyden mittaaminen voi sisältää järjestelmän
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helppokäyttöisyyden ja hyödyllisyyden lisäksi sellaisia mitattavia ominaisuuksia kuin
käyttäjäsuorituksen

opittavuus,

nopeus

ja

tarkkuus

sekä

virheiden

määrä

ja

käyttäjätyytyväisyys. (Hanna et al., 2012)
Virtuaalimaailma määritellään graafiseksi ja mukaansatempaavaksi ympäristöksi, joka
helpottaa vuorovaikutusta käyttäjien kesken, jotka esiintyvät jonkin hahmon muodossa. (Lu
et al., 2013) Graafisilla työkaluilla luodaan virtuaalimaailma, jonka esikuvana voi olla oikea
maailma. Toinen mahdollisuus on käyttää virtuaalimaailman luomiseen oikean maailman
kuvia ja kohteita (esimerkiksi panoraamakuvia). (Ketamo & Multisilta, 2004, 33)
Lisätystä todellisuudesta puhutaan, kun oikeaan reaaliaikaiseen kuvaan tuodaan
virtuaalisia objekteja. Yksi esimerkki on Suomessakin vuonna 2016 julkaistu Pokémon Gomobiilipeli, jossa mobiililaitteen kameratoiminnossa näkyvään näkymään eli todelliseen
ympäristöön lisätään virtuaalihahmoja.
Schroeder puolestaan määrittelee, että virtuaalimaailmat ovat pysyviä virtuaalisia
ympäristöjä, joissa ihmiset kokevat muiden olevan heidän kanssaan ja joissa he voivat olla
vuorovaikutuksessa

muiden

kanssa.

Hänelle

käsitteet

virtuaaliympäristöt

ja

virtuaalitodellisuus (virtual reality) ovat merkitykseltään samoja. Virtuaaliympäristöt ovat
tietokoneella luotuja esityksiä, jotka saavat tai käskevät käyttäjiänsä tuntemaan olevansa
eri ympäristössä kuin todellisuudessa ovat ja olemaan vuorovaikutuksessa tuon ympäristön
kanssa. (Schroeder, 2008)
Virtuaalitodellisuuden sovelluksien käytettävyyttä ajatellen on hyvä huomioida, että nuoret
vaativat monia informaatiovirtoja ja suosivat induktiivista päättelyä ja haluavat toistuvaa ja
nopeaa vuorovaikutusta sisällön kanssa. Iäkkäät puolestaan arvostavat peräkkäistä
ohjeistusta eikä rinnakkaisia ja satunnaisia tapahtumia. Lu et al. viittaavat Oblingeriin &
Oblingeriin (2006), joiden mukaan piirre, joka erottaa diginatiivit digi-immigranteista on, että
diginatiivit tuntevat olonsa mukavaksi ympäristössä, jossa on runsaasti kuvia. Pelien avulla
diginatiiveille on kehittynyt visuaalisavaruudellisia taitoja, joita virtuaalimaailmassa
tarvitaan. (Lu et al., 2013)
Diginatiivit ja digi-immigrantit jaotellaan usein iän perusteella. Tutkijat ovat kuitenkin
kiistelleet tästä ja pitäneet tätä ongelmallisena, koska merkittävä osa nuoristakaan
käyttäjistä ei ole kokenutta tietotekniikan parissa. Parempi jako olisikin jakaa käyttäjät
motivaation

perusteella,

tällöin

puhutaan ”vakituisista asukkaista”

(residents)

ja

”vierailijoista” (visitors). ”Vakituisten asukkaiden” sosiaalinen elämä tapahtuu osin
virtuaalisessa ympäristössä, kun puolestaan ”vierailijat” näkevät teknologian välineenä
saavuttaa päämäärä. (Lu et al., 2013)
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Kun digitaalisten palveluiden käyttöä ajatellaan iäkkäiden käyttäjien näkökulmasta, on
digitaalinen kahtiajakautuminen nähty vakavaksi uhaksi informaatioyhteiskunnassa
kansalaisten yhdenvertaisuudelle. Tällöin väestön eriarvoisuus voi lisääntyä digitalisaation
kehityksen myötä. ”Informaatioköyhät voivat köyhtyä entisestään ja informaatiorikkaat
rikastua lisää.” (Mäensivu, 2003, 154) Digitalisoitumisen myötä henkilökohtaisia palveluja
karsitaan jatkuvasti ja niitä muutetaan sähköiseen muotoon. Ihmiset ovat eriarvoisessa
asemassa, jos palvelujen käytettävyys on vain osan hallittavissa. Tällöin palveluiden
ulkopuolelle jäävät henkilöt voivat olla jopa syrjäytymisvaarassa. Mäensivun mukaan
kuitenkin on positiivista, että iäkkäät voivat oppia käyttämään digitaalisia palveluita ja
viestimiä. Hän lisää, että on mahdollista, että informaatioteknologian sovellukset tulevat
kehittymään niin helppokäyttöisiksi, että niiden käyttäminen ei vaadi erityisosaamista eli
havaittu digitaalinen kahtiajakautuminen ei olekaan välttämättä luonteeltaan pysyvää.
(Mäensivu, 2003, 157)
Immersio

(uppoutuminen)

on

avainasia

virtuaalitodellisuuden

(Virtual

Reality)

järjestelmissä. Se on olennainen sille ajatusmallille, jossa käyttäjästä tulee osa simuloitua
maailmaa sen sijaan, että simuloidusta maailmasta tulisi todellisen maailman kaltainen.
(Falcão & Soares, 2013) Immersiolla tarkoitetaan tilanteeseen tai tuotteeseen
uppoutumista. Usein tämä tapahtuu virtuaalitodellisuudessa. Immersio on usein
pelimaailmassa esiintyvä tunne, joka saavutetaan, kun pelaaja ei enää ajattele pelaavansa
tietokonepeliä

vaan

on

itse

pelissä.

Immersio

voi

tapahtua rationaalisesti

tai

tunnepohjaisesti, esimerkiksi samaistumalla pelihahmoon tai tarinaan. Brownin ja Cairnsin
(2004) mukaan ensin tapahtuu sitoutuminen, sitten mukaantempautuminen ja tämän
jälkeen täysi uppoutuminen eli immersio. Sitoutuminen edellyttää peliin keskittymistä,
keskittyminen puolestaan edellyttää helppokäyttöisyyttä, jotta käyttäjä voi uppoutua itse
peliin (sisältöön) sen käytön sijaan (käyttöliittymä). Peliin sitoutumisesta ja immersiosta ei
synny iloa, jos tuotteessa on käytettävyys- tai käyttöliittymäongelmia. (Sinkkonen et al.,
2006, 267) Muutamia pääongelmia, joita virtuaalimaailmaa koskevan käytettävyystestin
tuloksena on saatu, ovat esimerkiksi hahmon hankala liikkuminen, joka tuottaa ongelmia
varsinkin uusilla käyttäjillä sekä hyödyttömät äänet, jotka häiritsevät käyttäjää. Lisäksi
ongelmia muodostavat hämmentävät viestit ja toiminnot, joita ei voi peruuttaa. (Lu et al.,
2013)
Flow-tila on immersion kaltainen, mutta toisin kuin immersio, se toimii hyvin monenlaisissa
ympäristöissä. Se on pidempikestoinen tila kuin immersio ja sen aiheuttaa itse
suorittaminen, ei uppoutuminen johonkin toiseen maailmaan. Flow-tila syntyy tyypillisesti
sellaisessa tilanteessa, jossa ihminen saa kamppailla oman taitotasonsa äärirajoilla
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mielekkäältä tuntuvan tekemisen parissa. Flowlle eli virtaamiskokemukselle ja immersiolle
on yhteistä täydellinen keskittyminen, ajantajun ja tietoisuuden katoaminen, taitojen ja
haasteiden yhteensopivuus sekä toiminnan ja palautteen rytmittyminen. (Sinkkonen et al.,
2006, 267-268)
Flow on täydellinen osallistuminen siihen, mitä on tekemässä ja mikä koetaan nautittavana
ja mieltä ylentävänä. Flow voidaan kokea pääasiassa kahdella tavalla. Ensimmäinen tapa
on kehittää toimintoja, jotka tarjoavat progressiivisia haasteita, selkeitä päämääriä ja
välitöntä palautetta, esimerkiksi pelit ja kilpailut. Toinen tapa on kehittää sisäistä kuria, joka
mahdollistaa sen, että henkilö keskittyy siihen mitä on tekemässä ja löytää päämääriä
haasteita ja palautetta jopa elämän ikävystyttävimmistä ja neutraaleimmista aspekteista.
(Csikszentmihalyi, 2016, 4-8)
Reesen (2005) mukaan (kuva 9) Flow on parhaimmillaan kun sekä tehtävän haasteellisuus
että käyttäjän kyvyt ovat suuret (Sinkkonen et al., 2006, 269).

Suuret

vireys
flow
ahdistus

Haasteet

huoli

kontrolli

apatia

rentoutuminen
tylsistyminen

Pienet

Suuret
Taidot

Kuva 9. Reesen (2005) kuva tehtävän haasteellisuus ja tekijän taidot.
(Sinkkonen et al., 2006, 269)
Monet digi-immigrantit ovat tottuneet käyttämään perinteisiä web-toimintoja, mutta heiltä
puuttuvat taidot, joita tarvitaan usein peleihin pohjautuvissa virtuaalisen maailman
toiminnoissa. Pelikokemuksen puutteesta huolimatta käyttäjät voivat sopeutua hyvin
navigointiin näppäimistön painikkeilla. Hiiren herkkä reagointi sen sijaan tuntuu usein
epämiellyttävältä ja usein sitä kritisoidaankin.
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3.5 Käytettävyydessä huomioitavaa
Hyvä käytettävyys on merkittävä kilpailuvaltti ja siihen tulee panostaa. Käytettävyys syntyy
suunnittelun tuloksena. Kaikkien suunnittelun tasojen tulee olla kunnossa hyvän
lopputuloksen saavuttamiseksi. Suunnitelmia tulee aina iteroida ja testata. Suunnittelijan
olisi hyvä tavata edes kerran henkilö, jolle palvelua ollaan tekemässä. Valitettavan usein
suunnittelija kuitenkin suunnittelee palvelun itselleen. On hyvä, jos suunnittelija pääsee
seuraamaan käytettävyystestitilannetta. Tällöin hän saa kosketuksen käyttäjiin, jolloin
hänen on helpompi uskoa ja tulkita testin tuloksia. (Vastamäki, 2013, 126-136)
Käytettävyyttä suunniteltaessa on huomioitava kenelle tuotetta tai palvelua ollaan
suunnittelemassa. Usein kuitenkin ollaan tilanteessa, jossa ensin suunnitellaan tuote ja
vasta

sitten

mietitään

kenelle

se

sopisi

eli

määritellään

tarkemmin

käyttäjä.

Käyttäjäskenaarioita toki voidaan tehdä, mutta varsinkin tilanteessa, jossa tuote tai palvelu
on tarkoitettu asiakkaan asiakkaan käyttöön, ei loppuasiakkaasta tiedetä juuri mitään.
Jotta pystyisi kehittämään onnistuneen verkkosivuston / liittymän, jolla on hyvä
käytettävyys, ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutusta (HCI) tutkivien tulisi ymmärtää niitä
organisatorisia, sosiaalisia ja psykologisia tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, kuinka ihmiset
käyttävät tietokoneteknologiaa (computer technology) tehokkaasti. HCI-näkökulmasta
täytyy myös kehittää välineitä ja tekniikoita auttamaan suunnittelijoita varmistamaan, että
tietokonejärjestelmät ovat sopivia niihin toimintoihin, joihin ihmiset tulevat niitä käyttämään
ja että pystytään saavuttamaan tehokasta ja luotettavaa vuorovaikutusta tietokoneen ja
yksilön tai ryhmän kanssa. Nämä tekijät tulee huomioida tarkasti jo suunnitteluvaiheessa,
jotta käyttäjien ei tarvitsisi ”sovittaa itseään” järjestelmään. Sen sijaan järjestelmä tulisi
suunnitella siten, että se ottaa huomioon käyttäjiensä vaatimukset ja lisäksi suunnittelijan
tavoitteet helpon opittavuuden, käytön tehokkuuden, muistamisen helppouden, virheiden
vähyyden ja käyttökelpoisuuden suhteen. Näitä tavoitteita tulisi miettiä jo verkkosivuston /
liittymän suunnitteluvaiheessa käytettävyyden parantamiseksi. Potentiaalisten käyttäjien
tulisikin osallistua suunnitteluun alusta alkaen. Useat tutkimukset, muun muassa Shi (2011),
osoittavat, että käyttäjän tarpeiden ymmärtämistä on pidetty tärkeimpänä yksittäisenä
tekijänä arvioitaessa verkkosivuston onnistumista. (Issa & Isaias, 2014, 172-173)
Sovelluksessa navigointia auttaa johdonmukainen ja looginen jaottelu. Jos ihminen on
käyttänyt edes vähän tietokonetta, hän todennäköisesti etsii kokemuksensa perusteella
tiettyjä komentoja tietyistä paikoista esimerkiksi valikoista ja työkalupakeista. Uteliaammat
käyttäjät pyrkivät rakentamaan itselleen käsityksen, mitä sovelluksella voi tehdä. (Wiio,
2004, 153) Jos vertaa jonkin verran tietokonekokemusta omaavan aikuisen sovelluksen
käyttöä siihen, että käyttäjänä on lapsi, niin lapsi alkaa ennakkoluulottomasti painella
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kaikkea ja katsoa mitä tapahtuu. Lapsella ei usein ole ennakko-odotuksia, mitä tulee
tapahtumaan. Lapsi voi myös kokeilujensa kautta päästä sovelluksen käytössä paljon
pidemmälle kuin aikuinen, joka arkaillen yrittää selvittää sovelluksen toimintaa.
Navigointi muodostuu usein verkkosivujen käytettävyyden pullonkaulaksi. Navigointi ei
yleensä ole osa tuotteen sisältöä vaan väline, jolla päästään sisällön luokse ja siksi tämän
välineen käyttö tulisi olla hyvin yksinkertaista ja helppoa. Navigointi tulisikin suunnitella
käytettävyysnäkökulmaa korostaen. Navigointi muodostuu osaksi sisältöä yleensä vain
tietokonepeleissä, jolloin navigointi on tarkoituksella usein haastavaa ja hankalaa.
(Sinkkonen et al., 2006, 43)
Sisäisten

hakujen

tuotekategorioiden

lisäksi
kautta.

käyttäjät

esimerkiksi

Kategorioiden

määrä

etsivät

tuotteita

vaihtelee

päävalikosta

suuresti.

Yhden

suunnittelusäännön mukaan käyttäjä hahmottaa vain rajallisen määrän vaihtoehtoja
kerralla. Kullakin tasolla saisi olla enintään kymmenen vaihtoehtoa. Tasojakaan ei saisi olla
liikaa. On myös tärkeää, että valikot ovat käyttäjän näkökulmasta ymmärrettäviä. (Filenius,
2015, 87)
Vihjeruudut ovat osoittautuneet hyväksi tavaksi tuoda esille käyttäjälle tärkeitä asioita
(esimerkiksi Paintshop Pro) (Wiio, 2004, 144). Tällaista vihjeruutua voisi käyttää käyttäjän
avustamisessa joidenkin toimintojen osalta. Vihjeruutu voisi tulla esille, jos jotain menee
vikaan, mutta sen voisi myös kytkeä pois päältä.
Filenius toteaa, että digitaalinen asiakaskokemus kulminoituu verkkopalveluun. Hän on
listannut seitsemän kohtaa, joilla verkkopalveluista saadaan 2010-luvun näkökulmasta
onnistunut.
1. Tee löytämisestä helppoa. Mitä nopeammin ja vaivattomammin asiakas löytää
haluamansa, sitä tyytyväisempi hän on. Verkkopalvelun sisäiseen hakuun
kannattaa panostaa sekä hyödyntää käyttäjän aikaisempia hakuja. Tuotteiden
vertailua kannattaa helpottaa taulukkomuodossa.
2. Tee ostamisesta helppoa. Ostopolun on oltava selkeä ja kaikki kustannukset tulee
näyttää niin pian kuin mahdollista
3. Hyödynnä kelloa ja kalenteria. Aikalaskuri kannustaa asiakasta ostamaan tuotteen
nopeammin.
4. Käytä asiakkaan kieltä. Käytä puhdasta suomen kieltä, äläkä käytä mitään yrityksen
sisäistä tai toimialaan liittyviä ilmaisuja. Tekstit kannattaa vielä testata asiakkailla.
5. Palvele

oikeasti

myös

verkossa.

Asiakkaalle

voi

kehittyä

kysymyksiä

verkkopalvelussa asioimisen aikana. Asiakaspalvelu-chat on oiva keino palvella
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asiakasta tehokkaasti myös verkossa. Sen käyttö on yleistynyt nopeasti. Chatpalvelussa tulee viestiä selkeästi, milloin chat on käytettävissä ja miten muina
aikoina saa yhteyden yritykseen.
6. Mittaa, monitoroi ja kehitä. Yrityksen tulee tietää, mitä asiakkaat verkkopalvelussa
tekevät ja jos he tekevät jotain toisin kuin on suunniteltu, mistä tämä johtuu.
Mahdolliset esteet tulee tunnistaa ja niihin tulee reagoida nopeasti. Johdolle
kannattaa

esittää

yhteenvedot

ongelmista

ja

toimenpiteistä

ongelmien

ratkaisemiseksi. Työkaluihin ja osaamiseen kannattaa investoida.
7. Suunnittele kaikille päätelaitteille. (Filenius, 2015, 201)
Wiio

puolestaan

luettelee

joukon

käyttäjäystävällisyyttä

edistäviä

käyttöliittymän

suunnittelutavoitteita. Näitä ovat:
1. Vuorovaikutuksen toteutus käyttäjälle tutuilla ja hänen tarpeisiinsa liittyvillä
käsitteillä.
2. Keskustelujen rakenteen ja tietosisällön toteutus käyttötilanteen tarpeiden ja
prioriteettien mukaisesti.
3. Käyttäjän käsittelemien objektien näkyvyys.
4. Käyttäjän toimintamahdollisuuksien näkyvyys.
5. Toimenpiteiden peruutettavuus.
6. Käyttäjän käsitemallin johdonmukaisuus.
7. Monimutkaisessa sovelluksessa käyttäjän käsitemallin kerroksittaisuus.
8. Käyttötapojen yhdenmukaisuus ja johdonmukaisuus.
9. Informaation järjestämis- ja esitystapojen yhdenmukaisuus ja johdonmukaisuus.
Kaksi viimeistä tavoitetta eivät toteudu itsestään. Ennen kuin käyttöliittymää suunnitellaan
yksityiskohtaisesti, tulee suunnittelijalla olla tiedossa ne yleiset yhdenmukaiset ja
johdonmukaiset periaatteet, joiden mukaan käyttöliittymä toimii. (Wiio, 2004, 211-212)

3.6 Käytettävyyden ongelmia
Käytettävyyden ongelmat voidaan määritellä sellaisiksi käyttöliittymän ominaisuuksiksi,
jotka aiheuttavat loppukäyttäjälle heikomman käytettävyyden. Karkeasti ottaen käytettävyys
on käsite, joka kuvastaa kuinka helppoa käyttäjälle on oppia järjestelmän käyttö, kuinka
tehokkaasti käyttäjä voi käyttää järjestelmää opittuaan sen kerran ja kuinka miellyttävää
järjestelmää on käyttää. Käytettävyysongelmia voi siis tuottaa järjestelmän vaikea
opittavuus, käyttövirheet sekä se, että asioiden suorittaminen on hitaampaa järjestelmän
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avulla kuin ilman. Käytettävyysongelma voi olla myös ylipäänsä huono ja epämiellyttävä
järjestelmä. Yleisen käytettävyysongelman määritelmän mukaan mikä tahansa suunnittelun
aspekti, jota muuttamalla voidaan parantaa järjestelmän käytettävyyttä, lasketaan
käytettävyysongelmaksi. (Nielsen & Mack, 1994, 3)
Tullis ja Albert erottelevat käytettävyysongelman määrittelyssä käytettävyysongelman ja
virheet.

Jotkut

käyttäjäkokemuksen

asiantuntijat

uskovat,

että

virheet

ja

käytettävyysongelmat ovat pohjimmiltaan sama asia. Vaikka ne ovat varmasti suhteessa
toisiinsa, ne ovat kuitenkin melko erilaisia asioita. Käytettävyysongelma on ongelman
perustana oleva syy kun taas yksi tai useampi virhe on ongelman mahdollinen tulos.
Esimerkiksi jos käyttäjät kokevat ongelman suorittaessaan ostoksensa sähköisen
kaupankäynnin verkkosivustolla, ongelma (tai syy) voi olla tuotteiden sekavat merkinnät.
Virhe tai ongelman seuraus voi olla väärien valintojen tekeminen tuotteille, jotka he haluavat
ostaa. Pohjimmiltaan virheet ovat vääriä toimintoja, jotka saattavat johtaa tehtävän
epäonnistumiseen. (Tullis & Albert, 2013, 82)
Haikalan ja Märijärven mukaan testauksen yhteydessä virhe (error, mistake, bug) on
poikkeama spesifikaatiosta. Yleensä testauksessa käytettäviä spesifikaatioita ovat
toiminnallinen määrittely sekä tekninen määrittely. Näiden tulkinnoissa voi olla eroja, sillä
asiakkaan mielestä selvä virhe voikin toimittajan mielestä olla ”ominaisuus” (feature).
(Haikala & Märijärvi, 2004, 287)
Käytettävyyden ongelmilla voi olla välittömiä vaikutuksia. Näitä voivat olla esimerkiksi, että
käyttäjä ei omaksu sovellusta käyttöönsä, käyttäjä ei hyödynnä sovelluksen kaikkia
ominaisuuksia tai käyttäjältä kuluu tehtäviin liian kauan aikaa. Lisäksi yrityksen julkisten
sivustojen tai palveluiden käytettävyysongelmat voivat vaikuttaa negatiivisesti yrityskuvaan.
(Wiio, 2004, 33-34)
Iäkkäiden viestintätaitoja käsittelevässä tutkimuksessa tuli esille, että tutkimukseen
osallistuvat henkilöt toivoivat erityisesti iäkkäille suunnattujen sovellusten kehittämistä.
Tarpeet tulisi huomioida jo suunnitteluvaiheessa haastattelujen avulla ja kehittämällä
sovelluksia jatkuvassa vuorovaikutuksessa tulevien käyttäjien kanssa. (Mäensivu, 2003,
141) Tämä pätee kaikkiin käyttäjiin ja sovellusten suunnitteluun, mitä varhaisemmassa
vaiheessa käytettävyyden tarpeita ja kohteita kartoitetaan, sitä paremmin voidaan jo
suunnitteluvaiheessa vaikuttaa siihen, että käytettävyydestä tulee mahdollisimman hyvä.
Kun suunnitellaan tuotteita kuluttajille, käyttäjää ei yleensä erityisemmin määritellä.
Langdonin ja Thinin (2010) mukaan tämä johtaa siihen, että suunnittelijat saattavat perustaa
työnsä omalle kokemukselleen. Combe et al. mukaan yleensä käytettävyyttä on tutkittu
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laboratorio-olosuhteissa alle 30 vuotiailla opiskelijoilla (Combe et al., 2013). Tämä ei anna
oikeaa kuvaa käyttäjistä eikä välttämättä oikeaa kuvaa testin tuloksista tuotteen
käytettävyyttä ajatellen. Testattavien tulisi olla tuotteen potentiaalisia käyttäjiä.
Yleisesti ottaen ihmisen ja tietokoneen yhteiselo ei onnistu aina mutkattomasti.
Tietoteknisten sovellusten avulla on tarkoitus helpottaa ihmisten elämää ja päästä tiettyyn
tavoitteeseen. Kuitenkin toisinaan voi tuntua, että tietotekniikka päinvastoin vaikeuttaa
asioiden tekemistä ja päämäärän saavuttamista. Jordan ja Silcock esittävät tavallisimpia
syitä siihen miksi ihmisten ja tietokoneiden välille syntyy ongelmia. Näitä ovat ensiksikin se,
että käyttäjien koulutukseen ei ole panostettu riittävästi. Toisena syynä he esittävät sen,
että käyttäjien ei ole annettu osallistua riittävästi sovelluksen suunnitteluun. Tästä tuloksena
voi olla toki toimiva sovellus, mutta se ei ole välttämättä käyttäjäystävällinen. Tällöin
sovellus on altis virhetoiminnoille ja vääränlaiselle käytölle. Myös kulttuuri- ja kielierot voivat
aiheuttaa ongelmia ja ongelmana voi olla myös niiden liian myöhäinen havaitseminen.
Näiden ongelmien ehkäisemiseksi suunnittelussa tulisikin kiinnittää erityistä huomiota
helppokäyttöisyyteen

sekä

käyttöliittymästandardeihin.

siihen,
Myös

että

sitoudutaan

peruuttamattomien

ja

yleisesti

hyväksyttyihin

mahdollisten

tuhoisien

toimenpiteiden vahingossa suorittaminen pitäisi tehdä mahdollisimman hankalaksi. (Jordan
& Silcock, 2006, 233-234)
Niin sanottu ”prosessipelko” on merkittävä asioinnin este, mikä saa käyttäjän poistumaan
nopeastikin palvelusta. Tällaisessa tapauksessa käyttäjä kohtaa tilanteen, jossa hän ei
enää ole varma, mitä tulee tapahtumaan, jos jatkaa palvelussa painamalla Jatka- tai
Seuraava- painiketta. (Filenius, 2015, 103) Tällöin käyttäjä usein keskeyttää ärtyneenä
palvelun käytön, kun ei tiedä mitä tapahtuu tai mitä palvelun kehottama hyväksyminen saa
aikaan.
Uusien teknologioiden käytön esteenä on usein haluttomuus käyttää sovelluksia. Tämä voi
johtua

esimerkiksi

teknofobiasta,

mutta

myös

teknologian

hitaudesta

tai

toimimattomuudesta ja sitä kautta negatiivisesta käyttökokemuksesta. Osaamisen puute ja
koulutuksen ja kokemuksen vähäisyys vaikuttavat myös negatiivisesti sovelluksen
käyttökokemukseen. (Saariluoma et al., 2010, 47)
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4 KÄYTETTÄVYYDEN ARVIOINTI
Käytettävyyden

arviointiin

on

erilaisia

menetelmiä,

jotka

tuovat

esille

erilaisia

käytettävyysongelmia. Näitä ovat muun muassa käytettävyystestaus, käytettävyyden
pikatestaus, heuristinen arviointi, käytettävyyden asiantuntija-arvio ja kognitiivinen
läpikäynti.
Tavallisimpia käytettävyystestauksen lähestymistapoja ovat esimerkiksi käyttökokeilut ja
niistä seuraavat haastattelututkimukset, asiantuntijatestit sekä kohdekäyttäjäryhmällä
tehtävä tutkiva testaaminen. (Kasurinen, 2013, 70 Tieteellisesti pätevän periaatteellisen
tiedon hankkiminen testaamalla vaatii korkeaa erikoisosaamista. Vihjeiden hankkiminen
parannettaviin asioihin ei onneksi ole yhtä vaativaa. (Wiio, 2004, 218)
Kiili viittaa Ketamoon ja Multisiltaan, jotka puolestaan jakavat käytettävyyden arvioinnin
tarkastusmenetelmiin

ja

testausmenetelmiin.

Heidän

mukaansa

käytettävyyden

tarkastusmenetelmiä ovat kognitiivinen läpikäynti, väiteanalyysi ja heuristinen arviointi.
(Ketamo & Multisilta, 2004, 97)
Käytettävyyden testauksella saadaan hyödyllistä ja konkreettista tietoa ja palautetta siitä
miten käyttäjät tulkitsevat käyttöliittymää ja miten he löytävät tarvitsemiaan tietoja ja
toimintoja. Testaus voi myös auttaa selvittämään, kuinka helppoa tai vaikeaa on
sovelluksen käyttäminen ja kuinka tehokasta työskentely on sovelluksella. (Wiio, 2004, 66)
Virtuaaliohjelmiston käytettävyyden arviointi on aloitettava mahdollisimman varhain ja se
olisi aloitettava kehittämällä virtuaalijärjestelmän demonstraatio. Bowman et al. (2002)
toteavat, että käytettävyyden pitäminen mielessä aivan kehittämisprosessin alkuvaiheessa
estää kehittäjiä todennäköisesti luomasta epäintuitiivista virtuaaliympäristöä, joka ei sovi
tehtävän vaatimuksiin. (Hanna et al., 2012) Myös muiden järjestelmien ja sovelluksien
käytettävyyden testaaminen on hyvä aloittaa varhaisessa vaiheessa. Mitä aiemmin
käytettävyysongelmat saadaan esille, sitä helpompi ne on korjata.
Käytettävyyttä ei yleensä varsinaisesti mitata, vaan käytettävyystutkimuksilla pyritään
parantamaan palvelun käytettävyyttä. Esimerkiksi käytettävyystestin tarkoituksena on
yksinkertaisuudessaan tunnistaa käytettävyysongelmia. (Vastamäki, 2013, 122) Tullisin ja
Albertin mukaan virheitä kuitenkin mitataan. Kuten jo edellisessä luvussa on mainittu, he
erottelevat käytettävyysongelmat ja virheet ja heidän mukaansa joissain tilanteissa on
hyödyllisempää

tunnistaa

ja

luokitella

virheitä

kuin

vain

dokumentoida

käytettävyysongelmia. Virheiden mittaaminen on hyödyllistä kun halutaan ymmärtää sitä
toimintaa tai niitä toimintoja, jotka voivat johtaa tehtävän suorittamisen epäonnistumiseen.
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Esimerkiksi käyttäjä voi valita väärän verkkosivun ja myydä osakkeensa sen sijaan että
ostaisi niitä lisää. Lääketieteellisen laitteen käyttäjä voi painaa väärää nappia ja antaa
väärää hoitoa potilaalle. Molemmissa tapauksissa on tärkeää tietää, mitä virheitä tehtiin ja
kuinka suunnittelun eri osat voivat lisätä tai vähentää virheiden frekvenssiä. (Tullis & Albert,
2013, 82-83)
Virheet ovat hyödyllinen keino arvioida käyttäjän suorituskykyä. Silloinkin, kun tehtävä
suoritetaan loppuun onnistuneesti kohtuullisessa ajassa, vuorovaikutuksen aikana tehtyjen
virheiden lukumäärä on hyvin paljastava asia. Virheet voivat paljastaa, kuinka monta
erehdystä tehtiin, missä vuorovaikutuksen vaiheessa ne tehtiin, kuinka erilaiset
suunnitelmat tuottavat erilaisia virheiden frekvenssejä ja virhetyyppejä ja yleisesti ottaen,
kuinka käytettävä jokin oikeastaan on. (Tullis & Albert, 2013, 83)
Virheiden mittaaminen ei sovi kaikkiin tilanteisiin. Tullis ja Albert ovat havainneet, että on
olemassa kolme yleistä tilannetta, joissa virheiden mittaaminen kuitenkin saattaa olla
hyödyllistä:
1) Kun virhe johtaa merkittävään tehokkuuden menetykseen
Esimerkiksi kun virhe johtaa tietojen (data) menetykseen täytyy käyttäjän
kirjoittaa informaatio uudelleen ja se hidastaa merkittävästi tehtävän
suorittamista loppuun.
2) Kun virhe aiheuttaa merkittäviä kustannuksia organisaatiolle tai loppukäyttäjälle
Esimerkiksi kun virhe aiheuttaa lisääntyviä soittokertoja asiakastukeen tai
lisääntyviä tuotteiden palautuksia.
3) Kun virhe johtaa tehtävän epäonnistumiseen
Esimerkiksi jos virhe johtaa siihen, että potilas saa väärää hoitoa, äänestäjä
äänestää vahingossa väärää ehdokasta tai verkkokaupan käyttäjä ostaa
vahingossa väärän tuotteen. (Tullis & Albert, 2013, 83)

4.1 Käytettävyyden asiantuntija-arvio
Käytettävyyden asiantuntija-arvioinnissa pyritään samaan kuin käytettävyystestauksessa
eli tunnistamaan ongelmia ja löytämään ratkaisuehdotuksia, mutta testikäyttäjien sijaan
palvelua koekäyttävät asiantuntijat. Myös käytettävyysasiantuntijat voivat tehdä palvelulla
ennalta määrättyjä tehtäviä, mutta usein asiantuntijat syventyvät palveluun testikäyttäjiä
syvällisemmin ja tarkastelevat palvelua eri kannoilta. He miettivät niin konseptia,
käyttöliittymää, navigaatiota kuin sisältöäkin. Kokeneen asiantuntujan löydökset ovat
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luotettavia, mutta käytettävyystesti on kuitenkin vielä luotettavampi, koska siinä käyttäjät
ovat todellisia käyttäjiä. Asiantuntija-arviointia kuitenkin käytetään runsaasti, koska se on
edullinen ja nopea menetelmä. (Vastamäki, 2013, 128-129)
Asiantuntija-arviointimenetelmän synonyyminä käytetään usein heuristista arviointia, jossa
käytetään tarkistuslistoja, joiden avulla varmistetaan, että kaikki tarvittavat ulottuvuudet
osataan arvioida systemaattisesti. Periaatteessa kaikki käytettävyyden asiantuntijaarvioinnit perustuvat niin tuotteen käytön simulointiin kuin heuristiseen arviointiin, mutta
kokeneet arvioijat osaavat arvioida palveluja ja löytävät ongelmia ilman listojakin.
(Vastamäki, 2013,129) Asiantuntija-arvioinnissa painopiste on yleensä korjausehdotusten
laatimisessa. Tämä ei kuulu perinteiseen heuristiseen menetelmään. (Sinkkonen, 2005,
184)

4.2 Käytettävyyden heuristinen arviointi
Heuristinen arviointi suoritetaan käymällä läpi liittymää ja yrittämällä keksiä liittymän hyviä
ja huonoja puolia. Useimmat ihmiset suorittavat todennäköisesti tämän heuristisen
arvioinnin oman intuitionsa ja tavallisen terveen järkensä perusteella. (Nielsen, 1993, 155)
Erilaisia heuristiikkoja ovat koonneet erilaiset käytettävyyden ja käyttöliittymien parissa
työskentelevät tahot. Yksi näistä on Jakob Nielsen, joka on luonut kymmenen kevyempää
sääntöä. Oikein käytettynä kevyemmälläkin heuristiikalla saadaan paljastettua yleisimmät
ja vakavimmat käytettävyysongelmat. (Kuutti, 2003, 47)
Heuristinen arviointi on nopea, halpa ja helppo tapa arvioida tuotteen käytettävyyttä.
Tavoitteena on löytää käytettävyysongelmat jo suunnitteluvaiheessa, mutta menetelmää
voidaan käyttää myös valmiille tuotteille. (Huotari et al., 2003, 68)
Heuristinen arviointi eroaa käytettävyystestauksesta siinä, että heuristisessa arvioinnissa
käyttöliittymällä

ei

tarvitse

välttämättä

tehdä

todellisia

tehtäviä

toisin

kuin

käytettävyystesteissä. Arviointeja voidaan tehdä jo aikaisessa prototyyppivaiheessa tai jopa
kirjallisen kuvauksen perusteella. Toki heuristiikat, kuten Nielsenin lista, soveltuvat myös
hyvin valmiin sovelluksen käytettävyyden arviointiin. (Kuutti, 2003, 48)
Heuristisessa arvioinnissa pieni joukko ihmisiä tutkii ja arvioi tuotetta yleisten
käytettävyysperiaatteiden pohjalta. Arviointi tulee suorittaa itsenäisesti, sillä erilaiset ihmiset
löytävät erilaisia ongelmia. Arvioinnin suorittamiseen tarvitaan vain arvioija, tuote ja
rauhallinen työskentely-ympäristö. Järjestelmää käydään läpi useaan kertaan, kuitenkin
vähintään kahdesti. Ensimmäisellä kerralla tutustutaan järjestelmään ja toisella kerralla
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pohditaan järjestelmän elementtejä ja kokonaisuutta sekä sitä, ovatko ne ristiriidassa
käytettävyysperiaatteiden kanssa. (Huotari et al., 2003, 69-70) Myös Nielsenin mukaan
arvioijia olisi hyvä olla useampi. Heuristisessa arvioinnissa yksi arvioija huomasi vain 35 %
käyttöliittymien käytettävyysongelmista. Kuitenkin, koska eri arvioijat havaitsevat erilaisia
ongelmia, on mahdollista saavuttaa merkittävästi parempi tulos keräämällä useiden
arvioijien arviot. (Nielsen, 1993, 156)
Löydetyistä ongelmista kootaan lista ja ryhmitellään ongelmat niiden vakavuuden mukaan
asteikolla yhdestä viiteen, jolloin 1 on katastrofaalinen ongelma, 2 vakava, 3 vähäinen, 4
kosmeettinen ja 5 ei ole ongelma, mutta häiritsevä tekijä. Kaikki löydökset tulisi perustella
ja määritellä tarkasti sekä viitata siihen käytettävyysperiaatteeseen jota ongelma rikkoo.
Arviointien jälkeen tulokset kootaan yhteen ja arvioijat voivat keskustella niistä yhdessä.
(Huotari et al., 2003, 70)
Kiilin mukaan heuristiikkojen suurin ongelma on arvioijien subjektiivinen tulkinta. Koska
heuristinen arviointi perustuu arvioijan kokemuksiin ja tietoon, ei se välttämättä huomioi
kovin hyvin loppukäyttäjää. (Ketamo & Multisilta, 2004, 98)
Tunnetuin heuristinen säännöstö on Nielsenin heuristiikat, mutta muitakin sääntökokoelmia
voi käyttää. Nielsenin heuristiikkojen pohjalta voi tehdä myös omia tuotekohtaisia
säännöstöjä. (Sinkkonen, 2005, 184) Seuraavana on esitelty niin sanottu Nielsenin lista.

4.2.1

Nielsenin lista

Nielsenin heuristinen arviointi on käyttöliittymäsuunnitelman systemaattinen katselmus
käytettävyyden

kannalta.

Heuristisen

arvioinnin

päämääränä

on

löytää

käyttöliittymäsuunnitelman käytettävyysongelmat siten, että ne voidaan ratkaista osana
iteratiivista

suunnitteluprosessia.

Heuristisessa

arvioinnissa

tutkitaan

liittymää

ja

arvostellaan, noudattaako se hyväksyttyjä käytettävyysperiaatteita (”the heuristics” eli
heuristiikkaa). (Nielsen, 1993, 155)
Nielsenin heuristiikat:

1. Yksinkertainen ja luonnollinen dialogi: Järjestelmässä ei saisi olla epäoleellista tai
harvoin tarvittavaa informaatiota. Jokainen ylimääräinen huomio kilpailee oleellisten
asioiden kanssa ja vähentää huomionarvoa. Kaiken informaation tulee esiintyä
luonnollisessa ja loogisessa järjestyksessä.
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2. Puhu käyttäjän kieltä: Dialogi tulee esittää selkein sanoin ja käsittein, jotka ovat
tuttuja käyttäjälle (ei järjestelmäpainotteisilla termeillä).
3. Minimoi käyttäjän muistikuorma: Käyttäjä ei muista informaatiota yhdestä dialogin
osasta toiseen. Järjestelmän käytön tulee olla selvää ja helppoa muistaa
tarvittaessa.
4. Johdonmukaisuus: Käyttäjän ei tulisi joutua miettimään tarkoittavatko eri sanat,
tilanteet tai toiminnot samaa asiaa.
5. Palaute: Järjestelmän tulee aina tiedottaa käyttäjälle, mitä on tapahtumassa eli
antaa asiaankuuluvaa palautetta kohtuullisen ajan sisällä.
6. Selkeästi merkityt poistumistiet: Käyttäjät usein valitsevat vahingossa toimintoja ja
tarvitsevat selkeästi merkityt ”hätäpoistumistiet” päästäkseen etenemään halutusti
(jättääkseen ei-halutun tilan) ilman, että joutuu käymään pitkää dialogia.
7. Oikopolut: Oikopolut voivat nopeuttaa kokeneemman käyttäjän työskentelyä.
Järjestelmän tulee kuitenkin palvella sekä kokenutta että kokematonta käyttäjää.
8. Selkeät virheilmoitukset: Virheet tulee ilmoittaa selvällä kielellä (ei koodina),
ongelma tulee osoittaa tarkkaan ja ratkaisua tulee ehdottaa tarkentavalla tavalla.
9. Estä virheet: Selkeää virheilmoitusta parempi on huolellinen suunnittelu niin, että
virhetilanteita ei juurikaan synny.
10. Apu ja dokumentaatio: Vaikka on parempi, jos järjestelmää pystyy käyttämään ilman
ohjeita, tärkeää on kuitenkin avun ja ohjeiden mahdollisuus. Kaikenlaisen
informaation tulee olla helposti löydettävissä ja sen tulee keskittyä siihen, mitä
käyttäjä tekee sekä kertoa käyttäjälle konkreettisesti, mitä tämän tulee tehdä.
Informaatiota ei kuitenkaan saa olla liikaa. (Nielsen, 1993, 20)

4.3 Käytettävyystestaus
Käytettävyystestaus on yksi testausmenetelmä, jolla järjestelmää voidaan testata ennen
varsinaista julkaisua tai luovuttamista asiakkaalle. Käytettävyystestausta käytetään kun on
kyse tuotteesta, joka on lähes valmis ja mahdollisesti siinä toimivat jo kaikki tai suurin osa
tulevista ominaisuuksista. (Kasurinen, 2013, 70) Käytettävyystestaus ja heuristinen arviointi
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eivät ole vaihtoehtoisia, toisiaan korvaavia menetelmiä. Ne ovat luonteeltaan erilaisia ja
paljastavat erilaisia käytettävyysongelmia. Käytännössä usein käytetäänkin erilaisia
menetelmiä rinnakkain parempien lopputuloksien saamiseksi. (Kuutti, 2003, 69)
Usein sekoitetaan toisiinsa käytettävyys ja käyttäjien mielipiteet tuotteista. Monesti
ihmetellään, miten käytettävyystesteissä saadaan niin merkittäviä tuloksia pienellä
käyttäjämäärällä, koska käyttäjiltä kysyttäessä, miten jokin asia pitäisi tehdä, vastausten
kirjo on laaja. Monesti uskotaan, että kun kysytään käyttäjän mielipidettä tuotteesta,
saadaan selville sen käytettävyys. Tuotteen miellyttävyys on osa käytettävyyttä, mutta vain
osa ja tässä kohtaa eri ihmisten mielipiteet samasta tuotteesta voivat erota toisistaan
hyvinkin paljon, mutta käytettävyystestissä tapahtuukin juuri päinvastoin. Jo kahden tai
kolmen testikäyttäjän jälkeen alkaa näkyä selvästi, että ongelmat tuotteen käytettävyydessä
kasaantuvat samoihin käyttöliittymän piirteisiin. (Sinkkonen et al., 2006, 276)
Käytettävyystestauksessa keskitytään testaamaan rakennetun järjestelmän käyttöliittymän
toimivuutta ja intuitiivisuutta. Se tarkoittaa pääsääntöisesti testaustyötä, jonka tarkoituksena
on selvittää ja tarkastaa, että järjestelmän käyttöliittymä on suunniteltu oikein. (Kasurinen,
2013,

70)

Käytettävyystestissä

tarkoituksena

on

tunnistaa

palvelussa

olevia

käytettävyysongelmia sekä selvittää, osaavatko käyttäjät käyttää palvelua sujuvasti ja
vastaako se käyttäjän tarpeita ja tottumuksia. (Vastamäki, 2013, 126)
Säteen mukaan käytettävyystestauksessa testattavan henkilön suoritus voidaan videoida
ja nauhalta voidaan analysoida esimerkiksi käytetyn ajan ja virheiden määrä. Tavoitteena
on nähdä sopiiko tuote aiotulle käyttäjälle vai ei, sekä löytää kohdat, joissa käyttäjä tekee
virheitä ideaalisuoritukseen verrattuna. Käytettävyystestausta on myös sovellettu kevyenä,
ideointi- ja kehitysvaiheen työkaluna, esimerkiksi muotoilutoimistossa, jolloin suunnittelija
voi

arvioida

ja

vertailla

ideoitaan

nopeasti.

Testauksessa

saadaan

todellista

käyttäjäpalautetta, varmistuksia oletetuille asioille ja usein saadaan myös selville sellaisia
asioita, joita kukaan ei tulisi ajatelleeksi. (Keinonen, 2000, 31) Käytettävyystestauksessa
voidaan myös käyttää erilaisia työkaluja, kuten katseenseurantamonitoria, joka kertoo mihin
käyttäjä katsoo ja kuinka kauan sekä toiminnannauhoitusohjelmia, joiden avulla käyttäjää
voi tarkkailla tämän suorittaessa annettuja tehtäviä. Joskus kasvojen ilmeet voivat kertoa
käyttöliittymän toimivuudesta paljon enemmän kuin mitä haastattelemalla tulee ilmi.
(Kasurinen, 2013, 70) Kiilin mukaan käytettävyystestauksessa mitataan yleensä
onnistuneita suorituksia, tehtävissä kuluvia aikoja, virheprosentteja ja subjektiivista
miellyttävyyttä. (Ketamo & Multisilta, 2004, 98)
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Käytettävyystestien toimivuus ja hyödyllisyys on osoitettu sekä tieteellisissä tutkimuksissa
että käytännön tuotekehityksessä. Käytettävyystestaus on laadullista tutkimusta, ei
määrällistä, sillä muutamien testattavien henkilöiden määrä ei yllä tilastolliseen päättelyyn.
Suuremmilla testattavien määrillä testin kustannukset nousisivat jo turhan suuriksi
(Vastamäki, 2013, 123) ja on havaittu, että pienemmälläkin testiryhmällä yleisimmät
ongelmat saadaan esiin.
Käytettävyystestien suuri ongelma on testaustilanteen luonnottomuus. Kenttätestissä,
laboratoriotestistä puhumattakaan, luonnolliset käyttöolosuhteiden luominen on lähes
mahdotonta. Testattavana oleva käyttäjä tietää aina olevansa tarkkailtu ja tämä vaikuttaa
tilanteeseen vähintään alitajuisesti. (Kuutti, 2003, 69)
Testitilanne kestää tunnista kahteen (Vastamäki, 2013, 126). Sinkkosen et al. mukaan
käytettävyystesti voi kestää muutamasta minuutista koko päivään, mutta yleensä
tietojärjestelmien kohdalla se on yksi tunti. Se on aika, jonka käyttäjät jaksavat keskittyä.
(Sinkkonen, 2006, 277)
Käyttäjätesti voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: testin valmisteluun, itse käyttäjätestiin ja
testissä kerätyn informaation purkamiseen havainnoiksi, joita voidaan käyttää apuna
tuotesuunnittelussa. Käyttäjätestin valmistelu koostuu useista osista. Siihen kuuluvat
testihenkilöiden valinta sekä painopistealueiden määrittäminen. Lisäksi laaditaan tehtävät,
jotka koehenkilöt testissä suorittavat ja lopuksi valmistellaan testipaikka laitteineen ja
suoritetaan pilottitesti jollakin käyttäjällä, joka voi myös olla testausryhmän jäsen. Jotta
osataan valita mahdollisimman oikeat testihenkilöt, tulee selvittää loppukäyttäjien ikä,
sukupuoli, koulutustausta sekä tietokoneenkäyttötaidot ja kokemus. (Kuutti, 2003, 70-71)
Käytettävyystestejä voidaan suorittaa useitakin sovelluksen kehittämisen aikana. Haikalan
ja Märijärven mukaan käytettävyystestien tulokset voivat olla järjestelmän kehittäjille
hyvinkin yllättäviä ensimmäisillä testikerroilla (Haikala & Märijärvi, 2004, 291)

4.3.1

Testattavien määrä ja valinta

Kirjallisuuden mukaan testattavia henkilöitä tulee olla viisi tai kuusi. Yleensä kuudennen
testattavan jälkeen uusia ongelmia löytyy enää vain harvoin. (Wiio, 2004, 227) Huotari et
al. viittaavat Nielseniin (1993), jonka mukaan käytettävyystestissä tulisi osallistujia olla 3-6
ja joiden lukumäärää voisi tarvittaessa nostaa, jos tulos jää epäselväksi. (Huotari et al.,
2003, 75) Vastamäen mukaan testattavia voi olla 6-8, jolloin suurin osa potentiaalisista
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käytettävyysongelmista löytyy (Vastamäki, 2013, 123). Tälle yleiselle käsitykselle noin
viidestä testattavasta on esitetty myös kritiikkiä.
Faulknerin

mukaan

on

laajasti

oletettua,

että

viisi

osallistujaa

riittää

käytettävyystestaukseen. Faulknerin tutkimuksessa testattiin 60 käyttäjää. Tästä joukosta
jotkut satunnaisesti valituista viiden osallistujan ryhmistä havaitsi 99 prosenttia ongelmista,
jotkut viiden osallistujan ryhmät havaitsivat puolestaan vain 55 prosenttia ongelmista. Kun
osallistujien määrää nostettiin 10 käyttäjään, alin määrä havaituista ongelmista oli noussut
80 prosenttiin ja kun määrä nostettiin 20 käyttäjään, alin määrä nousi 95 prosenttiin.
Nielsenin mukaan viisi osallistujaa voisi paljastaa 80 prosenttia kaikista tuotteen
käytettävyysongelmista. (Faulkner, 2003)
Nielsenin viittä osallistujaa käytetään yhä, vaikka hänen kirjoituksensa tästä aiheesta onkin
peräti vuodelta 1993, jolloin ympäristö, jossa käytettävyyttä tutkittiin, oli erilainen. Kehitystä
on sen jälkeen tapahtunut. Se kuinka monta osallistujaa tarvitaan, riippuu monesta tekijästä.
Faulkner kuitenkin väittää, että kun nostetaan osallistujien määrää viidestä kymmeneen,
tulos paranee huomattavasti ja kun osallistujia on yli 20, luotettavuus paranee yhä. .
(Faulkner, 2003)
Testihenkilöiksi tulee valita tuotteen tulevia tai potentiaalisia käyttäjiä, jotka eivät ole olleet
mukana tuotteen kehittämisessä. Testihenkilöjä valittaessa kannattaa pitää mielessä ne
ominaisuudet, joita halutaan testata ja valita henkilöt sen mukaan. Huotarin mukaan
käytettävyystestiin osallistuvat henkilöt tulee valita siten, että käyttäjiä olisi mahdollisimman
monipuolinen ryhmä, eri-ikäisiä miehiä ja naisia sekä eri käyttökokemuksen omaavia
henkilöitä. Testien tarkoituksena ei ole löytää kaikkia mahdollisia ongelmia tuotteesta vaan
kaikkein yleisimmät ongelmat, joiden korjaamisen myötä tuotteen käytettävyys paranee.
Käytettävyystestauksen avulla saadaan tietoa virhetilanteiden määrästä, opittavuudesta ja
muistettavuudesta sekä toimintojen sujuvuudesta, ei niinkään tehokkuudesta. (Huotari et
al., 2003, 75-76)

4.3.2

Tehtävien ja testausmenetelmän valinta

Testitehtävien tulee sisältää tutkittavan palvelun tärkeimmät osiot ja niiden tulee mukailla
mahdollisimman hyvin oikeita käyttötilanteita. Ensimmäisen tehtävän tulisi olla helppo, jotta
käyttäjä ei lannistu heti alussa. (Huotari et al., 2003, 76)
Testattavat toiminnot kannattaa listata ja testiin kannattaa ottaa sekä helppoja että vaikeita
tehtäviä.

Testitehtävät

on

hyvä

asettaa

testitarinaan.

Testitarinat

ovat

pieniä,
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mahdollisimman todenmuotoisia kehyskertomuksia. Hyvä testitarina on lyhyt ja se kertoo
käyttäjien arki- tai työmaailmasta, siitä ympäristöstä, jossa testattavaa laitetta tai ohjelmaa
tullaan käyttämään. Lisäksi hyvä testitarina puhuu käyttäjien kieltä. (Sinkkonen et al., 2006,
285)
Testitehtävissä ei tule käyttää suoraan tuotteessa näkyviä termejä, koska testikäyttäjät
seuraavat testitehtäviensä (tavoitteittensa) termejä poikkeuksetta, vievät nämä heidät sitten
oikeaan suuntaan tai harhaan. Ei siis näin: ”Tee kutsunsiirto…”, vaan näin: ”Olet siirtymässä
naapurihuoneeseen tekemään töitä ja haluat puhelusi tulevan sinne.” (Sinkkonen et al.,
2006, 285)
Tehtävien valinnan jälkeen tulee valita käytettävyystestin testausmenetelmä. Yleisin
testausmenetelmä on ääneen ajattelu ja muita testausmenetelmiä ovat paritesti,
yhteisläpikäynti, jälkikäteen haastattelu, jälkeenpäin kommentointi, osatestit (pikkutestejä),
ryhmäläpikäynti sekä vapaa läpikäynti. (Sinkkonen et al., 2006, 286)
Ääneen ajattelussa testattavaa pyydetään puhumaan jatkuvasti ääneen ja kertovan muun
muassa mitä hän etsii, miksi hän etsii, miten hän tulkitsee esillä olevia asioita ja miksi hän
päätyy valitsemaan tekemänsä toimenpiteet. (Wiio, 2004, 224)
Ääneen ajattelu tuo esiin sen, kun testattava hämmentyy, turhautuu tai ihastuu esimerkiksi
johonkin toimintoon. Parhaassa tapauksessa tämä tekniikka auttaa ”lukemaan testattavan
ajatuksia” ja paljastaa testattavan ennakkokäsitykset ja odotukset tuotteen toiminnasta.
(Rubin & Chisnell, 2008, 204) Ääneen ajattelu -menetelmän hyötynä on muun muassa se,
että informaation testattavan henkilön suoriutumisesta ja hänen tekemistään valinnoista
saa testin aikana, eikä niitä tarvitse yrittää muistella testin jälkeen. Ääneen ajattelu auttaa
myös joskus keskittymään testiin. Testin ohjaaja saa myös jatkuvasti vihjeitä hankalista
kohdista, mikä helpottaa ennakoimaan ja jäljittämään sitä, mistä virhetilanteet johtuvat.
Ääneen ajattelu -menetelmän huonona puolena on toisinaan se, että se voi tuntua
testattavasta henkilöstä luonnottomalta ja hämmentävältä. Tällöin testattavaa tulee
rohkaista ääneen ajattelussa. Ääneen ajattelu myös hidastaa testausprosessia, mutta lisää
läsnäolevuutta. Ääneen ajattelu voi myös olla uuvuttavaa. (Rubin & Chisnell, 2008, 204205)
Ääneen ajattelu –menetelmää parantaa ja tehostaa se, että ohjaaja demonstroi muutaman
sekunnin ääneen ajattelua. Tällöin testattava ei tunne itseään vaivautuneeksi. Sen jälkeen
testattavan tulee kokeilla ääneen ajattelua ja ohjaajan vastata mahdollisiin kysymyksiin.
Testattavaa ei saa pakottaa ajattelemaan ääneen vaan tarvittaessa on tiedusteltava hänen
tekemisistään. Kun testattava ajattelee ääneen, ohjaajan on osoitettava kuuntelevansa
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häntä. Ohjaajan tulee olla kärsivällinen. Jos odottaa vastausta testattavalta, ei kannata
kiirehtiä, vaan odottaa (laskea kahteen- tai kolmeenkymmeneen) ennen kuin kysyy
selvennystä asiaan. Usein tänä aikana testattava alkaa itse kertoa, mitä ajattelee. (Rubin &
Chisnell (2008, 205-206)

4.3.3

Pilottitesti

Pilottitestissä ei ole tarkoitus testata tuotetta vaan itse testiä ja sen toimivuutta, jotta
todellisessa

testitilanteessa

tekniikka toimisi toivotulla

tavalla

sekä tehtävät

ja

haastattelukysymykset ovat yksiselitteisiä ja selkeitä, eikä aika venähdä liian pitkäksi. Wiion
mukaan pilottitestin on tarkoitus testata testin toimivuutta testin suunnittelun, ohjeistuksen,
testiympäristön ja koejärjestelyjen osalta (Wiio, 2004, 227)
Pilottitestissä katsotaan mahdollisten kameroiden paikat ja tekniikan toimiminen,
koekäytetään testitehtävät ja mitataan niiden suorittamiseen menevä aika, täydennetään
haastattelukysymyksiä sekä korjataan tarvittaessa testitehtäviä. Testitehtävien korjaaminen
on hyvin tavallista pilottitestiä tehtäessä. Testitehtävien sanamuoto voi olla esimerkiksi liian
johdatteleva tai tehtävien tekojärjestys huono. Pilottitestin tekevä henkilö voi olla kuka
tahansa, joka vastaa jollain tavalla tulevia testattavia henkilöitä. (Sinkkonen et. al, 2006,
288)

4.3.4

Testin eteneminen

Kun henkilö saapuu testaustilanteeseen, kannattaa tehdä kirjallinen kysely taustatiedoista
eli alkuhaastattelu. Alkuhaastattelussa kartoitetaan käyttäjän taustaa ja kokemusta
(Hyysalo, 2006, 165). Näin varmistetaan, että testattava kuuluu haluttuun käyttäjäryhmään.
Testattavalta

kannattaa

osallistumisesta

sekä

myös

ottaa

suostumus

kirjallinen

suostumus

videokuvaamiseen.

käytettävyystestiin

Myös

mahdollinen

salassapitosopimus tehdään tässä vaiheessa, jos siihen on tarvetta. (Kuutti, 2003, 77)
Alkukyselyn tai -haastattelun tarkoituksena on myös selvittää testattavan henkilön
ennakkoasenteita ja -käsityksiä testattavasta tuotteesta. Tässä olisi hyvä selvittää
testattavan henkilön osaaminen ja kokemus testin kohdealueesta sekä tietokoneen
käyttömäärä. (Sinkkonen et al., 2006, 289)
Testitilanteen tulisi olla mahdollisimman luonnollinen ja ympäristön tulisi muistuttaa
luonnollista

käyttöympäristöä.

Itse

käyttäjätestin

eteneminen

on

yksinkertainen.

55

Testihenkilölle esitellään paikat ja tehtävät, jonka jälkeen tehtävät suoritetaan. Joskus
testihenkilölle voi tulla eteen ylitsepääsemätön ongelma, jolloin testihenkilöä joutuu
opastamaan. Neuvominen kannattaa pitää kohtuuden rajoissa ja yhtenäisenä ohjeena,
jonka voi jakaa myös muille testihenkilölle, tuloksien ollen tällöin vertailukelpoisia.
Esimerkiksi

aikaa

testattaessa

neuvomista

kannattaa

välttää,

koska

tällöin

ongelmatilanteista selvitään oikeaa aikaa nopeammin ja tulos on väärä. Jos testihenkilö
saadaan ajattelemaan ääneen, antaa se lisäinformaatiota testitilanteessa. Käyttäjätestin
jälkeen voidaan vielä hankkia lisätietoa haastattelemalla koehenkilöä. (Kuutti, 2003, 74-76)
Ennen testiä testattavalle tulee kertoa, että tarkoitus on testata tuotetta, ei käyttäjää eikä
hänen osaamistaan. Testattavalle tulee myös kertoa, että testin ohjaaja on puolueeton
henkilö ja testin aikana voi antaa suunnittelijoille palautetta tuotteesta kommentoimalla
vapaasti. Testin alussa käydään testattavan kanssa läpi alkutilanne ja annetaan
testitehtävät yksitellen. Yleensä testattava saa tehtävät myös kirjallisena, mutta ohjaajan
tulee selittää, mitä pitää tehdä. (Sinkkonen et al., 2006, 290) Huotarin et al. mukaan on
hyvä, jos testattava henkilö saadaan kertomaan niin negatiiviset kuin positiiviset mieleen
tullet asiat testattavasta tuotteesta tai palvelusta. Testattavalle kannattaa myös kertoa
ennakkoon jos tuotteessa on joitakin puutteita. (Huotari et al., 2003, 77)

4.3.5

Loppuhaastattelu

Testin jälkeen tehdään usein vielä loppuhaastattelu, joka alkaa usein avoimella
kysymyksellä: ”Miltä tuntui?” Tässä kohtaa käyttäjä saa kertoa päällimmäiset tunnelmansa.
Haastattelukysymyksiä kannattaa laatia etukäteen ja täydentää niitä pilottitestissä.
Haastattelu voidaan korvata myös kyselyllä tuotteen piirteistä. Tällöinkin käyttäjälle tulee
antaa mahdollisuus vapaaseen mielipideilmaisuun joko kirjallisesti tai suullisesti.
(Sinkkonen et al., 2006, 290)

4.3.6

Käytettävyysongelmien huomioiminen ja raportointi

Testauksen jälkeen tulee kerätty informaatio käsitellä halutulla tavalla. Tapoja on monia ja
riippuu myös testin tarkoituksesta, kuinka testistä saatua informaatiota käsitellään. Yleensä
on tarkoitus löytää käytettävyysongelmia ja ongelmien yleisyydestä voidaan vetää
johtopäätöksiä. Jos tietty ongelma toistuu usealla testattavalla, voidaan päätellä kyseessä
olevan käytettävyysongelma. Kun ongelma on havaittu, sen alkuperä tulisi selvittää,
juontaako se juurensa syvemmälle vai onko kyseessä vain epäselvästi visualisoitu ikoni.
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Tähän voidaan laatia korjausehdotus. Ongelman vakavuutta voidaan myös pohtia
käyttäjätestin loppuraportissa. (Kuutti, 2003, 79-80)
Tyypillinen ongelma järjestelmän käytössä syntyy yleensä siitä, kun käyttäjät eksyvät,
eivätkä enää tiedä missä ovat, miten ovat sinne päätyneet ja miten pääsevät pois. Toinen
ongelma syntyy, kun käyttäjä ei tiedä miten tulisi jatkaa. Tässä kohdassa tulee selvittää
tarkkaan, missä toiminta alkoi mennä väärään suuntaan sekä se, miten suunnittelijan ja
käyttäjän oletettu tulkinta näkemästään ja olettamansa toiminta poikkeavat toisistaan ja
miksi ja mikä saa testikäyttäjän tulkitsemaan tai olemaan lainkaan näkemättä sitä, mikä
hänen tehtäväkseen on tarkoitettu. (Sinkkonen et al., 2006, 291)
Testauksessa saadun tiedon perusteella määritellään käytettävyysongelmat ja laaditaan
korjausehdotukset. Käytettävyystestin tuloksena saadaan kattava raportti käyttöliittymän
mahdollisista ongelmista sekä käyttäjän ja tuotteen tai palvelun vuorovaikutussuhteen
toimivuudesta. Käytettävyysongelmat voidaan ryhmitellä raportointivaiheessa esimerkiksi
ongelman vakavuuden tai yleisyyden mukaan. Pienempien ongelmien kohdalla voi jopa
harkita tarvitseeko niitä korjata lainkaan. Dumas ja Redish (1993) luokittelevat ongelmat
neljään eri kategoriaan niiden vakavuuden mukaan: 1) tehtävää ei voitu suorittaa loppuun,
2) ongelma aiheuttaa tuskastumista ja viivettä, 3) ongelmalla on pieni vaikutus
käytettävyyteen ja 4) ongelma on niin pieni, että parannus voidaan tehdä myöhemmin.
(Huotari et al., 2003, 78)
Myös Nielsen on luokitellut suunnitteluvirheluokkia seuraavasti:


Ei käytettävyysongelmaa



Kosmeettinen ongelma – ei tarvitse korjata, jos ei ole ylimääräistä aikaa.



Pieni ongelma – korjaukselle alhainen prioriteetti.



Suuri ongelma – korjaamiselle korkea prioriteetti.



Katastrofaalinen ongelma – pitää korjata ennen kuin järjestelmä otetaan käyttöön.
(Sinkkonen et al., 2006, 291)

Seuraavassa on jaotteluperuste, jota on hyvä käyttää, kun suunnittelussa ollaan jo pitkällä
ja aikaa on vähän:


Paikallinen virhe, helppo korjata.



Johdonmukainen virhe, helppo korjata rutiinitoimenpiteenä.



Virheen korjaaminen vaatii uudelleen suunnittelua.



Virheen korjaaminen vaatii työprosessin uudelleen selvittämistä. (Sinkkonen et al.,
2006, 291)
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Nämä listat kannattaa yhdistää ja korjata heti katastrofaaliset virheet sekä ne virheet, jotka
on helppo korjata. Usein katastrofaaliset virheet vaativat suuria korjaustoimenpiteitä ja
kertovat myös siitä, että käytettävyystestejä on alettu tehdä liian myöhään. Pikkuvirheiden
huomioimista ei kannata vähätellä, ne voivat helpottaa huomattavasti esimerkiksi
navigointia ja selkeyttää kokonaisuutta. (Sinkkonen et al., 2006, 292)
Hyvässä raportissa myös testin tehnyt asiantuntija ehdottaa konkreettisia korjauksia esille
tulleisiin ongelmiin. Tyypillisesti käytettävyystestiraportissa käytettävyysongelmia mainitaan
useita kymmeniä, varsinkin jos palvelu on vielä kehitysvaiheessa. Käytettävyysongelmien
lisäksi testistä voidaan saada käyttäjäpalautetta ulkoasusta, palvelun miellyttävyydestä ja
muista käyttökokemukseen liittyvistä asioista. (Vastamäki, 2013, 126-127)
Testien suorittamisen jälkeen tulokset analysoidaan ja kirjoitetaan raportti, jossa tulevat ilmi
käyttöön liittyvät ongelmat sekä mahdolliset parannusehdotukset. Käytettävyystestien
tulosten esittäminen on haastavaa, varsinkin jos suunnittelijat ovat itse mukana
testaamassa. Tällöin suunnittelija joutuu kohtaamaan oman työnsä arvostelua ja tällöin
suunnittelijoiden reaktiot voivat vaihdella innostuneesta ärtyneeseen. Testitulokset
kannattaakin esittää varovasti ja niin, että suunnittelija saa parannetusta käyttöliittymästä
kunnian itselleen. (Korhonen, 2000, 182)
Tyypillinen raportti sisältää seuraavat luvut:
1. Tuotteen käyttöliittymän ja mahdollisesti käyttötavan lyhyt kuvaus
2. Lyhyt kuvaus testaustavasta ja testikäyttäjästä
3. Testattavat toiminnot
4. Testin tulos
5. Testin ohjaajan lausunto tuotteesta sekä yhteenveto testistä (Sinkkonen et al., 2006,
292)
Raportin laajuus on 20-200 sivua testityypistä riippuen. Raporttiin kerätään havaitut
ongelmat, niiden syyt ja esiintymismäärä ongelmalajeittain. Käytettävyystestin eettisiin
sääntöihin kuuluu, että suunnittelijoista ei saa puhua negatiivisesti. Raportissa tulee kertoa
myös tuotteen hyviä puolia. Tämä on tärkeää myös siksi, ettei niitä vahingossa päädytä
poistamaan. (Sinkkonen et al., 2006, 292)
Käytettävyystestaus on prosessina melko työläs, aikaa vievä ja kallis, mutta siitä saadut
tulokset ovat monipuolisia. (Huotari et al., 2003, 74)
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5 KÄYTETTÄVYYSTESTIEN TOTEUTTAMINEN JA
TESTIEN TULOKSET
5.1 Rakennusalan yritys
Skanska on perustettu Etelä-Ruotsissa 1887. Aluksi yrityksen nimi oli Skånska
Cementgjuteriet. Vuonna 1984 vakiintui nimeksi Skanska. Suomessa Skanska on toiminut
vuodesta 1994.
Skanska on vakiinnuttanut asemansa yhtenä Suomen suurimmista rakennus- ja
projektikehityspalveluita tarjoavista yrityksistä.
Rakentamispalveluihin kuuluu talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä maa- ja
ympäristörakentaminen. Talonrakentamisesta ja talotekniikkapalveluista vastaa Suomessa
Skanska Talonrakennus Oy, maa- ja ympäristörakentamisesta huolehtivat Skanska Infra
Oy ja Skanska Asfaltti Oy ja konevuokraus kuuluu Skanska Rakennuskone Oy:lle.
Asuntojen projektikehitys asuntojen myynteineen kuuluu Skanska Kodit Oy:lle ja toimitilojen
projektikehityksestä vastaa Skanska CDF Oy.
Suomessa Skanska Oy:n liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2015 noin
821 miljoonaa euroa. Suomessa henkilöstöä oli vuoden 2015 lopussa 2 095.
Skanska Kodit suunnittelee ja rakentaa koteja viihtyisille asuinalueille. Skanska Kodeissa
suunnitellaan myös sisustukset ja muut visuaaliset elementit, design-mallistot ja materiaalit.
Myös asuntojen myynti kuuluu Skanska Kodeille.

Ennakkomarkkinointi ja asiakaspolku
Ennakkomarkkinoinnilla tarkoitetaan sellaisen kohteen markkinointia, joka on suunnitteilla
tai rakenteilla. Asunnosta voi tehdä varauksen ja maksaa varausmaksun, vaikka taloa ei
olisi vielä rakennettukaan. Varaus ei ole sitova ja kuluttaja saa rahansa takaisin, jos haluaa
perua varauksen tai jos taloa ei päätetä rakentaakaan. Ennakkomarkkinoinnilla voidaan
kartoittaa kuluttajien kiinnostusta kohteesta. Kohteen rakennuspäätös tehdään myös
ennakkovarausten perusteella.
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Kuvassa 10 on kuvattu asiakaspolku kohteen havaitsemisesta asumiseen.

Kuva 10. Uudisasunnon asiakaspolku.

5.2 Tyypillinen asiakas
Kirjallisuuskatsauksessa luvussa käyttäjän tunteminen (3.3.) Shneiderman on jakanut
käyttäjät eri ryhmiin, muun muassa noviisikäyttäjiin ja ensikertalaisiin. Tutkimuskohteena
olevan virtuaaliohjelman näkökulmasta ajatellen asiakkaat tulisivat olemaan noviisikäyttäjiä,
koska heillä ei juurikaan ole aiempaa tietoa käyttöliittymästä tai sen aihepiiristä.
Asuntomyyjät ovat tällä hetkellä puolestaan niin kutsuttuja ensikertalaisia, koska he ovat
aihepiirin ammattilaisia, johon ohjelma liittyy, mutta itse ohjelmasta heillä on vain vähän
tietoa. Näille käyttäjäryhmille saattaa olla yhteistä epävarmuus ja ahdistuneisuus uuden
ohjelman käyttämisestä. Tällöin olisi huomioitava, että toimintoja ei saa olla liian paljon, jotta
käyttäjä kykenee suoriutumaan tehtävistään onnistuneesti, eikä ahdistu liiallisesta
toiminnasta. Noviisikäyttäjien ja ensikertalaisten kohdalla on tärkeää, että he saavat
riittävästi ohjeistusta ohjelman käyttöön. Toinen tärkeä seikka on, että terminologian on
oltava selkeää. Asuntomyyjiä voi opettaa käyttämään ohjelmaa ja tämä onkin tärkeää. Jos
ohjelma tulee asiakkaiden käyttöön, tällöin sen käytön tulee olla niin helppoa, että sen voi

60

oppia ilman erillistä käyttökoulutusta. Riippuu paljon aiemmasta käyttökokemuksesta,
osaako ohjelmaa käyttää ilman erillistä opettamista.
Asiakkaat ovat kyseisessä rakennusalan yrityksessä usein iäkkäitä. Tyypillinen asiakas on
lähellä eläkeikää. Tietokoneenkäyttökokemusta ei voida automaattisesti olettaa, eikä
varsinkaan kokemusta tietokonepeleistä. Usein asiakas on ennen asunut omakotitalossa ja
näistä muutetaan helppohoitoisempaan ja palveluja lähempänä olevaan asuntoon. Tällöin
omassa kodissa voi myös asua pidempään. Nuoret ostavat vähiten uudisasuntoja.
Vuonna 2015 tehdyn Skanska Kotien asiakastyytyväisyyskyselyn, CSI (Customer
Satisfaction Index), mukaan tyypillinen asiakas muuttaa asuntoon puolisonsa kanssa ja
ostotarkoituksena on yksityinen asunto omaan käyttöön. Edellinen asunto oli yleisimmin
ollut omakotitalo tai muu omistusasunto. Tutkimuskohteena olevan ohjelman kannalta on
kiinnostavaa, että yleisimmin asuntoprojektiin tutustuminen tehtiin pohjapiirroksen avulla eli
asuntoa ei ole vielä rakennettu.
Skanska Kodeilla on käytössään segmentointimalli, jolla tarkoitetaan ryhmittelyä. Kuluttajia
ryhmitellään eri perustein. Skanska Kotien segmentointimalli on kehitetty, jotta kuluttajien
elämäntapoja sekä sitä, mitä he kodissa arvostavat, olisi helpompi ymmärtää. Mallin avulla
voidaan tukea konseptien, tuotteiden ja projektien kehittämistä sekä markkinointia. Kyseistä
segmentointimallia on tarkoitus käyttää viitekehyksenä tai työkaluna demografisten,
taloudellisten ja muiden kuluttajatietojen kanssa. Mallin tärkein etu on se, että se tarjoaa
relevantin näkökulman siihen, mitä ovat kuluttajien asuntoa koskevat tarpeet ja toiveet.
Segmentointimallin neljä eri segmenttiä ovat Trendy, Harmonious, Social ja Efficient.
Trendy-segmenttiä (kuva 12) kiinnostaa asuminen ja sisustaminen, laatu ja tyyli. Toisten
ihmisten mielipide on tälle segmentille tärkeä ja esteettinen näkökulma korostuu. Trendysegmenttiin kuuluvat tekevät tyypillisesti muutoksia asuntoihinsa. Trendy-segmenttiin
kuuluvat etsivät Vau!-elämyksiä ja tämän segmentin mielenkiinnon herättämiseksi
kannattaakin lisätä jotain tavallisuudesta poikkeavaa.
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Kuva 11. Trendy-segmentti.

Harmonious-segmenttiin (kuva 13) kuuluvilla on introvertti suhtautuminen kotiinsa. He
kaipaavat tasapainoa ja sijoittavat viihtyvyyteen. Koti pyritään luomaan viihtyisäksi ja
sellaiseksi, että siellä voi rentoutua ja viettää aikaa. Muiden ihmisten mielipide kodista ei
ole kovin tärkeä. Harmonious-segmenttiin kuuluvat ovat muita segmenttejä valmiimpia
panostamaan ympäristöystävällisyyteen.

Kuva 12. Harmonious-segmentti.

Social-segmentissä (kuva 14) koti nähdään sosiaalisena näyttämönä, jossa tavataan
ihmisiä ja laitetaan ruokaa yhdessä. Tässä segmentissä asunnon ostosta keskustellaan
ystävien kanssa ennen varsinaista päätöstä. Ihmisten kuvien käyttö sopii tälle segmentille
suunnattuun markkinointiin. Tässä segmentissä myös naapurisuhteet korostuvat muita
enemmän.
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Kuva 13. Social-segmentti.

Efficient-segmenttiin (kuva 15) kuuluvat arvostavat kodissaan käytännöllisyyttä ja asumisen
helppoutta. He viettävät yleensä vähemmän aikaa kotona kuin toisiin segmentteihin
kuuluvat henkilöt. Valmiiksi mietityt ratkaisut kiinnostavat ja faktat sekä aikataulut ovat
tärkeitä.

Kuva 14. Efficient-segmentti.

Näistä neljästä tutkimuskohteena oleva ohjelma hyödyttäisi useaa, mutta varsinkin Trendysegmentti voisi innostua ohjelmasta ja sen tarjoamista sisustusmahdollisuuksista.
Ohjelman huonekaluvalikossa on jo nyt löydettävissä muutaman brändin huonekaluja ja
tällainen voisi herättää juuri Trendy-segmentin mielenkiinnon. Toisten ihmisten mielipiteet
vaikuttavat Trendy-segmentin päätöksentekoon ja olisikin hyödyllistä, että tämän segmentin
kuluttajat voisivat jakaa asunnon visualisoitua tunnelmaa toisten ihmisten kanssa. Sama
tarve

korostuu

Social-segmentissä.

Toisaalta

Efficient-segmentin

arvostamaa

ostoprosessin vaivattomuutta ohjelma myös helpottaisi, kun vakiovalintaiset materiaalit olisi
ohjelmalla helposti nähtävissä.
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5.3 Ohjelman tausta
Kyseessä on 3D-virtuaaliohjelma, jonka pohjana on arkkitehdin piirtämä BIM-malli. BIMmallinnus (Building Information Model) on rakennuksen tietomalli, josta ilmenee
rakennuksen ja rakennusprosessin informaatio digitaalisessa muodossa. Se on ikään kuin
röntgenkuva rakennuksesta. Nyt testattavana oleva ohjelma rakentuu BIM-mallin päälle ja
sen tarkoituksena on myynnin edistäminen ja asiakastyytyväisyyden lisääminen.
Mallin kehittäminen on prosessi, jossa tulee miettiä kaikki siihen vaikuttavat tekijät sekä
informaation lähteet. Arkkitehdin tekemä BIM-malli on kaiken perusta. Ohjelman
tarkoituksena on, että asiakas pääsee liikkumaan virtuaalisesti asunnossa, jota ei ole vielä
rakennettu, vaan joka on
asiakasnäkökulmasta

olemassa vasta piirustuksina.

katsoen

asuntoon

tutustuminen.

Sen päätarkoitus on
Se

auttaa

asunnon

materiaalivalinnoissa, näköalojen katselemisessa, mittasuhteiden hahmottamisessa ja
sisustussuunnittelussa.
Luvussa kaksi käsiteltiin asiakkaan kokemusta ja sitä missä vaiheessa kokemus muuttuu
elämykseksi. Kyseisen ohjelman odotetaan luovan asiakkaille vahvan asiakaskokemuksen.
Se innostaa asiakasta uudenlaisen asuntokauppamahdollisuuden takia. Asiakas pääsee
virtuaalisesti vierailemaan mahdolliseen uuteen kotiinsa, vaikka työmaalla sillä kohdalla,
johon talo on tulossa, on vasta kuoppa. Tämä on asiakkaalle uusi elämys. On kuitenkin
varmistettava, että ohjelman käytettävyydestä tulee sellainen, että ohjelma toimii
moitteettomasti. Varsinkin siinä vaiheessa, jossa ohjelma mahdollisesti tulee myös
asiakkaan käyttöön, ei sen käyttö saa olla työlästä, sillä silloin hienoksi elämykseksi
tarkoitettu asia kääntyisi mahdollisesti ohjelmaa ja yritystä vastaan. Kuitenkin ohjelman
onnistuessa

ja

käytettävyyden

parantuessa

ohjelma

voi

muodostua

jopa

asiakaskokemuksen kautta asiakaselämykseksi.
Virtuaaliasunnon tulee olla visuaalisesti houkutteleva, jotta asiakas tuntee kodin
miellyttäväksi. Myös asunnon mittasuhteiden tulee olla oikeat, jotta asiakas pystyy
hahmottamaan asuntoa omaa käyttöään ajatellen ja pohdiskelemaan sen sisustusta ja
materiaalivalintoja. Ohjelman pitäisi olla tulevaisuudessa asiakkaan käytettävissä
asiakkaan haluamassa paikassa. Asiakas voisi katsella tulevia, myytävänä olevia asuntoja
kotisohvalla ja tehdä samassa paikassa myös materiaalivalintoja sekä miettiä haluamaansa
sisustusta sekä asunnon mittoja ja näköaloja.
Tilanne,

jossa

uutta

ohjelmaa

tultaisiin

käyttämään,

olisi

erityisesti

asuntojen

ennakkomarkkinointi ja rakennusvaihe. Suunnitteilla olevilla asunnoilla tulee olla tietty
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määrä ennakkovarauksia ennen kuin taloja voidaan alkaa rakentaa. Ohjelma auttaa myyjiä
myymään asuntoja, joita ei vielä ole olemassa.
Asuntojen ennakkomarkkinoinnin kannalta ohjelman onnistunutta käyttöönottoa voitaisiin
pitää käänteentekevänä ratkaisuna, joka edistäisi ennakkovarauksia huomattavasti.
Asiakkaat tekevät usein alkukarsinnan kartoittaessaan asuntotarjontaa. Ohjelmalla saa
aikaiseksi korkealaatuisia kuvia tulevista kohteista – tämä lisää asunnon houkuttelevuutta
valintaprosessissa.
Ohjelmaa tullaan käyttämään myyntitilanteissa myyjien työkaluna myynnin edistämiseksi
sekä kaupanteon jälkeen sisustusvalintojen apuna. Työkalu tuo uutta arvoa asiakkaille.
Viitaten kirjallisuuskatsaukseen (lukuun 3.4 käytettävyys virtuaalitodellisuudessa ja
käyttäjien erilaisuus) parhaassa tapauksessa ohjelman tulisi toimia niin hyvin, että asiakas
innostuu ja uppoutuu ohjelmaan ja flow kuljettaa käyttäjää mukanaan. Ohjelma on kuitenkin
vielä uusi ja edelleen työstettävissä eikä sitä ole vielä juurikaan testattu asiakkailla.
Aikaisemmin Skanskalla vuonna 2016 tämän työn tekijän tekemien 3D-ohjelmien
käyttöönoton valmisteluihin liittyvien haastattelujen perusteella 3D-ohjelmaa pidetään jo
itsessään asiakaskokemuksena. Ohjelma tuo asiakkaalle arvoa, vaikkei malli olisikaan
täysin fotorealistinen. Valokuvamaiseen laatuun pyrkimistä tällaisella työkalulla pidettiin
epärealistisena. Asiakkaille tuleva arvo lisääntyy ainakin siitä, että tämä ohjelma
havainnollistaa tulevaa asuntoa paljon paremmin kuin pelkkä tulevan asunnon 2Dpohjaratkaisu tai materiaalin valintavaiheessa irralliset materiaalinäytteet tai esitteet.
Asunnon konkretisointi on tärkeää, miltä asunto näyttää ja tuntuu, kun tulee sisälle
asuntoon. Toisaalta haastatteluissa tuli esille, että asunnon tulisi näyttää mahdollisimman
oikealta ja mittasuhteiden on oltava oikeat. Ohjelman avulla pyritään tuomaan asiakkaalle
jotain uutta, herättämään asiakkaan kiinnostusta kohteeseen sekä vahvistamaan
ostopäätöstä.
Ohjelma toimii paitsi myynnin tukena ja työkaluna, myös asiakkaalle suunnattuna palveluna
asunnon oston ja tulevaisuudessa myös mahdollisesti asumisen tukena. Ostotapahtuman
jälkeen erilaiset asuntoa koskevat materiaalien valinnat ovat helpommin hahmotettavissa,
kun ne voidaan nähdä tulevassa kodissa, virtuaalisessa ympäristössä. Ohjelman tulisi
toimia niin myynnin kuin asiakasvastaavienkin työkaluna. Asiakasvastaavat huolehtivat
asiakkaan tarpeista kaupanteon jälkeen. Tässä vaiheessa asiakasvastaavan kanssa
käydään läpi, mitä materiaaleja asuntoon tulee sekä tehdään asiakkaan haluamia
muutoksia asunnon ratkaisuihin. Tämä luo jälleen asiakkaalle arvoa, kun asioista tehdään
asiakkaille helpompia ja innostavampia. Jos asiakkaalla olisi tulevaisuudessa mahdollisuus
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miettiä valintojansa ja ratkaisujansa rauhassa kotona valmiiksi ja koodin avulla kertoa mihin
on päätynyt, säästyisi myös asiakasvastaavan aikaa ja se toisi myös kustannustehokkuutta.
Tämä on osittain mahdollista jo nyt, mutta ainoastaan ”tyyppiasunnossa”, joka on kaikille
sama.
Toistaiseksi ohjelma on omalle koneelle ladattavissa oleva sovellus ja se toimii
käyttäjätunnusten avulla. Tulevaisuudessa toivotaan, että ohjelma voidaan upottaa
nettisivuille ja sitä voi käyttää ilman tunnuksia.

5.3.1

Ohjelman hyödyt rakennusalan yritykselle

Asunnot saadaan nopeammin myyjille esiteltäviksi ja myytäviksi, kun on kuvamateriaalia
myytävästä kohteesta. On havaittu, että valmiissa uudiskohteissa sisustettu asunto menee
kaupaksi ensimmäisenä. Myös toimitilojen myyntiin saadaan hyötyjä, kun kohteet ovat
sisutettuja eivätkä vain tyhjiä toimistoja.
Ohjelman käyttö ei rajoitu ainoastaan myynti- ja rakennusvaiheeseen vaan tulevaisuudessa
siitä olisi hyötyä koko rakennuksen eliniän ajan. Ohjelmaan voidaan tallentaa kaikki tehdyt
muutokset, joita asunnon historiassa on tehty ja lisätä asuntoon liittyvää informaatiota
(esimerkiksi lieden tiedoista löytyy lieden huollon puhelinnumero). Yhtenä tulevaisuuden
visiona olisi myös, että ohjelma olisi rakennusalan yrityksessä mahdollisimman laajasti
käytössä. Ohjelmaa voisi kehittää niin, että sitä voisi käyttää myös tarvittavan materiaalin
määrän ja sen hinnan laskentaan. Kun asiakas tekee materiaalivalintoja, ohjelma voisi
laskea esimerkiksi eri parkettien hinnat valmiiksi.
Ohjelmalla voidaan ottaa kuvia ja videoita visualisoidusta kohteesta. Ennen tällaiset
visualisointikuvat on tehty alusta asti erikseen ja se on vienyt aikaa ja se on ollut kallista.
Tuo kustannustehokkuutta, kun kuvia saa otettua milloin ja mistä asunnon kohdasta haluaa
ja niitä voi myös käyttää hyväksi markkinoinnissa. Kuvien laatu kuitenkin herätti myös
epäilyksiä haastateltavissa.
Ohjelma muokkaa Skanskan brändiä positiiviseen suuntaan, kunhan se onnistuu
visuaalisuuden osalta sekä tulee helppokäyttöiseksi. Skanska on modernin edelläkävijän
roolissa rakentamattomien asuntojen esittelyssä. Tämän palvelun ansiosta pystytään
erottumaan kilpailijoista. Asiakas saa hyvän kokonaiskuvan asunnosta, jota on ostamassa.
Skanskan on pysyttävä kehityksessä mukana, kun kaikki digitalisoituu jatkuvasti. Myös
asuntojen myynti ja markkinointi ovat siirtyneet jatkuvasti enemmän verkkoon. Digitalisointi
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on nykyajan suunta, joka on hyväksyttävä ja siihen on mentävä mukaan - jos itse ei mene,
niin toiset ainakin menevät.
Asiakas ei ole sidottu paikkaan, missä ohjelmaa käyttää. On havaittu, että asuntoja
katsotaan eniten perjantai-iltaisin ja viikonloppuisin, joten kun asiakas voi tehdä sen missä
ja milloin haluaa, säästyy näin sekä asiakkaan, myyjien ja asiakasvastaavien aikaa.
Ohjelma toimii myös kommunikaatiovälineenä arkkitehtien, insinöörien, myyjien ja
myöhemmin myös loppuasiakkaiden välillä. Kommunikaatio on helpompaa, kun on
olemassa hyvää visuaalista materiaalia johon viitataan, eikä virheitä ja kuluja synny
väärinymmärryksestä. Kustannustehokkuus tulee esille myös siinä, että BIM-mallia
hyödynnetään ohjelmiston pohjana eikä asuntoja tarvitse mallintaa alusta alkaen.

5.4 Ohjelman toiminta
Alkunäkymänä (kuva 16) ohjelmassa on harmaalla taustalla haaleana erottuva
ohjelmantuottajan logo. Alkunäkymän keskellä on kaksi valikkoa ”Empty Floors” ja ”Saved
Floor Plans”. Vasemmalla näkyy, mikä kohde on kyseessä ja oikealla viimeksi avatut
asunnot. Oikeassa alakulmassa on hakukenttä. (Yleensä hakutoiminto sijoitetaan tosin
sivun yläosaan, esimerkiksi oikeaan yläkulmaan tai jos siinä on muita toimintoja, niin näiden
viereen.) Haluttu asunto valitaan joko etsimällä haluttu asunto ”Empty Floors” tai ”Saved
Floor Plans” valikoista ja klikkaamalla huoneistoa tai etsimällä tietty huoneisto
hakukomennolla.

Kuva 15. Aloitusnäkymä.
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Tämän jälkeen näkymä siirtyy 2,5-ulotteiseen pohjanäkymään kerroksesta (kuva 17), jossa
asunto sijaitsee. Asunnot on merkitty asunnon numeroin. Vaihtoehtona on valita ylin kuvake
oikealla, jossa on henkilön kuva ja raahata tämä haluttuun asuntoon tai valita toiseksi ylin
kuvake, jossa on kameran kuva ja valita sieltä komento ”First Person”. Jos käyttää
hahmokuvaketta, joka raahataan asuntoon, niin näkymä siirtyy usein tilanteeseen, jossa
henkilö katsoo seinään. Jos taas käyttää ”First Person”-komentoa, katselukulma siirtyy
talon porraskäytävään, samaan kerrokseen, missä etsitty asunto on. Tässä kohtaa asuntoja
ei ole merkitty, vaan asunnon joutuu etsimään muistinvaraisesti.

Kuva 16. Pohjapiirrosnäkymä.
Tämän jälkeen ei ole liikkumisen kannalta eroa, kumpaa kautta on asuntoon (kuva 18)
päässyt. Pöytäkoneella ohjelmaa käytettäessä liikkuminen tapahtuu nuolinäppäimillä.
Kääntyminen ja oman akselin ympäri pyöriminen puolestaan tapahtuvat hiirellä.
Tablettitietokoneella kääntyminen ja ympäri pyöriminen tapahtuu liikuttamalla sormea
näytöllä. Eteenpäin, taaksepäin ja sivulle pääsee vasemmalle alhaalle sijoitetun painikkeen
avulla. Painikkeena on valkoinen ympyrä, jota liikutetaan suuremman ympyrän sisällä ja
sen avulla liikutaan ohjelmassa.
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Kuva 17. Näkymä asunnosta.
Materiaalivalintojen vaihtoehdot (huoneiden lattiat ja seinät, keittiön välitila, parvekkeen
lattia sekä kylpyhuoneen lattia, seinät ja tehosteseinä) löytyvät oikealta (kuva 19),
kuvakkeessa on telan kuva ja sitä painamalla valintamahdollisuudet saadaan näkyviin.

Kuva 18. Materiaalivalinnat.
Saman asuntonäkymän neljännestä eli alimmasta oikealla sijaitsevasta kuvakkeesta
pääsee takaisin asuntovalikkoon komennolla ”Load” tai saa tallennettua suunnitelmansa
komennolla

”Save”.

Vasemmalla

on

näkyvissä

huonekaluvalikko,

joka

avautuu
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kokonaisuudessaan alla olevasta plus-merkistä (kuva 20). Valikosta voi etsiä haluamiaan
huonekaluja ja sisustaa näillä asuntoa. Nyt valikko on hyvin laaja. Sieltä löytyy
tavallisempien

huonekalujen

lisäksi

biljardipöytiä,

sairaalakalusteita

sekä

toimistohuonekaluja ja jopa autoja.
Huonekaluja klikkaamalla ne siirtyvät vasemmalla olevaan listaan. Valikko suljetaan
rastista, joka on oikeassa alakulmassa. Huonekaluja tuodaan ohjelmaan raahaamalla ja
niitä saa muun muassa liikuteltua, poistettua ja kopioitua alas ilmestyvän erillisen valikon
avulla.

Kuva 19. Huonekaluvalikko.
Oikeassa yläkulmassa on kuvake, josta saa esille ohjelman lisäasetukset. Sieltä saa
säädettyä muun muassa valaistusta ja otettua tilasta kuvan (tämä ei tosin toiminut
testaushetkellä).

5.5 Ohjelman asiantuntija-arviointia ennen käytettävyystestejä
Ohjelmalle

tehtiin

niin

kutsuttua

asiantuntija-arviointia

ennen

varsinaista

käytettävyystestausta. Arvioijana toimi yksi yrityksen palveluksessa oleva henkilö, joka oli
perehtymässä ohjelmaan.
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Asiantuntija-arvioinnissa esille tulleita positiivisia asioita:
Ohjelmassa on otettu huomioon se, että jos käyttäjä liikuttaa itsensä esimerkiksi
katonrajaan, niin päästäessään irti näytöstä (tablettitietokone) tai hiirestä (pöytäkone), kuva
palautuu takaisin silmänkorkeudelle. Tämä on selkeää käyttäjän kannalta. Vaikka käyttäjä
poikkeaisi halutulta reitiltä, niin toisin kuin joissain muissa rakennusalan virtuaaliohjelmissa,
ohjelma auttaa käyttäjän takaisin ”maanpinnalle”, eikä reittiä tarvitse löytää itse. Tämä
ilmeni tosin myöhemmin myös ongelmaksi käytettävyystestauksissa.
Ohjelmaa voi käyttää tablettitietokoneella yhdellä tai kahdella kädellä käyttäjästä riippuen.
Todennäköisesti, jos käyttäjällä on pelitaustaa, hän käyttää ohjelmaa kahdella kädellä ja
sujuvammin kuin käyttäjä, jolla pelitaustaa ei ole.
Ohjelma on kokonaisuudessaan visuaalisesti hyvä ja näkymät ovat hienot. Joitakin
visuaalisuudessa huomioitavia ja korjattaviakin seikkoja kuitenkin nousi esille.
Asiantuntija-arvioinnissa esille tulleita negatiivisia asioita:
Kun virtuaaliohjelman avaa, niin ohjelman ilme on ohjelmiston tuottavan yrityksen, ei
rakennusalan yrityksen, jonka käyttöön ohjelman olisi tarkoitus tulla. Tämä voi olla
asiakkaalle hämmentävää, jos ohjelma tulee asiakaskäyttöön, koska tällöin rakennusalan
yrityksen ilme ei pysy yhtenäisenä. Asiakas voi jopa kyseenalaistaa asunnot, joita ohjelma
tarjoaa, ovatko ne enää kyseisen rakennusalan yrityksen tarjontaa vai jotain muuta.
Alkunäkymä ei vastaa käytettävyyssuosituksia varsinkaan iäkkäiden käyttäjien osalta.
Ohjelman visuaalisessa ratkaisussa on todennäköisesti haettu tyylikkyyttä ja rauhallisuutta,
mutta kontrasti on liian vähäinen. Tausta on harmaa, jossa on harmaa logo ja teksti on
mustaa tai tummanharmaata, tämä kokonaisuus heikentää näkyvyyttä. Taustan tulisi olla
yksivärinen ja taustan ja tekstin värissä tulisi olla riittävä kontrasti. Paras on valkoinen tausta
ja musta teksti. Ohjelmassa teksti on hyvin pientä, tämä voi tuottaa varsinkin iäkkäille
ongelmia.
Ohjelman aloitusnäkymässä hakukenttä on sijoitettu oikeaan alakulmaan. Yleensä
hakutoiminto sijoitetaan sivun yläosaan, esimerkiksi oikeaan yläkulmaan tai jos siinä on
muita toimintoja, niin näiden viereen.
Ohjelma on nyt englanninkielinen, mutta olisi suositeltavaa ja asiakaslähtöisempää, jos
ohjelma olisi suomenkielinen.
Käyttäjän näkökulmasta ongelmia voi tuottaa myös se, että asuntojen neliöt ja huonemäärät
eivät ole missään esillä. Jos asiakas etsii kolmiota, niin hänen on joko avattava
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kolmiulotteinen pohjapiirros ja hahmotettava sen kautta, että onko jokin kyseisen kerroksen
asunnoista kolmio ja jos on niin mikä. Toinen vaihtoehto on, että asiakas käy asuntoja läpi
ja laskee huoneita. Korjausehdotuksena olisi, että alkunäkymään lisättäisiin myös asunnon
huoneiden lukumäärä sekä neliöt. Lisäksi porraskäytävään voisi lisätä samat tiedot
kohtaan, josta mennään asuntoon sisälle. Tämä myös auttaisi hahmottamaan
porraskäytävän ja asunnon rajan.
Kuten edellä mainittiin, porraskäytävän ja asunnon raja voi osoittautua sekavaksi. Käyttäjän
voi olla vaikea hahmottaa missä asunnossa hän on vai onko hän siirtynyt porraskäytävän
kautta seuraavaan asuntoon. Ovia ohjelmassa ei tällä hetkellä ole. Asunnon ja
porraskäytävän rajaa voisi helpottaa ovella, jota napauttamalla ovi aukeaisi. Ovessa voisi
olla myös neliömäärä sekä huoneiden lukumäärä. Pienenä yksityiskohtana voisi harkita
mahdollisuutta, että asunnon oveen voisi lisätä myös asiakkaan nimen. Tämä lisäisi
psykologiselta kannalta todennäköisesti asunnon houkuttelevuutta tilanteessa, jossa
asiakas on kiinnostunut tietystä asunnosta ja myyjä esittelee tätä. Asunto tuntuisi jo hieman
omalta kodilta ja tämä voisi vaikuttaa myönteisesti ostopäätökseen.
Asunnossa navigointia helpottaisi, jos jossain näytön kulmassa olisi yksinkertainen
asunnon pohjapiirros, josta näkisi, missä huoneessa liikkuu. Samoin voisi olla
porraskäytävässä, jossa olisi kerroksen yksinkertainen pohjapiirros ja ”olet tässä”-merkki,
joka liikkuisi käyttäjän mukana.
Symboleita tulisi vielä miettiä. Esimerkiksi kameran kuva voi olla harhaan johtava
(asuntonäkymässä), tela puolestaan viittaa onnistuneesti remonttiin ja sitä kautta
materiaalivalintoihin.
Jos haluaa tiettyyn asuntoon ja klikkaa asuntoa alkunäkymästä, tulisi näkymän siirtyä
suoraan

asuntoon,

hyvään

ja

edustavaan

kuvakulmaan,

esimerkiksi

hienoon

olohuonenäkymään. Pohjapiirroksen kerroksesta voisi ohittaa ja se voisi olla saatavilla
jostain toisesta paikasta. Nyt asuntoon pääsy on vaikeaa, koska käyttäjä joutuu menemään
asuntoon pohjakuvan kautta. Ensisijaisesti asiakasta kiinnostaa itse asunto, ei kerros, jossa
asunto sijaitsee. Pohjapiirroksen tulisi olla löydettävissä toisesta kohdasta asiakkaan näin
halutessa.
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5.6 Käytettävyystestien toteuttaminen

5.6.1
Ohjelman

Testaustapa

varsinaiseksi

testaustavaksi

valittiin

käytettävyystestaus,

koska

kirjallisuuskatsauksen perusteella se vaikutti tehokkaimmalta ja ohjelman kannalta
tarkoitukseen parhaiten soveltuvimmalta metodilta. Käytettävyystestaus soveltuu sellaisen
tuotteen testaamiseen, joka on lähes valmis ja siinä toimivat mahdollisesti jo kaikki tulevat
ominaisuudet. Käytettävyystestauksen tarkoituksena on tunnistaa palvelussa esiintyviä
käytettävyysongelmia sekä käytön sujuvuutta sekä sitä vastaako ohjelma käyttäjän tarpeita
ja tottumuksia.
Testissä ohjaajia oli yksi ja testattavia henkilöitä viisi. Kirjallisuuden mukaan yleensä
suositellaan, että testattavia tulee olla 3-6 henkilöä, riippuen siitä, miten usein samat
ongelmat alkavat toistua. Tämän ohjelman osalta huomattiin, että koska ei ole kyse kovin
laajasta käyttöliittymästä tai järjestelmästä vaan toiminnoiltaan rajoitetusta ohjelmasta,
viiden käyttäjän kohdalla samat käytettävyysongelmat alkoivat toistumaan. Nielsenin viiden
testattavan määrää käytetään yhä, vaikka sitä on myös kritisoitu. Kuitenkin tässä
tapauksessa koettiin, että viisi testattavaa on riittävä määrä.
Ennen

varsinaisia

käytettävyystestejä

suoritettiin

pilottitesti

käytettävyystestin

testaamiseksi. Pilottitestin perusteella muutamaa testikysymystä muotoiltiin hieman
uudelleen ja muutamaa tehtävää lyhennettiin, jotta pysyttäisiin aikataulussa. Tehtävistä
jätettiin pois sellaisia asioita, jotka jo kertaalleen toistuivat muissa tehtävissä.
Käytettävyystestiin varattiin aikaa yksi tunti testattavaa kohden ja testi koostui alkukyselystä
(liite 1), viidestä testitehtävästä (liite 2) ja loppuhaastattelusta (liite 3). Testit myös videoitiin.
Tehtäviin oli laadittu testitarinat pohjiksi. Niissä oltiin asiakastapaamisissa, joissa asiakkaille
esiteltiin erilaisia asuntoja. Tehtävät oli laadittu tavallisimpia toimintoja testaten.
Käytettävyystestissä testattiin asunnossa liikkumista, oikean asunnon löytymistä,
materiaalien vaihtamista ja huonekalujen hakemista ja tuomista asuntoon.
Testattavilta kysyttiin käytettävyystestiin kutsumisen yhteydessä, että tulisiko testattava
käyttämään ohjelmaa työssään pöytätietokoneella vai tablettitietokoneella. Testiympäristö
ja testaustilanne pyrittiin saamaan sellaiseksi kuin se oikeassa käytössä tulisi olemaan.
Asuntomyyjät tekivät käytettävyystestin asuntojen myynti- ja esittelytilanteissa käytössä
olevalla pöytätietokoneella ja asiakasvastaava ja asiakaskokemuspäällikkö suorittivat
käytettävyystestin neuvotteluhuoneessa tablettitietokoneella. Testien jälkeen sillä ei todettu
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olevan juurikaan merkitystä käytettiinkö käytettävyystestissä pöytätietokonetta vai
tablettitietokonetta.

5.6.2

Käytettävyystestin aloitus ja alkukysely ja sen yhteenveto

Testin aluksi testattavalle kerrottiin, että testin ohjaaja on puolueeton henkilö ohjelman
suhteen. Testin tarkoituksena on testata tuotetta, ei käyttäjää tai hänen taitojaan. Jos
testattavalle tulee ylitsepääsemätön ongelma, testin ohjaaja voi auttaa, jotta testissä
päästään eteenpäin. Auttamista kuitenkin vältetään käytettävyysongelmien löytämiseksi.
Testattavaa kehotettiin ajattelemaan ääneen, jotta kaikki kommentit ja ongelmat saataisiin
dokumentoitua. Ääneen kehotettiin kertomaan muun muassa, mitä testattava tekee ja miksi,
mitä hän haluaisi tehdä ja mikä tuottaa ongelmia sekä mikä on hyvää ja mikä huonoa.
Vaikka kyse on käytettävyysongelmien löytämisestä, on hyvä saada myös tietää käyttäjän
mielestä ohjelman kannalta onnistuneet ratkaisut, jotta niitä ei tulla poistamaan
myöhemmässä vaiheessa. Käytettävyystestit kuvattiin ja äänitettiin videolle, jotta testit
saatiin dokumentoitua ongelmien löytämistä varten. Videoita voisi käyttää myöhemmin
mahdollisesti suunnittelun tukena. Käytettävyystestin ohjaaja antoi testitehtävät testin
aikana yksitellen sekä kirjallisesti että suullisesti.
Ennen testitehtävien esittämistä testattavia pyydettiin täyttämään alkukysely. Alkukyselyssä
kysyttiin ikäryhmää, sukupuolta ja tietokoneenkäyttökokemusta sekä kyseisen ohjelman
aiempaa käyttöä sekä ennakkokäsityksiä ohjelmasta.
Alkukyselyjen yhteenvetona voidaan todeta, että kaksi testattavaa kuului ikäryhmään 35-44
vuotta, kaksi ikäryhmään 45-54 vuotta ja yksi ikäryhmään 55-64 vuotta. Testattavista neljä
oli naisia ja yksi mies. Testiryhmässä oli kolme asuntomyyjää, yksi asiakasvastaava ja yksi
asiakaskokemuspäällikkö. Testattaviksi pyrittiin löytämään niitä, jotka tulisivat ensisijaisesti
kyseisen rakennusalan yrityksen osalta käyttämään ohjelmaa.
Tietokonetta kaikki käyttivät päivittäin. Tietokoneiden käyttö testattavilla vaihteli päivittäin
kolmen ja kymmenen tunnin välillä. Tablettitietokonetta käyttäjistä kolme käytti päivittäin tai
lähes päivittäin ja kaksi käyttäjää käytti noin kaksi kertaa viikossa. Tietokonepeleistä
testattavilla kokemusta oli vähän tai ei ollenkaan. Testattavaa ohjelmaa kaksi ei ollut
käyttänyt aiemmin ja kaksi oli käyttänyt sitä vähän tai lähinnä kokeillut ja yksi harjoitellut
käyttöä (kerran myös asiakastapaamisessa). Vastaavia ohjelmia oli käytetty vähän tai ei
ollenkaan.
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Ennakkokäsitys ohjelmasta vaihteli. Kahden testattavan ennakkokäsitys oli, että ”jos toimisi
niin kuin pitää, niin olisi todella hyvä”. Yksi testattava vastasi, että ”alkuinnostus oli kova,
mutta oli pettymys kun ei toiminutkaan”, yhden testattavan ennakkokäsitys oli vain ”huono”,
yhdellä ei ollut ennakkokäsityksiä.

5.6.3

Käytettävyystestin tehtävät

Tehtävät oli laadittu ajatelleen asiakastilanteita, joissa asiakkaalle esitellään tiettyjä
asuntoja, vaihdetaan materiaaleja ja sovitetaan halutun kokoisia huonekaluja.
Viidestä testitehtävästä ensimmäinen ja viimeinen pyrittiin tekemään helpoiksi, jotta
testattavasta käytettävyystestin aloittaminen ei tunnu liian vaikealta. Myös viimeisen
tehtävän tulee olla helppo, jotta ohjelmasta ja testistä ei jää epätoivoinen olo.
Ensimmäisessä tehtävässä tehtävänä oli esitellä yksiö keittiöineen, kylpyhuoneineen ja
ikkunanäkymineen sekä palata alkuvalikkoon.
Toisena tehtävänä oli löytää ja esitellä sama yksiö kuin ensimmäisessä tehtävässä
kalustettuna tai kalustamattomana, riippuen siitä kumpi oli edellä. Jos testattava oli valinnut
ensimmäisessä tehtävässä kalustamattoman yksiön, niin nyt häntä pyydettiin etsimään
sama yksiö kalustettuna.
Kolmannessa tehtävässä testattavan tuli esitellä tehtävässä määrätty kaksio. Kaksiossa tuli
esitellä erilaisia lattiavaihtoehtoja sekä näyttää keittiön välitilan vaihtoehdot. Lisäksi tuli
esitellä kylpyhuoneen lattian, seinien ja tehosteseinän materiaalivaihtoehdot ja sovittaa
näitä kylpyhuoneeseen.
Neljännessä tehtävässä tuli esitellä kalustettua kolmiota. Kalusteita tuli vaihtaa tehtävässä
annettujen toiveiden mukaan. Ruokapöydän paikalle tuli sovittaa suurempaa pöytää ja
kääntää pöytää eri asentoihin. Lisäksi suurempi pöytä tuli poistaa ja sovittaa paikalle
kahden

hengen

ruokapöytää.

Lisäksi

tuli

selvittää

mahtuuko

kolmion

toiseen

makuuhuoneeseen, joka nyt oli sisustettu työhuoneeksi, parivuode.
Viidennessä tehtävässä kysyttiin talon ulkonäkymän löytämistä ja esittämistä asiakkaalle
sekä ulkonäkymän katselukulman vaihtamista perspektiivinäkymästä ylänäkymään ja
henkilön katselukulmaan.
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5.6.4

Testitehtävien tulokset

Ongelmien luokittelu:
Käytettävyysongelmien luokittelu (taulukko 4) on tehty ajatellen sitä, miten ohjelma tukee
sen päätarkoitusta. Helppo liikkuminen on asuntoon tutustumisen kannalta erittäin tärkeää,
mutta sisustamiseen liittyvät ongelmat eivät ole niin katastrofaalisia, koska sisustaminen ei
ole ohjelman päätehtävä, vaikka tuokin toki sille lisäarvoa.

Taulukko 3. Ongelmien luokittelu, Nielseniä (1993) ja Sinkkosta (2006) mukaillen.
1) Katastrofaaliset ongelmat

Pitää korjata ensimmäisenä, ongelma
estää ohjelman käyttöä

2) Suuret ongelmat

Tässä ovat mukana myös häiritsevät
ongelmat, jotka ovat todennäköisesti
helposti korjattavissa. Näiden
korjaamiselle on korkea prioriteetti

3) Pienet ongelmat

Nämä ovat häiritseviä tekijöitä ja ongelmia,
jotka tulee tarkistaa ja korjata, mutta ne
eivät estä ohjelman käyttöä. Korjaamiselle
on alhainen prioriteetti

4) Kosmeettiset ongelmat

Esiintyy harvoin, korjataan kun on aikaa

1) Katastrofaaliset ongelmat
Nämä ongelmat pitää korjata ensimmäisenä sillä ongelmat estävät ohjelman käyttöä.
Kuvaan 21 on koottu, monellako testattavalla sama ongelma toistui sekä ongelmien
toistumisen määrä yhteensä kaikki käyttäjät yhteen laskettuna. Ongelmien toistumisessa
tulee huomioida ongelman opittavuus. Esimerkiksi liikkuminen oli toistuvasti hankalaa,
mutta asuntovalikon kerran löydettyään, testattava yleensä muisti seuraavallakin kerralla
sen sijainnin.
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1. Ongelmien toistuvuus
Liikkuminen

Paluu valikkoon

Asuntoon siirtyminen
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Monellako testattavalla ongelma toistuu

Kuva 20. Katastrofaaliset ongelmat.

Liikkuminen
Eniten ongelmia tuotti liikkuminen ja tämä toistui kaikilla viidellä testattavalla. Liikkumisessa
ongelmia tuotti varsinkin kääntyminen. Myös seiniin ja huonekaluihin juututtiin eikä päästy
etenemään toivotulla tavalla. Kylpyhuoneeseen pääseminen oli myös hankalaa, koska tila
on pieni ja oviaukoista kulkeminen tuotti usein ongelmia.
Jotta asuntoon pääsee sisälle kävelemään, on valittava henkilöhahmokuvake, joka
raahataan asuntoon. Tämä tuotti ongelmia, koska hahmon voi siirtää vahingossa vaikka
seinän läpi viereiseen asuntoon tai katselukulma voi siirtyä katonrajaan.
Testissä

toteutui

virtuaalitodellisuuden

luvussa

3.4

(missä

käytettävyyteen)

on

todettu

kirjallisuuden
ongelma,

että

avulla

perehdytty

virtuaalimaailman

käytettävyydessä hahmon liikkuminen on koettu hankalaksi ja se aiheuttaa usein ongelmia
varsinkin uusilla käyttäjillä.

Paluu valikkoon
Asuntovalikkoon palaaminen tuotti ongelmia, koska oikeaa reittiä ei löytynyt. Tämä tapahtuu
”Load”-komennolla, jota pidettiin epäselvänä, ei ymmärretty mihin sana viittaa. Tämä on
vakava käytettävyysongelma, mutta helposti opittavissa. Kun testattava oli joko itse
havainnut ongelman tai ohjaaja oli tässä auttanut, seuraavalla kerralla testattava muisti,
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mistä paluu asuntovalikkoon tapahtuu. Siksi ongelma toistui käyttäjillä vain kerran.
Käytettävyysongelma kuitenkin toistui neljällä käyttäjällä.

Asuntoon siirtyminen
Asuntoon siirtyminen tuotti ongelmia kolmella testattavalla. Tätä varten on valittava joko
hahmokuvake, joka raahataan haluttuun asuntoon tai komento, joka siirtää katselukulman
porraskäytävään, josta siirrytään haluttuun asuntoon. Yleisintä oli, että testattava yritti
klikata asuntoa, jota halusi päästä tarkastelemaan lähemmin. Tämä toiminto ei kuitenkaan
toimi ohjelmassa ja tämä käytettävyysongelma tulisikin huomioida suunnittelussa. Aina ei
edes tiedetty, että asuntoon päästään ”sisälle” katsomaan ihmisen näkökulmasta asuntoa
vaan testattava suurensi 2,5-uloitteista pohjapiirrosta niin, että tarkasteli asuntoa ylhäältä
päin.

Harvinaiset, mutta tärkeät huomiot:

Lataaminen hidasta
Yhden testattavan pöytäkoneella tehdyssä testissä havaittiin, että testin edetessä ohjelma
latasi katastrofaalisen hitaasti. Välillä lataaminen kesti jopa yli kymmenen minuuttia. Tämä
olisi hyvin kiusallista oikeassa asiakastapaamisessa, kun asiakas odottaisi vieressä
ohjelman latautumista.

Kuinka aloittaa
Yhdellä testattavalla tuli eteen alkunäkymän kohdalla ongelma, että kuinka lähteä liikkeelle.
Tämä on myös opittava ongelma eli toistui vain kerran, mutta varsinkin, jos ohjelma otetaan
asiakaskäyttöön, pitäisi ohjelman aloittaminen olla hyvin selkeää. Muuten motivaatio
ohjelman käyttämiseen katoaa heti käytön alussa.

2) Suuret ongelmat
Tähän osaan on kerätty suuret ongelmat tai sellaiset häiritsevät ongelmat, jotka ovat
suhteellisen helposti korjattavissa.
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Kuvassa 22 tulee huomioida, että yksi käyttäjä ei mennyt asuntoon sisään lainkaan, eikä
siten katsonut asuntoa silmänkorkeudelta. Täten yhden käyttäjän osalta hahmokuvakkeen
käyttöä ei siis voitu arvioida, koska hän ei sitä käyttänyt.

2. Ongelmien toistuvuus
Peruutus
Nopea hiiri
Eksyminen
Huono näkymä
Huonekalujen poistaminen
Hahmokuvakken käyttö
0
Ongelman toistuvuus (yht.)

2

4

6

8

10

Monellako testattavalla ongelma toistuu

Kuva 21. Suuret ongelmat.

Peruutus
Peruutusmahdollisuuden puuttuminen oli suuri ongelma. Peruutusmahdollisuudella
tarkoitetaan ”Undo”-komentoa, joka tunnettaan myös vasemmalle osoittavana nuolena. Oli
yllättävää, että tämän havaitsi ainoastaan kaksi käyttäjää, koska tämä toiminto on kuitenkin
hyvin yleinen kaikkien ohjelmien ja järjestelmien kohdalla. Tämän käytettävyysongelman
voisi luokitella jopa katastrofaaliseksi ongelmaksi, mutta on vähäisen toistuvuutensa takia
laitettu suurten ongelmien kategoriaan.

Nopea hiiri
Hiiri koettiin pöytäkoneella testiä tehdessä liian nopeaksi ja hiiri reagoi liikuttamiseen erittäin
herkästi. Tämä aiheutti liian nopeaa liikehdintää näytöllä. Sama toistui myös
tablettitietokoneella. Kun sormea liikutti näytöllä, kuva sinkoili lattian ja katon väliä liian
herkästi ja hallitsemattomasti. Tämä oli useille käyttäjälle epämiellyttävää ja sitä myös usein
kritisoitiin.
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Eksyminen
Huoneistossa tai kerroksessa eksyminen toistui kolmella testattavalla. Vaikka testattava
tiesi olevansa asunnossa, niin hän ei tiennyt missä huoneessa oli. Epäselvyyttä herätti
myös se, että porraskäytävässä liikkuessa, testattava ei tiennyt, mikä huoneisto oli
kyseessä. Huoneistoja ei tässä vaiheessa ole merkitty lainkaan huoneistonumeroin.
Tähän olisi parannusehdotuksena, että näytön nurkassa olisi pelkistetty pohjapiirros ja ”olet
tässä”-merkki, joka liikkuisi sen mukaan, missä käyttäjä on. Myös huoneistojen numerot
tulisi näkyä porraskäytävänäkymässä. Lisäksi tuli esille, että käyttäjän siirtyessä asuntoon,
ohjelma siirtäisi käyttäjän aina samaan paikkaan, esimerkiksi olohuoneeseen, asunnolle
edulliseen katselupaikkaan tai eteiseen.

Huono näkymä
Testattavan käyttäessä hahmokuvaketta, tulisi ohjelman siirtää katselukulma huoneistolle
edulliseen näkymään. Nyt kuvakkeen raahattuaan, testattava päätyi usein katsomaan
tyhjää seinää. Tämä tuotti välillä pahojakin ongelmia, kun seinää lähietäisyydeltä
katsottaessa koko näyttöruutu muuttui valkoiseksi ja testattava luuli, että ohjelma on
kaatunut tai lukkiutunut.
Tähän parannusehdotuksena olisi, että katselukulma siirtyisi sellaiseen näkymään, joka
olisi looginen asuntoon sisääntulon kannalta tai sitten katselukulma olisi asunnon paras
paikka, jotta asiakas saisi asunnosta heti hyvän vaikutelman. Hahmokuvakkeen asuntoon
raahattuaan, katselukulman tulisi oletuksena olla asuntoon päin, ei seinään.

Hahmon liikuttaminen
Käyttäjä ei tiennyt mistä henkilöä (hahmokuvake) saa liikuteltua asunnossa.

Hakukoneen tunnistus
Hakukone tuottaa tällä hetkellä ongelmia. Kyseisessä kohteessa, johon ohjelman
pilottihanke on tehty, on useampi rakennus. Rakennukset on merkitty kirjaimin ja huoneistot
numeroin. Nyt hakukoneeseen tulee syöttää kirjain-numeroyhdistelmä niin, että niiden
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välissä ei ole väliä, muuten ohjelma ei tunnista tätä. Hakukoneen tulisi tunnistaa kirjainnumeroyhdistelmä sekä välin kanssa että ilman.

Materiaalien nimet
Materiaalivaihtoehtojen nimien tulisi olla mainittuna vaihtoehtojen yhteydessä. Materiaaleja
on mahdollista vaihtaa lattioihin, tehosteseinään, keittiön välitilaan, kylpyhuoneen lattioihin
ja seiniin sekä parvekkeen lattiaan. Ohjelma näyttää vain pienen kuvan valittavana olevasta
materiaalista, mutta materiaalin nimi puuttuu.
Testattavien keskuudessa herätti huolta myös materiaalien oikeellisuus. Ovatko ohjelman
materiaalit juuri saatavilla olevia materiaaleja vai vain esimerkkejä.

Huonekalujen poistaminen
Kaikki viisi testattavaa piti huonekalujen poistamista hankalana. He eivät ymmärtäneet,
mikä huonekalu on valittuna ja kuinka valinta tulee näkyviin. Välillä huonekalujen
poistaminen ei vain onnistunut, vaikka testattava teki juuri niin kuin pitää. Huonekalujen
muokkaamista ja poistamista varten ohjelmaan pitäisi ilmestyä erillinen valikko. Tämä ei
kuitenkaan aina tullut näkyviin. Välillä huonekalujen poistaminen ei onnistunut kuin vasta
toisella yrittämällä ja toisinaan, jos huonekalu ei näkynyt näytöllä kokonaisuudessaan, sitä
ei voinut valita.
Tähän parannusehdotuksena olisi, että huonekalun valinta tulisi selkeämmin esille.
Valittuna oleva huonekalu voisi esimerkiksi vaihtaa väriä haaleammaksi tai tummemmaksi.

Hahmokuvakkeen käyttö
Hahmokuvakkeen käyttö koettiin hankalaksi. Käyttäjä saattoi pudota mustaan kuiluun
siirtäessään hahmoa. Kun huoneistoon yritettiin mennä sisälle pohjanäkymästä
hahmokuvakkeen avulla, käyttäjä putosikin talon katolle.
On havaittu, että kun hahmoa siirtää asuntoon, sen voi siirtää tässä vaiheessa vaikka
seinien läpi viereiseen asuntoon tai talon ulkopuolelle. Tämä tulisi tarkistaa. Hahmon tulisi
pysyä asunnon seinien sisällä, kuten pysyy silloin kun hahmoa liikutellaan asunnossa.
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3) Pienet ongelmat
Nämä ovat häiritseviä tekijöitä ja ongelmia, jotka tulee tarkistaa ja korjata, mutta ne eivät
kuitenkaan estä ohjelman käyttämistä.
Kuvassa 23 on useammin toistuvat ongelmat, eivät siis kaikki kohdassa kolme mainitut
ongelmat. Myös näissä tulee huomioida joidenkin ongelmien kohdalla niiden ratkaisujen
opittavuus. Esimerkiksi kun testattavalle kerrottiin mistä materiaalivalikko löytyy, löysi hän
sen seuraavalla kerralla.

3. Ongelmien toistuvuus
Huonekaluvalikon löytyminen
Ulkokuvan löytyminen
Huonekalujen tuominen
Huonekalujen kääntäminen
Huoneistonumeroiden katoaminen
Valintatyökalu häritsee
Materiaalivalikon löytyminen
Poistuminen huonekaluvalikosta
0
Ongelman toistuvuus (yht.)

1

2

3

4

5

6

7

8

Monellako testattavalla ongelma toistuu

Kuva 22. Pienet ongelmat.

Huonekaluvalikon löytäminen
Laajemman huonekaluvalikon löytäminen tuotti vaikeuksia. Ohjelmassa näkyy jatkuvasti
vasemmassa reunassa suppea huonekaluvalikko, jossa näkyy viimeksi ohjelmaan tuodut
huonekalut. Mutta laaja valikko, jossa on kaikki valittavana olevat huonekalut oli vaikeaa
löytää. Valikko aukeaa pienestä plus-merkistä, mutta sitä ei havaittu. Yleensä huonekaluja
etsittiin materiaalivalintavalikosta tai sitten se löytyi sattumalta, kokeilemalla tai ohjaajan
antamasta vihjeestä. Parannusehdotus olisi, että huonekaluvalikko löytyisi samasta
kohdasta kuin materiaalivalikko.
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Ulkokuvan löytyminen
Rakennuksen ulkokuvan löytyminen oli vaikeaa. Se löytyy erikoisesta paikasta, koska sen
paikka on kalustamattomien asuntojen joukossa.

Huonekalujen tuominen
Kolme testattavaa luuli, että huonekaluja tuodaan asunnossa jo olevien huonekalujen
päälle niin, että ne korvautuvat itsestään. Huonekalut on kuitenkin ensin poistettava ennen
kuin tilalle voi tuoda uusia huonekaluja.

Huonekalujen kääntäminen
Huonekalujen kääntäminen koettiin vaikeaksi. Valikon komentoja, josta kääntäminen
tapahtuu, ei ymmärretty. Testattavat eivät osanneet käyttää niitä eivätkä ymmärtäneet,
kuinka ne toimivat. Huonekaluihin yritettiin tarttua kiinni hiirellä tai klikkaamalla. Ohjelma ei
kuitenkaan tunne tällaisia komentoja. Huonekalut menivät välillä seinien läpi tai jäivät piiloon
seinien keskelle. Parannusehdotuksena olisi, että huonekaluja ei voisi siirtää seinien,
ikkunoiden tai toisten huonekalujen läpi.

Huoneistonumeroiden katoaminen
Huoneistojen numerot katosivat kun käyttäjät siirtyivät välillä huoneistosta kerrostasanteen
pohjapiirrokseen. Pohjapiirroksessa ei näkynyt enää huoneistojen numeroita tässä
vaiheessa kuten alussa.

Valintatyökalu häiritsee
Huonekalujen valintatyökalu häiritsee, kun valintatyökalu tulee näkyviin, vaikka sitä ei
tarvitsekaan.

Materiaalivalikon löytyminen
Testattava ei löytänyt valikkoa, mistä materiaaleja voi vaihtaa.
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Poistuminen huonekaluvalikosta
Testattavat eivät löytäneet pois laajasta huonekaluvalikosta, jossa on näkyvillä kaikki
huonekalut. Poistuminen tapahtuu pienestä rastista oikeassa alakulmassa.

Kalustettujen asuntojen haku
Kalustettujen asuntojen haku koettiin hankalaksi ja sekavaksi. Toiminnon pitäisi toimia
syöttämällä talon ja asunnon kirjain-numeroyhdistelmä ”Search”-hakukenttään. Tämä ei
kuitenkaan toiminut.

4) Kosmeettiset ongelmat
Nämä ongelmat esiintyvät harvoin tai ovat sen verran pieniä, että ne voidaan korjata
viimeisenä.
Kuvassa 24 on myös huomioitava, että yksi käyttäjä ei mennyt lainkaan huoneistoon sisälle
vaan katseli sitä ainoastaan ylhäältä päin. Tämä vaikuttaa esimerkiksi kylpyhuoneen
kuvakulman löytymisen tulokseen.

4. Ongelmien toistuvuus
Kylpyhuoneen kuvakulma

Katselukulman liikkuminen

Luokittelu

0

0,5

Ongelman toistuvuus (yht.)

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Monellako testattavalla ongelma toistui

Kuva 23. Kosmeettiset ongelmat.

4,5
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Kylpyhuoneen kuvakulma
Kylpyhuoneessa on vaikea löytää sellaista kuvakulmaa, jossa näkyisi samanaikaisesti
seinä, tehosteseinä ja lattia. Näiden näkyminen voisi olla oletuksena. Ongelma toistui
kolmella testattavalla.

Katselukulman liikkuminen
Katselukulma ei pysy siinä kohdassa, mihin katselukulmaa yrittää ohjata vaan se siirtyy aina
takaisin katselukorkeudelle. Tämä koettiin ongelmaksi varsinkin niissä tilanteissa, kun
vaihtaa esimerkiksi lattian materiaaleja tai yrittää poistaa huonekaluja.
Toisaalta kun vertaa muihin olemassa oleviin virtuaaliohjelmiin, niissä hiirellä liikuttaessa
näkymä voi jäädä kattoon tai lattiaan. Tämäkään ei ole hyvä, koska silloin käyttäjä voi eksyä,
kun ei ymmärrä missä on. Sinänsä silmänkorkeuden palauttaminen on hyvä toiminto.

Luokittelu
Vasemmassa reunassa olevassa huonekaluvalikossa huonekalujen tulisi olla luokiteltuna
(sohvat, pöydät ja niin edelleen). Nyt valikko koettiin sekavaksi, kun huonekalujen järjestys
oli satunnainen.

Loitontaminen / lähentäminen
Kahdella sormella loitontaminen ja lähentäminen ei onnistu huoneistossa. Tämä koskee
vain ohjelman käyttämistä tablettitietokoneella. Tämä on toiminto joka toistuu useissa eri
järjestelmissä ja jonka käyttäjä voi olettaa toimivan. Ohjelma ei tunnista komentoa
huoneistossa ollessa, mutta se tunnistaa sen pohjapiirrosnäkymässä sekä talon
ulkonäkymässä eli ohjelma ei ole yhtenevä toimintojensa osalta ainakaan tässä suhteessa.

Materiaalien tuominen
Testattava yritti raahata haluamaansa materiaalia materiaalivalikosta haluamaansa
paikkaan. Tämä toimii kuitenkin klikkaamalla haluttua materiaalia.
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5.6.5

Loppuhaastattelujen yhteenveto

Tehtävien tekemisen jälkeen testattavia haastateltiin vielä ennalta suunniteltujen
kysymysten avulla.
Käytettävyystestin jälkeen useat käyttäjät olivat innostuneita ohjelmasta, mutta pitivät sen
käyttämistä vielä hankalana. Käyttäminen vaatii harjoittelua ja koulutusta. Ohjelmaa
pidettiin hyödyllisenä, kunhan perustoiminnot saadaan kuntoon. Yhden testattavan mielestä
suurin osa toiminnoista toimii jo hyvin. Toisaalta esille tuli myös se, että ohjelma on vielä
keskeneräinen, eikä sitä voisi käyttää asiakastilanteessa. Kuitenkin yksi testattava oli jo
käyttänyt. Ulkokuvaan toivottiin myös maisemaa ja tulevien talojen näkymistä vaikka
hahmokuvina.
Vaikeudet: Ohjelmassa liikkumista pidettiin vaikeana. Todettiin, että ohjelman epävarma
käyttö voi antaa myös asiakkaalle epävarman olon. Vaikeana pidettiin myös navigointia
asuntojen ja kerrosten välillä.
Komennot ja kuvakkeet: Yksi käyttäjistä piti komentoja ja kuvakkeita riittävän selkeinä,
muut toivoivat selkeämpiä komentoja ja kuvakkeita. Kuvakkeiden osalta ehdotettiin, että
niissä voisi lukea toiminto suomeksi. Hahmokuvaketta (ylin) pidettiin selkeänä kuvakkeena,
mutta sen käyttöä taas hankalana. Todettiin, että kuvakkeet ovat opittavissa olevia asioita.
Hyvää: Eniten ohjelma sai kiitosta hyvästä kuvanlaadusta. Kuvaa pidettiin selkeänä ja
terävänä. Ajateltiin myös tarkan kuvanlaadun toista puolta. Kun asiakas näkee niin tarkkaa
jälkeä, niin kaiken on oltava oikein, ettei myöhemmin ilmene, että on esitelty jotakin toisin
kuin todellisuudessa on. Myös näköaloja pidettiin erinomaisina, kunhan voidaan olla
varmoja, että ne vastaavat todellisuutta.
Hienona pidettiin sitä, että asiakkaalla on mahdollisuus nähdä asunto, jota ei ole vielä
olemassa. Myös materiaalien vaihtamista ja huoneiden kalustamista pidettiin hyvänä.
Huonekalujen avulla on helppo hahmottaa asunnon mittasuhteita, paljonko jää tilaa
kalusteiden ympärille ja kuinka ne mahtuvat eri tiloihin.
Ohjelman osien keskinäinen toimiminen: Osat (aloitus, pohjanäkymä, asunto) koettiin
erillisiksi, yhteen nivoutumattomiksi. Toisaalta eri osien toimivuutta pidettiin suhteellisen
hyvänä, kunhan navigointi saadaan helpommaksi ja ohjelman käyttö on opittu.
Materiaalit: Kaikki testattavat pitivät pintamateriaalien vaihtamista helppona. Epäilyksiä
kuitenkin herätti materiaalien aitous. Testattavien mielestä ne eivät aina näyttäneet siltä
kuin pitäisi. Myös materiaalien nimiä kaivattiin. Toivottiin myös, että keittiökalusteisiin
saataisiin oikeat kalusteet (ovivaihtoehdot, kahvat ja kodinkoneet).
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Kalustaminen: Kalustamista pidettiin vähän vaikeampana kuin pintamateriaalien
vaihtamista. Olisi toivottu, että kalusteiden läpi voi kulkea, että niiden taakse ei juuttuisi.
Ohjelman tukeminen työtehtävissä: Kaikki testattavat ajattelivat, että ohjelma tukisi omaa
työtä, jos sen käyttäminen olisi helpompaa. Asiakasvastaava toivoi, että ohjelma tukisi
paremmin myynnin jälkeisiä valintoja. Testattavan mielestä tuntuisi kummalliselta siirtyä
tekemään materiaalivalintoja toiseen ohjelmaan, jos asiakas on nähnyt tämän ohjelman jo
myyntitilanteessa. Materiaalivalintojen tulisi pitää paikkansa.
Arvosana: Kun testattavia pyydettiin antamaan ohjelmalle arvosana asteikolla 4-10, itse
ohjelman arvosanojen keskiarvoksi tuli 7, mutta 6,4, jos ottaa mukaan sen, ettei se
välttämättä tue vielä asiakasvastaavien työtä (seinien siirtäminen, pintamateriaalit ym.).
Ohjelmassa nähtiin potentiaalia, mutta käyttäminen vaatii harjoittelua ja liikkumista pidettiin
liian hankalana. Ohjelmaa pidettiin nyt avustavana työkaluna. Se pitäisi saada asiakkaille
kotiin kotikoneille vaikka videoiden muodossa.
Muuta kommentoitavaa tai mitä muuta haluaisi tehtävissä kysytyn lisäksi esitellä
asiakkaalle:
Yleensähän asiakas tietää millaista asuntoa on katsomassa, esimerkiksi kaksioita, joten
alussa tai jossain sopivassa kohdassa voisi näkyä, mitkä kaksiot ovat vapaita.
Ulkokuvaa pidettiin turhana tällaisenaan. Siinä pitäisi olla pihasuunnitelmaa ja ympäristöä.
Viereisiä taloja voisi näkyä ulkokuvassa vaikka massoina, jotta asiakkaan olisi helpompi
hahmottaa, mitä tietystä kerroksesta ja asunnosta näkyy eli kuinka näkee esimerkiksi
naapurirakennusten yli.
Muita mielellään asiakkaalle esiteltäviä tiloja olisivat porraskäytävät, yhteiset tilat ja
saunaosastot. Näistä olisi toiveena esimerkiksi muutaman minuutin video nettisivuille, jossa
olisi ulkokuvaa talosta, varastot, saunaosaston ja terassin näköalat - edustavat yleistilat.
Asuntovideoiden tulee olla erikseen. Videoiden tulee olla tarpeeksi lyhyitä (pari minuuttia)
varustettuna sopivalla musiikilla.

5.7 Heuristinen arviointi ohjelmalle
Nielsenin

heuristiikkoja

testattiin

vain

yhdellä

käyttäjällä.

Huomattiin,

että

käytettävyystesteissä käytettävyysongelmia ilmeni kyseisen ohjelman kohdalla paljon
laajemmin kuin mihin heuristiikat kyseisen ohjelman kohdalla yltävät. Päätettiinkin, että
laajempaa

heuristista

tarkastelua

ei

kyseisen

ohjelman

kohdalla

tehdä.
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Käytettävyystestauksen katsottiin sopivan testausmetodiksi heuristista arviointia paremmin,
sillä esimerkiksi käytettävyystesteissä katastrofaaliseksi käytettävyysongelmaksi havaittu
liikkuminen, ei ilmennyt eikä tulisi ilmenemään heurististen sääntöjen perusteella.
Heuristisen arvioinnin perusteella ohjelmasta oli löydettävissä yksityiskohtaisempia
käytettävyysongelmia, jotka olivat osittain samoja kuin käytettävyystestauksissa ilmenneet.
Käytettävyystestauksen koettiin soveltuvan parhaiten testausmetodiksi kyseisen ohjelman
kohdalla. Muun muassa Vastamäen mukaan käytettävyystestaus on asiantuntija-arviointeja
luotettavampi, koska siinä käyttäjät ovat todellisia käyttäjiä.
Heuristinen arviointi perustuu Jakob Nielsenin laatimiin sääntöihin (luku 4.2.1) ja
heuristiikkoihin (10 kpl), joita käytettävyydeltään hyvän käyttöliittymän tulisi noudattaa.
1) Yksinkertainen ja luonnollinen dialogi
Materiaalivalinnoissa on turhaa informaatiota, esimerkiksi ”Color Tint” värisävynvalinta,
koska todellisuudessa valintamahdollisuudet ovat rajalliset. Valittavana tulisi olla vain
kohteiden mukaiset materiaalivalinnat. Näiden sävyt ovat vakiot, jotka valinnoissa tulee olla
oikein. Värisävyjä ei pysty muuttamaan.
Huonekaluvalikon jatkuva näkyminen vasemmalla on turha. Sisustaminen ei ole ohjelman
päätehtävä, joten tämänkin valikon voisi laittaa ikonin alle kuten materiaalivalinnat.
2) Käyttäjän kielen käyttäminen
Pääosin kieli on selkeää ja ymmärrettävää - esimerkiksi materiaalivalinnoissa materiaalien
sijoituskohteet on ilmaistu selkeästi. Käytettävä kieli tosin voisi olla suomi.
”Load”-komento, josta palataan asuntovalikkoon, on harhaanjohtava. Voisiko olla
esimerkiksi ”Valikko” (”palaa valikkoon” -komento ei ole hyvä, koska se on kaksiosainen).
3) Muistaminen
Alakulmassa voisi olla pohjapiirros asunnosta sekä ”olet tässä”-merkki, jotta tietää missä
kohtaa asuntoa on. Tämä helpottaisi muistamista, kun ei tarvitse muistaa asunnon
pohjapiirrosta ulkoa.
Jos asunnosta palaa perspektiivipohjapiirrokseen, niin numerot katoavat. Tällöin on
hankalaa muistaa, missä asunnossa oli.
Jos käyttäjä käyttää ”First Person”-komentoa, niin tämä vie käyttäjän kerroksen
porraskäytävään. Tästä käyttäjän tulisi ilmeisesti muistaa, mikä on oikea asunto. Tätä
helpottaisi, jos ovenpielissä olisi asuntojen numerot.
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Kun on asunnossa, asunnon numeron olisi hyvä näkyä jossain reunassa, jotta käyttäjä
muistaa missä asunnossa on ja onko oikeassa asunnossa (ettei asunto ole välillä
vaihtunut).
4) Johdonmukaisuus / yhdenmukaisuus
Kahdella sormella loitontaminen / lähentäminen toimii ulkokuvassa ja pohjapiirroksessa,
mutta ei asunnossa. Asunnossa on erillinen kulkunappi, jolla asunnossa kuljetaan. Voisi
kuitenkin olettaa, että loitontaminen / lähentäminen toimisi myös asunnossa.
5) Palaute
Ei havaittu ongelmia palautteen suhteen.
6) Poistumistiet
Ohjelmassa ei ole peruutusmahdollisuutta (Undo-komento). Tämä toimii huonekalujen
kohdalla mutta ei aina.
Luvussa 3.4, joka koskee virtuaalitodellisuuden käytettävyyttä, on todettu, että tämä
peruutustoimintojen puuttuminen on yleinen käytettävyysongelma virtuaalimaailmoissa.
7) Oikopolut
Asuntoon voisi päästä suoraan asuntovalikosta menemättä pohjapiirroksen kautta.
8) Virheilmoitukset
Ei havaittu ongelmia virheilmoitusten suhteen.
9) Estä virheet
Huonekalut menevät nyt seinien läpi tai katoavat kokonaan ulos talosta, tämä olisi
estettävä.
Materiaalivalinnoissa tulisi näkyä vain sen kohteen materiaalit missä käyttäjä on.
Esimerkiksi keittiössä ollessa tulisi näkyä vain keittiön materiaalivaihtoehdot tai sitten
näkymä voisi siirtyä siihen tilaan, jonka materiaalia ollaan vaihtamassa.
Huonekalujen peruutuskomennossa tulisi näkyä mitä peruuttaa. Käyttäjä voi luulla
peruutuskomennon avulla pääsevänsä siihen huoneeseen, jossa on viimeksi ollut, mutta
peruutuskomento poistaakin huonekaluja.
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10) Apu ja dokumentaatio
Aputoimintoja ohjelmassa ei ole. Ohjelmassa tulisi olla infotoiminto, joka neuvoisi käyttäjää,
mitä tulee tehdä. Esimerkiksi materiaalivalinnoissa ja materiaalien vaihdossa infoikkuna
voisi kertoa, että hae kohde, johon haluat materiaalin vaihtaa ja klikkaa haluttua materiaalia.
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6 KILPAILIJA-ANALYYSI
Kirjallisuuskatsauksen luku 2.2 (asiakaskokemus, kilpailijat ja muut toimialat) toimii pohjana
seuraavaksi

esitetylle

vertailulle.

Siinä

käsitellään

kilpailijoiden

huomioimista

ja

huomioitavia seikkoja samankaltaisesta tarjonnasta erottautumiseksi. Luvussa 6.1. on
vertailtu muutamia rakennusalan yrityksiä ja näiden tarjontaa muun muassa digitaalisten
sovellusten sekä asuntovideoiden osalta.
Taulukossa 5 on vertailtu muutamien rakennusalan yritysten tarjontaa. Taulukon jälkeen on
kerrottu tarkemmin yrityskohtaisesti, minkälaisista sovelluksista on kyse. Skanskan
kohdalla tarjontaa ei ole kuvailtu taulukkoa laajemmin, sillä vertailuajankohtana Skanskalla
oli meneillään nettisivu-uudistus.
Taulukko 4. Rakennusalan yritysten vertailua.

1.

2.

3.

4.

5.

2,5D -3D-

Videoita

Videoita/

Materiaali-

Sähköiset

pohjapiirros

muutto-

itse

valinnat itse

esitteet

valmiista

navigointia

muokattavina

kohteista

tulevista
kohteista

YIT

-

+

+

+

+

SRV

-

+

+

+

+

NCC

+

+

-

+

+

Lemminkäinen

-

+

-

+

+

Hartela

+

+

+

+

+

Skanska*

-

+

+

+

+

Skanska **

+

+

+

+

+

Taulukkoon 5 on merkitty + -merkki, vaikka kyseinen toiminto löytyisi vain yhdestä
esittelyasunnosta.
* Tällä hetkellä (huhtikuu 2016) ennen uusia verkkosivuja
** Virtuaaliohjelman jälkeen / uusien verkkosivujen jälkeen
Seuraavaksi on kuvattu jokaista yritystä eri vertailukohtien osalta. Pohjapiirrokset ovat joko
perinteisiä 2D-pohjaiirroksia tai ne on kuvattu perspektiiviä käyttäen, jolloin ne ovat 2,5D pohjapiirroksia. Joissain kohteissa näitä kuitenkin kutsutaan myös 3D-pohjapiirroksiksi.
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Mukana on joitakin kuvia, joista näkee tarjontaa sekä linkkejä, joista voi käydä asiaa
tarkastelemassa. Asuntomyynti ja markkinointi luonnollisesti elää jatkuvasti ja linkit
saattavat muuttua nopeallakin aikavälillä.
Videot

ovat

hyvin

erilaisia.

Toiset

keskittyvät

maisemaan

ja

toisissa

on

kokonaisvaltaisempaa kuvaamista kohteesta. Asuntovideon kuvaaminen on hyvin tarkkaa.
Sekunteja ei saa olla liikaa, jotta katsoja ei menetä mielenkiintoaan. Alun pitää olla
kiinnostava, jotta katsojan mielenkiinto herää. Vaikka talo olisi vielä rakenteilla tai
rakennustyömaan läheisyydessä, ei rakennustyömaata kannata kuitenkaan korostaa.
Rauhallinen, tilanteeseen sopiva musiikki on usein toimivampi kuin selostus, joka voi alkaa
jopa ärsyttää.
Jonkinlaisia vaihtoehtoja materiaalivalinnoista löytyi kaikilta vertailussa mukana olleilta
yrityksiltä. Kuitenkaan videoita ja materiaalivalintoja ei löytynyt yritysten kaikista kohteista.

YIT:
1. 2,5D-3D-pohjapiirros:

Pääsääntöisesti pohjapiirrokset ovat YIT:llä perinteisiä 2D-pohjapiirroksia. Muutamissa
tapauksissa visualisoidun esittelyn yhteydestä on löydettävissä myös 3D-perspektiivistä
kuvattu pohjapiirros.

Kuva 24. 3D-perspektiivi.
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http://yitsei.blob.core.windows.net/fecont/fi/Asunto%20Oy%20Vaasan%20Leipurinkulma%
20Bostads%20Ab_1-286GQY/Virtuals/Virtual1/LINKS/A06.html (katsottu 10.3.2016)

Hartelalla, SRV:llä ja NCC:llä on sama palvelu kuin tämä YIT:n, jossa voi vaihtaa
sisustustyylejä muun muassa keittiöön ja kylpyhuoneeseen.

2. Videoita tai virtuaaliesittelyjä muuttovalmiista kohteista:

Helsingin Jaakarista on videoesittely. Alussa näytetään maisemaa ja esimerkiksi julkisen
liikenteen pysäkit. Sisänäkymää kuvataan välähdysmäisesti, mutta ei juurikaan kuljeteta
kameraa asunnossa sellaisen vaikutelman aikaansaamiseksi, että kävelisi itse siellä.
Näkymää ikkunasta on kuvattu hyvin lyhyesti. Muuten ulkokuvat ovat suureksi osaksi
ylhäältäpäin kuvattuja, tätä ei kuitenkaan ole tehty asunnosta käsin.
http://www.yitkoti.fi/yit_koti/hakutulos/kohteet/perustiedot/helsingin-jaakari (katsottu
10.3.2016)

Helsingin Aleksanderista on myös video, jossa kuitenkin esiintyy joitakin ongelmia.
Kiinnostavan alkukuvan jälkeen sukelletaan kohti rakennustyömaata. Tulee olo, että asunto
on rakennustyömaalla. Vaikka tällä hetkellä näin olisikin, tätä tuskin kannattaa korostaa.
Kun kuvaaja menee asuntoon sisälle, kuvataan tyhjää nurkkaa. Tämä tuntuu varsin
kummalliselta. Kameran kuljetuksessa on outoja kiihdytyksiä, kulkemisen tulisi olla tasaista,
jotta turhaa levottomuutta ei synny. Käväisy tyhjässä vaatehuoneessa on turha.
http://www.yitkoti.fi/yit_koti/hakutulos/kohteet/perustiedot/helsingin-aleksander (katsottu
10.3.2016)

Useammasta kohteesta on tehty lyhyt 20 sekuntia kestävä video. Näissä kameraa ei
kuljeteta asunnossa vaan esitellään monta paikkaa nopeaan tahtiin. Näissä ikään kuin
kuvataan valokuvaa nopeasti kauempaa lähemmäs. Tästä esimerkkinä Vantaan Piletti:
http://www.yitkoti.fi/yit_koti/hakutulos/kohteet/perustiedot/vantaan-piletti (katsottu
10.3.2016)

Oulun Resiinasta on eräänlainen virtuaaliesittely. Siinä ei ole videokuvaa. Eri kerrokset
näkyvät ylhäältä päin ja asuntoa klikkaamalla pääsee katsomaan perinteistä 2Dpohjapiirustusta. Parvekenäkymät on kuvattu eri ilmansuuntiin. Kyseessä on muuttovalmis
kohde.
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http://yitsei.blob.core.windows.net/fecont/fi/Asunto%20Oy%20Oulun%20Resiina_11ZHN1U/Virtuals/Virtual1/index.html (katsottu 10.3.2016)

Helsingin Klyyssistä on tehty virtuaaliesittely visualisoituun asuntoon, jossa on valittavana
joko olohuone, terassi tai makuuhuone. Video pyörii hitaasti ympäri 360° näyttäen kuvaa
sisustetusta asunnosta. Toisena vaihtoehtona on liikkua itse hiirellä haluttuun suuntaan.
Tällöin kamera pyörii samoissa pisteissä kuin videossakin, mutta tässä voi myös tarkastella
asuntoa pystysuunnassa eli kattoa ja lattiaa. Eteenpäin tai toiseen huoneeseen tässä ei
pääse. Tämä oli sivuilla 10.3.2016, mutta on kuitenkin poistettu (14.4.2016) ja tilalle on
laitettu esittelyvideo.

3. Videoita/virtuaaliesittelyjä tulevista kohteista:

Jyväskylän Äijälänrannan kohde (virtuaaliesittely) on suunnitteilla oleva kohde. Videoon on
visualisoitu enemmän ulkokuvaa, mutta myös pieni otos visualisoidusta asunnosta sisältä.
http://yitsei.blob.core.windows.net/fecont/fi/Asunto%20Oy%20Jyvaskylan%20Maailmanpyl
vas_1-1WIVIC/Virtuals/Virtual1/index.html (katsottu 1.3.2016)
Tampereen Niemenrannassa toinen kohde valmistuu syyskuussa 2016 ja toinen on
ennakkomarkkinoinnissa. Virtuaaliesittelyssä on videoitu visualisoitua ulkokuvaa ja
maisemaa.
http://yitsei.blob.core.windows.net/fecont/fi/Asunto%20Oy%20Tampereen%20Niemenran
nan%20Menuetti_1-2G2N1I/Virtuals/Virtual1/index.html (katsottu 10.3.2016)
Helsingin Lauttasaaren Koskikarasta on sekä visualisoitu video että mahdollisuus itse
pyöriä visualisoidussa asunnossa 360 ° tietyssä pisteessä olohuoneessa eli tässä on
käytetty

panoraamakuvaa

asuntokohtaisesti.

olohuonetilasta.

Esittely

aukeaa

kohdekohtaisesti,

ei
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Kuva 25. Mahdollisuus pyöriä asunnossa ennalta määrätyssä pisteessä.
http://yitsei.blob.core.windows.net/fecont/fi/Asunto%20Oy%20Helsingin%20Koskikara_12L3RCM/Virtuals/Virtual1/index.html (katsottu 22.3.2016)

4. Materiaalivalinnat:

Sovelluksen aukaiseminen vaati Mozilla Firefox-verkkoselaimen.

Kuva 26. Materiaalivalinnat.
http://yit3d-gropubuilder.azurewebsites.net/yit_decorate/?lan=fi&configId=TKHAS
(katsottu 3.3.2016)
Sovelluksessa voi sisustaa yksiön, kaksion tai kolmion. Huoneisto on vakio, eikä muutu
kohteen mukaan, vaan palvelu löytyy sisustuspalvelun alta. 3D-mallissa asuntoa voi
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tarkastella eri kulmista sekä katsoa asuntoa lähempää ja kauempaa. Kun klikkaa
huoneiston pintaa, esimerkiksi lattiaa tai seinää, niin sovellus näyttää materiaalivaihtoehdot
kyseiselle pinnalle. Näitä vaihtoehtoja voi vaihdella ja kokeilla haluttuun pintaan.
(Rakennusliikkeen materiaalien lisäksi käytössä on myös muita pintamateriaaleja).
3D-mallissa voi myös sisustaa sovelluksesta löytyvillä huonekaluilla. Huonekaluvalikoista
löytyy myös erikseen merkkituotteita (Asko ja Martela).
Sisustetun 3D-malllin voi tallentaa, jakaa sosiaalisessa mediassa tai jakaa sähköpostissa
4D home book -sivuston kautta.

5. Sähköiset esitteet:

Selattavia esitteitä ja pdf-esitteitä.

6. Muuta:

YIT Plus on digitaalinen palvelu kodin ja taloyhtiön asioista, johon saa käyttötunnukset
asunnon oston yhteydessä. YIT Plus palvelusta löytyy muun muassa kodinkoneiden huoltoohjeet, taloyhtiön tiedot ja asunnon asiakirjat. Sen avulla saa yhteyden isännöitsijään ja
taloyhtiöön sekä voi seurata omaa veden- ja sähkönkulutusta. YIT Plussassa voi myös
seurata rakennusvaihetta sekä tarkastella sähköiseltä ilmoitustaulta talon ja asukkaiden
tiedotteita.
YIT:llä on käytössään chat-palvelu. Asuntoja selaillessa chat-ikkuna ponnahtaa usein
näkyviin ja siinä voi kysyä lisätietoja suoraan myyjältä. Asiakkaan ei tarvitse avata
sähköpostia erikseen vaan hän voi suoraan chat-palvelun kautta ottaa yhteyttä yritykseen.
Tämä myös tuo digitaaliseen asiakaspalveluun henkilökohtaisen palvelun tunteen.

YIT:llä kohteen asuntovalikon yhteydessä on vertailumahdollisuus, jolloin vertailuun
valittujen asuntojen perustiedot aukeavat vierekkäin. Tämä helpottaa huomattavasti
asiakasta. Asuntoa etsivä asiakas on yleensä määritellyt etsimälleen asunnolle tietyt
kriteerit ja vertailun avulla kiinnostuksen kohteena olevat asunnot näkyvät vierekkäin.
Tällöin näitä itselle tärkeitä kriteereitä on helppo vertailla tarjolla olevien asuntojen joukossa.
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Asuntojen listaan on selkeästi merkitty, jos asunnosta on olemassa video tai
virtuaaliesittely. Kuten yllä on todettu, virtuaaliesittelyjä on erilaisia.

SRV:
1. 2,5-3D-pohjapiirros:

Pohjapiirrokset ovat yleensä perinteisiä 2D-piirustuksia. Joissakin asunnoissa on
virtuaaliesitykseksi nimetty malli, jossa pääsee katsomaan talon julkisivun kautta
haluamaansa asuntoa, sen 3D-pohjapiirrosta sekä mallinnettuja kuvia keittiöstä,
olohuoneesta ja kylpyhuoneesta. (Sama idea kuin oli edellä YIT:llä, mutta tätä ei löytynyt
enää maaliskuun lopussa, jotkut sivut eivät toimineet).

2. Videoita tai virtuaaliesittelyjä muuttovalmiista kohteista:
Helsingin Emmystä on video, jossa on kuvattu taloa ensin ulkoa lähes 40 sekuntia. Sitten
siirrytään sisätiloihin, jossa videokuva on kiinnostavaa. Eri asuntotyypit on eroteltu lyhyillä
teksteillä ”perheille”, ”pariskunnille” ja ”city-ihmiselle”. Tämä auttaa hyvin hahmottamaan
minkä tyyppisessä asunnossa liikutaan. Videon loppupuolella on kuvattu myös ympäristöä
puistoineen, kauppakeskuksineen ja ravintoloineen. Videon kahden ja puolen minuutin
kesto tuntuu melko pitkältä.
https://player.vimeo.com/video/47576790?title=0&byline=0&portrait=0&color=ffffff&autopla
y=1 (katsottu 10.3.2016)

Useista kohteista on lyhyempiä, noin minuutin pituisia videoita. Kaksi eri tyyliä erottui
videoiden joukosta. Toinen on sellainen, jossa kuvataan paikallaan ja liikutaan läheltä kauas
ja vähän sivulle, esimerkki alla (kohde: Helsingin Lieska):
https://vimeo.com/67296365 (katsottu 10.3.2016)
Toinen vaihtoehto on, että kuljetaan asunnossa eteenpäin. Tämä on paljon luonnollisempi
tapa. Esimerkki alla (Helsingin Kullanmuru):
https://vimeo.com/109895744 (katsottu 10.3.2016)
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3. Videoita tulevista kohteista:

Helsingin Kalasataman REDIn esittelyssä kuvataan lyhyesti mallinnetun asunnon
sisäkuvaa, muuten kuvataan ympäristöä ja kauppakeskusta. Useissa tulevissa kohteissa
virtuaaliesittelylinkki kuitenkin ohjautuu suoraan materiaalivalintoihin, jota on tarkasteltu
kohdassa neljä.
https://vimeo.com/125219549 (katsottu 2.3.2016)
4. Materiaalivalinnat:

Virtuaaliesittelynä voi vaihtaa esimerkiksi keittiökaappien väriä. Palvelu on tarjolla vain
muutamissa kohteissa. Yleensä materiaalivalinnat on esitelty pdf-esitteenä.

Kuva 27. Maateriaalivalinnat.
http://srv.webhome.fi/default/WebHomePublic:StyleRoomVisual/id/3184/room/11
657 (katsottu 3.3.2016)
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5. Sähköiset esitteet:

Riippuen kohteesta, esite on tilattavissa tai ladattavissa. Ladattavat esitteet taloista ja
asunnoista (pohjapiirrokset) ovat selattavassa muodossa, materiaali- ja varustevalintojen
esite on pdf-tiedostona.

6. Muuta:
SRV:llä on myös käytössä chat-palvelu, jonka kautta myyntiin saa yhteyden.

NCC:
1. 2,5D-3D-pohjapiirros:

Perinteisen 2D-pohjapiirroksen ohella esiintyy myös 3D-pohjapiirroksia joissakin kohteissa
YIT:n ja SRV:n tapaan.

Kuva 28. 3D-perspektiivi.
http://www.transsilta.com/NCC/REISSUMIES/LINKS/C40.html (katsottu 4.4.2016)
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2. Videoita tai virtuaaliesittelyjä muuttovalmiista kohteista:

Kuvatut videot ovat noin minuutin tai puolentoista minuutin pituisia. NCC:llä on myös kaksi
kuvaustapaa kuten SRV:llä (SRV kohta 2): toinen jossa kuljetaan asunnossa ja toinen,
jossa ollaan paikallaan ja valokuvat vaihtuvat videon edetessä.
Esimerkkeinä Helsingin Bisketti:
http://www.ncc.fi/asunnot/asuntohaku/helsinki/lauttasaari/bisketti/ (katsottu 10.3.2016) ja
Tampereen Velipoika:
http://www.ncc.fi/asunnot/asuntohaku/helsinki/lauttasaari/bisketti/ (katsottu 10.3.2016)
Joissain kohteissa on linkki, josta voi katsoa lisää videoita You Tubesta. Videoissa on
kuvattuna runsaasti rakennuksen ympäristöä.

3. Videoita tulevista kohteista:

Jossain videoissa on visualisoitu ulkokuvaa.

NCC:llä on virtuaaliesittely, johon on linkki kohteen sivuilla (vaatii Mozilla Firefoxverkkoselaimen). Tämä sovellus mahdollistaa visualisoidussa asunnossa kulkemisen
ennalta määrättyjen pisteiden kautta sekä pisteissä pyörimisen 360 °. Erilaisia materiaaleja
voi kokeilla ennalta määrättyihin paikkoihin: esimerkiksi tehosteseinään, keittiökaappeihin
ja lattiaan. Sisustamastaan asunnosta voi ottaa myös kuvan, joka pitäisi voida avata ja
tallentaa koneelle. Testaushetkellä tämä ei kuitenkaan toiminut.
http://www.ncc.fi/asunnot/asuntohaku/helsinki/herttoniemi/helsingin-loiste/ (katsottu
4.4.2016)

Kuva 29. Virtuaaliprototyyppi.
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http://www.premode.fi/nccloiste/ (katsottu 3.3.2016)

Kuva 30. Virtuaaliprototyyppi.
http://www.premode.fi/nccloiste/ (katsottu 3.3.2016)
Sivuilta löytyy myös joitakin esittelyvideoita, joissa on kuvattu lähinnä ympäristöä ja
kulkuneuvoja. Visualisoitu rakennus voidaan näyttää ulkoapäin.
4. Materiaalivalinnat:

Valittavana on kolme erilaista tyyliä, joista valita: Chic, Harmony ja Spicy. Visualisoituun
kuvaan voi vaihtaa eri tyylejä.

Kuva 31. Materiaalivalinnat.
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Kuva 32. Materiaalivalinnat.

Kuva 33. Materiaalivalinnat.
3D-perspektiivin kautta pääsee näkemään kuvan keittiöstä, jossa voi tyylin valitsemalla
kokeilla sitä asunnon keittiöön. Tätä palvelua ei kuitenkaan ole kaikista kohteista.
Useimmissa kohteissa on ladattavissa vain sisustusesite, jossa materiaaleja esitellään.
Materiaalilinkistä ei pysty päättelemään, että aukeaako sivulle sähköinen esite vai 3Dperspektiivikuva, josta pääsee kokeilemaan ja näkemään materiaalivalintoja. 3Dperspektiivikuvan kautta aukeavat valinnat ovat hyvin yksinkertaisia käyttää ja visualisoidut
keittiöt ja kylpyhuoneet ovat asuntokohtaisia.
5. Sähköiset esitteet:

Sähköiset esitteet aukeavat linkistä ulkoisen toimijan kautta (ei pdf), lisätietoja voi olla pdfmuodossa.
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6. Muuta:
Tulevista kohteista on visualisoitu 3D-kuva, lisäksi kuva keittiöstä ja kylpyhuoneesta.

Lemminkäinen:
1. 2,5D-3D-pohjapiirros: Ei ole.

2. Videoita muuttovalmiista kohteista:
Lemminkäisellä on videoita tehty muuttovalmiista kohteista. Videot olivat pitkiä, usein kaksi
ja puoli minuuttia. Talon paikkaa ja palveluita paikannetaan alussa pitkään, joka on
visuaalisesti epäkiinnostavaa, jos katsoo monta asuntoa peräkkäin. Tällainen tilanne tulee
vastaan itse asuntoa etsiessä, jolloin kuitenkin asunto on ensisijaisesti kiinnostuksen kohde
eikä sen ympäristö. Videossa esittelyn tulisi mennä suhteellisen nopeasti varsinaisen
asunnon esittelyyn. Musiikki on yksitoikkoista, jos katsoo videoita useamman peräkkäin.
Esimerkkinä http://www.lemminkainen.fi/asunnot/asuntohaku/muut/as-oy-turun-satamantahti/ (katsottu 22.3.2016)

3. Videoita tulevista kohteista:

Asuinalueista on tehty pitkiäkin videoita. Esimerkiksi Jätkäsaaresta on yli neljän minuutin
video (visualisoitua maisemaa ja taloja). Neljä minuuttia on tähän tarkoitukseen pitkä aika.
Videot olisi hyvä kiteyttää mahdollisimman keskeisiin asioihin ja edullisiin kuvakulmiin.
http://www.lemminkainen.fi/asunnot/asuntohaku/saukonpaasi-helsingin-jatkasaaressa/
(katsottu 22.3.2016)

4. Materiaalivalinnat:

Materiaalivalintojen osalta on visualisoituja keittiön kuvia, joihin voi kokeilla erivärisiä kaapin
ovia, kahta eri kodinkoneiden väriä, muutamaa tasovaihtoehtoa, vetimiä, lattian väriä ja
välitilan väriä (2-4 vaihtoehtoa). Palvelussa on myös visualisoitu kylpyhuone, johon on
kokeiltavissa muutamia erilaisia laattoja lattiaan ja tehostelaattaa seinään. Tätä palvelua ei
ole kaikista kohteista, eikä asuntokohtaisesti, vaan yksi keittiömalli vastaa koko kohteen
keittiötä. Sama keittiö esiintyy myös useiden kohteiden kohdalla.
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Kuva 34. Materiaalivalinnat, keittiö.
http://www.lemminkainen.fi/asunnot/palvelumme/materiaalivalinnat/ (katsottu 3.3.2016)

Kuva 35. Materiaalivalinnat, kylpyhuone.
http://www.lemminkainen.fi/asunnot/palvelumme/materiaalivalinnat/ (katsottu 3.3.2016)
5. Sähköiset esitteet: Pdf-esitteet ladattavissa.
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HARTELA:
1. 2,5D-3D-pohjapiirros:

Joidenkin asuntojen kohdalla on pohjapiirros 3D-perspektiivistä kuvattuna.

Kuva 36. 3D-perspektiivi.
http://www.hartela.fi/fi/Kodit/turku/as-oy-turun-kakolankallio-1?3d (katsottu
22.3.2016)

2. Videoita tai virtuaaliesittelyjä muuttovalmiista kohteista:

Joistakin kohteista löytyy videoita, kuitenkin videoita on suhteellisen vähän, esimerkiksi:
http://www.hartela.fi/fi/Kodit/kangasala/asunto-oy-kurjenpolvi-kangasala (katsottu
22.3.2016)

3. Videoita tulevista kohteista:

Hartelan verkkosivuilla on esittelyvideo, jossa on lähinnä kuvattu asuinympäristöä.
Videossa välähtää visualisoitu kuva asunnosta, esimerkiksi:
http://www.hartela.fi/fi/Kodit/espoo/espoon-laurinranta (katsottu 22.3.2016).
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4. Materiaalivalinnat:

Suurimmaksi osaksi materiaalivalinnat on esitetty esitteissä (välillä tosin materiaalivalinnat
lataavat vain 2D-pohjapiirroksen). Joidenkin kohteiden kohdalla 3D-perspektiivistä kuvatun
pohjapiirroksen yhteydessä on myös kuva mallinnetusta keittiöstä ja kylpyhuoneesta, joihin
voi vaihtaa eri tyylejä. Hartelalla tyylien nimet ovat Ainola, Rauhala ja Äström tai Muoto,
Haiku ja Riemu. Samanlainen palvelu on esimerkiksi NCC:llä.

Kuva 37. Visualisointi keittiöstä.
http://www.hartela.fi/fi/Kodit/oulu/asunto-oy-astromin-ranta--oulu?3d (katsottu
22.3.2016)
5. Sähköiset esitteet:
Pdf-esitteet on ladattavissa kohdekohtaisesti ja ne aukeavat omaan ikkunaan.
Muuta:
Hartelalla on selkeät verkkosivut. Asuntokohtaiset tiedot löytyvät samoista kohdista, joten
sivut ovat yhtenäiset. Kohde- ja asuntokohtaista tietoa on usein aika niukasti.
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET
Tutkimuskohteena ollut virtuaaliohjelma on suunniteltu ensin ja vasta sitten sen pilotti on
myyty rakennusalan yritykselle. Rakennusalan yritys ei ole ollut suunnitteluvaiheessa
mukana. Kuten kirjallisuuskatsauksessa (luku 3.5, käytettävyydessä huomioitavaa) on
todettu, tämä ei ole kovin käyttäjäystävällinen tapa. Kuitenkin ohjelman tuottajan osalta on
ymmärrettävää, että koska ohjelmistoyritys on ohjelman suunnittelun ja toteuttamisen
jälkeen myynyt ohjelmaa eteenpäin, niin ensin on ollut ohjelma ja vasta sitten sen tarve. Jos
rakennusalan yritys olisi tilannut tietyntyyppisen ohjelman, olisi käyttäjät olleet tiedossa ja
käytettävyystestauksia olisi voitu suorittaa jo varhaisessa vaiheessa, jolloin oltaisiin
todennäköisesti vältytty suurimmilta käytettävyysongelmilta.
Ohjelmistoyrityksellä on todennäköisesti ollut ohjelman suunnitteluvaiheessa ajatus, että
käyttäjät ovat rakennusalan yritykset ja heidän asiakkaansa. Kuitenkin ilmeisesti on jäänyt
selvittämättä millaisia rakennusalan yrityksen asiakkaat ovat ja millaiset valmiudet heillä on
käyttää tämän tyyppistä virtuaaliohjelmaa.
Myyjät ja asiakasvastaavat, joiden käyttöön ohjelman olisi tarkoitus tulla ensiksi, ovat
todenneet suurimmalta osalta sen vaikeakäyttöiseksi. Jos myyjien ja asiakasvastaavien
tarpeet olisivat olleet suunnitteluvaiheessa paremmin selvillä, olisi se helpottanut
käytettävyyden suunnittelua jo ohjelman alkuvaiheessa.
Ohjelma on vielä sen verran vaikeakäyttöinen, että ilman alkuohjausta sen käyttö voi tuntua
vaikealta. Ohjelmasta ei ole järjestetty käyttökoulutusta, joka varmasti edistäisi
käytettävyysasioiden oppimisesta tässä vaiheessa. Aluksi ohjelma koettiin hyväksi ja
kiinnostavaksi, mutta todetun vaikeakäyttöisyyden takia se on vienyt monen kyseisessä
rakennusalan

yrityksessä

työskentelevän

motivaation

käyttää

ohjelmaa.

Kuten

kirjallisuuskatsauksessa on todettu, käyttäjän motivaatio on yksi tärkeä edellytys
käytettävyyden oppimisessa. Jos motivaatioita ei ole, ei ole myöskään motivaatiota opetella
ja oppia ohjelmaa. Kuten Mäensivu kirjallisuuskatsauksen luvussa 3.1 korostaa, tulisi
käyttäjällä olla riittävä taito, välineet ja motivaatio käyttääkseen ohjelmaa. Kyseisen
ohjelman kannalta Skanskalla löytyvät välineet, taidot ovat eri tasoisia, mutta kuitenkin
opittavissa. Suurin puute on motivaation kohdalla, joka on aiheutunut toisaalta ohjelman
vaikeakäyttöisyydestä ja toisaalta riittämättömästä ohjelman käytön ohjauksesta.
Tutkimusta tehtäessä on havaittu, että ohjelma on kuitenkin melko nopeasti opittavissa, jos
motivaatiota löytyy. Tällöin käyttäjä innostuu ja uppoutuu tekemiseensä, jos saa aluksi
riittävästi neuvoja kuinka edetä. Täten ohjelmassa on potentiaalia, kunhan ainakin
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suurimmat

käytettävyysongelmat

saadaan

korjattua

sekä

visualisoidut

asunnot

vastaamaan mahdollisimman hyvin todellisuutta.
Asiakkaiden käyttöön tullessa ohjelman tulisi olla hyvin helppokäyttöinen. Asiakkaita ei
voida opettaa käyttämään ohjelmaa, vaan käytön pitäisi tapahtua muutamalla napin
painalluksella. Tämä on välttämätöntä, kun otetaan vielä huomioon, että suurin osa
yrityksen asiakkaista on iäkkäitä. Liikkuminen osoittautui käytettävyystesteissä kaikkein
suurimmaksi käytettävyysongelmaksi. Se tuotti eniten vaikeuksia ja se on keskeinen, sillä
jos käyttäjä ei pääse etenemään asunnossa, ei hän pääse tekemään mitään muutakaan.
Ohjelmassa voisi olla eri tasoja, jonka asiakas voisi oman käyttökokemuksensa mukaan
valita. Tällä hetkellä rakennusalan yrityksillä oli käytössään esimerkiksi virtuaalisovelluksia,
joissa käyttäjä pääsi etenemään huoneistossa valmiiksi määriteltyjen pisteiden avulla.
Tämä toki rajoittaa liikkuvuutta, mutta tekee ohjelmasta paljon helpomman käyttää.
Tällainen käyttö voisi olla helpoimman tason käyttöä ja toimintoja voisi tulla sitten lisää,
riippuen minkä tason valitsee. Asiakas voisi halutessaan itse käyttää helppoa ja myyjä
vaativampaa tasoa.
Jatkotutkimuksena olisi kiinnostavaa testata ohjelmaa tässä työssä esille tulleiden
käytettävyysongelmien korjausten jälkeen oikeilla asiakkailla, kuinka he ohjelman kokevat
ja millaisen asiakaskokemuksen ohjelma tuottaa.
Tämän työn perusteella voisi suositella, että ohjelma otetaan käyttöön, jos käytettävyyden
puutteet saadaan korjattua. Ohjelman käyttö vaikuttanee positiivisesti asuntojen
ennakkomarkkinointiin,

varaustilanteeseen

ja

asuntojen

myyntiin.

Ennakkomarkkinoinnillahan on suuri merkitys sille, voidaanko rakentaminen aloittaa. Tässä
mielessä ohjelman käyttö edistäisi huomattavasti yrityksen liiketoimintaa. Jos Skanska ei
ota ohjelmaa käyttöön, kilpailijat kyllä todennäköisesti ottavat. Skanskalle tulee kilpailuetua,
jos se ottaa ohjelman käyttöön ensimmäisenä.
Ohjelmaa

kannattaisi

markkinoida

myös

suurelle

yleisölle

molemmissa

käyttöönottovaiheissa. Ensimmäisessä vaiheessa myyjät esittelevät asuntoja asiakkaille ja
toisessa vaiheessa asiakkaat tutustuvat asuntoihin itse ohjelman avulla.
Ohjelmassa on niin paljon hyviä puolia ja se tuottaisi Skanskalle niin paljon hyötyjä, että
käytettävyyden parantamiseen ja henkilöstön motivointiin kannattaa panostaa todella
paljon.
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8 YHTEENVETO
Työn teettäjänä oli Skanska Kodit, jolla oli meneillään pilottihanke erälle 3Dvirtuaaliohjelmalle, joka tukee asuntojen myyntiprosessia sekä ennakkomarkkinointia
kohteissa, joita ei ole vielä rakennettu.
Työn tavoitteena oli löytää käytettävyyden kriteerejä hyvän asiakaskokemuksen ja
käyttäjäkokemuksen saavuttamiseksi. Hyvässä digitaalisessa asiakaskokemuksessa
palvelun

käytettävyys

on

avainasemassa.

Jos

palvelu

on

helppokäyttöinen

ja

käyttäjäystävällinen sekä helposti ymmärrettävä, on asiakkaan kokemus parempi kuin jos
nämä eivät toteudu.
Käytettävyys koostuu muun muassa opittavuudesta, tehokkuudesta, muistettavuudesta,
pienestä virhealttiudesta ja miellyttävyydestä. Käytettävyydessä huomioitavia seikkoja ovat
esimerkiksi sovelluksen rakenne, visuaalisuus ja sen ominaisuuksien valinta. Hyvän
käyttöliittymän lisäksi tuotteessa tulisi olla käyttäjän tarvitsemat ominaisuudet.
Onnistunut digitaalinen asiakaskokemus syntyy, kun asiakkaan tarpeet on ymmärretty
oikein. Suunnittelun kriteerinä tulisikin olla asiakkaan tarpeet, ei suunnittelijoiden ja
päätöksentekijöiden omat mieltymykset tai ennakkoluulot. Hyvän sovelluksen tulee olla
käyttäjälähtöinen.

Suunnittelijoiden

tulisi

olla

selvillä

kenelle

sovellusta

ollaan

suunnittelemassa ja mikä on tulevan käyttäjän digitaalisten sovellusten käytön taitotaso.
Käytettävyyden arviointi kannattaa aloittaa suunnittelun varhaisessa vaiheessa. Mitä
aiemmin käytettävyysongelmat saadaan selville, sitä helpompi ne on korjata.
Konkreettisena tutkimuskohteena olevalle 3D-virtuaaliohjelmalle toteutettiin käytettävyyden
arviointia, tavoitteena löytää ohjelmasta käytettävyysongelmia. Käytettävyyden arvioinnin
päämetodina oli käytettävyystestaus, joka toteutettiin viidelle todelliselle käyttäjälle.
Ohjelmaa käytiin läpi myös Nielsenin heuristisen sääntöjen ja asiantuntija-arvioinnin avulla.
Käytettävyystestausten perusteella käytettävyysongelmia löydettiin 28 kappaletta ja nämä
ongelmat luokiteltiin neljään eri kategoriaan – katastrofaaliset ongelmat, suuret ongelmat,
pienet ongelmat ja kosmeettiset ongelmat. Suurin ja toistuvin ongelma oli liikkuminen.
Tähän ehdotettiin parannukseksi valmiita pisteitä, joihin käyttäjä pääsee pistettä
klikkaamalla ja hän voi pyöriä pisteessä akselinsa ympäri 360 °. Valmiiksi määritellyt pisteet
myös auttaisivat siihen, että katselukulma ei päätyisi asunnossa huonoon näkymään,
esimerkiksi katsomaan pelkkää seinää. Myös erilaiset valittavissa olevat vaikeustasot
auttaisivat liikkuvuutta. Helpoimmalla tasolla liikkuminen voisi olla lähes täysin ohjattua ja
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kokeneempi käyttäjä voisi valita vaikeamman tason, joka antaisi enemmän vapauksia ja
haasteita liikkumiselle.
Valikkoon palaaminen oli myös ongelma, mikä toistui lähes kaikilla testattavilla. Tämä oli
kuitenkin opittavissa oleva asia eli kun sen kerran oppi, sitä osattiin myöhemmin käyttää.
Tässä paluukomento koettiin epäselväksi ja parannusehdotuksena olisikin selkeämpi
sanavalinta. Kolmas katastrofaalinen ongelma oli asuntoon siirtyminen alkunäkymästä, joka
tehdään asuinkerroksen pohjapiirroksen kautta. Parannusehdotuksena tähän olisi se, että
pohjapiirrosnäkymä ohitettaisiin ja asuntoon pääsisi joko hakemalla oikea asunto
hakukoneen avulla tai etsimällä asunto asuntovalikosta. Tällöin ohjelma siirtäisi käyttäjän
suoraan haluttuun asuntoon, asunnolle edulliseen kuvakulmaan.
Sovelluksen käytettävyys on tärkeää, sillä vaikka sovellus olisi kuinka hyvä tahansa, voi sen
huono käytettävyys karkottaa asiakkaat kilpailijalle. Toisaalta taas on tärkeää pysyä
kehityksessä mukana, että digitaalinen asiakaskokemus ei koidu kilpailijalla paremmaksi.
Digitaalisuuteen kannattaa panostaa. On aivan erilainen kokemus asiakkaalle harkita
asunnon ostoa virtuaaliohjelman avulla kuin perinteisen kaksiulotteisen pohjapiirroksen ja
esitteiden avulla.
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LIITTEET
LIITE 1. Alkuhaastattelu
Ikä:
1) alle 24
2) 25-34
3) 35-44
4) 45-54
5) 55-64
6) 65-74
7) yli 75

Sukupuoli: 1) nainen

2) mies

Ammatti:

Kuinka paljon suunnilleen käytät tietokonetta päivittäin?

Käytätkö iPadia päivittäin?

Pelaatko tietokonepelejä, jos, niin kuinka paljon? Pelaatko tietokoneella, tabletilla vai
mobiililla (iPhone, Android, muu?)?

Oletko käyttänyt testattavana olevaa ohjelmaa tätä ennen? Kuinka paljon?

Oletko käyttänyt vastaavia ohjelmia ennen? Kuinka paljon?

Mikä on ennakkokäsityksesi ohjelmasta?
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LIITE 2. Käytettävyystestien tehtävät
1) Tehtävä
Olet asiakastapaamisessa ja esittelyn kohteena on huoneisto B 122
(rakennus B, kerros 15). Huoneisto on yksiö.
Asiakkaan tulisi saada hyvä yleiskuva asunnosta riittävine yksityiskohtineen.
1) Kuinka lähdet liikkeelle? Kuinka löydät oikean asunnon?
2) Esittele huone, keittiö ja kylpyhuone
3) Näytä ikkunanäkymät
4) Palaa asuntovalikkoon
2) Tehtävä
Haluat

esitellä

saman

asunnon

B

122

(rakennus

B,

kerros

15)

myös

kalustamattomana/kalustettuna (riippuen kumpi oli edellä).
1) Kuinka löydät tämän asunnon?
2) Palaa asuntovalikkoon?
3) Tehtävä
Asiakastapaamisessa esittelet asiakkaalle kalustetun huoneiston numero A 18
(rakennus A, kerros 5). Huoneisto on kaksio.
1) Kuinka löydät oikean asunnon?
2) Esittele erilaiset lattiavaihtoehdot ja miltä asunto näyttäisi erilaisella lattialla
3) Esittele keittiön välitilan eri vaihtoehtoja
4) Esittele kylpyhuoneen lattian, seinien ja tehosteseinän materiaalivaihtoehtoja.
Sovita näitä lattiaan, seiniin ja tehosteseinään
5) Palaa asuntovalikkoon
4)

Tehtävä

Esittelet huoneistoa B 138 (rakennus B, kerros 18). Huoneisto on kolmio.
Esittelet kalustettua asuntoa.

(jatkuu)
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LIITE 2. (jatkoa)
1) Miten löydät asunnon?
Asiakas haluaa tietää, mahtuuko ruokapöydän paikalle suurempi pöytä?
2) Miten ratkaiset tämän?
3) Käännä pöytää eri asentoihin
4) Poista kuuden hengen pöytä ja sovita kahden hengen pöytää huoneistoon
5) Asiakas haluaa vielä nähdä mahtuuko taaempaan makuuhuoneeseen (nyt
työhuone) parisänky. Kuinka toimit?

5)

Tehtävä

Asiakas haluaisi nähdä talon ulkopuolelta
1) Miten löydät ulkokuvan?
2) Pystytkö vaihtamaan katselukulmaa (henkilön katselukulma – perspektiivi –
yläpuolelta katsottuna)?
Mitä muuta haluaisit esitellä asiakkaalle?
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LIITE 3. Loppuhaastattelu:

1. Miltä tuntui?

2. Oliko

ohjelman

käyttö

mielestäsi

vaikeaa

vai

helppoa?

Vastasiko

ennakkokäsitystäsi?

3. Mikä oli vaikeaa ja miten sitä voisi mahdollisesti muuttaa?

4. Olivatko termit ja kuvakkeet selkeitä ja ymmärrettäviä?

5. Mistä asioista pidit ohjelmassa?

6. Toimivatko ohjelman osat (ohjelmassa eteneminen) hyvin keskenään?

7. Miltä materiaalivaihtoehtojen vaihtaminen tuntui?

8. Entä kalustaminen?

9. Ajatteletko, että ohjelma tukisi työtäsi?

10. Minkä arvosanan antaisit ohjelmistolle 4-10? Millä perusteella?

11. Muuta kommentoitavaa, parannusehdotuksia?

se

