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Suomen tulli haluaa kehittää verkkosivujaan vastaamaan paremmin nykyajan vaatimuksiin. 

Työn tavoitteena oli kerätä hyviä käytäntöjä erilaisilta viranomaisilta ja suurilta IT-

yrityksiltä, verrata tullin verkkosivuja ulkomaisiin tullisivuihin, tehdä kyselytutkimus 

Suomen tullin sivustosta ja esittää edellisten kohtien tulosten perusteella kehitysehdotuksia 

tullin sivuston parantamiseksi. Tarkastelun ulkopuolelle rajattiin esteettömyysnäkökulma. 

Työn tuloksena saatiin paljon erilaisia suosituksia hyvän verkkosivuston toteuttamiseen. 

Sivustojen vertailun ja kyselytutkimuksen perusteella löydettiin monia ominaisuuksia, joita 
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esimerkiksi etusivun järjestykseen, suositellaan vielä jatkotutkimusta. 
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The Finnish customs is keen on improving its website to better reflect the present time. This 

Bachelor’s Thesis aims to find the best practices on website implementation from public 

authorities and large IT-companies, compare Finnish customs’ website to foreign customs’ 

websites, conduct a survey on the Finnish customs’ website and finally put forth 

improvement suggestions based on results from the previous points to improve the Finnish 

customs’ website. Accessibility point of view will not be considered as part of this study. 

Many possible points for future improvement for Finnish customs were found with this 

study. Many desirable features could be discovered based on the comparison of customs’ 

websites and the survey on Finnish customs’ website. Finally, it can be concluded that the 

Finnish customs website is in a good state as it stands but there are also some features that 

can be improved upon. Some suggestions were made to improve identified features. In 

addition, it is recommended that some of the areas to be improved, such as the order of the 

front-page elements, should still be researched further. 
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1 Johdanto 

Alati digitalisoituva yhteiskunta vaatii yhä tehokkaampia ja asiakaslähtöisemmin 

toteutettuja verkkosivustoja. Toisin kuin kaupallisissa palveluissa, on tärkeää, että etenkin 

julkishallinnolliset verkkosivustot, kuten tullin tai poliisin verkkosivut, ovat huolella 

suunniteltu ja toteutettu, sillä käyttäjillä on harvoin mahdollisuutta äänestää jaloillaan ja 

vaihtaa palveluntarjoajaa. Toisaalta palvelut on kehitetty verovaroin, joten niiden 

kustannustehokkuus on myös yhteiskunnalle hyvin tärkeää. Avainsanoja nykyajan 

palveluissa ovat yksinkertainen, ymmärrettävä ja itse itseään opettava. 

 

Elektroninen tullaus on nykyään ennemminkin sääntö kuin poikkeus, ja useat tullin 

nykyaikana kohtaamat haasteet voidaan ratkaista ainoastaan tieto- ja viestintäteknologialla 

(World Customs Organization 2015, 13). Suomen tulli haluaa nykyaikaistaa palveluitaan 

muun muassa kehittämällä verkkosivujaan paremmin asiakkaiden tarpeita vastaaviksi. 

Huomioon otettavia seikkoja ovat sekä yleisen hyvän käytettävyyden ohjeistukset että 

suosituimmat verkkosivustot Suomessa ja maailmalla. Tieto- ja viestintäteknologia-alan 

(ICT, Information and Communcation Technology) toimijat, kuten Oracle, tuottavat 

ohjeistuksia yrityksille. Viranomaisille ohjeita tuottavat Maailman tullijärjestön lisäksi 

esimerkiksi ministeriöt, kuten Yhdysvaltain terveysministeriö (engl. U.S. Department of 

Health and Human Services, HHS), tai julkishallinnon toimijat, kuten julkisen hallinnon 

tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA). Kaupalliset ja valtiolliset tahot tuottavat ohjeita 

hieman eri näkökulmista, jotka täydentävät toisiaan. Ohjeiden avulla voidaan esittää kattavia 

ja monipuolisia kehitysehdotuksia. Ohjeita ei kuitenkaan kannata ottaa sellaisenaan 

käyttöön, sillä ohjeiden luonne on hyvin yleinen. Yksittäisen sivuston tapauksessa voidaan 

hyödyntää esimerkiksi vertailevaa analyysiä (engl. benchmarking), jonka avulla ohjeita 

voidaan muokata vastaamaan paremmin juuri Suomen tullin tarpeita. 

1.1 Tavoitteet ja rajaukset 

Opinnäytetyön tavoitteena on tehdä kehitysehdotuksia Suomen tullin verkkosivuista 

erityisesti käytettävyysnäkökulma huomioiden. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n 

mukaan käytettävyys määritellään järjestelmän laatutekijänä käyttäjän näkökulmasta. 
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VTT:n mukaan kyse on siis siitä, ratkaiseeko palvelu käyttäjän ongelmat oikealla tavalla. 

Työn tavoitteen saavuttamiseksi apuna käytetään maailmanlaajuisten ja kansallisten 

organisaatioiden ohjeistuksia ja suosituksia, vertailua muiden maiden tullien sivuihin sekä 

kyselytutkimusta. Tutkimuskysymykset, joihin vastataan, ovat seuraavat: 

- Ovatko tullin sivut hyvän käytettävyyden ohjeiden mukaiset? 

- Millaisia käytettävyyden tai tiedon esitystavan parantamiseen liittyviä elementtejä, 

joita voidaan hyödyntää Suomen tullin sivuilla, voidaan löytää ulkomaalaisilta 

tullisivuilta? 

- Miten käyttäjien olisi helpompi hakea, löytää ja ymmärtää tullin sivuilla olevaa 

tietoa? 

Tarkoituksena on esittää konkreettisia parannusehdotuksia, joilla muun muassa 

käytettävyyttä ja tiedon esitystapaa voidaan entisestään parantaa asioinnin helpottamiseksi. 

Lisäksi tuodaan esiin alan parhaat käytännöt, joita verrataan Suomen tullin sivuihin. 

Tarkoituksena ei ole kehittää tullille uusia sivuja tyhjästä projektin valtavan luonteen ja 

tullialan monimutkaisten käytäntöjen sekä tiukkojen turvallisuusvaatimusten vuoksi. 

 

Työ rajataan koskemaan etenkin nuorten näkökulmaa, sillä nuoret ovat osa ikäryhmää, joka 

tekee eniten verkko-ostoksia (Tilastokeskus 2014). Voidaan olettaa, että paljon verkko-

ostoksia tekevät ostavat eniten myös ulkomailta ja ovat siten tekemisissä tullin kanssa. 

Lisäksi voidaan olettaa, että mitä nuorempi henkilö on, sitä vähemmän hänellä on aiempaa 

kokemusta tullin tuottaman tiedon käytöstä. Työssä huomioidaan siis etenkin nuorten 

kokemukset tullin palveluiden käyttämisestä ja käytön haasteista. Nuorten näkökulma 

pyritään tuomaan esille muun muassa kyselytutkimuksen avulla. 

 

Työstä rajataan pois esteettömään sivustoon liittyvät ominaisuudet ja niiden tarkastelu. 

Esteettömyys on tärkeä osa verkkosivustoa etenkin, kun kyseessä on viranomaisen tuottama 

palvelu. Esteettömyyden toteuttaminen käytännössä voi kuitenkin olla valtava projekti 

monine noudatettavine standardeineen, joten kaikkien Suomen tullin sivuilla mahdollisesti 

kehittämistä kaipaavien esteettömyyteen liittyvien ominaisuuksien listaamista ei tämän 

opinnäytteen kokoluokka huomioon ottaen saada mahtumaan. Esteettömyys on tutkimisen 

arvoinen aihe omana opinnäytteenänsä. Viimeisimpänä työstä rajataan pois tullin 
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asiointipalvelun (https://asiointi.tulli.fi/) tarkastelu, sillä asiointipalvelu on oma 

kokonaisuutensa ja eroaa merkittävästi tullin sivustosta. 

1.2 Työn rakenne 

Opinnäytetyö koostuu johdannon lisäksi kuudesta pääluvusta. Toisessa pääluvussa esitellään 

hyviä käytäntöjä viranomaisen tuottaman verkkosivuston toteuttamiseen. Toisessa 

pääluvussa siis kuvataan, kuinka Suomen tullin kaltaisten toimijoiden tulisi palvelunsa 

toteuttaa. Kolmannessa pääluvussa esitellään Suomen tullin ja valittujen ulkomaisten tullien 

verkkosivuista tehdyt havainnot ja verrataan havaintoja toisessa pääluvussa esille tulleisiin 

seikkoihin. Neljännessä pääluvussa Suomen tullin sivustoa verrataan valittuihin ulkomaisiin 

sivustoihin. Viidennessä pääluvussa esitellään kyselytutkimus, tutkimuksen toteutus, 

tulokset ja tuloksista tehdyt johtopäätökset. Kuudennessa pääluvussa kootaan päälukujen 

kolme, neljä ja viisi tulokset yhteen. Lopuksi pääluvussa seitsemän tehdään johtopäätökset 

ja esitellään kehitysehdotukset, joita tulosten perusteella voidaan tehdä. 

1.3 Työn Toteutus 

Tämän työn sisältämät työvaiheet ovat verkkosivuston toteuttamisen hyvien käytäntöjen 

kartoittaminen, analyysi ja vertailu, kyselytutkimus sekä kehitysehdotusten tekeminen. 

Työvaiheet toteutetaan yllä luetellussa järjestyksessä. Aluksi etsitään hyviä käytäntöjä, 

joiden avulla sivuston käytettävyyttä ja hyödyllisyyttä voidaan parantaa. Kirjallisuudesta 

kerätyt ohjeet ja hyvät käytännöt viranomaisen tuottamaan verkkosivustoon on esitetty 

tarkemmin toisessa pääluvussa. 

 

Analyysiosiossa analysoidaan muiden maiden tullien verkkosivuja ja etsitään hyviä 

käytäntöjä. Analyysi toteutetaan vierailemalla kymmenillä eri maiden tullien sivustoilla ja 

etsimällä yleisilmeeltään hyvin toteutettuja tullisivuja. Tavoitteena on valita tarkasteltavaksi 

sellaisia sivuja, jotka toteuttavat luvussa 2 esiin tulleita ohjeita ja käytäntöjä esimerkillisesti. 

Sivustojen ei tarvitse olla täydellisiä, vaan riittää, että niillä on yksittäisiä ominaisuuksia, 

jotka on toteutettu erityisen hyvin. Valitut tullisivut käydään läpi tarkemmin ja niiden 

ominaisuudet pisteytetään taulukkoon. Pisteytyksessä otetaan huomioon aikaisemmin 
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esitellyt hyvät käytännöt ja ohjeet. Pisteytys toimii karkeana mittarina, joiden avulla sivustot 

voidaan asettaa paremmuusjärjestykseen. Kun sivustoja käydään läpi tarkemmin, etsitään 

hyviä käytäntöjä hyödyntäen haamuasioinnin (engl. mystery shopping) periaatteita.  

Haamuasiointia käytetään palvelukokemuksen arviointiin etenkin palveluyrityksissä, joiden 

on vaikea muuten mitata palvelunsa onnistumista perinteisillä mittareilla. Palvelukokemus 

on usein ainoastaan asiakkaan muistissa, eikä palvelukokemuksen hyvyyden mittaaminen 

ole helppoa. Aineellisia tuotteita valmistavat yritykset voivat käyttää tuotteen laadusta 

kertovia mittareita ja kriteereitä, joita ei usein voi hyödyntää palvelun arvon mittaamisessa. 

Palveluiden laatua voidaan mitata haamuasioinnilla, jossa valitut henkilöt käyttävät 

palveluita tekaistun henkilöllisyyden alla tai nimettömästi. He käyttävät palvelua, kuten 

tavallinen asiakas käyttäisi ja arvioivat samalla noudattaako palvelu asetettuja 

palvelustandardeja. Haamuasioinnilla on mahdollista saada melko puolueeton mielipide 

palvelun laadusta. (Ford et al. 2011) Haamuasiointia on vuosikymmenien ajan hyödynnetty 

palvelun laadun arvioinnissa ja tarkkailussa (Wilson & Gutmann 1998). Tässä työssä 

haamuasiointia hyödynnetään siten, että vieraillaan ulkomaalaisen tullin sivustolla ja 

yritetään suorittaa jokin tehtävä, kuten löytää tietoa alkoholin tuontirajoituksista. 

 

Pisteytyksen jälkeen seuraa vertailuosio, jossa parhaat pisteet saanut sivusto toimii 

vertailukohtana tai kiintopisteenä (engl. benchmark) muille sivustoille. Suomen tullin 

sivustoa verrataan kaikilta ominaisuuksiltaan vertailukohdaksi valittuun sivustoon. Suomen 

tullin sivustoa verrataan myös kiintopistesivustoa vähemmän pisteitä saaneisiin sivustoihin, 

jos näiltä sivustoilta löytyy jokin erityisen hyvin tai omalaatuisesti toteutettu ominaisuus tai 

piirre. Sivuilta pyritään löytämään ratkaisuja, jotka ovat toimivia ja sovellettavissa myös 

Suomessa. Löydettyjen ominaisuuksien hyvä tai huono laatu osoitetaan työssä ilmi tulleilla 

ohjeistuksilla ja hyvillä käytännöillä. Analyysin lisäksi löydettyjä käytäntöjä vertaillaan 

Suomen tullin vastaaviin käytäntöihin. Tarkoituksena on ymmärtää, miten sama ominaisuus 

on toteutettu Suomessa ja voitaisiinko olemassa olevaa ominaisuutta parantaa. Vertailun 

perusteella voidaan lopulta tehdä konkreettisia kehitysehdotuksia Suomen tullille. 

 

Kyselytutkimus tehdään erityisesti nuoret huomioiden, jotta saadaan työhön mukaan nuorten 

näkökulma. Kyselytutkimuksen kohdeyleisönä toimivat Lappeenrannan teknillisen 

yliopiston opiskelijat. Kyselytutkimuksella pyritään selvittämään, ovatko tullin sivut 
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helposti lähestyttäviä ja onko tietoa helppo löytää ja hyödyntää. Tärkeää on myös selvittää, 

onko tullin käyttämä kieli nuorten mielestä selkeää ja ymmärrettävää, ja miten sivusto 

palvelee nuorten tarpeita. 

2 Ohjeet viranomaisen tuottaman verkkosivuston toteutukseen 

Tässä pääluvussa tutustutaan sekä valtiollisen että kaupallisen alan toimijoihin ja heidän 

tekemiinsä suosituksiin koskien verkkosivuston toteuttamista.  Maailman tullijärjestö WCO 

on julkaissut kymmeniä dokumentteja, joista työtä varten valittiin tieto- ja 

viestintäteknologiaan liittyvät julkaisut. WCO:n julkaisuista verkkosivustojen ja niiden 

kehittämisen kannalta kiinnostavia ovat seuraavat: “Kyoto Convention, General Annex 

Guidelines, Application of Information and Communication Technology” (2014), “IT Guide 

for Executives” (2015), “Recommendation of the customs co-operation council concerning 

the use of world wide web sites by customs administration” (1999) ja “Transparency and 

Predictability Guidelines” (2016). Suurin osa WCO:n julkaisuista on kohdistettu tullialan 

muihin käytäntöihin, kuten turvallisuuteen, eikä tällaisia julkaisuja voi juuri hyödyntää 

verkkosivuston kehittämisen kannalta. 

 

Työtä varten etsittiin materiaalia valtiollisten toimijoiden, kuten WCO:n, Yhdysvaltain 

terveysministeriön (HHS) ja julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan (JUHTA) 

sekä kaupallisten toimijoiden, kuten Oraclen, julkaisuista. Työssä käytettävät lähteet valittiin 

siten, että monesta eri näkökulmasta saadaan vähintään yksi toimija. WCO on tullitoiminnan 

asiantuntija ja edustaa tullin näkökulmaa. JUHTA edustaa kotimaista näkökulmaa ja antaa 

yleisiä ohjeita viranomaisen tuottaman verkkosivuston toteuttamiseen. HHS edustaa 

ulkomaista näkökulmaa ja julkaisee ohjeita erityisesti terveydenhuollon alalle. Ohjeita 

voidaan kuitenkin soveltaa myös muuhun viranomaistoimintaan. Oracle edustaa kaupallista 

näkökulmaa. Tavoitteena oli saada näkökulmia eri alojen toimijoilta. Ohjeita on julkaistu 

paljon, ja työssä käytettävää materiaalia valittiin muun muassa käytettävyysnäkökulma 

huomioiden. Työssä esiteltävää materiaalia on siis rajattu ja osa ohjeistuksista on jätetty 

kokonaan pois. Huomiotta jääneisiin aihealueisiin kuuluu muun muassa verkkosivuston 

esteettömyys. Pyrkimyksenä oli siis valita ohjeita ja käytäntöjä, joilla on selkeä vaikutus 

käyttökokemukseen ja käytettävyyteen verkkosivustolla. Lisäksi valittiin materiaalia, joka 
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auttaa tiedon esittämisen parantamisessa siten, että tieto on käyttäjille helpommin 

ymmärrettävissä ja luettavissa. 

 

Tärkein WCO:n tuottama tullien tietoteknistä toimintaa ohjaava dokumentti on Kioton 

sopimukseen kuuluva ”Application of Information and Communication Technology” 

vuodelta 2014. Yhdysvaltain terveysministeriö valikoitui toiseksi valtiolliseksi 

vertailutahoksi, sillä HHS on tuottanut paljon materiaalia verkkosivuston eri osa-alueille. 

HHS voidaan nähdä tullille verrannollisena toimijana ja ministeriö onkin julkaissut tullin 

kaltaisille virastoille ohjeita ja standardeja verkkosivustojen laatimiseen. HSS antaa 

samankaltaisia ohjeita alajärjestöilleen kuin tullitoiminnan kattojärjestö WCO antaa 

kansallisille tulleille. Erona WCO:n ohjeisiin on se, että HSS:n on julkaissut merkittävästi 

laajemmin materiaalia nimenomaan verkkosivustojen kehittämiseen. Terveysministeriöllä 

on varsin tarkka lista ohjeita ja parhaita käytäntöjä, joita voidaan helposti vertailla ja soveltaa 

myös toiseen valtiolliseen toimijaan, kuten Suomen tulliin. JUHTA:n julkaisemat JHS-

suositukset ovat kotimaisen julkishallinnon toimijan julkaisuja ja ne haluttiin ottaa työhön 

mukaan kotimaisena näkökulmana. JUHTA:n suositusten painopisteinä on muun muassa 

palvelujen kehittämistä tukevat hyvät käytännöt. Työssä otetaan huomioon erityisesti JHS-

suositus 190. Oracle ja IBM edustavat enemmän kaupallista näkökantaa ohjeillaan. 

Kumpikin on laatinut ohjeita ja parhaita käytäntöjä omaa verkkoportaaliaan varten. Ohjeita 

hyödyntää myös valtiollisten toimijoiden palveluiden parantamisessa. 

2.1 Maailman tullijärjestö 

Maailman tullijärjestö WCO on vuonna 1952 perustettu itsenäinen järjestö, jonka 

tarkoituksena on parantaa jäsenmaidensa tullien toimintaa monin eri tavoin. WCO edustaa 

176:ta tullihallintoa, joihin kuuluu muun muassa Suomi, Yhdysvallat, Saksa ja Norja. 

WCO:n jäsenmaiden tullihallinnot käsittelevät noin 98 % maailman kaupankäynnistä. WCO 

tarjoaa jäsenilleen teknistä apua ja koulutusta muun muassa erilaisten dokumenttien 

muodossa. (World Customs Organization, b) WCO tarjoaa strategista ohjaamista ja 

esimerkkejä parhaista käytännöistä myös tietotekniikan käyttöönotossa ja hyödyntämisessä. 

WCO:n parhaat käytännöt ovat paljolti asioita, jotka ovat esimerkiksi Suomessa jo lähes 

itsestäänselvyyksiä, mutta vielä heikolla tasolla kehittyvissä maissa. WCO siis neuvoo 
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esimerkiksi, mitkä peruselementit verkkosivulla tulisi olla, mutta ei niinkään ota kantaa 

korkeamman tason ratkaisuihin, kuten minkälaisia teknologioita sivun toteuttamisessa 

kannattaa hyödyntää. 

 

Tieto- ja viestintäteknologia (ICT) valtaa alaa tulleissa ympäri maailman. ICT:tä käytetään 

esimerkiksi toimistojen automatisointiin, tiedon julkaisemiseen ja levittämiseen sekä 

tullauksen automatisointiin. Digitaalisen tullin tavoitteena on korvata paperiin perustuvat 

tullitoiminnot elektronisilla toiminnoilla, jotka luovat tehokkaamman ja modernimman 

tulliympäristön, joka myötäilee maailmanlaajuista kehitystä. (World Customs Organization 

2016) Nykyiset tuotanto- ja vientijärjestelmät vaativat nopeaa ja ennustettavissa olevaa 

tullausta taloudellisen kasvun mahdollistamiseksi. Tullitoiminnan yhtenäistämisestä on 

tullut oleellinen osa kaupankäynnin helpottamista. (World Customs Organization 2009) 

Voidaan todeta, että WCO on kansainvälisen tullitoiminnan keskiössä ammattitaidollaan ja 

vaikutusvallallaan. On tärkeää, että myös Suomen tullin verkkosivut noudattavat WCO:n 

standardeja. 

2.1.1 Ohjeet tieto- ja viestintäteknologian käyttöön 

Maailman tullijärjestön vuonna 2014 julkaisemat ohjeet tieto- ja viestintäteknologian 

käyttöön tarjoavat viitteellisiä suuntaviivoja ja ohjeita ICT:n hyödyntämiseen tullin eri 

alueilla. Yhtenä tärkeänä alueena ovat verkkosivut. Verkkosivuilla tulisi olla esillä muun 

muassa perustiedot tullista (ks. Taulukko 2) ja asiakaspalvelutoiminto (World Customs 

Organization 2014, 46, 143). Taulukossa 2 esitettyjen tietojen lisäksi kaupan alan toimijoita 

varten verkkosivuilla pitäisi esittää tullin toiminnot ja lainsäädäntö, kansallinen lainsäädäntö 

sisältäen tullisäännökset, tullimaksuhinnasto sekä tuotteiden luokittelupäätökset. 

 

WCO:n vuonna 2015 julkaiseman IT Guide for Executives’n mukaan sähköistä maksamista 

kannattaa hyödyntää tullimaksujen keräämisen edistämiseksi. Tietotekniikka mahdollistaa 

myös tiedon jakamisen muiden viranomaistahojen kanssa. Verkkosivuja kehittämällä 

saadaan parannettua tullin toiminnan läpinäkyvyyttä. Tiedon oikeellisuuden tarkistaminen 

on yksi monista osa-alueista, jossa tulli voi hyödyntää tietotekniikkaa. Tyypillisesti tiedon 

oikeellisuutta halutaan tarkistaa lomakkeita täytettäessä. Tietotekniikan avulla 
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verkkolomake voi antaa käyttäjälle dynaamista palautetta käyttäjän syöttämiin tietoihin 

perustuen. Tietotekniikan tehtävänä on huomata virheet ja ilmoittaa niistä. Virheet voivat 

olla kriittisiä virheitä tai tietokone voi tiettyjen kriteerien perusteella ennustaa virheitä ja 

pyytää käyttäjää kiinnittämään tiettyihin kohtiin huomiota. Tyypillisiä tietokoneen 

suorittamia tarkistuksia tiedon oikeellisuuden kannalta on lueteltu taulukossa 1. (World 

Customs Organization 2014, 53-54) Tiedon oikeellisuuden tarkastaminen lomakkeissa lisää 

sivuston käytettävyyttä. 

 

Taulukko 1: Tyypillisiä syötteentarkistuksia (World Customs Organization 2014, 53-54). 

Tarkistus Selitys 

Olemassaolo Tarkistetaan, että kaikki pakolliset kentät on täytetty. Erityisen 

tärkeää on tarkistaa kentät, jotka ovat aluksi vapaaehtoisia, mutta 

muuttuvat pakollisiksi. 

Koko Tarkistetaan, että syötteessä on oikea määrä merkkejä. 

Oikeellisuuden 

tarkastaminen 

Tarkastetaan, että valmiiksi määritelty lista sisältää syötetyn 

merkkisarjan. 

Merkkien 

tarkastaminen 

Tarkastetaan, että kenttä sisältää vain haluttuja merkkejä (kirjain, 

numero). 

Numerosarjojen 

tarkastaminen 

Tarkastetaan, että syötetty numerosarja on oikeanlainen. Tarkastus 

voidaan tehdä esimerkiksi algoritmilla tai moduulilla. 

Syötteen mielekkyys Tarkistetaan, että syöte ei ole epätavallisen suuri tai pieni, ja että 

liitteen tiedostomuoto oikea ja tiedoston koko sopiva. 
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Taulukko 2: Matkailijoille esitettävät perustiedot (World Customs Organization 2014,  

143). 

Verkkosivuilla 

esitettävä tieto 

Lisätietoa 

Yleiskatsaus tullista Esimerkiksi tullin yleinen toiminta ja toimipisteiden tiedot. 

Kattavat tiedot 

verovapaasta tuonnista 

Kaikista tuotteista tulee kertoa korkeimmat sallitut määrät ja 

tuotteiden arvot. Lisäksi on ilmoitettava, millä ehdoin tuotteita 

saa tuoda verovapaasti (maassa oleskelun kesto, matkaajan 

ikä, jne). 

Kattavat tiedot 

kielletyistä tuotteista 

(tuonti sekä vienti) 

Rikkeistä annettavat rangaistukset tulisi myös sisällyttää 

sivuille. 

Tietoa tullaamisesta Sivuilla tulisi olla myös esimerkkejä täytetyistä lomakkeista. 

Rangaistukset 

tullirikkeistä 

Matkaajalle tulee tarjota kattavasti tietoa rikkeistä saatavista 

rangaistuksista. 

Yhteystiedot lisätiedon 

saamista varten 

Erityisen tärkeä on sisällyttää yhteystietoihin julkinen 

sähköpostiosoite, jotta asiakkaat voivat tehdä kyselyitä tullille. 

Linkit muille oleellisille 

sivustoille 

Tärkeitä ovat esimerkiksi linkit maahanmuutto- ja 

maatalousvirastojen sivuille. Linkkien avulla helpotetaan 

matkaajien tiedonhankkimista. 

Kaikki sisältö eri 

kielillä 

Matkailun kannalta on suositeltavaa kääntää tullin sivujen 

sisältö useille kielille, sillä kaikki matkailijat eivät puhu 

paikallista kieltä. 

Viralliset julkaisut Matkailijoiden tulisi voida ladata sivuilta eri viranomaisten 

tuottamia julkaisuja ja esitteitä. 
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2.1.2 Asiakaspalvelu osana tullin verkkosivuja 

Asiakaspalvelun tavoitteena on auttaa tullin asiakkaita heidän ongelmissaan. Tullilla on 

suuri määrä erilaisia asiakasryhmiä, jotka etsivät tietoa hyvin erilaisiin ongelmiin. 

Esimerkiksi Virosta Suomeen palaava matkailija etsii mobiililaitteellaan tietoa, kuinka 

paljon mietoja alkoholijuomia saa tuoda rajan yli verovapaasti. Toisaalta 

maahantuontiyrityksen työntekijät haluavat löytää tietoa tuotteiden varastoinnista tai 

tullaamisesta. Tulli ei voi menettää asiakkaitaan monopoliasemansa takia. Hyvä 

asiakaspalvelu voi kuitenkin parantaa tullin asiakkaiden asioinnin tehokkuutta ja vahvistaa 

heidän luottamustaan toimintaympäristöönsä (World Customs Organization 2014, 47). 

Yksinkertainen ja helppo tullausprosessi lisää luonnollisesti vientiä, mikä puolestaan lisää 

verotuloja, joilla tullin toiminta rahoitetaan. On siis sekä tullin että tullin asiakkaiden etujen 

mukaista, että asiakkaita autetaan heidän ongelmissaan. Asiakaspalvelun tehokkuus on 

olennainen osa kuvaa, joka välittyy tullista tehokkaana palveluntarjoajana. Taulukossa 3 on 

esitelty asiakaspalveluun liittyviä käsitteitä ja prosesseja, jotka ovat olennainen osa tullin 

palveluja. WCO:n mukaan asiakaspalvelun toteuttaminen vaatii neljä eri osatekijää, jotka 

ovat tietotekniikka, ihmiset, tieto ja asiakaspalvelumalli.  

 

Tietotekniikkaa vaaditaan asiakaspalvelun toimintaan ja tietotekniikka mahdollistaa 

asiakaspalvelijoiden nopeat palveluajat esimerkiksi näyttämällä oleellista tietoa nopeasti. 

Asiakaspalvelussa on myös tarve puhelinyhteydelle, ja asiakasrajapinnassa tulisi olla 

vuorovaikutteinen vastaaja (engl. interactive voice response, IVR). Ihmiskomponentti 

koostuu ihmisistä, jotka auttavat asiakkaita suoraan puhelimen tai verkon kautta. Tietoa 

tarvitaan luonnollisesti, jotta asiakkaille voidaan tarjota ratkaisuja. Asiakaspalvelumalleja 

on erilaisia. Yleisesti ottaen on tärkeää, että asiakkaan tarvitsee olla yhteydessä vain yhteen 

rajapintaan, eikä hänen tarvitse valita eri asiakaspalvelukanavista sopivaa. (World Customs 

Organization 2014, 48-50). Asiakaspalvelujärjestelmä lisää selkeästi asiakkaiden kykyä 

toimia määräysten mukaisesti. Nykyisellä teknologialla voidaan tuoda kaikki tieto asiakkaan 

näyttöpäätteelle, mutta totuus on, että asiakkaat haluavat yhä kommunikoida ihmisten 

kanssa. (World Customs Organization 2014, 51) 
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Taulukko 3: Tullin asiakaspalveluun liittyvät käsitteet ja prosessit (World Customs 

Organization 2014, 48). 

Käsite Selitys 

Asiakaspalvelu 

ja verkkosivut 

ovat toisiaan 

täydentäviä 

Tiedonvälityskanavana räjähdysmäisesti yleistynyt internet on tärkein 

työkalu, kun tavoitteena on hyvin asioista perillä oleva asiakas. 

Asiakaspalvelun toimintojen tulisi täydentää verkkosivua. Jos asiakas 

ei löydä haluamaansa sivustolta, asiakaspalvelu on viimeinen 

mahdollisuus ratkaisun löytymiseen. Lisäksi asiakaspalvelun 

kokemusten avulla voidaan täydentää usein kysyttyjä kysymyksiä. 

Asiakkaan 

itseoppiminen 

Usein asiakkaat tekevät virheitä verkkosivuston ohjeista ja 

koulutuksesta huolimatta. Itseoppiminen tapahtuu jatkuvan oppimisen 

ja kehittymisen jaksoina. Asiakkaiden itseoppiminen on tullin 

tavoitteena, ja asiakaspalvelu on tärkeä osa tavoitteen toteutumista. 

Itseoppimista voidaan helpottaa järjestelmän tekemillä 

syötetarkistuksilla, automaattisilla korjauksilla, kentän viereen 

ilmestyvillä vihjeteksteillä ja hyvin toteutetuilla virheilmoituksilla.  

Tiedonhallinta Asiakaspalvelu on sekä tiedonhankintaa että ratkaisujen 

muodostamista. Asiakaspalvelulla on tiedossaan asiakkaita eniten 

vaivaavat ongelmat. Toimivat ratkaisut voidaan tallentaa 

asiakaspalvelun tietokantaan, johon myös asiakkaat voivat päästä 

käsiksi. 
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2.1.3 Muut ohjeet ja esimerkit 

Edellä mainittujen dokumenttien lisäksi Maailman tullijärjestö on julkaissut sekä 

läpinäkyvyyteen ja ennustettavuuteen keskittyvän dokumentin että internetin 

hyödyntämiseen liittyvän dokumentin. Dokumenteista uudempi on vuonna 2016 julkaistu 

”Transparency and Predictability Guidelines” ja vanhempi jo vuonna 1999 julkaistu 

“Recommendation of the customs co-operation council concerning the use of world wide 

web sites by customs administration”. 

 

Tullin sivuilla kaiken oleellisen tiedon tulisi olla saatavilla henkilöille, joita tieto saattaa 

kiinnostaa. Julkistettavaa tietoa on kaikki tullin toimintaan, vientiin ja tuontiin liittyvä tieto. 

Julkistettavaa tietoa ovat seuraavat: 

- Viennin, tuonnin ja kuljetuksen toimintatavat 

- Tiedot veroista ja tullimaksuista 

- Yhteystiedot 

- Tuotteiden luokittelun, arvioinnin ja alkuperän lait ja säännöt 

- Vienti-, tuonti- ja kuljetuskiellot ja rajoitukset 

- Sakkomaksut 

- Toimintatavat valituksen tekemiseen 

- Tieto maksuista, maksujen syistä, vastuussa olevasta viranomaisesta sekä siitä, miten 

maksu suoritetaan 

- Takuuehdot 

Julkistettavan tiedon lisäksi WCO suosittelee julkaistavaksi seuraavia asioita: 

- Tullin yleiset tiedot (aukiolo jne.) 

- Kaupankäyntitilastot 

- Teknisen terminologian sanasto 

- Muiden viranomaisten säädösten lyhyt läpikäynti 

- Valuuttakurssit 

- Tulokset tullin suorituskyvyn mittauksista 

- Usein kysytyt kysymykset 

- Arvioidut odotusajat 

- Muiden rajaviranomaisten kaupankäyntiin liittyvät olennaiset säädökset 
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- Tullin sisäiset ohjeistukset 

- Muiden maiden tullien kanssa tehdyt kansainväliset sopimukset 

(World Customs Organization 2016, 5-6) 

 

Julkiseksi suositelluista tiedoista hyvä esimerkki on arvioitujen odotusaikojen 

ilmoittaminen. Yhdysvaltain tulli ja rajaviranomaiset ylläpitävät reaaliaikaista 

verkkosivustoa eri rajanylityspaikoista. Palvelusta näkee muun muassa, onko 

rajanylityspaikalla ruuhkaa, ja tulokset voi erikseen rajata jalankulkijoille, 

henkilöliikenteelle ja kaupallisille ajoneuvoille. Kuvasta 1 nähdään, että palvelussa on 

lisäksi mahdollisuus valita tietty rajanylityspaikka tarkasteltavaksi sekä Kanadan että 

Meksikon vastaisilla rajoilla. Palvelusta voidaan saada dataa myös XML-muotoisena, mikä 

mahdollistaa kolmansien osapuolien tekemät mobiilisovellukset.  

 

Jo vuonna 1999 WCO suositteli tulleja tekemään verkkosovelluksista interaktiivisia. 

Verkkosivuilla jaettava tieto on usein staattista, jolloin asiakas voi lukea ja tulostaa, mutta 

ei voi sisällyttää tietoa omiin sovelluksiinsa. Tullin tulisi kehittää interaktiivisia sovelluksia, 

joita asiakkaat voivat hyödyntää. Esimerkiksi ohjeet tullaamiseen ovat useimmilla 

tullihallinnoilla vähintään paperilla ja usein myös sähköisessä muodossa. Paperinen opas 

tulisi kääntää sähköiseen muotoon ja oppaasta pitäisi tehdä interaktiivinen ohjelma. (World 

Customs Organization 1999, 4-5) 

 

Tullin läpinäkyvyyden ja ennustettavuuden kannalta olisi suositeltavaa julkaista 

kaupankäyntiä koskevat uudet säädökset pikimmiten. Tieto uusista tai muuttuneista laista 

tulisi julkaista mahdollisimman pian ennen kuin lait toimeenpannaan. Tiedon levittämisen 

lisäkeinona voidaan käyttää sosiaalista mediaa. Esimerkiksi Japanin tulli on luonut 

sosiaaliseen mediaan maskotin, joka vetoaa hyvin tavallisiin ihmisiin ja levittää tietoa tullista 

tehokkaasti heidän keskuuteensa. Kuvassa 2 on Japanin tullin maskotti Custom-kun, joka 

vetoaa tavalliseen kansaan epävirallisessa ja ystävällisellä olemuksellaan. (World Customs 

Organization 2016) 
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Kuva 1: Yhdysvaltain tullin ja rajaviranomaisten ylläpitämä verkkosivusto arvioiduista 

rajanylitysajoista (U.S. Customs and Border Protection). 

 

 

Kuva 2: Japanin tullin maskotti Custom-kun jakaa tietoa sosiaalisessa mediassa (Twitter). 
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2.2 Yhdysvaltain terveysministeriö 

Yhdysvaltain terveysministeriö (HHS) antaa alajärjestöilleen ohjeita verkkosivujen 

toteutukseen. Ohjeet on jaettu toimintatapoihin, malleihin ja suosituksiin. Tärkeitä käsitteitä, 

joihin ministeriö ottaa kantaa, ovat käytettävyys, käyttöliittymät, vuorovaikutukset, 

visuaalinen suunnittelu ja sisältö. Yhdysvaltain terveysministeriö on Suomen tullin tapaan 

valtiollinen toimija. Ohjeistukset sopivat sovellettaviksi myös tullimaailmaan, sillä 

kohderyhmä on hyvin samankaltainen. Kummankin viranomaisen sivustojen tulee olla 

helppokäyttöisiä toiminnoiltaan ja ymmärrettäviä sisällöltään. Sivustoja käyttävät niin 

nuoret kuin vanhuksetkin ja sivustojen käytön tulee olla helppoa sekä ensikertalaisille että 

suurille kaupan alan yrityksille. 

2.2.1 Käyttökokemus ja käytettävyys 

HHS asettaa mielekkäälle ja arvokkaalle käyttäjäkokemukselle kriteereitä, jotka sivustolla 

olevan sisällön ja tiedon tulee täyttää. Kriteerit on esitetty taulukossa 4. Sivuston 

suunnittelijan on tärkeää ymmärtää, mitä käyttäjä tarvitsee, haluaa ja pitää arvossa. 

Suunnittelijan on myös tunnettava käyttäjän kyvyt ja kyvyttömyydet.  

 

Taulukko 4: Kriteerit verkkosivun sisällölle, jotta saavutetaan mielekäs käyttäjäkokemus 

(U.S. Department of Health & Human Services, g). 

Kriteeri Selitys 

Hyödyllinen Sisällön tulee olla ainutlaatuista ja täyttää jokin käyttäjien tarve. 

Käytännöllinen Sivuston täytyy olla helppokäyttöinen myös ensikertalaiselle. 

Tavoiteltava Kuvia, identiteettiä, brändiä ja muita muotoiluelementtejä käytetään 

herättämään tunteita ja arvostusta. 

Löydettävä Käyttäjän täytyy voida löytää haluamansa sisältö sekä sivustolta että 

sivuston ulkopuolelta esimerkiksi hakukoneella. 

Helppopääsyinen Sisältö tulee olla saatavissa myös henkilöille, joilla on vammoja. 

Uskottava Käyttäjien tulee voida luottaa ja uskoa sivuilla esitettyyn tietoon. 

 



 

19 

 

Sivuston käytettävyys koostuu monesta ominaisuudesta. Sivuston tulee olla intuitiivisesti 

suunniteltu, jolloin käyttäjän on lähes vaivatonta hahmottaa sivuston rakenne ja navigoida 

sivustolla. Sivuston käytön oppimista voidaan mitata tutkimalla, kuinka nopeasti 

ensimmäistä kertaa sivustoa käyttävä henkilö voi suorittaa perustavanlaatuisen tehtävän. 

Tehokas sivusto sallii kokeneen käyttäjän suorittaa useita tehtäviä mahdollisimman pienessä 

ajassa. Tärkeää sivuston toiminnassa on mieleenpainuvuus. Jos sivustolla tulee käytyä vain 

aika ajoin, on tärkeää, että käyttäjä muistaa sivuston toiminnasta tarpeeksi voidakseen tehdä 

tehtävän tehokkaasti myöhemmillä vierailuilla. Virheiden tiheys ja vakavuus tulee 

luonnollisesti minimoida. Virheiden tiheys ja vakavuus saadaan selville, kun selvitetään, 

kuinka usein käyttäjät tekevät virheitä sivustolla ja kuinka vakavia virheet ovat. Arvostelussa 

huomioon kannattaa ottaa myös selviytymisprosentti, eli selviytyykö käyttäjä virheistä, vai 

jättääkö käyttäjä tehtävän kesken. Lopulta käytettävyyden arvioimisessa on huomioitava 

myös käyttäjän subjektiivinen tyytyväisyys sivustoon. Onko sivustoa käyttäjän mielestä 

mukava käyttää? (U.S. Department of Health & Human Services, e) 

 

Käyttökokemusta voidaan optimoida eri tavoin. Pyytämättä näytölle ilmestyvät 

ponnahdusikkunat häiritsevät käyttäjiä ja niitä tulisi välttää. Tällaisia ovat esimerkiksi 

uutiskirjeen tilauslomake tai mainokset. Sivuston toiminnot kannattaa yhtenäistää, jolloin 

käyttäjä tottuu samaan toimintamalliin. Käyttäjän työmäärää voidaan vähentää 

hyödyntämällä tietokonetta mahdollisimman paljon. Käyttäjän syötettä kannattaa vaatia 

vain, kun syöte on välttämätön tehtävän kannalta. Käyttökokemus paranee, kun sivusto 

suunnitellaan niin, ettei käyttäjän tarvitse muistaa asioita liikkuessaan sivulta toiselle. Tietoa 

kannattaa näyttää muodossa, joka on käyttäjälle mahdollisimman hyödyllinen ja ennestään 

tuttu. (U.S. Department of Health & Human Services, f) 

 

Käyttäjälle on hyvä antaa palautetta, kun hän joutuu odottamaan esimerkiksi sivun 

latautumista. Alle 10 sekunnin odotukseen riittää tiimalasin kuva, mutta pitempiin 

odotuksiin on käytettävä palkkia, joka näyttää edistymisen. Käyttäjälle näytettävät ohjeet on 

kirjoitettava käyttäjälle tuttua terminologiaa käyttäen. Esimerkiksi navigointipalkki täytyy 

selittää kuvalla, sillä kaikki eivät tiedä, mistä on kyse. Sivuston käyttöön tulee myös tarjota 

apua, etenkin jos sivustolla käy paljon ensikertalaisia. Jokaisella sivulla voidaan näyttää 
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linkki, joka opastaa sivuston oikeanlaiseen käyttöön. (U.S. Department of Health & Human 

Services, f) 

2.2.2 Visuaalinen suunnittelu, sivuston sisältö ja asettelu 

Sivuston visuaalisen suunnittelun peruselementtejä ovat viivat, muodot, värit, tekstuurit ja 

typografia. Kaikkien sivun elementtien tulisi näyttää siltä, että ne kuuluvat yhteen. 

Tasapaino yhtenäisyyden ja moninaisuuden välillä estää tylsän tai musertavan näköisen 

sivuston. Jos elementtejä on käytetty oikein, on käyttäjän helppo hahmottaa kokonaisuus. 

Sivustolla täytyy olla tyhjää tilaa. Tyhjä tila auttaa vähentämään hälyä, parantamaan 

luettavuutta ja luomaan tarkoituksenmukaisia aistiharhoja. Hierarkia näyttää 

merkittävyyserot eri elementtien välillä. Esimerkiksi fonttikoko, värit tai asettelu voivat 

luoda hierarkian. Yleensä ylimpänä olevat elementit ovat tärkeimpiä. Elementtejä voidaan 

myös nostaa esiin kontrastilla. Sivustolla tulisi olla jokin hallitseva elementti, joka on sivun 

polttopisteessä. Muut elementit ovat selkeästi alempiarvoisia. Sivustolla tulisi vallita 

elementtien välinen yhdennäköisyys. Yhdennäköisyys luo jatkuvuutta läpi sivuston ilman 

suoraa elementtien kahdentamista, eli eri elementit näyttävät kuuluvan yhteen, mutta eivät 

ole toistensa kopioita. Kuvassa 3 näkyy hyvin yllä mainitut periaatteet. Sivusto ei ole liian 

täynnä sisältöä, vaan pääsee hengittämään. Elementtejä on nostettu esille erilaisin keinoin, 

ja sivustolla on selkeästi tärkein elementti polttopisteessä. 

 

 

Kuva 3: stopbullying.gov-sivustolla on hyvin toteutettu HHS:n suosituksia visuaalisen 

suunnittelun saralla (U.S. Department of Health & Human Services, j). 
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Sivustolla kannattaa käyttää vain yksinkertaisia kuvia, etenkin jos kuva on tekstin alla. 

Klikattavat kuvat on merkittävä selkeästi ja liian isoja kuvia ei kannata käyttää, jotta 

vältetään hitaat latausajat esimerkiksi mobiiliverkoissa. Varmista, että kuvat eivät näytä 

mainosbannereilta. Koko näyttöä ei pidä täyttää isolla kuvalla, jos alla on vielä sisältöä. 

Kuvista kannattaa tarjota pikkukuvat (engl. thumbnail), jos täysikokoisten kuvien 

näyttäminen ei ole välttämätöntä. Kuvia voi käyttää oppimisen helpottamiseen. Videoita, 

animaatioita ja ääntä käytetään vain, kun niistä on hyötyä. Videot ja animaatiot hidastavat 

sivuston latausaikaa merkittävästi. Organisaation logo on hyvä asettaa näkyvälle paikalle ja 

logon on pysyttävä aina samassa paikassa. (U.S. Department of Health & Human Services, 

f) 

 

Visuaaliseen suunnitteluun kuuluu myös tekstin ulkoasu. Tutut elementit, kuten 

puhelinnumerot ja päivämäärät, muotoillaan johdonmukaisesti. Lihavoitua tekstiä kannattaa 

käyttää säästellen. Muutenkin huomiota kiinnittäviä ominaisuuksia käytetään varoen ja vain 

silloin, kun niitä todella tarvitaan. Lukunopeuden maksimoimiseksi kannattaa käyttää tuttuja 

fontteja, joita ovat esimerkiksi Times New Roman, Georgia, Arial, Helvetica ja Verdana. 

Fonttikoko verkkosivulla ei ikinä saisi olla alle 9p. (U.S. Department of Health & Human 

Services, f) Listat järjestetään tavalla, joka parhaiten hyödyttää käyttäjiä. Jos mitään 

itsestään selvää järjestystä ei ole, järjestetään lista joko aakkos- tai numerojärjestykseen. 

Toisiinsa liittyvät elementit kannattaa näyttää mieluummin pystysuuntaisena listana kuin 

jatkuvana tekstinä. Jokainen lista täytyy esitellä, jotta käyttäjä tietää, mistä on kyse. Listan 

jokaisen jäsenen ensimmäinen sana aloitetaan isolla kirjaimella. (U.S. Department of Health 

& Human Services, f) 

 

Sivuston sisällössä pitäisi ottaa huomioon sekä käyttäjät että sivuston laatinut organisaatio. 

On tärkeää ymmärtää, miten käyttäjät puhuvat sivuston aihepiiristä. Sisältö ja aihepiiri 

luodaan käyttäjien ajatuksiin perustuen, mikä auttaa myös hakukoneoptimoinnissa (engl. 

Search Engine Optimization, SEO). (U.S. Department of Health & Human Services, c) 

Vieraiden lyhenteiden ja termien käyttöä kannattaa välttää ja sijoittaa termit sulkuihin (U.S. 

Department of Health & Human Services, f). Käyttäjät hakevat tietoa omaan 

ajatusmaailmaansa perustuvilla hakutermeillä. Samojen hakutermien käyttäminen sivustolla 

auttaa käyttäjää löytämään tiedon hakukoneen kautta.  
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Kun sivulla kuvataan toimintoa, jolla on luonnollinen järjestys, järjestetään sisältö siten, että 

luonnollinen järjestys on itsestään selvä. Tällainen toiminto on esimerkiksi verkkokaupan 

maksu. Luetun ymmärtämisen maksimoimiseksi kannattaa käyttää korkeintaan 20 sanaa 

virkettä kohden ja kuutta virkettä kappaletta kohden. Tekstissä on hyvä käyttää mieluummin 

aktiivia kuin passiivia ja myönteisiä virkkeitä kannattaa suosia kielteisten sijaan. 

Tekstikappaleen ensimmäisen virkkeen tulisi kuvata saman kappaleen muuta sisältöä. (U.S. 

Department of Health & Human Services, f) Kommunikointi sivustolla tulisi tapahtua 

käyttäen kieltä, jonka jokainen käyttäjä ymmärtää. Sisällön tulisi perustua tosiasioihin ja 

turha sisältö on jätettävä pois. Jos uutta tietoa tulee saataville, on se päivitettävä sivustolle. 

Sisältö täytyy voida löytää sekä sivuston sisäisen navigaation että hakukoneiden avulla. 

(U.S. Department of Health & Human Services, c) Sivuston sisällön tulisi olla sekä 

luettavassa että tulostettavassa muodossa, sillä käyttäjät usein haluavat tulostaa tekstin, joka 

on yli viisi sivua pitkä tai sisältää vaikeita käsitteitä (U.S. Department of Health & Human 

Services, f). 

 

Oikean rivipituuden valitseminen on tärkeää. Jos tavoitellaan nopeasti luettavaa tekstiä, 

kannattaa rivipituuden olla pitkä eli noin 75-100 merkkiä rivillä. Jos sivustosta halutaan 

antaa hyvä ensivaikutelma, kannattaa käyttää lyhyitä rivipituuksia eli 50 merkkiä rivillä. Jos 

tilaa on vähän, kannattaa käyttää muutamaa pitkää riviä monen lyhyen sijaan. Käyttäjät 

lukevat pitkiä rivejä nopeammin kuin lyhyitä, mutta pitävät lyhyistä riveistä enemmän kuin 

pitkistä. (U.S. Department of Health & Human Services, f) Sivut eivät saa näyttää sotkuisilta. 

Sotkuisilla sivuilla on liikaa elementtejä ja liian vähän tyhjää tilaa, jolloin käyttäjien kyky 

löytää haluamansa heikkenee. Tärkeimmät klikattavat elementit kannattaa asettaa samoihin 

paikkoihin joka sivulla, yleensä sivun ylälaitaan. Käyttäjät olettavat tiettyjen elementtien 

löytyvän tietyistä paikoista, mikä on seurausta muista suosituista verkkosivustoista, joita 

käyttäjät ovat tottuneet käyttämään. Varmistu siitä, että mitkään sivulla olevat elementit 

eivät luo illuusiota päättyvästä sivusta, jos sivu vielä jatkuu alas- tai ylöspäin. (U.S. 

Department of Health & Human Services, f) 

 

Sivuston sisältö järjestellään jokaisella sivulla niin, että käyttäjä huomaa selkeän ja loogisen 

rakenteen. Sivuston silmäilyä voidaan helpottaa luomalla sivuja, joissa on hyvin aseteltuja 
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otsikoita, lyhyitä lauseita ja virkkeitä sekä lyhyitä kappaleita. Kaikki tarvittava tieto on 

oltava saatavilla ja näkyvillä, kun tietoa tarvitaan. Toisiinsa liittyvät elementit ryhmitellään 

lähekkäin, jolloin vähennetään käyttäjien etsimiseen kuluttamaa aikaa. Sivu suunnitellaan 

siten, että tavallisimpien tehtävien tekemiseen tarvitaan mahdollisimman vähän klikkauksia. 

Suuri määrä klikkauksia merkitsee käyttäjälle suurempaa määrää 

virheidentekomahdollisuuksia. Näkyvillä olevaa tietoa rajoitetaan vain tietoon, jonka 

käyttäjät tarvitsevat. Tietoa on hyvä tarjota monille eri ihmisryhmille, kuten tekniset ihmiset 

ja huonosti sivuston kieltä puhuvat. Tiedon ryhmittämiseen voidaan käyttää myös värejä. 

(U.S. Department of Health & Human Services, f) 

 

Päätös sivun pituudesta tehdään ottaen huomioon sivun päätarkoitus. Etusivut, 

navigointisivut ja muut kohdesivut tulisi tehdä mahdollisimman lyhyiksi. Sivut, jotka 

sisältävät paljon luettavaksi tarkoitettua sisältöä, voivat olla pidempiä. Pitkät sivut 

muistuttavat paperisen dokumentin rakennetta ja sivut on helpompi tulostaa tai ladata. 

Tyhjää tilaa kannattaa rajoittaa sivuilla, jotka on tarkoitus vain silmäillä läpi. Sivun tiheys 

määritellään prosenttiosuutena, joka sivusta on täytetty tekstillä tai grafiikalla. Korkea tiheys 

johtaa nopeampaan silmäilynopeuteen, eikä vaikuta silmäilyn tarkkuuteen. Sisältösivuilla 

kannattaa olla hieman tyhjää tilaa tekstikappaleiden välillä. Liika tyhjä tila kuitenkin 

pakottaa lukijan vierittämään sivustoa turhaan. (U.S. Department of Health & Human 

Services, f) 

 

Sivuja suunniteltaessa täytyy päättää, tehdäänkö sivuista pitkiä, jolloin niitä täytyy vierittää 

vai tehdäänkö sivuja, joiden välillä käyttäjän täytyy vaihtaa esimerkiksi valikon kautta. 

Päätös tehdään sivun käyttötarkoitus mielessä pitäen. Pitempiä vieritettäviä sivuja kannattaa 

käyttää, kun käyttäjien täytyy lukea ja ymmärtää lukemansa. Sivujen välillä liikkuminen voi 

aiheuttaa ajatuskatkoksia ja siten vaikeuttaa lukemista. Vierittäminen sen sijaan antaa 

käyttäjälle mahdollisuuden jatkaa lukemista ilman häiriöitä. Mikäli sivuilla on nopea 

latausaika, ei vierityksen ja sivujen vaihdon välillä kuitenkaan ole merkittävää eroa tekstin 

ymmärtämisen kannalta. Sivujen välillä vaihtamista kannattaa käyttää, kun käyttäjän 

järjestelmän vasteajat ovat pieniä. Käyttäjien tulisi voida liikkua sivulta sivulle linkkien 

avulla ilman tarvetta vierittää sivua löytääkseen tietoa. Jos käyttäjät etsivät tiettyä tietoa, 

jaetaan sisältö mieluiten pieniin osiin eli lyhyisiin sivuihin. yhden sivun suositusmitta on 
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korkeintaan neljä näytöllistä. Liika vierittäminen vaikeuttaa tiedon löytämistä ja hidastaa 

työskentelyä. (U.S. Department of Health & Human Services, f) 

 

Nopeaa vierittämistä voidaan helpottaa korostamalla sivun pääelementtejä. Käyttäjät 

vierittävät sivua eri tavoilla. Jotkut painavat hiirellä vierityspalkin päissä olevia nuolia, toiset 

raahaavat vierityspalkkia. Ensimmäisessä tapauksessa sivua ehtii hyvin lukea vierittäessä, 

mutta vierittäminen on hidasta. Toisessa tapauksessa sivu liikkuu usein niin nopeasti, että 

käyttäjä ehtii huomaamaan vain hyvin korostetut elementit, jos ne on hyvin aseteltu ja 

suunniteltu. Vanhemmat käyttäjät (yli 70 v) vierittävät sivuja usein paljon nuorempia 

hitaammin. Tarve sivusuuntaiselle vierittämiselle kannattaa poistaa kokonaan, sillä se on 

hidasta ja väsyttävää. (U.S. Department of Health & Human Services, f) 

2.2.3 Käyttöliittymä ja vuorovaikutus 

Sivuston käyttöliittymän suunnittelussa on tiedettävä, mitä käyttäjän täytyy sivustolla tehdä 

ja varmistaa, että käyttöliittymässä olevat elementit tukevat toimintaa. Elementtien tulee olla 

esteettömiä, helppoja ymmärtää ja tarkoituksenmukaisia. (U.S. Department of Health & 

Human Services, h) Yleensä käyttöliittymän syötettä sääteleviä elementtejä ovat esimerkiksi 

erilaiset painikkeet, tekstikentät, valintaruudut, valintanapit ja pudotusvalikot. 

Navigoimiseen tarkoitettuja elementtejä ovat navigointipolut (engl. breadcrumbs, ks. Kuva 

4), liukusäätimet, hakukentät ja ikonit. Informatiivisia komponentteja ovat vihjetekstit, 

etenemispalkit, ilmoitukset, viestilaatikot ja irralliset ikkunat. Jokaiselle elementille on 

aikojen saatossa vakiintunut tietyt tehtävät, joihin elementtejä kannattaa käyttää. 

Esimerkiksi tekstikentän käyttäminen painikkeena on vastoin tekstikentän tavallista 

käyttötarkoitusta ja voi helposti hämätä käyttäjää. 

 

Tiedon syöttöön tarkoitetut lomakkeet on hyvä suunnitella siten, että käyttäjä voi pitäytyä 

yhdessä syöttötavassa mahdollisimman pitkään. Esimerkiksi valintapainikkeita ei kannata 

väkisin sijoittaa tekstikenttien väliin. Jos sivulla on lomake, asetetaan kursori heti lomakkeen 

ensimmäiseen kohtaan sivun latauduttua. (U.S. Department of Health & Human Services, f) 

Lomakkeen eri kenttien yhteydessä olisi myös hyvä näyttää esimerkki siitä, miten kyseinen 
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kenttä täytetään. Esimerkiksi päivämäärien tai puhelinnumeroiden täyttäminen voi välillä 

olla haastavaa ilman esimerkkiä, kun ei ole selkeää, missä muodossa numero syötetään. 

 

Taulukko 5: Käyttöliittymän suunnittelun parhaat käytännöt (U.S. Department of Health & 

Human Services, h). 

Käytäntö Selitys 

Käyttäjän tunteminen Kun suunnittelija tuntee käyttäjän tavoitteet, taidot, 

mieltymykset ja tavat, hän voi suunnitella parhaan mahdollisen 

käyttöliittymän. 

Yksinkertainen 

käyttöliittymä 

Parhaat käyttöliittymät ovat lähes näkymättömiä käyttäjälle. 

Niissä vältetään turhia elementtejä ja käytetään selkeää kieltä. 

Johdonmukaisuuden 

luominen ja tavalliset 

käyttöliittymäelementit 

Kun ollaan johdonmukaisia ja käytetään tavallisimpia 

elementtejä, käyttäjä tuntee olonsa mukavammaksi ja saa 

tehtävän tehtyä nopeammin. Sivustolla olevat tehtävät tulisi 

tehdä aina saman kaavan mukaisesti, jolloin käyttäjä voi siirtyä 

tehtävästä toiseen ilman uuden opettelua. 

Elementtien sijoittelu Tärkeimmät elementit kannattaa sijoittaa tarkoituksella 

näkyville paikoille, jolloin ne kiinnittävät käyttäjän huomion. 

Värien ja tekstuurien 

käyttö 

Värejä ja tekstuureita voidaan käyttää kiinnittämään käyttäjän 

huomiota. Vrt. punainen ja musta painike. 

Typografia Teksti ja kirjaimet asetellaan siten, että tekstin lukeminen ja 

selaaminen helpottuvat. 

Kommunikointi Sivuston täytyy kommunikoida käyttäjälle muutoksista. 

Oletusarvot Lomakkeisiin tulee täyttää valmiiksi oletusarvot silloin, kun 

oletusarvot ovat luonnollisia. 

 

Erilaisten elementtien käytön kanssa kannattaa olla varovainen. Usein eri elementtien käyttö 

on kompromissi. Yksi elementti säästää tilaa, mutta piilottaa tietoa käyttäjiltä. Toinen 

elementti puolestaan vie enemmän tilaa, mutta näyttää tiedon käyttäjälle ilman ylimääräisiä 

painalluksia. Tiedon piilottaminen on usein huono käytäntö, vaikka tilaa säästyisikin, sillä 
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käyttäjä joutuu arvaamaan, mitä elementti sisältää. Käyttöliittymän suunnittelun parhaita 

käytäntöjä on lueteltu taulukossa 5. (U.S. Department of Health & Human Services, h) 

 

Käyttäjän ja sivuston välisen vuorovaikutuksen suunnittelulla voidaan helpottaa sivuston 

käyttöä. Ongelmia ja virheitä voidaan estää etukäteen, kun ymmärretään miten käyttäjät ja 

teknologia kommunikoivat keskenään. Tärkeää on määritellä miten käyttäjä voi 

vuorovaikuttaa sivuston kanssa. Vuorovaikutuksen tapoja ovat esimerkiksi hiiren ja 

näppäimistön käyttö. Huomioon on otettava myös komennot, jotka eivät ole osa sivustoa. 

Mitä tapahtuu, jos käyttäjä painaa näppäinyhdistelmää CTRL + C? Mitä tapahtuu, jos 

käyttäjän olettama kopiointitoiminto ei toimikaan? (U.S. Department of Health & Human 

Services, h) Vuorovaikutuksia suunniteltaessa on myös varmistuttava, että kaksoisklikkaus 

ei aiheuta ei-toivottuja sivuvaikutuksia. Käyttäjillä on usein tapana kaksoisklikata 

esimerkiksi linkkejä. (U.S. Department of Health & Human Services, f) Käyttäjillä on myös 

tapana painaa selaimen omaa takaisin-painiketta tehtyään virheen. Sivustolla on hyvä olla 

ohje selaimen takaisin-toiminnallisuuden käyttöön, eli voiko toiminnallisuutta käyttää 

ilman, että sivuston toiminnallisuus hajoaa. 

 

Käyttäjälle kannattaa antaa vihjeitä tulevasta tapahtumasta ennen kuin käyttäjä toteuttaa 

tapahtuman. Hyvä esimerkki on punainen rasti tai vihreä oikein-merkki. Värin ja 

painikkeessa käytettävän symbolin kanssa on oltava tarkkana, sillä samoja symboleita 

voidaan käyttää myös eri tarkoituksiin. Käyttäjä voi olettaa jo etukäteen, mitä painikkeet 

tekevät. Lisävihjeenä painikkeeseen voidaan lisätä vielä vihjeteksti tai selkeät ohjeet 

lomakkeen vierellä. Virhetilanteen sattuessa käyttäjälle on hyvä antaa virheilmoitus, josta 

käy ilmi, miten käyttäjä voi korjata tilanteen ja jatkaa toimintaa. Käyttäjän toiminnasta tulee 

myös antaa palautetta etenkin, jos vasteaika on pitkä. Yli 10 sekunnin vasteaika voi tuntua 

käyttäjästä siltä, että palvelussa on virhe, tai toiminto on keskeytynyt. (U.S. Department of 

Health & Human Services, h) 

 

Jokaisen elementin kohdalla tulee miettiä, mahdollistaako elementti vuorovaikutuksen. 

Esimerkiksi painikkeen tulee olla riittävän suurikokoinen, jotta sitä voidaan painaa etenkin 

kosketusnäytöllä. Näytön reunoja ja kulmia kannattaa käyttää elementtien sijoittamiseen, 

sillä reuna tarjoaa esteen, jota pidemmälle hiiri ei voi mennä. Myös elementtien tavallisia 



 

27 

 

käyttötapoja kannattaa hyödyntää. Esimerkiksi painikkeita käytetään painamiseen eikä 

tekstin esittämiseen. Lopuksi käyttöliittymää kannattaa yksinkertaistaa oppimisen 

parantamiseksi. Tieto on hyvä paloitella noin seitsemän yksityiskohdan palasiin, sillä 

ihmisen on vaikeaa pitää enempää lyhytkestoisessa muistissa. Päätöksentekoa helpottaa, kun 

esillä ei ole liikaa valintoja ja käyttöliittymän muotoilu on käyttäjälle tuttu. (U.S. Department 

of Health & Human Services, h) 

2.2.4 Muut ohjeet 

Etusivu luo käyttäjälle usein ensivaikutelman sivustosta ja sen laadusta, joten etusivuun 

kannattaa panostaa. Etusivulla kannattaa tuoda selkeästi esille sivuston tarkoitus ja arvo, 

jonka sivusto tuo käyttäjälle. Käyttäjät arvioivat sivuston etusivun perusteella ja saattavat 

lähteä pois, jos etusivu ei miellytä tai etusivulta ei löydy oikeanlaista sisältöä. Etusivulla 

kannattaa välttää suuria tekstimääriä ja suosia linkkejä ja otsikoita. Käyttäjät usein 

silmäilevät etusivun läpi ja huomaavat silmiinpistävät elementit. Tekstin lukeminen on taka-

alalla. Etusivun täytyy näyttää etusivulta, eikä käyttäjällä saa olla mahdollisuutta sekoittaa 

muita sivuja etusivuksi. Etusivun pituus kannattaa rajoittaa yhden ruudullisen mittaiseksi, 

jos suinkin mahdollista. Sisältö, joka ei heti näy käyttäjälle, jää usein huomaamatta 

kokonaan. Jos sisältö jää huomaamatta tai käyttäjä ei löydä mitään mielenkiintoista, hän 

usein lopettaa etsimisen ja siirtyy muualle. Etenkin vanhukset ja ensikertalaiset saattavat 

ohittaa vierittämällä esiin tulevan sisällön. (U.S. Department of Health & Human Services, 

f) Yli sivun mittaisella pääsivulla kannattaa olla selkeä visuaalinen osoitus siitä, että sivu 

jatkuu alaspäin. 

 

Sivut, jotka on varattu ainoastaan navigoinnille, tulee pitää lyhyinä. Ihanteellisessa 

tilanteessa pituus on korkeintaan yhden ruudun verran. Käyttäjää ei saa johtaa sivuille, joissa 

ei ole navigointiominaisuuksia. Jos esimerkiksi avataan uusi ikkuna linkistä, täytyy 

varmistua, että uudessa ikkunassa on takaisin-painike. Navigaatioelementit kannattaa erottaa 

toisistaan selkeästi. Navigointielementtien ryhmittely ja asettelu johdonmukaisesti on 

tärkeää. Pystysuuntaisia listoja on hyvä suosia, sillä käyttäjä voi liikkua linkistä toiseen 

yhdellä silmänliikkeellä. Pitkillä sisältösivuilla sivun alkuun asetetaan sisältöluettelo ja 

napsautettavat linkit jokaisen otsikon kohdalle. Luettelo otsikoidaan siten, että käyttäjä tietää 

kyseessä olevan saman sivun sisältä (”Tällä sivulla”/”On this page”). Jokaisen sisältölohkon 
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jälkeen sijoitetaan lyhyt linkki, joka vie käyttäjän sivun alkuun. (U.S. Department of Health 

& Human Services, f) Käyttäjälle näytetään jatkuvasti hänen sijaintinsa sivustolla 

esimerkiksi navigointipolun muodossa. Navigointipolku nopeuttaa etenkin kokeneempien 

käyttäjien toimintaa sivustolla. Kuvassa 4 on esimerkki navigointipolusta Suomen tullin 

sivuilla. Välilehtien kuvaileva otsikointi on tärkeää, ja välilehtien navigaatio sijoitetaan 

sivun ylälaitaan. Välilehtipainikkeista tehdään selkeästi välilehtien näköisiä. Kun käyttäjä 

vie hiiren valikon linkin kohdalle, näytetään käyttäjälle jonkinlainen tiivistelmä (engl. gloss) 

linkin takaa löytyvästä sisällöstä. (U.S. Department of Health & Human Services, f) 

 

 

Kuva 4: Navigointipolku näyttää käyttäjälle hänen sijaintinsa sivustolla ja mahdollistaa 

nopean liikkumisen eri sijaintien välillä. (Tulli 2017f) 

 

Yhdysvaltain terveysministeriö on julkaissut kokoelman sekalaisia standardeja, joista 

tärkeimmät on lueteltu liitteessä 1. Standardit ottavat kantaa varsin pieniin yksityiskohtiin, 

jotka kuitenkin ovat tärkeitä sivuston käyttökokemuksen, käytettävyyden ja tiedon 

löytämisen kannalta. Tällaisia pieniä, mutta käyttöä paljon helpottavia ominaisuuksia ovat 

esimerkiksi linkkien muotoilu tai tekstin ja taustan välinen kontrasti. HHS vaatii 

standardiensa täyttämistä jokaiselta alajärjestöltään.  

 

Jokaisella sivuston sivulla on oltava uniikki ja ytimekäs nimi. Sivujen otsikkojen tulee olla 

yksilöllisiä ja niiden täytyy liittyä alla olevaan sisältöön. Liian samanlaiset otsikot 

aiheuttavat sekaannusta käyttäjissä. Käyttäjille kannattaa myös tarjota mahdollisuus rajoittaa 

sisältöä esimerkiksi aihealueen perusteella. (U.S. Department of Health & Human Services, 

f) Sivujen nimiä voi helposti tarkastella esimerkiksi sivukartan avulla. Linkkien kanssa on 

oltava tarkkana. Linkin nimen on oltava sama kuin kohdesivun nimi, Elementit, joita ei voi 

klikata eivät saa näyttää klikattavilta. Linkkejä tärkeään sisältöön kannattaa toistaa useasti 

eri sivuilla. Linkeissä kannattaa suosia tekstiä kuvien sijaan, ja käyttäjälle on hyvä tarjota 

selkeitä vihjeitä siitä, että tekstinpätkä on linkki. Linkkien tulee olla tarpeeksi pitkiä, jotta ne 

kuvaavat kohdesivua, mutta eivät kuitenkaan tunkeudu useammalle tekstiriville. Jos osa 
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kuvasta on klikattavissa, täytyy varmistua, että koko kuva on klikattavissa tai klikattava alue 

on itsestään selvä. Linkkejä kannattaa käyttää antamaan tukea käyttäjille, jotka tarvitsevat 

lisäselitystä esimerkiksi vaikeisiin termeihin. (U.S. Department of Health & Human 

Services, f) 

 

Sivustolla oleva hakutoiminto on suunniteltava siten, että se etsii koko sivustolta tai kertoo 

käyttäjälle, mikäli haun kohteena on vai osa sivustoa. Hakutoiminto tarjotaan joka sivulla, 

eikä vaadita käyttäjää palaamaan etusivulle haun tekemistä varten. Hakutoiminnon tulee 

palauttaa tuloksia myös tavallisen ihmisen käyttämillä termeillä. Hakukoneen käyttöön on 

hyvä tarjota ohjeita ja neuvoja parhaiden hakutulosten aikaansaamiseksi. (U.S. Department 

of Health & Human Services, f) Hyödyllinen ominaisuus hakukoneessa on käyttäjän 

syötteen ennustaminen. Jo ensimmäisestä kirjaimesta alkaen hakukone voi antaa syötteen 

alle listan suosituista hakusanoista, jotka täsmäävät käyttäjän antaman kirjaimen kanssa. 

2.3 JUHTA 

JUHTA eli julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta on sisäasiainministeriön 

yhteydessä toimiva valtion- ja kunnallishallinnon tietohallintoyhteistyön suunnittelua ja 

tietohallintoyhteistyöhön liittyvien kysymysten käsittelyä varten toimiva elin. JUHTA ohjaa 

ja hyväksyy julkisen hallinnon suositusjärjestelmän, eli JHS-järjestelmän, suosituksia. JHS-

järjestelmän tavoitteena on parantaa tietojärjestelmien toimivuutta sekä tehostaa tiedon 

hyödyntämistä. (Karttaavi 2005) JHS-järjestelmän yhtenä painopisteenä on 

asiointikäyttöliittymät ja palvelujen kehittämistä tukevat hyvät käytännöt (JUHTA 2017). 

JHS-suositukset ovat erityisen hyvä tietolähde tullin palveluja arvioitaessa ja parantaessa, 

sillä kyseessä on kotimainen julkishallinnolle suosituksia tekevä järjestelmä. Tässä työssä 

hyödynnetään etenkin JHS-suositusta numero 190 (JUHTA 2014). JHS 190 sisältää julkisten 

verkkosivustojen suunnitteluun ja kehittämiseen liittyviä suosituksia. Tärkeimmät tässä 

työssä hyödynnettävät osa-alueet liittyvät käytettävyyteen, verkkosivustojen kehittämisen 

perusperiaatteisiin, hyvälle verkkosivustolle asetettuihin vaatimuksiin ja laadukkaan 

käyttöliittymän suunnitteluun. 
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JHS 190:n mukaan käytettävyys on järjestelmän soveltuvuutta suunniteltuun tarkoitukseen 

tietylle kohderyhmälle. ISO 9241-11 -standardin mukaan käytettävyyttä määritellessä 

voidaan kysyä seuraava kysymys: ”Kuinka hyvin määrätyt käyttäjät voivat käyttää tuotetta 

määrätyssä käyttötilanteessa saavuttaakseen määritetyt tavoitteet tuloksellisesti, tehokkaasti 

ja miellyttävästi?” (JUHTA 2014, 6) Hyvin toteutettu verkkosivusto tuo hyötyjä sekä 

käyttäjälle että palveluntuottajalle eli tässä tapauksessa tullille. Verkkopalvelu mahdollistaa 

asioinnin ajasta ja paikasta riippumatta. Lisäksi verkkosivuston ansiosta asiointi on 

vaivatonta ja asioinnin tilaa voidaan seurata. Verkkopalvelun palveluntuottajan kannalta 

verkkosivusto lisää organisaation tunnettavuutta, vaikuttavuutta ja avoimuutta sekä auttaa 

käyttäjiä saamaan aiempaa monipuolisemman ja kattavamman kuvan organisaation 

toiminnasta. Hyvin toimiva verkkosivusto voi vahvistaa käyttäjien positiivista kuvaa 

palveluntarjoajasta. (JUHTA 2014, 11-12) 

 

Verkkopalvelun kehittämisessä on muutamia perusperiaatteita. Käyttäjien tarpeet tulee 

tunnistaa, ja suunnitella verkkosivusto näiden tarpeiden pohjalta. Verkkosivujen 

rakentamisen sijaan täytyy keskittyä nimenomaan verkkosivusto rakentamiseen. 

Huomionarvoista on keksiä keinot asiakkaiden tukemiseen esimerkiksi asiakaspalvelun 

muodossa. Asiakaspalvelu voi olla puhelin- tai verkkoneuvontaa. Verkkopalvelusta tulee 

suunnitella mahdollisimman helppokäyttöinen ja huomioida kaikki asiakasryhmät. 

Verkkopalvelun sisältö ja ulkoasu tulee pitää yksinkertaisena ja selkeänä. Tarjottavat 

toiminnallisuudet ja sisältö tulee kehittää käyttäjien tarpeisiin perustuen. Sisällön ja sivuston 

visuaalisen ilmeen kanssa tulee olla johdonmukainen, mutta kaikkia sivuja ei kannata tehdä 

toistensa kopioiksi. (JUHTA 2014, 9-10) 

Verkkopalvelun konseptia määritettäessä on kysyttävät seuraavat kysymykset: 

- Mitkä ovat verkkosivuston tavoitteet? 

- Mitkä ovat verkkosivuston käyttäjäryhmät ja niiden tarpeet? 

- Mikä on verkkosivuston ulkoasu ja graafinen ilme? 

(JUHTA 2014, 17) 

 

Hyvällä verkkosivustolla asiointi etenee asiakkaan kannalta loogisessa järjestyksessä ja 

vastaa asiakkaan näkemystä ja ymmärrystä asiointiprosessista. Asiakkaan tulee voida tehdä 
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välitallennuksia ja mahdollisesti hyödyntää aikaisemmin täytettyjä tietoja pohjana uudelle 

lomakkeelle. Asiointipalvelun tulee kertoa käyttäjälle, missä vaiheessa prosessi on menossa. 

Verkkopalvelun tulee kyetä sietämään ja estämään virheitä sekä toipumaan niistä. Käyttäjän 

syöttämät tiedot tulee tarkastaa mahdollisuuksien mukaan ja ilmoittaa virheistä tai 

puutteista. Peruuttamattomiin toimintoihin tulee pyytää vahvistus käyttäjältä. Tiedon tulee 

olla helposti löydettävissä ja hakutapoja tulee olla useita. (JUHTA 2014, 20) 

 

Julkishallinnon verkkosivustolla palveluiden laatu on ensisijaisen tärkeää. Käytettävyys, 

luotettavuus ja sisällön laatu ovat tärkeämpiä ominaisuuksia kuin palvelun esteettisyys. 

Käyttökokemus voidaan määritellä käyttäjälle palvelusta muodostuvana 

kokonaiskokemuksena ja tunteena. Käyttökokemukseen vaikuttavat käytettävyyden lisäksi 

myös verkkosivuston ulkoasu, sisältö, luotettavuus, brändäys ja trendikkyys. (JUHTA 2014, 

21) Palvelun kannalta olennaisen sisällön tulee löytyä palvelusta itsestään, eikä esimerkiksi 

liitetiedostoista tai palvelun ulkopuolelle johtavista linkeistä. Liitetiedostojen avaaminen on 

usein hidas toimenpide ja huonontaa käyttäjän käyttökokemusta. Käyttäjän on heti palvelun 

etusivulle tultaessa kyettävä näkemään, onko palvelussa hänelle tärkeitä toiminnallisuuksia. 

Palveluntarjoajan yhteystiedot, aukioloajat, vastuualueet, keskeiset tehtävät ja ajankohtaiset 

asiat tulee olla helposti käyttäjän saatavilla. (JUHTA 2014, 25-26) 

 

JHS 190 suosittelee käyttöliittymän suunnitteluun yleisiä käytettävyysperiaatteita, kuten 

Nielsenin heuristiikat (ks. Liite 2). Laadukkaassa käyttöliittymässä navigointi tukee 

käyttäjän toimintaa ja on helppoa ja selkeää. Käyttöliittymän tulee olla yhtenäinen, selkeä ja 

johdonmukainen. Turhia liitetiedostoja vältetään ja teksti on selkeää, yhtenäistä ja 

oikeakielistä. Lomakkeet on suunniteltu huolella. Virheilmoitukset ovat näkyviä ja helposti 

ymmärrettäviä. Käyttäjälle täytyy tarjota erilaisia tapoja saada opastusta verkkosivuston 

käyttöön. Hyviä tapoja ovat esimerkiksi usein kysytyt kysymykset, puhelinpalvelu ja 

verkkoneuvonta, kuten pikaviestipalvelu. (JUHTA 2014, 29) 
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2.4 Valtiovarainministeriö 

Valtiovarainministeriö on laatinut laadukkaan verkkosivuston suunnitteluun, arviointiin ja 

tuottamiseen työkaluja ja kriteereitä. Vuonna 2012 julkaistu Verkkopalvelujen 

laatukriteeristö on väline julkisten verkkosivustojen kehittämiseen ja arviointiin. Yhtenä 

tavoitteena on parantaa julkisten verkkosivustojen laatua sekä käyttäjien että tuottajien 

näkökulmasta. Kyseessä on ennemminkin tarkistuslista kuin ohjeistus tai suositus. 

Kriteeristöä voidaan käyttää varmistamaan, että palvelua kehittäessä on otettu huomioon 

kaikki olennaiset näkökulmat. (Valtiovarainministeriö 2012) Tässä työssä hyödynnetään 

laatukriteeristön kahta ensimmäistä pääkohtaa, jotka ovat käyttö ja sisältö. Verkkopalvelun 

käyttöön liittyvillä kriteereillä pyritään varmistamaan, että palvelun käyttäminen on riittävän 

yksinkertaista, ja palvelu vastaa käyttäjän tarpeita ja odotuksia. (Valtiovarainministeriö 

2012) Käyttöön liittyviä kriteereitä on listattu liitteeseen 3. Osa kriteereistä on karsittu pois 

niiden esteettömyyteen liittyvän luonteen takia. Sisältöosio käsittelee verkkosivuston 

olennaisuutta, luotettavuutta, ajankohtaisuutta, kattavuutta, ymmärrettävyyttä sekä 

rakenteen selkeyttä. Kriteerit ottavat huomioon erityisesti käyttäjän näkökulman. 

(Valtiovarainministeriö 2012) Sisältöön liittyvää käyttäjän näkökulmaa tuodaan lisää esille 

kyselytutkimuksen avulla. Taulukossa 6 on esitelty verkkosivuston sisältöön liittyviä 

arviointikriteereitä. 
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Taulukko 6: Verkkopalvelun sisältöön liittyviä kriteereitä (Valtiovarainministeriö 2012). 

Kriteeri Huomioita 

Tarkoituksenmukainen 

rakenne 

- Sisältö jaetaan asiakokonaisuuksien tai käyttäjäroolien 

perusteella 

- Suosituimmat, ajankohtaiset ja käytetyimmät palvelut 

asetetaan helposti ja nopeasti saataviksi 

- Sisältö on jäsennelty hierarkkisiin ja loogisiin 

kokonaisuuksiin 

- Rakennetasojen määrä ja laajuus on hallittu 

- Sisällössä ei ole perusteetonta toistoa tai 

päällekkäisyyttä 

- Sisältö on luotettavaa 

Kattava sisältö - Sisältö on ajankohtaista 

- Sisältö on käyttäjiä kiinnostavaa 

- Muualla verkossa olevista aiheeseen liittyvistä asioista 

annetaan tietoa 

Tekstisisältö on 

ymmärrettävää 

- Teksti on käyttäjälähtöistä ja siinä vältetään turhia 

ammattitermejä 

- Teksti on selkeää ja virheetöntä 

- Otsikot ovat informatiivisia ja sisältöä ennustavia 

Sivusto tarjoaa hyvää 

palvelua 

- Verkkopalvelussa voi antaa palautetta ja saada 

neuvontaa eri tavoilla 

2.5 Oracle 

Oracle edustaa työssä suurten ohjelmistotalojen näkökantaa. Oracle on julkaissut ohjeita ja 

suosituksia omien ohjelmistojensa käyttöönottoon ja hyödyntämiseen. Oraclen julkaisema 

”Best Practices for Web Experiences” pyrkii tarjoamaan käyttäjälle korkealaatuisen 

käyttäjäkokemuksen verkossa ja samalla optimoimaan sijoitetun pääoman tuoton 

palveluntarjoajalle. Dokumentissa esitellyt ohjeet ja suositukset koskevat Oraclen 

verkkoportaalia, mutta niitä voidaan soveltaa myös muihin verkkosivustoihin. 
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Verkkopalvelussa asiakaspalveluosion tulee olla helposti löydettävissä, sillä jos käyttäjä ei 

löydä apua ongelmiinsa, voidaan katsoa, että apua ei ole olemassa. Ilman asiakaspalvelua 

jäänyt käyttäjä turhautuu ja saattaa turvautua palvelua tuottavan toimijan kannalta 

kalliimpaan vaihtoehtoon, kuten palvelupuhelimeen. Linkki asiakaspalveluun tulee olla 

silmiin pistävästi esillä, jolloin käyttäjän on helppo löytää apua. (Werner & Eastburn 2012) 

Esimerkiksi Kelan sivuilla (ks. Kuva 5) asiakaspalveluosio on näkyvillä jokaisella sivulla ja 

tarjoaa linkkejä eri tapoihin ottaa yhteyttä ja saada palvelua. 

 

Hakukoneella tehtävissä hauissa tulee esiintyä usein kysytyt kysymykset ja vastaukset 

hakutulosten ensimmäisellä sivulla. Käyttäjät etsivät usein apua kysymyksiinsä ensin 

hakukoneen avulla, jolloin UKK:n näyttäminen hakutuloksissa auttaa löytämään vastauksia. 

UKK:n pitäisi löytyä myös sivuston omalla hakutoiminnolla tehdyllä haulla, sillä käyttäjät 

kirjoittavat kysymyksiä usein sivuston omaan hakutoimintoon. (Werner & Eastburn 2012) 

Verkkosivuston täytyy olla helppokäyttöinen. Käytettävyys on tärkeä ominaisuus 

verkkosivuston menestyksen kannalta, sillä helppokäyttöiset sivut saavat käyttäjän 

tuntemaan itsensä itsevarmoiksi. Käyttäjät myös alkavat uskoa omiin kykyihinsä palvella 

itseään. Erillisen asiakaspalvelusivun täytyy sisältää kooste kaikesta tiedosta, jonka 

asiakaspalvelu tarjoaa. Sivulla tulee olla hakutoiminto, lista suosituimmista vastauksista ja 

pikkukuviin perustuva kategoriavalinta, jota klikkaamalla näkyvät suosituimmat vastaukset 

valittuun kategoriaan liittyen. Asiakaspalvelusivun tulee olla tyyliltään muun sivuston 

kaltainen ja yrityksen brändin mukainen. Yhtenäinen tyyli auttaa lisäämään luottamusta 

käyttäjän ja sivuston välillä. (Werner & Eastburn 2012) Facebook on toteuttanut 

asiakaspalvelusivun hyvin (ks. Kuva 6). Sivulta löytyy sekä tiivistelmä koko asiakaspalvelun 

sisällöstä että osa sisällöstä pikkukuvien avulla jaoteltuna. Sivulla on myös linkki 

asiakaspalvelun postilaatikkoon. 
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Kuva 5: Kelan henkilöasiakkaille tarkoitettu etusivu, jossa asiakaspalveluosio (kuvaan 

jälkikäteen lisätyn punaisen raamin sisällä) on selkeästi näkyvillä. (Kela 2017) 
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Kuva 6: Facebookin ohje- ja tukikeskus sisältää koosteen kaikesta saatavilla olevasta 

tiedosta ylävalikon avulla. Lisäksi sisältöä on jaoteltu pikkukuvien avulla. (Facebook 2017) 
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Sivustolla tulee olla oma osionsa usein kysytyille kysymyksille, joita käyttäjät pitävät 

hyödyllisinä. Tällainen osio hyödyntää kollektiivista älykkyyttä (engl. wisdom of crowds) 

ja dynaaminen sisältö auttaa käyttäjiä löytämään kaikista hyödyllisimmän sisällön. (Werner 

& Eastburn 2012) Dynaamisella sisällöllä tarkoitetaan sitä, että hyödyllisimmät kysymykset 

vaihtuvat esimerkiksi käyttäjien palautteen perusteella. Palautetta voi olla plus- ja 

miinuspainikkeet kysymysten vieressä. Verkkosivulla olevan käyttöliittymän täytyy selvästi 

osoittaa, miten käyttäjä voi korjata väärin syötetyn tai puutteellisen tiedon lomakkeessa. 

Käyttäjän neuvominen tiedon syöttämisessä lisää lomakkeen loppuun suorittaneiden määrää 

merkittävästi. Monimutkaisen palvelun kohdalla asiakkaalle voidaan luoda mahdollisuus 

osallistua interaktiivisesti eräänlaiseen kysymys ja vastaus -tyyliseen dialogiin (ks. Kuva 7), 

jolla kerätään tietoa asiakkaan ongelmasta. Tiedon perusteella asiakas voidaan ohjata oikean 

sisällön luo. Kysely voi parantaa itsepalvelun onnistumista ongelmissa, jotka tyypillisesti 

vaativat henkilökohtaista kanssakäymistä oikean ihmisen kanssa. (Werner & Eastburn 2012) 

 

 

Kuva 7: Kysymys ja vastaus -tyylisen asiakaspalveludialogin eteneminen. 

 

Asiakkaiden ongelmien ymmärtäminen on tärkeää, sillä mitä paremmin ongelmia ymmärtää 

sitä parempi mahdollisuus on onnistua tarjoamaan tehokas verkkosivusto. Yrityksen tulee 

tunnistaa tietylle alalle ominaisten asiakkaiden päämäärien lisäksi asiakkaiden päämäärät 

itsepalvelun suhteen. Yleensä asiakkaat haluavat löytää tietoa ja saada apua. Asiakkaat 

haluavat palvella itse itseään ja etsivät tietoa tai toimintoja, jotka auttavat heitä 

itsepalvelussa. Jos tietoa ei löydy, asiakas tuntee, että hänellä on ongelma, jota hän ei itse 

kykene ratkaisemaan edes sivuston apukeinojen avulla. Tällöin asiakas tarvitsee asioista 

perillä olevan henkilön auttamaan. Kumpikin edellä mainituista päämääristä tulee olla 

saatavilla asiakkaalle. (Werner & Eastburn 2012) 
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Verkkopalvelua suunniteltaessa ja toteuttaessa on varmistuttava siitä, että sisältö on selkää 

ja luettavaa. Käyttäjillä on tapana selata sivu läpi nopeasti ohittaen osia sivusta yrittäessään 

paikantaa tarvitsemaansa sisältöä. Sisällön väliin kannattaa sijoittaa grafiikkaa, visuaalisia 

kuvaajia, videoita, pieniä kuvia, luetteloita ja lihavoitua tekstiä. Nämä parantavat sisällön 

laatua ja usein pakottavat käyttäjät silmäilemään näitä elementtejä, mikä helpottaa tietyn 

sisällön löytymistä. Sisällön tulee olla kirjoitettu selkokielellä, joka on korkeintaan 12–13-

vuotiaan lukemistasolla. Jos vastaukset sisältävät teknistä, juridista tai yritykseen liittyvää 

ammattikieltä, käyttäjät eivät todennäköisesti hyödynnä itsepalvelua, vaan turvautuvat 

enemmän palvelun tuottajan resursseja vievään tiedonhankkimiskanavaan. (Werner & 

Eastburn 2012) 

 

Käyttäjille tulee tarjota erilaisia yhteydenottokanavia, joita voivat olla esimerkiksi 

sähköposti, puhelin, pikaviestintä tai näytön jakaminen. Valitut yhteydenottokanavat tulee 

olla näkyvillä ja toimivia, jolloin vältetään kanavien kiertäminen. Kiertämisellä voidaan 

tarkoittaa esimerkiksi sitä, että asiakas soittaa työntekijän henkilökohtaiseen 

puhelinnumeroon asiakaspalvelunumeron sijaan. Saatavilla olevat yhteydenottomuodot 

tulee mukauttaa kyseessä olevan ongelman mukaan. Osa ongelmista vaatii henkilökohtaista 

auttamista, kun toiset voidaan hoitaa itsepalveluna. (Werner & Eastburn 2012) Käyttäjien 

palautetta kannattaa pyytää ja tallentaa. Ensiluokkaisen käyttäjäkokemuksen tarjoaminen 

vaatii ymmärryksen palveltavista asiakkaista. Lisäksi täytyy pystyä huomaamaan muutokset 

käyttäjien käytöksessä ja toimia muutoksen mukaisesti. Käyttäjälle tulee tarjota tilaisuus 

palautteen antamiseen, kun käyttäjä on saanut apua ongelmaansa. Palautteen avulla voidaan 

parantaa vastauksia ja poistaa turhaa sisältöä. Palaute voidaan kerätä yksinkertaisella 

kyselyllä sisältösivun lopussa. (Werner & Eastburn 2012) 

 

Oraclen ohjeissa oleellisimmit ohjeet liittyvät asiakaspalvelun toteutukseen ja 

käyttökokemukseen. Erilaisia tapoja toteuttaa asiakaspalvelu on havainnollistettu varsin 

tarkasti, ja selkeänä tavoitteena Oraclen ohjeissa on muista toimijoista poiketen myös 

palvelun tuottajan resurssien tarkastelu. Kaupallisena yrityksenä Oracle siis haluaa 

asiakkaiden kokemuksen rinnalla myös korostaa palvelun tuottajan saamaa taloudellista 

hyötyä palvelusta.  
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3 Havainnot valituista tullisivustoista 

Tässä pääluvussa käydään läpi eri tullien sivustoja ja tuodaan esille niiltä löytyviä 

ominaisuuksia ja piirteitä. Kymmenien eri tullisivujen joukosta on valikoitu kuuden eri tullin 

sivustot, jotka on esitelty tarkemmin. Luvussa 3.2 on esitelty taulukko (Taulukko 7), johon 

on koottu nämä kuusi sivustoa ja lisäksi Suomen tullin sivusto. Sivustot on pisteytetty 

perustuen niiden käyttöliittymään, sisältöön, valikkoihin ja käytettävyyteen. Pisteytyksessä 

on huomioitu luvussa 2 esiteltyjä hyviä käytäntöjä ja ohjeita. Samoja ominaisuuksia on 

analysoitu jokaisen valitun sivuston kohdalla tarkemmin alla alaluvuissa 3.1 ja 3.2. 

 

Ominaisuuksia on arvioitu luvun 2 käytäntöjen mukaisesti. Käyttöliittymän arvioinnissa on 

käytetty seuraavia kriteereitä: 

- Käyttöliittymä on yksinkertainen ja eri elementit ovat yleisesti hyväksytyillä 

paikoilla. Elementtejä käytetään niiden totuttuun käyttötarkoitukseen. 

- Käyttöliittymä on toiminnoiltaan johdonmukainen ja elementit on sijoiteltu 

käytettävyys huomioiden ja johdonmukaisesti. 

- Värejä ja tekstuureita on hyödynnetty käytettävyyden parantamiseksi. 

Sisällön arvioinnissa on käytetty seuraavia kriteereitä: 

- Käytetty kieli on selkeää eikä sisällä vaikeita ammattisanoja. 

- Taulukoita on hyödynnetty sisällön esittämisessä. 

- Sisältö kertoo olennaisen asian ensiksi ja epäolennainen asia on jätetty viimeiseksi. 

Varsinainen sisältö on sivulla pääosassa. 

- Tärkein sisältö on selkeästi erotettu muusta sisällöstä. 

Valikoiden arvioinnissa on käytetty seuraavia kriteereitä: 

- Valikot ovat johdonmukaisesti aseteltu kaikilla sivuilla. 

- Valikot antavat kuvan sivuston rakenteesta. 

- Valikoissa on käytetty hyvin kohdetta kuvaavia termejä. 

Käytettävyyden arvioinnissa on käytetty seuraavia kriteereitä: 

- Sivuston käyttäminen on nopeaa ja tehokasta. 

- Tieto löytyy helposti ja navigointi sivuilla on yksinkertaista. 
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- Sivustolla on käytettävyyttä parantavia ominaisuuksia, kuten ”Takaisin ylös”-linkit 

(engl. ”back to top”). 

3.1 Havainnot Suomen tullin sivuista 

Tärkeimpiä tullin sivuista tehtyjä havaintoja ovat etusivu, navigointi, sivuston yleinen 

käytettävyys, sisältö sekä vuorovaikutustavat. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että tullin 

sivuilla monet ominaisuudet on toteutettu hyvin, jotkut jopa esimerkillisesti. Mitään osiota 

sivuilla ei ole tehty huonosti, vaan sivusto on käyttökelpoinen ja varsin onnistunut 

kokonaisuus. 

 

Valtiovarainministeriön laatukriteeristön mukaan käytettävyyteen liittyviä ominaisuuksia 

ovat esimerkiksi verkko-osoitteen luonnollisuus. Tullin sivuilla verkko-osoite on 

luonnollinen sekä etusivulla että muilla sivuilla. Sivut myös löytyvät helposti suurimmilla 

hakukoneilla ja kolmella sivuston käyttäjien kannalta tärkeimmällä kielellä, joita ovat suomi, 

ruotsi ja englanti. Ainoastaan Yahoo:n hakukone löytää tullin sivut vasta toiselta 

tulossivulta. Kielivalinnat ovat näkyvällä paikalla sivuston yläreunassa. Valinnat ovat 

venäjää lukuun ottamatta toimivia. Kielen vaihtaminen ei vie etusivulle, vaan suoraan 

käännökseen nykyisestä sivusta (esimerkiksi ”Missä pakettini on?” vie suoraan sivulle ”Var 

är mitt packet?” vaihtaessa kielen suomesta ruotsiksi). Sivusto skaalautuu kapeammille 

näytöille piilottamalla päävalikon valikkopainikkeen taakse. Painikkeesta päävalikko 

avautuu sivulle yläreunan sijasta. Uudessa valikossa tekstin fonttikoko on hyvin pieni, mikä 

vaikeuttaa tekstin lukemista merkittävästi. Pienifonttinen valikko toimii hieman paremmin 

mobiililaitteilla kuin pöytäkoneilla tai kannettavilla tietokoneilla. Sivuston lautausajat ovat 

varsin nopeita sekä kiinteällä verkkoyhteydellä että mobiiliverkolla. 

 

Etusivu antaa hyvän kuvan sivuston sisällöstä, mutta sivun selaaminen kokonaan läpi voi 

tuntua aikaa vievältä. Etusivussa on myös muutamia parannettavia ominaisuuksia. Monet 

toisessa pääluvussa esitellyistä tahoista ottivat kantaa sivuston etusivuun ja sen 

rakenteeseen. Etusivulle tultaessa silmiin pistävin elementti on ruudukko (ks. Kuva 8), joka 

sisältää erilaisia linkkejä sivustolla asioimiseen. Ruudukossa on paljon tilaa vieviä 

sinisävyisiä kuvituskuvia, jotka eivät juurikaan helpota tiedon löytämistä. Kaikki kuvat ovat 
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hyvin samankaltaisia sinisen teeman takia ja luovat lähinnä visuaalista ilmettä etusivulle. 

Kuvien avulla käyttäjä ei löydä etsimäänsä yhtään helpommin kuin ilman kuvia, eli kuvat 

eivät auta käyttäjää huomaamaan eri elementtien tietosisältöjen eroja. Kuvat voisi erottaa 

toisistaan selkeämmin, jolloin niistä olisi enemmän hyötyä käyttäjille. Ruudukossa on 

sinisävyisten kuvituskuvien lisäksi valkoisia ikoneita oranssilla taustalla. Ikonit tuovat 

lisäarvoa käyttäjälle, sillä ne kuvaavat hyvin kyseessä olevaa aihetta. Esimerkiksi 

lahjalähetysten kohdalla on kuva lahjapaketista ja kuvan avulla käyttäjä saattaa löytää 

lahjalähetysosion helpommin. Sen sijaan sinisävyinen kuva kahdesta tullivirkailijasta ja 

kahdesta siviilihenkilöstä jättää liikaa käyttäjän oman mielikuvituksen varaan. Kuvituskuvat 

tuovat siis hyvin vähän lisäarvoa ikoneiden lisäksi, mutta vievät paljon tilaa jo valmiiksi 

pitkältä etusivulta. Ikoneissa esiintyvät teemat voisivat esiintyä myös suuremmissa kuvissa, 

jolloin kuvat auttaisivat käyttäjää ymmärtämään ruudun takana olevan sisällön. Esimerkiksi 

”Matkailijat”-ruudussa sinisävyisen kuvan teemana voisi olla linja-auto, lentokone, laiva tai 

näiden yhdistelmä, jolloin kuva noudattaisi ikonin teemaa. 

 

 

Kuva 8: Suomen tullin etusivulta löytyvä ruudukko. (Tulli 2017c) 

 

Etusivua alaspäin vieritettäessä on vaikea päätellä, mikä sivun elementeistä on hierarkiassa 

korkeimmalla eli mihin sivusto haluaa ensisijaisesti kohdistaa käyttäjän mielenkiinnon. 

Sivulla on paljon näennäisesti samanarvoisia elementtejä, kuten ruudukko, laskuri, ohjeet ja 
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toinen ruudukko, jotka kaikki kilpailevat käyttäjän huomiosta. Sivun asettelussa voidaan 

miettiä tulisiko esimerkiksi sosiaalisen median elementti sijoittaa ylös etusivun alareunan 

sijasta. Sosiaalinen media toimii tehokkaana tiedon levittäjänä, joka käsittelee ajankohtaisia 

asioita ja tavoittaa tavalliset ihmiset helposti. Etusivun luettavuutta ei ole vaikeutettu 

taustakuvalla tai häiritsevillä tekstuureilla. Yhdysvaltain terveysministeriön mukaan 

sivuston etusivun tulisi olla korkeintaan yhden ruudullisen mittainen. Suomen tullin etusivu 

on yli kolmen ruudullisen mittainen, jolloin suurin osa etusivusta jää piiloon. Etusivun 

tehtävänä on antaa helposti kuva koko sivuston sisällöstä, ja käyttäjä tekee päätöksen sivun 

hyödyllisyydestä etusivun perusteella. Onkin perusteltua rajoittaa etusivun pituutta, jotta 

käyttäjän olisi mahdollisimman helppo saada käsitys sivustosta ja sen tarjonnasta.  

 

Ensimmäisellä vierailulla käyttäjälle näytettävä ilmoitus evästeiden käytöstä luo helposti 

mielikuvan sivun päättymisestä. Ilmoitus näyttää aivan sivuston alatunnisteelta, kuten 

kuvasta 9 voidaan huomata. Ilmoituksen yläpuolella oleva kuvassa 8 esitelty ruudukko 

vahvistaa ilmoituksen hämäävää vaikutusta, sillä ruudukko päättyy juuri ennen ilmoitusta, 

eikä seuraavaa elementtiä näe. Myös sivun laidoissa olevat harmaasävyiset kuvituskuvat 

päättyvät juuri sopivasti vahvistaen illuusiota koko etusivun päättymisestä. 

 

Sivuston navigointi vaikuttaa aluksi helppokäyttöiseltä, sillä etusivulla on näkyvillä vain 

kaksitasoinen ylävalikko. Sivustoa selattaessa huomataan, että osalle sisältösivuista ilmestyy 

sivun vasempaan reunaan toinen valikko, joka saattaa hämätä käyttäjää. Suoraa yhteyttä 

kahden valikon välillä voi olla aluksi vaikea havaita. Päävalikon alle muodostuva 

navigointipolku (engl. breadcrumbs) auttaa navigointiratkaisun ymmärtämisessä. 

Vasemmalle ilmestyvä valikko on tosiasiassa jatke päävalikolle, mikä vaikuttaa varsin 

loogiselta. Ongelmaksi kuitenkin muodostuu valikoiden johdonmukaisuus, sillä sivuvalikko 

ilmestyy joillain sivuilla, mutta jää pois toisilta. Kuvassa 10 on tullin sivuille tyypillinen 

sisältösivu, jossa sivun yläreunassa on päävalikko ja vasemmalla sivuvalikko. 
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Kuva 9: Suomen tullin etusivu ensimmäisellä vierailukerralla. Ilmoitus evästeistä luo 

illuusion sivuston päättymisestä. (Tulli 2017c) 

 

 

 

Kuva 10: Suomen tullin sivuille tyypillinen sisältösivu. (Tulli 2017a) 
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Navigaation kieli on pääosin käyttäjälähtöistä ja selkeää. Sivustolla on jonkin verran 

hyödynnetty navigointia helpottavaa ristiinlinkitystä eli sisältösivuilla on linkkejä, jotka 

vievät suoraan aiheeseen liittyvään lisätietoon, joka sijaitsee muualla sivustolla. Käyttäjälle 

näytetään ensimmäisen tason sivuja lukuun ottamatta aina navigaatiopolku päävalikon 

alapuolella. Navigointipolun avulla käyttäjän on helppo hahmottaa, missä sivuston osassa 

hän kulloinkin on. Takaisin-painikkeita ei ole, mutta navigoimista taaksepäin helpottaa 

navigointipolku. Etusivulle pääsee aina helposti tullin logon avulla. Logon toimiminen 

linkkinä etusivulle on varsin yleisesti tiedossa oleva asia etenkin kokeneemmille käyttäjille, 

mutta etusivulle siirtymistä voisi helpottaa vielä erillisellä tekstilinkillä. Tekstilinkki 

helpottaa satunnaisten vierailijoiden ja kokemattomampien käyttäjien navigointia sivustolla. 

Tekstilinkin voisi sijoittaa esimerkiksi tullin logon alapuolelle ”Henkilöasiakkaat”-linkin 

vasemmalle puolelle. Linkin klikattava alue voisi vastata leveydeltään yläpuolella olevaa 

logoa, jolloin käyttäjän kannalta ei ole merkitystä painaako logoa vai tekstilinkkiä. Sivustolla 

olevat linkit ovat pääosin kohdesivua kuvaavia. Suurimassa osassa kuvalinkeistä on myös 

kohdetta kuvaava teksti. Hiiren osoittimen vieminen kuvalinkin päälle aukaisee 

epäjohdonmukaisesti välillä vihjetekstin ja välillä ei. Osa vihjeteksteistä on vaikuttaa 

keskeneräisiltä (esimerkiksi ”move-to-frontpage” voisi olla ”Etusivulle”). Kuvassa 11 näkyy 

vihjeteksti, joka ilmestyy, kun hiiren osoittimen vie tullin logon päälle. 

 

  

Kuva 11: Vihjeteksti, joka näytetään, kun hiiren osoitin viedään tullin logon päälle. (Tulli 

2017c) 
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Osa tekstilinkeistä alleviivataan, kun hiiren osoitin viedään niiden päälle. Osa tekstilinkeistä 

on epäjohdonmukaisesti muotoiltu eikä niitä alleviivata missään tilanteessa. Linkeistä ei voi 

päätellä, onko kohdesivulla jo vierailtu. Linkkejä ei käytetä johdonmukaisesti, sillä osa 

linkeistä avautuu uudelle sivustolle ilman, että sivu ilmoittaa asiasta etukäteen. Käyttäjän 

kannalta ikävin tilanne lienee etusivulla, jossa ”tullaa netissä”-linkki vie käyttäjän tullin 

asiointipalveluun ilman ennakkovaroitusta. Asiointipalvelu on visuaaliselta ilmeeltään aivan 

erilainen kuin tullin sivusto, mikä saattaa johtaa käyttäjän hämmentymiseen. 

 

Sivuston sisältö on jaettu käyttäjän kannalta loogisesti henkilö- ja yritysasiakkaisiin. Jako 

eri asiakasryhmiin on helppo huomata päävalikon avulla. Etusivulle tultaessa käyttäjä on 

oletusarvoisesti aina henkilöasiakkaiden sivuston puolella. Jakoa on tehty myös erilaisten 

prosessien kohdalla esimerkiksi ennen ostamista ja ostamisen jälkeen. Sisällössä käytetty 

kieli vaikuttaa pääosin ymmärrettävältä ja käyttäjälähtöiseltä. Sisältö ei sisällä toistoa tai 

päällekkäisyyksiä. Sisällön yhteydessä on usein linkkejä lisätiedon saamista varten 

esimerkiksi Eviran sivuille. Sisältösivuja ei ole päivätty eli viimeisintä muokkauspäivää ei 

ole ilmoitettu. Päiväyksen avulla käyttäjä voi varmistua tiedon ajankohtaisuudesta. 

Sisällössä on käytetty hyväksi väliotsikoita ja luetteloita selventämään tekstiä. Päävalikon ja 

etusivun perusteella sivuston pääasiallinen sisältö on helppo hahmottaa. Pitkillä 

sisältösivuilla ei ole lainkaan ankkurilinkkejä, joiden avulla käyttäjä pääsee sivun 

yläreunasta suoraan haluamaansa kohtaan sivua. Sisältösivuilla ei myöskään ole linkeistä 

koottua sisällysluetteloa sivun alussa. Sisällysluettelon avulla käyttäjä saa nopeasti kuvan 

sivun sisällöstä ja voi hypätä suoraan mielenkiintoiseen aiheeseen ilman aikaa vievää 

sisällön selaamista. Sisältösivuista on mahdollista luoda erillinen tulostettava versio 

tulostuspainikkeella. 

 

Sivuston visuaalinen ilme on yhdenmukainen ja yhtenevä tullin logon kanssa. Navigaatio, 

sivujen elementit ja sivurakenne noudattavat yhdenmukaista linjaa. Tosin, kuten kuvista 12 

ja 13 nähdään, osalla sivuista on tyhjiä valkoisia laatikoita paikassa, jossa jollain toisella 

sivulla on jokin elementti. Erilaisia elementtejä, kuten painikkeita ja linkkejä, käytetään 

välillä hieman sekaisin. Painikkeelta näyttävä elementti onkin linkki, joka vie toiselle sivulle 

ja linkiltä näyttävä elementti onkin painike, joka suorittaa jonkin toiminnon sivulla. 

Elementit on suureksi osin sijoitettu paikoille, joissa ne on totuttu näkemään. Esimerkiksi 
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valikot on tapana sijoittaa sivun yläreunaan tai vasempaan reunaan. Lisätietojen ja valittujen 

sisältöjen esiin nostamiseen käytetään yleisesti oikeaa reunaa, mutta tullin sivuilla nämä 

elementit on sijoitettu sisällön loppuun.  

 

 

Kuva 12: ”Lisää aiheesta”-elementti on paikallaan. (Tulli 2017e) 

 

 

Kuva 13: ”Lisää aiheesta”-elementin tilalla ei ole mitään. (Tulli 2017b) 
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Jokaisella sivulla on ”Miten kehittäisit tätä sisältöä?”-painike, joka avaa dialogin, joka 

sisältää ”Lähetä palautetta”-linkin, joka puolestaan vie palautteenantosivulle. Palautetta on 

mahdollista antaa nimettömästi. Käyttäjälle ei kuitenkaan kerrota, miten palaute käsitellään, 

eli kenelle palaute toimitetaan ja saako palautteeseen aina vastauksen. Käyttäjälle tarjotaan 

erilaisia vuorovaikutustapoja, joita ovat tullineuvonta, palautelomake, 

palautetoiminnallisuus joka sivulla, tilastopalvelu, eri puhelinnumerot ja UKK. Sivustolta 

puuttuvia vuorovaikutustapoja ovat esimerkiksi pikaviestimahdollisuus ja keskustelupalsta. 

Yhteystietoja on paljon ja niiden seasta voi olla vaikea löytää sopivaa puhelinnumeroa tai 

sähköpostia. 

 

Selkeää asiakaspalveluosiota ei ole tullin sivuilla ollenkaan. Etusivulla on hakutoiminto, A–

Ö-hakemisto, UKK, suosituimmat ohjeet, palaute ja yhteystiedot. Näistä hakutoiminto ja A–

Ö-hakemisto ovat selkeästi esillä ja loput sisällön seassa tai sivuston alatunnisteessa. 

Sivustolta puuttuu siis asiakaspalvelulle tyypillinen ”apua”-linkki, joka vie käyttäjän sivulle, 

jolle on koottu kaikki eri keinot löytää apua ongelmiin. Tiedon hakua tuetaan useilla tavoilla, 

joita ovat vapaasanahakutoiminto, A–Ö-hakemisto, ja sivukartta. Sivukartta on hieman 

hankalasti löydettävissä sivuston alatunnisteessa. Muut hakutoiminnot ovat hyvin esillä. 

Vapaasanahaussa ei ole ennakoivaa hakua eli käyttäjän syöttäessä kirjaimia hänelle ei 

näytetä kirjaimiin täsmääviä hakusanoja. Vapaasanahaun ohjeet on vaikea löytää, mutta ne 

ovat varsin selkeät. Vapaasanahausta ei käy ilmi mihin osaan sivustoa haku kohdistuu. 

Lisäksi hakutoiminto hajoaa helposti esimerkiksi kenoviivalla (’\’) haettaessa. Usein 

kysyttyjä kysymyksiä on vaikea löytää sivuston sisäisellä hakutoiminnolla. Sen sijaan 

Googlen hakukoneella UKK-osio löytyy helposti. 

3.2 Havainnot maailmalta 

Työssä vierailtiin kymmenillä eri maiden tullien sivustoilla, joista valittiin viisi sivustoa. 

Kaikkia sivuja ei pisteytetty, vaan ne arvioitiin aluksi ulkoasun ja tiedon löytämisen 

perusteella. Sivuilta yritettiin etsiä tietoa alkoholin tuontirajoituksista, ja tiedon löytämisen 

helppous oli yksi peruste sivujen karsimiseen. Valitut sivustot ovat Norjan, Ruotsin, Saksan, 

Singaporen, Japanin ja Australian tullien sivustot. Jokaisella edellä mainituista sivustoista 

on jotain annettavaa Suomen tullin sivustolle. Valituilta sivustoilta löytyi myös 
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keskinkertaisesti toteutettuja ominaisuuksia, joita ei käydä tässä työssä läpi. Saksan tullin 

sivustoa lukuun ottamatta sivustoja ei voida sellaisenaan pitää malliesimerkkeinä Suomen 

tullille. Taulukossa 7 on vertailtu valittuja sivustoja viidessä eri kategoriassa. 

Yhteispisteiltään Saksan tullin sivusto osoittautui parhaimmaksi ja sitä käytetään 

kiintopisteenä vertailussa. 

 

Taulukko 7: Eri maiden tullien sivustojen vertailu. Eri ominaisuuksia on verrattu 

kirjallisuuteen ja laitettu karkeaan paremmuusjärjestykseen. 

 

3.2.1 Saksan tullin sivusto 

Saksan tullin sivustolla parhaiten toteutettuja ominaisuuksia ovat navigointirakenteet, 

sivuston yleisilme ja selkeä jako eri käyttäjäryhmiin. Sivusto oli valituista sivustoista 

parhain. Navigointi on toteutettu hieman samankaltaisesti kuin Suomessa. Sivusto jakautuu 

ylävalikon kautta selkeästi kahteen osaan. Päävalikon jälkeen vasempaan reunaan avautuu 

uusi valikko. Huomio päävalikosta viedään sivuvalikkoon piilottamalla päävalikon valinnat. 

Käyttäjän huomio viedään tehokkaasti sivuvalikkoon, mutta myös päävalikon käyttäminen 

on mahdollista viemällä hiiren osoitin sen päälle. Sivuvalikko näyttää käyttäjälle yhden 

tason kerrallaan. Navigointi on siis toteutettu siten, että käyttäjällä on aina yksi yksitasoinen 

valikko huomion keskipisteessä ja päävalikko hieman piilossa. Käyttäjä ei hämmenny 

kahden eri valikon välillä. Sivuston sisältö on helppoa hahmottaa päävalikon avulla ja 

yksityiskohdat jäävät piiloon sivuvalikkoon. Yleisesti ottaen navigointi on helppoa ja 

johdonmukaista. Käyttäjälle ei näytetä kaikkea kerralla, vaan viedään valikko kerrallaan 

eteenpäin yhä yksityiskohtaisempiin sisältöihin. 

 

Norja Ruotsi Saksa Singapore Australia Suomi Japani

Käyttöliittymä 3 3 3 2 2 2 2

Sisältö 2 2 3 2 2 2 1

Etusivu 3 3 3 3 3 2 2

Valikot 3 3 3 3 3 2 2

Käytettävyys 2 2 3 2 1 2 2

Yhteensä (max. 15) 13 13 15 12 11 10 9

1 = Selkeitä puutteita, 2 = Keskitason toteutus, 3 = Esimerkillinen toteutus

Arvosteluasteikko 1-3
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Navigointia helpottavia elementtejä on sijoitettu kaikille sivuille. Sisältösivuilla 

sisältölohkojen jälkeen seuraa aina linkki, joka vie takaisin sivun ylälaitaan. Päävalikon 

alapuolella on etusivua lukuun ottamatta aina näkyvillä navigaatiopolku. 

Navigointielementit näyttävät navigointiin tarkoitetuilta. Pitkillä sisältösivuilla on alussa 

sisällöstä koottu lista linkkejä, jotka vievät tietyn sisällön kohdalle. Lisätietoa tai muuta 

oleellista materiaalia sisältävät linkit on aseteltu johdonmukaisesti ja yleisesti oletetulla 

tavalla sivun oikeaan laitaan. 

 

Etusivu on yhden ruudullisen mittainen. Huomion keskipisteenä on muusta etusivusta 

poikkeavasti väritetty laajennettu päävalikko, josta saa yleiskuvan sivuston sisällöstä. 

Etusivulla on sopivasti tyhjää tilaa, jolloin sivu ei näytä täyteen ahdetulta. Etusivulla on 

paljon linkkejä ja otsikoita turhan tekstin sijaan. Etusivulla on näkyvillä suosituimmat haut. 

Sivustolla tärkeimpiä elementtejä, kuten käyttäjäryhmän valintaa, on korostettu väreillä. 

Käyttäjän valittua käyttäjäryhmän haalistuu ei-aktiivisena olevan käyttäjäryhmän kuva. 

Esimerkki haalistumisesta on kuvassa 14, jossa yksityisasiakkaat ovat valittuna ja 

yritysasiakkaiden kuva on haalistuneena. Kuvien haalistuminen selkeyttää sivuston 

käyttöliittymää entisestään. Tietoa ei ole piilotettu käyttäen käyttöliittymäelementtejä, jotka 

piilottavat tietoa (esim. haitari). Sivuston harkitulla värien käytöllä on selkeästi pyritty 

keskittämään huomiota tiettyihin elementteihin. Pienet ikonit kuvastavat linkkien toimintaa. 

Ikonit ovat erilaisia, kun kyseessä on linkki samalle sivustolle, linkki toiselle sivustolle, 

linkki sivun alkuun tai sivun tulostuslinkki. Käyttöliittymä on selkeä ja tietyt elementit 

löytyvät johdonmukaisesti samoilta paikoilta. Esimerkiksi sivuston vasen reuna on varattu 

sivuvalikolle, palveluille ja usein etsityille aiheille. Kuvassa 14 näkyy elementtien tyypilliset 

paikat sivustolla. Päävalikko on ylhäällä ja sisältö on piilotettu, kun vasemmassa reunassa 

oleva sivuvalikko on avoinna. Oikeassa reunassa on linkkejä lisätietoihin. Pitkän 

sisältösivun alussa on lista sisällöstä linkkeinä. Sisällöltään Saksan tullin sivut ovat tarpeeksi 

värikkäät, jotta sivusto ei näytä tylsältä. Sivustolla on selkeä hierarkia eri valikkotasojen, 

otsikoiden ja leipätekstin välillä. Kuvia ja ikoneita on käytetty järkevästi. Sivuston eri 

käyttäjäryhmille on oma teemansa, josta erottaa kenelle sisältö on tarkoitettu. Kaikille 

tarkoitettu sisältö, kuten aputoiminnot, on teemaltaan neutraalin valkoinen. Kuvassa 14 

näkyy yksityishenkilöiden teema, jossa on hyödynnetty vihreää väriä. 
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Kuva 14: Saksan tullin sivuilla elementit on sijoitettu johdonmukaisesti ja pitkien 

sisältösivujen alussa on linkeistä tehty sisällysluettelo. (Central Customs Authority 2017) 

3.2.2 Norjan ja Ruotsin tullien sivustot 

Norjan tullin sivustolla on hyvin omaperäinen tyyli. Sivusto näyttää jopa hieman 

mobiilisovellukselta. Sivusto skaalautuu todella hyvin pienemmillekin näytöille. Etusivulla 

on paljon erikokoisia ruutuja, jotka toimivat linkkeinä sisältösivuille. Ruuduissa on aina 

sisältöä kuvaava yksivärinen pikkukuva. Etusivu on hyvin yksinkertainen ja toimivan 

näköinen. Sivusto on monen muun tullin tavoin jaettu yksityishenkilöille ja yrityksille. 

Etusivusta saa helposti kuvan sivuston sisällöstä ja turhaa tekstiä on vältetty. Navigointi on 

toteutettu selkeällä jaolla käyttäjäryhmiin ja valikkopainikkeella avautuvalla päävalikolla. 

Päävalikosta näkyy sivuston pääsisältö ja sisältösivuille avautuu oma sivuvalikkonsa. 

Valikot ovat selkeät ja päävalikko on piilossa, kun sivuvalikkoa käytetään. Päävalikko 

löytyy myös sivuston alantunnisteesta. Kokonaisuutena sivusto on miellyttävän näköinen. 

Etenkin etusivu (ks. Kuva 15) on yksinkertainen ja toimiva. Ruotsin tullin sivusto on hyvin 

samanlainen verrattuna Norjaan. Sivuston ylätunniste on lähes identtinen Norjan vastaavaan 
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verrattuna. Etusivulla on isoja ruutuja, joissa on ikoneita kuvaamassa ruutujen takaa 

aukeavaa sisältöä. Sivusto on hieman Norjan sivustoa värikkäämpi. Kuvassa 16 näkyy 

selvästi Ruotsin tullin etusivun yksinkertaisuus ja selkeys. Valikossa ja hakutoiminnossa on 

käytetty miellyttäviä animaatioita. 

 

 

Kuva 15: Norjan tullin etusivu päävalikko aukaistuna. Osa sivun lopusta ei ole mukana. 

(Norwegian Customs 2017) 
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Kuva 16: Ruotsin tullin etusivu. (Tullverket 2017) 

3.2.3 Japani, Singapore ja Australia 

Japanin tullin etusivu koostuu erilaisista elementeistä, jotka ovat omia laatikoitaan. Laatikot 

on asetettu hierarkkiseen tärkeysjärjestykseen väriteemojen ja muotoilun avulla. Etusivulla 

tuodaan hyvin esille sosiaalinen media ja hyvin erilaisia osia sivustoista. Etusivulla on 

esimerkiksi laatikko uutisille, alueellisille tulleille ja tietoa tullista-laatikko (ks. Kuva 17). 
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Japanin tullilla on Ruotsiin tai Norjaan verrattuna hieman perinteisempi etusivu, joka on silti 

varsin toimiva ratkaisu. Singaporen tullilla on yksinkertainen ja sopivan mittainen etusivu. 

Etusivulla tekstiä on vältetty ja tekstin sijaan on suosittu isoja kuvia ja linkkejä. Sivustolla 

on perinteinen päävalikko. Kuten kuvasta 18 nähdään, on asiakaspalveluosio näkyvästi 

esillä. Etusivulla oleva punaista, keltaista ja sinistä väriä sisältävä elementti kiinnittää 

tehokkaasti huomion. 

 

  

Kuva 17: Japanin tullin etusivu, jossa erilaisia sisältöjä on eroteltu selkeästi. (Japan 

Customs 2017) 
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Kuva 18: Singaporen tullin etusivulla ”Ask Customs”-linkki on hyvin esillä ja sivun 

polttopiste luodaan tehokkaasti käyttäen värejä. (Singapore Customs 2017) 

 

Australian tullin sivuston teema on hyvin omaperäinen. Sivuston ulkoreunoilla oleva 

tummanharmaa reunus tuo mieleen sanomalehden. Sivusto on todella selkeästi jaettu neljään 

osaan, jotka käyttävät erilaisia teemoja. Sivuston eri osista on siis aina helppo ymmärtää, 

missä osassa sivustoa ollaan. Etusivu on hyvin kompakti paketti, jossa elementit on sijoitettu, 

kuten fyysisen sanomalehden tekstipalstat, mikä tekee asettelusta miellyttävän näköisen (ks. 

Kuva 19). Tyhjä tila elementtien välissä antaa sivuston hengittää. Sivustolta löytyy 

itsepalvelua helpottavia ominaisuuksia. Kuvassa 20 esitetty viisumin etsiminen on tehty 
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interaktiiviseksi ja miellyttäväksi. Lisäksi sivusto mahdollistaa haun tulosten vertailun 

taulukkomuodossa (ks. kuvat 20, 21 ja 22). 

 

 

Kuva 19: Australian tullin etusivulla on omaperäinen teema. (Australian Government 

2017a) 

 

Kuva 20: Australian tullin sivuilla erilaisia viisumeita voi etsiä interaktiivisesti. Sivu kysyy 

käyttäjältä erilaisia tietoja ja ehdottaa kriteereihin sopivia viisumeita. (Australian 

Government 2017b) 
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Kuva 21: Hakutulosten joukosta voi valita korkeintaan kolme viisumityyppiä vertailuun. 

(Australian Government 2017b) 

 

Kuva 22: Vertailusivulla viisumityyppejä vertaillaan taulukon avulla. (Australian 

Government 2017c) 
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4 Eri tullisivujen vertailu 

Vertailemalla Suomen tullin ja tässä työssä esiteltyjen ulkomaisten tullisivujen 

ominaisuuksia keskenään voidaan löytää suosittuja ratkaisuja. Suositut ratkaisut ovat usein 

hyväksi havaittuja tapoja toteuttaa erilaiset ominaisuudet sivustolla. Erilaisia ratkaisuja 

arvioidaan myös vertaamalla niitä kirjallisuuteen. Suomen tullin sivustoa verrataan etenkin 

aiemmin tehdyn analyysin perusteella vertailukohdaksi valittuun Saksan tullin sivustoon. 

Alla olevassa vertailussa muiden maiden tulleilla viitataan tässä työssä aiemmin esiteltyihin 

ulkomaalaisiin tullisivuihin. 

4.1 Etusivu 

Suomen tullin sivuston etusivun ollessa noin viiden ruudullisen mittainen on etusivu selvästi 

pidempi kuin muiden tässä työssä esiteltyjen tullisivustojen etusivut, joiden pituudet 

vaihtelivat hieman alle kahdesta ruudusta noin neljään ruutuun. Etusivujen pituuksien 

vertailu on tehty käyttäen Google Chrome -verkkoselainta ja näytön resoluutiota 1366 x 768, 

joka on vuoden 2017 tammikuussa ollut yleisin näyttöresoluutio noin 32 prosentin osuudella 

(W3Schools, 2017). Toisen pääluvun perusteella voidaan etusivun selkeyden kannalta 

optimaalisena etusivun pituutena noin yhtä sivua. Alaluvussa 4.2 tehtyjen havaintojen 

perusteella etusivun pituus on keskimäärin reilu yksi sivu ja korkeintaan noin kaksi sivua. 

Suomen tullin etusivu poikkeaa pituudeltaan merkittävästi muista. Kirjallisuuden ja 

käytännön esimerkkien valossa näyttää siltä, että hieman nykyistä lyhyempi etusivu olisi 

käyttäjälle selkeämpi vaihtoehto. 

 

Eroavaisuuksia on etusivun pituuden lisäksi etusivun sisällössä. Suomessa etusivulla on 

kolme eri sivuston sisältösivuihin viittaavaa elementtiä. Sisältöä tiivistävien elementtien 

lisäksi etusivulla on tullimaksulaskuri, kaksi uutisia sisältävää elementtiä, sosiaalisen 

median elementti, ylävalikko sekä alatunniste. Kuvassa 23 on erilaisia tullin sivuilla olevia 

elementtejä. Elementtejä on tullin sivuilla suuri määrä ja monet elementeistä ovat lisäksi 

suurikokoisia. Tuloksena on pitkä etusivu. Esimerkiksi Norjan tullin etusivulla on ainoastaan 

neljä selkeää elementtiä, jotka ovat ylä- ja alatunniste, sisältöön viittaava elementti ja 

palveluihin viittaava elementti. Etusivulta on jätetty kokonaan pois uutiselementti ja 
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sosiaalisen median elementtikin on sisällytetty alatunnisteeseen. Norjan tullin ratkaisu ei 

välttämättä ole optimaalinen tiedon saatavuuden kannalta, mutta ratkaisu säästää tilaa 

etusivulla ja helpottaa etusivun selaamista. Uutiset ja sosiaalinen media ovat joka 

tapauksessa saatavilla päävalikon ja alatunnisteen kautta. Norjan tullin etusivu on Suomeen 

verrattuna kompromissi etusivun koon ja sisällön välillä. Kaikista tärkeimmäksi ja 

olennaisimmaksi katsottu sisältö on esillä ja muu on saatavilla esimerkiksi päävalikon 

kautta. 

 

 

Kuva 23: Sisältöön viittaava elementti, uutiselementti ja sosiaalisen median elementti. 

(Tulli 2017c) 

 

Askel kohti vieläkin yksinkertaisempaa etusivua on Ruotsin tullin sivuilla, jossa sisältöön 

viitataan käytännössä neljällä suurella linkillä. Selkeää uutisosiota tai sosiaalista mediaa ei 

ole saatavilla edes päävalikossa. Huomioon otettava seikka on myös Norjan ja Ruotsin 

tullien etusivujen vähäinen tekstimäärä. Kaikki teksti on 1–5-sanaisia otsikoita, joiden 

rinnalla yhtä tärkeässä asemassa ovat tekstiä tukevat ikonit. Käyttäjällä ei ole tarvetta lukea 

suurta määrää tekstiä, mikä nopeuttaa etusivun selaamista. Saksan, Japanin ja Australian 

tullien etusivut tarjoavat toisenlaisen ratkaisun etusivun toteutukseen. Etusivuilla on varsin 

paljon tekstiä ja vähän tekstiä kuvaavia ikoneita tai kuvia. Saksan tullin etusivu tarjoaa 

tärkeimmät sisältöaiheet yksinkertaisina linkkeinä ja tärkeäksi elementiksi etusivulle on 

nostettu valikoituja sisältöaiheita. Tekstin käyttäminen kuvien sijaan voi olla perustelua, sillä 

etusivu on lyhyt, eikä käyttäjältä edellytetä suurten tekstimäärien lukemista. Japanin tullin 

etusivulla eri elementit on selkeästi eritelty visuaalisin keinoin, ja etusivun keskellä on 

suuremmat ja tärkeämmät elementit. Etusivun oikeassa laidassa puolestaan on pienempiä, 

vähemmän tärkeitä elementtejä. Australian tullin etusivuilla on tekstilinkkien lisäksi jonkin 
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verran kuvia. Sisältöön vievät tekstilinkit ovat etusivun tärkein elementti. Singaporen 

etusivut ovat kompromissi tekstiä ja kuvia. Ikonit ovat osittain varsin epäintuitiivisia eli 

ilman tekstiä on vaikea päätellä, mitä kuva esittää. 

Suomen tullin etusivuun verrattuna Saksan, Japanin ja Australian tullien etusivuilta on jopa 

vaikeampi löytää tiettyä sisältöä, kuvien puuttuessa. Etusivut ovat kuitenkin paljon Suomen 

vastaavaa lyhyempiä. Yhteenvetona etusivuista voidaan sanoa, että eri maiden tullit ovat 

sijoittaneet etusivuilleen vaihtelevan määrän tärkeimmiksi katsomiaan elementtejä. 

Suomeen verrattuna muiden maiden tullien etusivuilla on kuitenkin merkittävästi vähemmän 

elementtejä, mikä puolestaan johtaa lyhyempään etusivun pituuteen. Kuvien ja ikonien 

käyttö etusivulla on jakautunut. Ruotsissa, Norjassa, Singaporessa ja Suomessa käytetään 

pieniä ikoneita ja kuvia havainnollistamaan tekstiä. Suomessa ja Singaporessa käytetään 

ikonien lisäksi myös kuvituskuvia, kun esimerkiksi Norjan etusivulla ei ole kuvituskuvia 

ollenkaan. Japanissa, Saksassa ja Australiassa puolestaan luotetaan lähinnä tekstilinkkeihin 

ja aiheeseen liittyviin kuviin, jotka eivät kuitenkaan havainnollista tekstilinkkejä juurikaan. 

Jako kuvituskuviin ja tekstilinkkejä selkeyttäviin ikoneihin on selkeä, kuten kuvasta 24 

nähdään. Osa ikoneista on kuitenkin vaikeasti ymmärrettävissä, eivätkä siis tuo sen enempää 

lisäarvoa kuin kuvituskuvatkaan. Tärkeä ero Suomen tullin ja muiden maiden tullien 

etusivuilla on kuvituksen ja pituuden lisäksi valinta esitettävistä elementeistä. Suomen tullin 

etusivulla on lähes kaikkea, kun muualla on yleisesti otettu muutama erilainen elementti ja 

loput on jätetty esimerkiksi päävalikkoon tai muuten vähäisemmälle huomiolle. 

 

 

Kuva 24: Vasemmalla kuvituskuvia Saksan, Japanin ja Australian tullien etusivuilta. 

Oikealla ikoneita Suomen, Norjan, Ruotsin ja Singaporen tullien etusivuilta. 
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4.2 Käytettävyys ja käyttöliittymä 

Tullisivujen käytettävyys ja käyttöliittymävalinnat vaihtelevat selkeästi eri maiden välillä, 

mutta myös suosittuja ratkaisuja voidaan löytää. Toisen pääluvun mukaan sivun 

käytettävyys on hyvällä tasolla, jos sivusto muun muassa täyttää jonkin käyttäjän tarpeen ja 

on helppokäyttöinen. Kaikilla tässä työssä esitellyillä tullisivuilla on tehty jako yksityisiin 

henkilöihin ja yrityksiin. Jako näyttäisi olevan luonnollinen seuraus tullitoiminnan 

luonteesta, sillä käytännöt ja toimintatavat ovat hyvin erilaisia. Jako eri asiakasryhmiin on 

toteutettu joko päävalikossa tai näennäisillä välilehdillä, joista toinen on yksityishenkilöille 

ja toinen yrityksille. Välilehtityyppinen ratkaisu on tehty Norjan, Ruotsin ja Saksan sivuilla. 

Suomessa, Australiassa, Singaporessa ja Japanissa jako on puolestaan toteutettu päävalikon 

avulla. Jakoa eri asiakasryhmiin on tehty myös värien avulla Australiassa ja Saksassa. 

Yksityisasiakkailla ja yritysasiakkailla on erilainen väriteemansa, joka voi jatkua valikoissa 

ja sisältösivuilla. 

 

Päävalikko on eri sivustoilla toteutettu hieman eri tavoilla. Kaikkialla valikkorakenteet 

kuitenkin noudattavat varsin samankaltaista kehikkoa. Sivuston ylälaidassa on päävalikko, 

jonka linkeistä aukeaa uusi sivu ja toinen valikko sivun reunalle. Valikkorakenteen selkeys 

vaihtelee eri maiden sivustoilla. Toisessa pääluvussa nousi esille sivuston 

johdonmukaisuuden tärkeys. Johdonmukaisuus näkyy hyvin esimerkiksi valikoissa, joiden 

toteutuksessa on otettava huomioon, että valikko aukeaa aina samassa paikassa ja luo selkeän 

kuvan sivuston rakenteesta. Suurin ero Suomen ja muiden maiden tullien valikoiden välillä 

on sivuvalikon avautuminen. Suomen tullin sivuilla päävalikon linkkien kautta ei voi päätyä 

sivulla, jolla olisi sivuvalikko. Esimerkiksi Norjan, Saksan ja Ruotsin tullien sivuilla 

päävalikon linkki vie aina sivulle, jossa on sivuvalikko. Suomen tullin sivuilla käyttäjä on 

siis pakotettu selaamaan läpi sivu, jolla ei ole sivuvalikkoa, ja etsimään sivulta haluamansa 

sisältö. Saksan tullin sivuilla on mahdollista edetä pelkän valikon avulla eteenpäin. Suomen 

tullilla on siis käytössä eräänlaiset sisältöä kokoavat sivut, joilla ei sivuvalikkoa ole. 

Sivuvalikon sijaan kokoavalla sivulla on etusivun ruudukon kaltainen ruudukkoelementti, 

joka vie eteenpäin. Sivuvalikon yhteyttä päävalikkoon voi olla vaikea havaita, sillä 

sivuvalikossa ei ole päävalikosta tuttua otsikkoa. Esimerkiksi Saksan tullin sivuilla 
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sivuvalikon yläreunassa on linkki siihen päävalikon linkkiin, joka johti kyseiseen 

sivuvalikkoon. Kyseessä on siis navigointipolun tyyppinen ratkaisu. 

 

Käyttöliittymältään Suomen tullin sivuja on hyödyllistä verrata Saksan tullin sivuihin, sillä 

Saksan sivuilla eri käyttöliittymäelementit ovat johdonmukaisesti omilla paikoillaan. Lisäksi 

käyttöliittymässä on hyödynnetty sivuston käytettävyyttä parantavia elementtejä, kuten 

”Takaisin ylös”-linkkejä sisältösivuilla. Käyttöliittymän selkeydessä ja visuaalisessa 

ilmeessä Ruotsi ja Norja ovat omaa luokkaansa. Käyttöliittymät ovat hyvin yksinkertaisia ja 

helppokäyttöisiä ja esimerkiksi animaatiot ovat miellyttäviä. Ruotsin ja Norjan tullien 

sivuilta kuitenkin puuttuvat käytettävyyttä parantavat elementit. Saksan tullin sivuilla on 

paljon käytettävyyttä lisääviä pieniä elementtejä, kuten pienet ikonit linkkien vieressä. 

Ikoneista voi helposti päätellä viekö linkki samalle sivustolle, eri sivustolle vai käytetäänkö 

linkkiä sivun tulostamiseen. Suomen tullin sivuilta linkeistä voi olla mahdoton sanoa, mihin 

ne vievät, sillä linkit eivät ole visuaaliselta ilmeeltään yhtenäisiä. Kaksi visuaalisesti 

samanlaista linkkiä voivat viedä samalle sivustolle tai sivuston ulkopuolelle. Linkkien 

yhtenäisyyttä voi parantaa Saksan tyyliin pienillä ikoneilla linkin vieressä tai muulla tavoin 

yhtenäistämällä linkkien tyyliä. Etusivun ruudukon linkeistä ”tullaa netissä” ja ”Netistä 

tilaaminen” toinen vie tuonti-ilmoituspalveluun sivuston ulkopuolelle ja toinen pysyy 

sivuston sisällä. Kokematon käyttäjä ei voi tätä tietää. Toisaalta kuvassa 25 näkyy linkkien 

erilainen tyyli. Oranssista teemasta uusi käyttäjä ei voi päätellä vielä mitään, mutta kerran 

linkkiä klikattuaan käyttäjä voi jo alkaa päätellä, että oranssilla teemalla varustetut linkit 

vievät pois sivustolta. 

 

 

Kuva 25: Linkkien erilainen teema. Oranssi vie sivuston ulkopuolelle. (Tulli 2017d) 

 

Yhteenvetona Suomen tullin sivujen käytettävyys ja käyttöliittymä ovat varsin hyvällä 

tasolla esimerkiksi Saksan, Ruotsin ja Norjan sivuihin verrattuna. Etenkin Saksa on lisännyt 

paljon pieniä käytettävyyttä parantavia ominaisuuksia käyttöliittymäänsä. Ruotsin ja Norjan 
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käyttöliittymien visuaalinen ilme on hyvin toteutettu Suomeen verrattuna. Sivuston 

käytettävyyttä voidaan parantaa asiakaspalvelulla, joka voi koostua erilaisista palveluista. 

Asiakaspalvelun toteutuksessa tärkeintä on, että asiakaspalvelu on helposti löydettävissä ja 

helppokäyttöinen. Suomen tullin sivuilla helposti löydettävissä olevaa asiakaspalveluosiota 

ei ole, vaan asiakaspalvelu on ripoteltu sivulle eri muodoissa, kuten UKK. Esimerkiksi 

Saksan tullin sivuilla on sivun alatunnisteessa linkit teknisen avun sivulle ja 

yhteydenottosivulle. Saksan tullillakaan asiakaspalvelu ei ole näkyvästi esillä. Norjan ja 

Ruotsin tullien sivuilla asiakaspalvelun yhteystiedot ovat selkeästi sivuston alatunnisteella. 

Parhain toteutus löytyy kuitenkin Singaporen tullin sivuilta, missä päävalikon yläpuolella on 

näkyvä ”Ask Customs”-linkki ja lisäksi ”Contact us”- ja ”Feedback”-linkit (ks. Kuva 26). 

 

 

Kuva 26: Singaporen tullin sivustolla on aina selkeästi näkyvillä linkki asiakaspalveluun. 

(Singapore Customs 2017) 

4.3 Visuaalinen ilme ja sisältö 

Visuaaliselta ilmeeltään erottuvat etenkin Saksan, Australian ja Norjan tullien sivustot. 

Suomen tullin sivuihin verrattuna Saksassa jako yksityisiin henkilöihin ja yrityksiin käy 

paljon selkeämmin ilmi väriteemojen ansiosta. Sivuston väriteema vaihtuu riippuen siitä, 

mille asiakasryhmälle sivu on tarkoitettu. Teeman vaihtuminen on toteutettu maltillisesti ja 

siten, että sivusto säilyttää johdonmukaisen visuaalisen ilmeen. Saksan tullin sivuston 

visuaalinen ilme on muutenkin hyvin johdonmukainen, sillä tietyt elementit näyttävät aina 

samanlaisilta ja elementtien asettelu on aina johdonmukainen. Sivusto näyttää siltä, että 

elementtien paikat on mietitty ja elementit luovat selkeän kokonaisuuden. Suomen tullin 

sivuillakin teema ja visuaalinen ilme ovat johdonmukaisia ja varsin miellyttäviä, mutta 

elementtien asettelu vaikuttaa satunnaiselta, kun sivua tarkastelee tullin toiminnasta 
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tietämätön henkilö, joka ei lisäksi tiedä, miten elementtien paikat on sivustoa jäsennettäessä 

ajateltu. Sivuston elementtien asettelun takana oleva logiikka ei siis välity satunnaiselle 

vierailijalle pelkästään sivua katselemalla, joten sivusto näyttää välillä siltä, että eri 

elementtejä on ladottu päällekkäin ilman, että on mietitty tärkeysjärjestystä tai 

johdonmukaisuutta. Sivuston asettelusta saa kuvan, että sivuston asettelua on ollut 

tekemässä ryhmä ihmisiä, joilla ei ole ollut yhteistä sopimusta, vaan jokainen on tehnyt 

hieman omalla tavallaan. Erityisesti silmiin pistävä elementti on ”Tarkemmin rajoituksista”-

ruudukko (ks. Kuva 27), joka on useammalla sivulla, mutta ei tunnu sopivan sivun muuhun 

sisältöön. Lisäksi ko. elementti on sijoitettu sivulle moninaisten muiden laatikoiden ja 

ruudukoiden väliin.  

 

 

Kuva 27: ”Tarkemmin rajoituksista”-ruudukko, joka on sijoitettu useammalle sivulle ilman 

kokemattomalle käyttäjälle ilmeistä tarkoitusta. (Tulli 2017c) 

 

Norjan tullin sivuston visuaalinen ilme muistuttaa mobiilisovellusta. Erilaiset animaatiot ja 

responsiiviset painikkeet ja linkit luovat sivustolle miellyttävän ilmeen. Jokaisella linkillä 

tai painikkeella on jonkinlainen animaatio tai teeman muutos. Suomen tullin sivuilla osa 

linkeistä ja painikkeista ei anna selkeää vastinetta käyttäjälle, kun hän vie hiiren osoittimen 

linkin tai painikkeen päälle. Australian tullin sivuilla eri käyttäjäryhmien välillä on vielä 

Saksan tullin sivujakin selkeämmin erilainen värimaailma. Valikoiden ja sisällön otsikoiden 

värit vaihtuvat sinisen, tummansinisen, tummanpunaisen ja harmaan välillä. Visuaalisen 

ilmeen johdonmukaisuus säilyy sivuston taustan ansiosta. Sivuston visuaalinen ilme tuo 

mieleen sanomalehden ja on hyvin miellyttävä. Teksti on helposti luettavaa, sillä vaaleita 

värejä käytetään tummilla taustoilla. Suomen tullin sivuihin verrattuna sivustosta saa hieman 

yhtenäisemmän vaikutelman taustan ansiosta. 

 

Sisältö on toteutettu Japania lukuun ottamatta hyvin kaikilla sivustoilla. Verratessa Suomen 

tullin sivuja muihin esiin nousevat etenkin Saksan tullin sivuilla käytetyt linkeistä tehdyt 
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sisällysluettelot pitkien sisältösivujen alussa ja lisätietolinkkien sijoittelu oikeaan laitaan. 

Suomen tullin sivuilla ei ole sisältösivuilla sisällysluetteloa, mutta lisätietolinkit on sijoitettu 

sivun loppuun varsin johdonmukaisesti, mikä ei ole yleisesti hyväksytty paikka niille. 

Lisätietolinkit on yleisesti totuttu näkemään sivuston oikeassa laidassa sisällön vierellä 

(Valtiovarainministeriö 2012, 56). Singaporen ja Norjan tullien sivustoilla sisältö on 

päivätty, jolloin käyttäjän on helpompi varmistua sisällön ajankohtaisuudesta. Suomen tullin 

sivuilla päiväystä ei ole tehty. 

 

Suomen tullin sivuilla muihin verrattuna hyvin on toteutettu asiakaspalveluelementti joka 

sisältösivun lopussa. Esimerkiksi Norjassa ja Ruotsissa samantyylinen elementti on 

toteutettu sisällyttämällä asiakaspalvelun tiedot näkyvästi sivun alatunnisteeseen. Sekä 

Suomessa että Saksassa on käytetty erityisen tärkeät asiat nostettu esille sisällön seasta 

värillisillä laatikoilla. Suomen, Singaporen, Norjan ja Saksan tullien sivuilla on hyvin 

toteutetut sisällön tulostustoiminnot. Suomen, Norjan ja Saksan tulleilla tulostuspainike on 

sijoitettu sisältösivujen alalaitaan ja Singaporen tullin sivuilla painike on sivun ylälaidassa. 

Kaikissa tapauksissa tulostustoiminto minimoi värien käytön ja turhat 

käyttöliittymäelementit pois. Kaikilla tullisivuilla sisällön seassa on hyödynnetty listoja ja 

taulukoita. 
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5 Kyselytutkimus 

Kyselytutkimuksella kartoitettiin nuorten kokemuksia Suomen tullin verkkosivuston 

käytöstä. Tutkimuksessa selvitettiin nuorten käyttökokemuksia ja syitä hyviin tai huonoihin 

kokemuksiin. Kyselytutkimuksen kohdeyleisönä on Lappeenrannan teknillisen yliopiston 

opiskelijat. Kyselytutkimuksessa kysyttiin liitteessä 4 esitetyt kysymykset, jotka liittyvät 

tullin verkkosivujen käyttökokemuksiin. Suurin osa kysymyksistä mahdollistaa vapaan 

vastauksen, eikä valmiiksi annettuja kyllä- tai ei-vastauksia. Tarkoituksena oli saada uusia 

ideoita opiskelijoilta. Kyselytutkimus toteutettiin SurveyLegend-verkkotyökalulla 

(www.surveylegend.com).  

 

5.1 Kyselytutkimuksen tulokset 

Kyselytutkimukseen osallistui 33 henkilöä, joista 20 vei kyselyn kokonaan loppuun saakka. 

Seitsemän henkilöä avasi kyselyn, mutta ei vastannut mihinkään ja kuusi henkilöä vastasi 

vain osaan kysymyksistä, mutta ei vienyt kyselyä loppuun asti. Vastaajista kaikki olivat 15–

29-vuotiaita. Noin kaksi kolmasosaa vastaajista oli käynyt joskus tullin sivustolla, ja sama 

osuus vastaajista koki, että he ovat joskus elämässään tarvinneet tietoa tullin toiminnasta. 

Noin joka kolmas vastaaja piti tullin toimintaan liittyviä asioita vaikeina ymmärtää. 

Yleisimmät syyt tullin sivuilla käymiselle olivat nettitullaus, tuotteiden tilaaminen 

ulkomailta, tuontirajoitukset, joutuuko tuotteesta maksamaan tullinmaksuja ja tullimaksujen 

etsiminen. Matkustamiseen liittyvät tullikäytännöt olivat suurimmaksi osaksi selviä 

vastaajille. Tulleihin ja tullauksiin liittyviin veroihin liittyvät asiat saivat paljon vastauksia 

ja monen mielestä asiat eivät ole kovin selviä. Velvollisuus maksaa tullimaksua on harvoin 

tullut yllätyksenä, mutta tullauksessa käytettävän tilatun tuotteen koodin, eli tullinimikkeen 

tai tavarakoodin, löytäminen on tuottanut vaikeuksia. 

 

Monen mielestä tullin toimintojen visualisointi auttaa niiden ymmärtämisessä. Vastaajien 

mielestä hyviä keinoja ovat kuvat, kuvaajat, listat, kaaviot ja videot. Visualisointia toivottiin 

esimerkiksi tullimaksuihin, veroihin, tullilaskuriin, tullattaviin tuotteisiin ja hintarajoihin. 

Visualisointiin toivottiin mahdollisuutta järjestellä esimerkiksi listan rivit niiden suosion 
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mukaan. Eli esimerkiksi eniten tullatut tuotteet ensin ja harvinaisemmat tuotteet viimeiseksi. 

Tullin sivuston yleisilmettä ja tiedon esitystapaa pidettiin pääosin hyvänä. Yleisilmettä 

kuvailtaan selkeäksi, yksinkertaiseksi, hyvännäköiseksi, asialliseksi, mukavaksi ja 

helppokäyttöiseksi. Kritiikkiä saivat käyttöliittymän ja yleisilmeen vanhanaikaisuus. 

Mikään yksittäinen osio ei ollut vaikea löytää. Erityismaininnan sai etusivulla oleva jako eri 

asiakasluokkiin (yksityinen ja yritys). Jakoa pidettiin hyödyllisenä, sillä se nopeuttaa 

asioiden löytämistä. Osa vastaajista toivoi yhteystietoja hieman näkyvämmin esille, kun 

toisten mielestä ne löytyivät helposti. Erillistä asiakaspalvelua ei kaivattu, mutta 

kehitysehdotuksissa tuotiin esille mahdollisuus keskusteluikkunan tuomisesta sivustolle. 

Asiakaspalvelija voisi vastailla kysymyksiin ikkunan avulla. Kehitysideoissa toivottiin myös 

hakukonetta tullinimikkeille. Taulukossa 8 on esitelty kuusi tullin sivustoon liittyvää 

väittämää, joita vastaajat arvostelivat asteikolla yhdestä viiteen. Sivusto koettiin 

hyödylliseksi ja yleisimmät syyt sivustolla käymiseen olivat netissä tullaaminen ja tiedon 

etsiminen. Tietoa etsittiin etenkin tullimaksuista, tullattavista tuotteista ja ulkomailta 

tilaamisesta. Etenkin netissä tullaaminen koettiin erittäin hyödylliseksi palveluksi. 

Yhdelläkään vastaajalla ei tullut mieleen, mitä uusia palveluita tulli voisi tarjota, tosin 

aikaisemmin mainittu tullinimikkeiden hakukone tuotiin esille vapaassa palautteessa. 

 

Taulukko 8: Kuusi väittämää tullin sivustosta ja kyselyn tulokset. 

Väite 1 
piste 

2 p. 3 p. 4 p. 5 p. Yht. 

Tekstisisältö oli selkeää ja 
ymmärsin lukemani. 

0  0   2   9   2  13 

Teksti ei sisältänyt vaikeita 
ammattisanoja tai muuten vaikeaa 
kieltä. (0 tähteä = teksti sisälsi 
paljon vaikeita ammattisanoja) 

0 0  6  5  2  13 

Sivuston rakenne oli helppo 
hahmottaa. 

0 3  2  5  3  13 

Sivuston eri osioiden välillä 
liikkuminen oli helppoa. 

0  1  4  5  3  13 

Etsimäni tiedon tai palvelun 
löytäminen oli helppoa. 

0  1  5  5  2  13 

Sivusto oli kokonaisuutena 
visuaaliselta ilmeeltään 
miellyttävä. 

0  2  4  4  3  13 

Yht. 0 
(0%) 

7 
(9%) 

23 
(29%) 

33 
(42%) 

15 
(19%) 

78 
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5.2 Tulosten analyysi ja johtopäätökset 

Tulosten perusteella voidaan sanoa, että tullin sivuston ulkoasu on keskitasoa parempi ja 

siihen ollaan varsin tyytyväisiä. Taulukossa 8 esiteltyjen väittämien perusteella tullin sivusto 

sai vastaajilta yhteensä 290 pistettä, kun 390 on suurin mahdollinen määrä. Tulos antaa 

yleisarvosanaksi sivustolle 3,7 asteikolla 1-5. Kyselyn perusteella parannettavia 

ominaisuuksia ovat käyttöliittymä ja yleisilmeen vanhanaikaisuus. Sivuston rakenteen 

hahmottaminen jakoi eniten mielipiteitä, mutta kukaan ei antanut sillekään huonointa 

arvosanaa. 

 

Kyselytutkimuksen tulosten perusteella vaikeasti ymmärrettäviä asioita on tullin 

toiminnassa, matkustamisessa, tullimaksuissa ja veroissa sekä velvollisuudessa maksaa 

veroja. Suosittuja teemoja, joihin tullin sivuilta etsittiin tietoa, olivat tullimaksut, tullaus 

netissä, ostaminen ulkomailta, tuontirajoitukset ja joutuuko tuotteesta maksamaan 

tullimaksuja. Vaikeinta oli ymmärtää milloin tullille pitää ilmoittaa tuotteesta, miten 

Tullattavat tavarat luokitellaan, mitkä tavarat tullataan, mitä ei tullata, tullaus netissä ja 

tullausprosessin kokonaiskuva. Lisäksi tietoa on kyselytutkimuksen mukaan välillä vaikea 

löytää, koska tietoa on liikaa ja monessa paikassa. Erityismaininnan saavat tullinimikkeet, 

jotka mainittiin useaan kertaan. Tullinimikkeitä on usein vaikea löytää ja niitä voi joutua 

etsimään soittamalla tullille. Tullinimikkeet löytyvät kahden valikon takaa tullin sivustolta. 

Tullinimikkeistä voisikin koota tullilaskurin tyyppisen osion etusivulle, jotta helpotetaan 

koodien löytämistä. 

 

Kaiken kaikkiaan kyselytutkimuksesta kävi ilmi, että suurin osa nuorista on kohdannut 

tilanteita, joissa on tarvinnut tietoa tullin toiminnasta. Suurin osa on myös käynyt tullin 

sivustolla etsimässä tietoa. Noin puolet vastaajista pitivät joitain tullin toimintoja vaikeasti 

ymmärrettävinä ja suurimmalle osalle visualisointi olisi hyvä keino selkeyttää vaikeita 

asioita. Tullin sivustoa pidettiin kokonaisuutena keskitasoa parempana, mutta sivustolta 

löytyi myös puutteita. Etenkin tullinimikkeiden löytämistä pidettiin haastavana. Löytämisen 

helpottamiseksi etusivulle voisi koota tullilaskurin tyyppisen osion, jossa koodit olisivat 

helposti saatavilla.  
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6 Tulosten yhteenveto 

Tässä pääluvussa kootaan yhteen kolmen edellisen pääluvun tulokset Suomen tullin sivuston 

kannalta. Edellisissä pääluvuissa on tehty havaintoja Suomen tullin verkkosivuista kolmella 

eri tavalla. Pääluvussa kolme haamuasioitiin sekä Suomen tullin että kuuden eri ulkomaisen 

tullin sivustoilla. Sivustoilta etsittiin hyvin ja huonosti toteutettuja ominaisuuksia pääluvussa 

kaksi esiteltyjen laatutekijöiden perusteella. Pääluvussa neljä samoja tullisivuja vertailtiin 

toisiinsa ja erityisesti Suomen tullin sivustoa verrattiin kiintopisteeksi valittuun Saksan tullin 

sivustoon. Pääluvussa viisi esiteltiin kyselytutkimus ja sen tulokset, jotka analysoitiin. 

 

Kolmannessa pääluvussa tärkeimmät havainnot liittyivät Suomen tullin etusivuun, 

navigointiin, käytettävyyteen, sisältöön ja vuorovaikutustapoihin. Etusivun todettiin antavan 

hyvän kuvan sivuston sisällöstä, mutta sivun pituutta voisi hieman lyhentää. Vertailussa 

ulkomaisiin tulleihin voitiin havaita, että useimmat etusivut olivat selkeästi Suomen tullin 

etusivua lyhyempiä. Esimerkiksi Norja ja Ruotsin tullien etusivuilla oli käytetty 

huomattavasti yksinkertaisempaa tyyliä. Suomen tullin etusivulla oli paljon huomiosta 

kilpailevia elementtejä, eikä yhtä selkeää pääelementtiä. Ulkomaisten tullien etusivuilla oli 

myös huomattavasti vähemmän elementtejä. Useilla ulkomaisilla tullisivuilla oli yksi 

selkeästi tärkein elementti, jonka ympärillä sivun reunoilla oli pienempiä ja hierarkiassa 

alempana olevia elementtejä. Osa kuvituskuvista oli turhia ja liikaa tilaa vieviä. Ehkä tärkein 

yksittäinen havainto etusivulla oli sivuston alatunniste, joka loi vahvan illuusion sivun 

päättymisestä. 

 

Suomen tullin sivuston käytettävyys on pääosin hyvällä tasolla. Käytettävyydestä löytyi 

muutamia epäjohdonmukaisuuksia, joita voi vielä parantaa. Esimerkiksi sivustolla olevia 

linkkejä ei aina ole käytetty johdonmukaisesti. Linkkien muotoilu ei ollut aina samanlainen 

ja hiiren osoittimen vieminen linkin päälle avasi vaihtelevasti vihjetekstin. Muita havaintoja 

käytettävyydestä olivat esimerkiksi takaisin sivun ylälaitaan vievien linkkien puuttuminen.  

Valikot ja navigointi sen sijaan oli toteutettu melko hyvin. Puutteet liittyivät tekstin 

fonttikokoon kapeilla näytöillä, hieman epäjohdonmukaisesti toteutettuun toisen tason 

valikkoon ja erilaisiin käytettävyyttä helpottaviin navigointiominaisuuksiin. Mainittava 

ominaisuus oli hyvin toteutettu navigointipolku, joka näyttää käyttäjälle hänen sijaintinsa 
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sivustolla. Parannettavaa oli erityisesti pienissä käytettävyyttä helpottavissa käytännöissä, 

kuten takaisin-linkkien ja sisällysluettelon lisääminen sisältösivuille. 

 

Suomen tullin sivuston sisältö oli toteutettu hyvin. Sivustolla oli tehty selkeä jako eri 

käyttäjäryhmien välillä ja jaon huomaaminen oli helppoa. Jakoa voi vielä Saksan tai 

Australian esimerkkien perusteella parantaa väriteemoilla tai muilla taustan tekstuureilla. 

Sisältöä on myös jaettu eri tullausprosessien mukaan. Sisällön yhteydessä oli linkkejä 

lisätietojen saamiseen joko tullin sivustolta tai muilta luotettavilta viranomaisten sivustoilta. 

Sisällön kielen todettiin olevan selkeää ja ymmärrettävää. Sisältösivuilta puuttuivat 

päiväykset, eli käyttäjälle ei käy ilmi, milloin sivustoa on viimeksi muokattu. Muita 

huomioita Suomen tullin sivustosta olivat sivuston visuaalinen ilme, asiakaspalvelu ja 

yhteystiedot. Visuaalisen ilmeen todettiin olevan yhdenmukainen ja yhtenevä tullin logon 

kanssa. Selkeän asiakaspalveluosion puuttuminen oli yksi havaituista puutteista. 

Asiakaspalvelu sai kyselytutkimuksessa hieman ristiriitaisia vastauksia. Ilmi tuli 

mahdollisuus pikaviestitoiminnosta, tosin osa oli sitä mieltä, että yhteystiedot olivat helposti 

saatavilla. 

 

Työn rajaus nuorten näkökulmaan osoittautui hyödylliseksi, sillä kyselytutkimuksen 

mukaan kaksi kolmasosaa nuorista on käynyt tullin sivuilla ja tarvinnut tietoa tullin 

toiminnasta. Johdannossa esitetty olettamus osoittautui siis oikeaksi: Nuoret ovat paljon 

tekemisissä tullin kanssa. Kyselytutkimuksen tärkeimpiä tuloksia olivat vaikeasti 

ymmärrettävät teemat tullitoiminnassa ja tullinimikkeiden lisääminen helpommin saataville. 

Moni nuori oli vieraillut tullin sivuilla ja tarvinnut tietoa tullin toiminnasta. Osa tullin 

prosesseista ja toiminnasta oli nuorten mielestä vaikeasti ymmärrettävissä. Visualisointia 

pidettiin hyvänä keinona selittää vaikeita asioita. Tärkeimpänä uutena palveluna toivottiin 

tullikoodien hakutoimintoa helposti saataville. 

 

Yhteenvetona tuloksista voidaan sanoa, että Suomen tullin sivuston yhtenäisyyttä voisi 

parantaa käymällä koko sivuston läpi ja etsimällä poikkeavat elementtien ja visuaalisen 

ilmeen toteutukset ja yhtenäistämällä löytyneet poikkeavuudet. Samalla jokaisesta 

elementistä tehdään esimerkki, jonka perusteella uudet elementit toteutetaan.  
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7 Johtopäätökset 

Tässä pääluvussa esitellään työn tuloksista vedettävät johtopäätökset eli mitä työn tulosten 

analyysin avulla voidaan sanoa Suomen tullin verkkosivuista, ja mitä kehitysehdotuksia 

voidaan esittää. Yleisesti pääluvussa kuusi esiteltyjen tulosten perusteella voidaan sanoa, 

että Suomen tullin verkkosivut ovat pääosin hyvällä tasolla ja vastaavat hyvin pääluvussa 

kaksi esiteltyjä hyvän käytettävyyden ohjeita. Tiedon esitystavan ja sivuston yleisen 

käytettävyyden kannalta tullin sivuille voidaan tehdä muutamia parannuksia, joista osa on 

peräisin ulkomaisilta tullisivuilta ja osa erilaisista suosituksista. 

 

Käytettävyyden ja tiedon löytämisen kannalta Suomen tullin verkkosivujen etusivua voisi 

lyhentää nykyisestä. Etusivulla on paljon erilaisia elementtejä, joiden järjestyksen tarkoitus 

ei välttämättä ole selkeä sivustolla vierailevalle käyttäjälle. Yksinkertaista 

parannusehdotusta on vaikea kehittää, ja siksi jatkotutkimusta olisi hyvä tehdä optimaalisen 

järjestyksen löytämiseksi. Esimerkiksi optimaalista järjestystä voisi yrittää tuottaa pienellä 

testiryhmällä. Jokaisen testiryhmän jäsenen tehtävänä olisi järjestää etusivu hyväksi 

katsomallaan tavalla näkemättä toisten järjestystä. Lopputuloksena voitaisiin nähdä, kuinka 

ihmiset intuitiivisesti järjestävät sivuston etusivun. Etusivulla yksi tärkeä parannus on 

evästeistä ilmoittavan alapalkin muokkaaminen. Ilmoituksesta voi tehdä esimerkiksi neliön 

johonkin kulmaan, jolloin se ei luo illuusiota sivuston päättymisestä. 

 

Sivuston käytettävyyden parantamiseksi voidaan tehdä muutamia parannusehdotuksia. 

Koko sivuston jako yksityishenkilöiden ja yritysten osioihin kannattaa säilyttää. 

Samanlainen jako oli tehty lähes kaikilla pääluvussa 3 esitellyistä tullisivuista. Lisäksi jako 

sai kehuja kyselytutkimuksessa. Pää- ja sivuvalikkoja sen sijaan voisi selkeyttää luomalla 

luonnollisemman yhteyden eri valikkotasojen välille. Nyt eri valikkotasojen välissä on 

sisältöä kokoava sivu. Mallia voi ottaa esimerkiksi Saksan tullisivuista, jossa yhteys on 

selkeämpi. Pää- ja sivuvalikkojen yhdistelmä ei sinällään kaipaa muutosta, sillä samanlainen 

yhdistelmä on toteutettu hyvin monella tullisivustolla. Erityisesti käytettävyyttä parantavana 

ominaisuutena Suomen tullin sivuille voisi lisätä takaisin sivun yläreunaan vievät linkit 

pitkille sisältösivuille. Sivun yläreunaan vievät linkit on hyvä yhdistää sisältösivujen alkuun 

sijoitettavalla sisällysluettelolla, josta käyttäjä pääsee nopeasti tarvitsemansa sisällön pariin. 
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Sisältösivujen alussa oleva sisällysluettelo toimii myös ankkurinlinkkilistana, jonka linkit 

vievät käyttäjät tietyn sivulla olevan sisällön pariin. Sisältösivun asioiden tiivistäminen 

helpottaisi merkittävästi tiedon etsimistä ja löytämistä.  

 

Suomen tullin sivuilla olisi selvitettävä asiakaspalvelun laadun ja määrän tarve, ja tutkittava 

onko nykyinen asiakaspalvelu riittävä. Yhdelläkään työssä esitellyistä tullisivuista ei ollut 

käytössä pikaviestimahdollisuutta, mutta pikaviestiominaisuuden hyödyllisyys tuotiin esiin 

esimerkiksi kyselytutkimuksessa. Jatkotutkimusehdotuksena voisi selvittää kohtaavatko 

pikaviestiominaisuudesta koituvat kustannukset ja hyöty toisensa, eli onko ominaisuuden 

lisääminen tullille kannattavaa. Ehdottomasti hyödyllistä olisi lisätä etusivulle nykyistä 

selkeämpi linkki asiakaspalvelusivulle, kuten on tehty esimerkiksi Singaporessa (ks. Kuva 

26). 

 

Visuaaliselta ilmeeltään Suomen tullin sivusto on hyvällä mallilla ja myös kyselytutkimus 

tukee tätä väittämää. Tärkeintä visuaalisessa ilmeessä on, että sivusto vaikuttaa yhtenäiseltä, 

mutta visuaalinen ilme voi vaikuttaa myös käytettävyyteen. Saksan tullin sivuilla oli käytetty 

hieman erilaista väriteemaa eri kohderyhmien sivustolla. Tällaista voisi harkita myös 

Suomen tullin sivustolla. Visuaalista ilmettä voidaan entisestään parantaa 

yhdenmukaistamalla samanlaiset elementit, esimerkiksi linkit ja painikkeet, jolloin niiden 

käyttötarkoitus on helpompi ymmärtää. Lisäksi elementtien tulisi olla sivustolla aina 

johdonmukaisesti samoilla paikoilla ja suositeltavaa olisi seurata yleisesti hyväksyttyjä 

paikkoja eri elementeille. Elementtien asettelussa voisi käyttää samaa menettelyä, kuin 

etusivunkin asettelussa, sillä asettelen taustalla oleva logiikka ei aina välity satunnaiselle 

vierailijalle kovin helposti. 

 

Kyselytutkimuksessa ilmi tulleita parannusehdotuksia ovat tulliprosessien selventäminen ja 

tullinimikkeiden helpompi saatavuus. Useat eri tulliprosessit koettiin vaikeiksi ymmärtää ja 

ymmärtämisessä monia auttoi esimerkiksi visualisoiminen. Tullin sivuilla käytettyä kieltä ei 

sinänsä koettu erityisen vaikeaksi ymmärtää, mutta tietoa oli välillä vaikea löytää. Erityisen 

vaikeaa oli löytää tullinimikkeitä, joista voisikin koota oman hakukoneensa tullin etusivulle.  
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Liitteet 

Liite 1: Yhdysvaltain terveysministeriön verkkostandardeja 

Standardi Selitys 

Navigointi 

näppäimistöllä 

Näppäimistöllä tulee voida navigoida sivustolla ja esimerkiksi 

lomakkeissa. 

Adobe Flashin 

käyttö 

Adobe Flash –pohjaisten elementtien käyttöä tulee välttää ja 

käyttäjän täytyy itse saada valita, haluaako käyttää flashia.Flashin 

sijaan voidaan sivustolla käyttää esimerkiksi HTML5-elementtejä. 

Linkkien muotoilu Linkit tulee alleviivata. Klikkaamattomat linkit tulee värjätä 

sinisellä ja klikatut magentalla. 

Linkkien 

yhtenäisyys 

Jos sivulla on useita linkkejä, jotka vievät samaan paikkaan, tulee 

kaikkien muuttaa väriä, kun yhtä painetaan. 

Lomakkeen 

pakollisten kenttien 

merkkaus 

Pakolliset kentät tulee merkata joko asteriskilla (*) tai sanalla 

”Vaadittu” (”Required”). Pakolliset ja vapaaehtoiset kentät on 

hyvä ryhmitellä erikseen. 

Leipäteksti Leipätekstin koko tulee olla 12 tai enemmän ja fontin tulee olla 

Verdana tai Arial. Valittua fonttia tulee käyttää johdonmukaisesti 

koko sivustolla. Poikkeuksina otsikot h1, h2, jne. 

Fontin 

suurentaminen 

Käyttäjän tulee voida suurentaa fonttia jokaiselta sivulta. 

Ladattavat 

tiedostot 

Ladattavien tiedostojen ohella täytyy ilmoittaa tiedoston koko ja 

tyyppi sekä tarjota linkki ohjelmaan, jolla tiedostoa voi katsoa. 

Pallo- ja 

numerolistat 

Palloilla merkattua listaa käytetään, kun listattavat asiat ovat 

samanarvoisia ja numeroita kun listattavilla asioilla on 

arvojärjestys. 

Teksti ja tekstin 

tausta 

Mustaa (tai tummaa) tekstiä tulee käyttää vaalealla taustalla. 

(jatkuu) 
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Valintanappien 

(engl. radio button) 

käyttö 

Valintanappeja käytetään, kun käyttäjän täytyy valita useasta 

vaihtoehdosta yksi. Klikattavan alueen tulee kattaa myös teksti. 

Linkki kuvassa Jos kuva toimii myös linkkinä, täytyy alla olla sama linkki myös 

tekstinä. 

Käyttäjäystävälliset 

virhesivut 

Esim. 404-virhe ilmoittaa: ”URL:ää ei löydy. Tarkoititko 

*******?” 

Palaute 

lomakkeista 

Käyttäjälle tulee antaa palautetta hänen lähetettyään lomakkeen. 

Kuvat Kuvia täytyy käyttää tekstiä täydentävinä elementteinä, ei 

koristeina. Kuvat lisäävät sivuston selkeyttä ja ymmärrettävyyttä. 

Käyttäjillä on lisäksi havaittu negatiivinen reaktio yrityksiin, jotka 

käyttävät kuvia omista työntekijöistään tai kaupallisia kuvia (engl. 

stock photo). 

Linkit ulkopuolelle Sivuston täytyy selkeästi ilmoittaa, jos linkki vie organisaation 

ulkopuolelle. Muutoin käyttäjät saattavat hämmentyä ja luulla, että 

linkitetty sivu on osa organisaatiota. 

Valtiolliset sivut ja 

politiikka 

Valtiolliset sivut eivät saa linkittää poliittisille sivustoille. 

Linkki etusivulle Sivuston jokaisella sivulla tulee olla linkki etusivulle. 

Näytön resoluutio Sivustot tulee suunnitella yleisimmin käytössä oleville 

resoluutioille. Resoluution kasvaessa on otettava huomioon, että 

osa käyttäjistä katsoo sivustoa pienempänä kuin koko näytöllä. 

Navigointipolku Sivustolla tulee aina näyttää reitti, jotka pitkin tiettyyn sivun osaan 

on päästy. Esim. Etusivu > Kartta > Osoite 

Allekirjoitukset Allekirjoituksia ei tule näyttää sivustolla sellaisenaan, vaan ne 

tulee korvata muodolla /Allekirjoitus/. Esim. /Erkki Esimerkki/ 

Tekstin muotoilu Tekstiä on helpompi lukea, kun lauseet alkavat isolla kirjaimella ja 

kursivointia sekä lihavointia on käytetty säästeliäästi. 

(U.S. Department of Health & Human Services, i) 

Liite 1. (jatkoa) 
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Liite 2: Nielsenin heuristiikat 

Heuristiikka Selitys 

Yksinkertainen ja 

luonnollinen 

vuorovaikutus 

Käyttäjän ja järjestelmän välisessä vuorovaikutuksessa ja 

kanssakäymisessä ei saa olla asiaan kuulumatonta tai harvoin 

käytettyä tietoa. Turha tieto kilpailee asiaan kuuluvan tiedon 

kanssa huomiosta. Kaiken tiedon pitäisi olla luonnollisessa ja 

loogisessa järjestyksessä. 

Järjestelmän tulee 

käyttää käyttäjän 

kieltä 

Järjestelmässä tulee käyttää käyttäjien tuntemaa kieltä, johon 

kuuluu sanat, virkkeet ja konseptit, jotka ovat tuttuja käyttäjälle jo 

entuudestaan. 

Tarjoa selkeä reitti 

takaisin 

Käyttäjät valitsevat välillä toimintoja vahingossa ja tarvitsevat 

selkeän paluutoiminnon tällaisia tilanteita varten. Käyttäjän tulee 

voida palata takaisin ei-toivotusta toiminnosta ilman ylimääräistä 

dialogia palvelun kanssa. Palvelun tulee tukea kumoa- ja tee 

uudelleen-toimintoja. 

Johdonmukaisuus Käyttäjien ei tule joutua tilanteeseen, jossa he joutuvat miettimään 

tarkoittavatko samat sanat tai käsitteet eri asioita eri tilanteissa. 

Tietty järjestelmän toiminto pitää aina johtua tietystä käyttäjän 

toiminnosta. 

Virheiden 

estäminen 

Huolellisesti tehtyjen virheilmoitusten sijaan kannattaa keskittyä 

virhetilanteiden syntymisen estämiseen. 

Minimoi käyttäjän 

tarve muistaa 

asioita 

Käyttäjällä ei pidä olla tarvetta muistaa asioita, vaan muistettavat 

asiat tulee olla näkyvillä. Esimerkiksi ohjeet toiminnallisuuden 

käyttöön tulee olla näkyvillä tai helposti saatavilla. 

Tarjoa käyttäjälle 

selkeitä 

virheilmoituksia 

Virheilmoituksissa ei pidä syyttää käyttäjää virheestä, vaan 

ilmoittaa, mitä järjestelmässä tapahtui. Virheilmoituksessa myös 

kerrotaan, mitä käyttäjän kannattaa tehdä seuraavaksi. 

Anna palautetta Järjestelmän tulee jatkuvasti pitää käyttäjä ajan tasalla siitä, mitä 

järjestelmässä tapahtuu. 

(Molich and Nielsen, 1990)  
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Liite 3: Verkkopalveluiden käyttöön liittyviä kriteereitä 

Kriteeri Huomiot 

Verkkopalvelu löytyy 

helposti 

- Verkko-osoite on ymmärrettävä ja luonnollinen 

- Eri hakukoneet löytävät verkkosivuston 

Verkkopalvelua voi 

käyttää eri kielillä 

- Kielilaki 

- Kielivaihtoehdot ovat näkyvästi esillä samalla paikalla 

joka sivulla 

Verkkopalvelua voi 

käyttää erilaisissa 

teknisissä ympäristöissä 

- Skaalautuvuus erikokoisille näytöille 

- Mobiilikäyttöön optimoitu käyttöliittymä 

Käyttö on nopeaa ja 

tehokasta 

- Nopeat latausajat, ei ylimääräisiä apuohjelmia tai 

raskaita elementtejä 

- Etusivu antaa kuvan sivuston sisällöstä ja 

kohderyhmistä 

- Palvelu etenee käyttäjän kannalta johdonmukaisesti ja 

nopeasti 

- Käytettävät termit ovat käyttäjälle tuttuja 

- Sivujen tulostus on sujuvaa, tarvittaessa sivusta on 

muodostettu erillinen tulostettava versio 

Navigointi ja tiedon 

löytäminen ovat 

yksinkertaisia ja 

helppoja 

- Navigaatio ja sivun olennaisin sisältö on helppo 

hahmottaa 

- Varsinainen sisältö on nähtävillä ilman vierittämistä 

- Sivulla on navigoimista helpottavia linkkejä 

(ristiinlinkitykset ja ankkurilinkit) 

- Tietoa voidaan hakea eri tavoilla 

- Käyttäjän sijainti esitetään selkeästi kaikilla sivuilla 

- Sivuston eri osiot on erotettu visuaalisilla keinoilla 

toisistaan 

- Siirtyminen edelliselle sivulle ja etusivulle on helppoa 

(jatkuu) 
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Linkit ovat kuvaavia ja 

toimivia 

- Linkit ovat kuvaavia ja selkeitä 

- Linkkien käyttö on johdonmukaista 

- Linkit on helppo erottaa tietosisällöstä 

Käyttöliittymä on 

selkeä, yhdenmukainen 

ja ymmärrettävä 

- Visuaalinen ilme tukee verkkosivuston tavoitteita ja on 

selkeästi yhdistettävissä palvelun tarjoajaan 

- Terminologia on selkeää 

Käyttäjää neuvotaan 

verkkosivuston 

käytössä 

- Perustoiminnot ovat yksinkertaisia 

Verkkopalvelu 

ehkäisee, sietää ja 

korjaa virheitä 

- Lomakkeiden pakolliset tiedot on merkitty selkeästi 

Asettelu ja visuaalinen 

ilme on toteutettu sekä 

viestinnällisesti että 

saavutettavasti 

- Varsinainen sisältö ja toiminnot ovat sivuilla 

pääosassa 

- Tärkein sisältö on selkeästi erotettu muusta sisällöstä 

- Käyttöliittymässä käytetään vakiintuneita 

asettelutapoja 

(Valtiovarainministeriö 2012) 

  

Liite 3. (jatkoa) 
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Liite 4: Kyselytutkimuksessa kysyttävät kysymykset 

Kysymys 

Ikä 

Oletko koskaan vieraillut Suomen tullin sivuilla (www.tulli.fi)? 

Onko elämässäsi tullut vastaan tilanteita, joissa olisit tarvinnut tietoa esimerkiksi 

tuontirajoituksista, tavaroiden tullaamisesta tai netistä tilaamisesta? 

Ovatko jotkin tullin toimintaan liittyvät asiat vaikeita ymmärtää? Mitkä? 

Minkä takia vierailit tullin sivuilla? 

Olivatko jotkin matkustamiseen liittyvät tullikäytännöt epäselviä? Mistä aiheista oli 

vaikea löytää tietoa ja miksi tietoa oli vaikea löytää? 

Ovatko tulleihin ja tullauksiin liittyviin veroihin liittyvä asiat selkeitä? Mikä on 

epäselvää ja miksi? 

Onko velvollisuus maksaa tullimaksua jostakin tuotteesta tullut joskus yllätyksenä? 

Minkä takia tilanne tuli yllätyksenä? Olivatko esimerkiksi tullaukseen liittyvät 

pelisäännöt (tullausrajat, prosentit) vaikeasti tulkittavia? Jos mahdollista, anna esimerkki 

Olisiko tullimääräyksiä helpompi ymmärtää, jos määräykset olisi visualisoitu (kuvat, 

videot, kuvaajat, jne.)? Minkälainen visualisointi auttaisi juuri sinua? 

Jäikö tullin sivuston yleisilmeestä tai tiedon esitystavasta mieleen hyviä tai huonoja 

puolia? Oliko sivustoa helppo käyttää? Selitä lyhyesti. 

Kun viimeksi käytit tullin sivuja, mikä oli käyttötarkoituksesi. Koitko tullin sivuston 

tällöin hyödylliseksi? 

Millaisia uusia sähköisiä palveluita kaipaisit tullilta jatkossa? Minkälaisessa tilanteessa 

uudesta palvelusta olisi apua? 

Mitkä asiat olivat tullin sivuilla helppoja löytää? Mitkä asiat olivat selkeimmin esitetty? 

Arvioi seuraavien tullin www-sivuihin (www.tulli.fi) liittyvien väitteiden 

paikkansapitävyyttä. 

- Tekstisisältö oli selkeää ja ymmärsin lukemani. 

- Teksti ei sisältänyt vaikeita ammattisanoja tai muuten vaikeaa kieltä. (0 tähteä = 

teksti sisälsi paljon vaikeita ammattisanoja; 5 tähteä = teksti ei sisältänyt lainkaan 

vaikeita ammattisanoja) 

- Sivuston rakenne oli helppo hahmottaa. 

- Sivuston eri osioiden välillä liikkuminen oli helppoa. 

- Etsimäni tiedon tai palvelun löytäminen oli helppoa. 

- Sivusto oli kokonaisuutena visuaaliselta ilmeeltään miellyttävä.  

(jatkuu) 
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Tarvitsitko asiakaspalvelua sivustolla vieraillessasi? Löysitkö sivustolta hakemasi 

asiakaspalveluosion tai yhteystiedot? 

Muut kehitysideat. Anna vapaasti palautetta tullin verkkosivuista ja verkkopalveluista. 

 

Liite 4. (jatkoa) 


