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Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli suunnitella käyttöliittymä automaattisen 

kuitintunnistuksen hakemien tietojen esittämiseen. Työ tehtiin Visma Solutions Oy:lle ja 

työssä haluttiin tutkia mahdollisuuksia parantaa olemassa olevan sovelluksen 

kululaskuprosessia. Kululaskuprosessin yksinkertaistaminen automaattisen kuitintunnistuksen 

avulla voisi nykyisten teknologioiden avulla säästää käyttäjiltä merkittävästi aikaa toistuvalta 

työltä. Kandidaatintyössä tarkasteltiin kuitintunnistuksesta tehtyjä tutkimuksia ja 

käyttöliittymäsuunnittelun menetelmiä. Kandidaatintyössä käytetty käyttöliittymäsuunnittelun 

prosessi koostui tehdyistä käyttäjähaastatteluista, joiden perusteella rakennettiin aluksi yksi 

prototyyppi, joka esitettiin käyttäjille. Käyttäjiltä kysytyn palautteen perusteella rakennettiin 

toinen prototyyppi ratkaisemaan esitetty tutkimusongelma. Lisäksi käyttäjien antaman 

palautteen avulla voitiin vetää johtopäätös kuitintunnistuksen säästämästä ajasta, joka oli 

tutkitun sovelluksen tapauksessa keskimäärin kolme minuuttia.  
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The goal of this bachelor’s thesis was to design a prototype user interface for presenting 

automatically retrieved data from a receipt detection system. The thesis was done for Visma 

Solutions Oy. Goal was to research the possibility to save time from manual labor by 

investigating the possibility to implement automatic receipt detection. In the bachelor’s thesis 

literature was reviewed for existing applications of automatic receipt detection and user 

interface design process. User interface design process used in this thesis consisted of user 

interviews that allowed for the design of the first prototype. The first prototype was shown to 

the users and feedback was collected. Feedback was used to further develop the prototype to a 

second version to successfully answer the main research question. In addition, conclusion was 

made from the prototype and user interviews to assess the amount of time saved by automatic 

receipt detection. In the case of the mobile application researched, the time was on average 3 

minutes.
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TYÖSSÄ KÄYTETTÄVÄT LYHENTEET JA NIIDEN SELITYKSET 

 
ALV = Arvonlisävero 

GPS (Global positioning system) = Maailmanlaajuinen paikallistamisjärjestelmä  

NFC (Near field communication) = Kapean kaistan ja lyhyen etäisyyden tiedonsiirtojärjestelmä 

OCR (Optical character recognition) = Automaattinen merkkien tunnistaminen 

UI (User Inteface) = Käyttöliittymä 

UX (User Experience) = Käyttökokemus 
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1 JOHDANTO 
 

1.1 Tausta 

 

Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan käyttäjälähtöistä käyttöliittymäsuunnittelua, tavoitteena 

suunnitella käyttöliittymäprototyyppi automaattisen kuitintunnistuksen toteutusta varten. Työ 

on tehty yritykselle Visma Solutions Oy. Käyttäjätutkimus on toteutettu Netvisor-

mobiilisovelluksella ja käyttöliittymä rakennetaan noudattaen mobiilisovelluksen 

vakiintunutta ulkoasua. Käyttöliittymän suunnittelua ja toteutusta on tarkasteltu prosessin 

edetessä käyttäjätutkimuksilla ja kyselyillä. 

 

Jokaisen Suomessa toimivan yrityksen on pidettävä omasta toiminnastaan kirjanpitoa ja 

seurattava omaa talouttaan (Kirjanpitolaki 1997/1336). Tarkka talouden seuranta ja 

kahdenkertainen kirjanpito voi olla vaikeaa ja työlästä tehdä täysin käsin, joten manuaalista 

työtä helpottamaan on tehty erilaisia sähköisiä ratkaisuja. Esimerkiksi erilaiset kuitit maksuista 

ja ostoista on voitu viedä sähköiseen muotoon kuvaamalla tosite ja kirjoittamalla tiedot 

tekstikenttiin. Kululaskuprosessin helpottamista haluttiin tutkia tässä kandidaatintyössä 

tehtävällä käyttäjätutkimuksella. Onnistumalla automatisoimaan osa kirjanpidon prosessista 

kokonaan, voitaisiin vähentää riskiä inhimillisiin virheisiin ja säästää käyttäjän aikaa 

manuaaliselta työltä. Tutkimuksessa otettiin lisäksi huomioon, että käyttäjän vastuulle jäisi silti 

tietojen tarkastaminen käsin. 

 

Työkaluja kuvan lukemiseen ja tekstin tunnistamiseen on jo olemassa. OCR, eli automaattinen 

merkkien tunnistus, on yksi keino saada kuitin tieto sähköiseen muotoon (Hamad and Kaya, 

2016). Muita keinoja voisi olla vaikkapa erilaiset sähköiset kuittijärjestelmät, joilla kuittien 

tieto välitetään suoraan kuittien tietoja käsittelevään järjestelmään. Tällaiset järjestelmät ovat 

kuitenkin vaikeita toteuttaa yleisesti kaikille kuiteille ja eri pankkien järjestelmille varsinkin, 

jos jollakin pankilla, kauppaketjulla tai palveluntarjoajalla on jo käytössä oma järjestelmä. 

OCR-teknologiaa voidaan käyttää tuotteiden tai palveluiden nimiä ja hintoja lukiessa osto- ja 

maksukuiteista (Hamad and Kaya, 2016). Tällöin kuiteista saataisiin suoraan tarvittava tieto 

sähköiseen muotoon, välittämättä siitä, onko maksuvälineenä toiminut käteinen vai 

pankkikortti. Teknologiaa voitaisiin käyttää lukemaan tietoa minkä tahansa palveluntarjoajan 
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tai jälleenmyyjän kuitista. Kuitista luettu tieto voitaisiin sen jälkeen syöttää automaattisesti 

tekstikenttiin, jolloin pystyttäisiin poistamaan käyttäjältä tarve syöttää tietoa itse. 

 

OCR-työkalujen avulla on mahdollista toteuttaa täysin automatisoitu 

kuitintunnistusjärjestelmä. OCR-järjestelmän kehittäminen kuittien tunnistukseen on yksi 

vaihe monivaiheisessa prosessissa, jos OCR-järjestelmä halutaan tuoda yleisesti käyttöön jo 

valmiiseen tai tekeillä olevaan mobiilisovellukseen. Ominaisuutta kehittäessä pitää ottaa 

huomioon, että kululaskujärjestelmät ovat usein kytkettynä suurempaan kokonaisuuteen, 

jolloin tietoturvan oikeaoppinen käsittely on oltava hoidettu ennen ominaisuuden 

käyttöönottoa. Pelkkä OCR-teknologia ja kuitintunnistusjärjestelmästä ulos saatu raaka 

tekstinä oleva tieto ei myöskään riitä, vaan tiedot täytyy erikseen poimia ja lajitella oikeaan 

muotoon, jotta järjestelmä voi käyttää tietoa oikein. Käyttöliittymän kehitys liittyy myös 

vahvasti koko prosessiin, sillä on loppujen lopuksi käyttöliittymän vastuulla näyttää tieto 

käyttäjälle selkeällä tavalla niin, että käyttäjä ymmärtää ja osaa korjata automaation tekemät 

virheet, jos niitä esiintyy. 

 

1.2 Tavoitteet ja rajaus 

 

Työn tavoitteena on vastata seuraaviin tutkimuskysymyksiin: Miten automaattisen 

kuitintunnistuksen antamat kuitin tiedot voidaan esittää käyttäjälle selkeällä ja 

käyttäjälähtöisellä käyttöliittymällä? ja Miten kuitintunnistus vaikuttaisi kululaskuprosessin 

kestoon Netvisorin mobiiliapplikaatiossa? Työ keskittyy ensimmäiseen 

tutkimuskysymykseen, jonka ratkaisun jälkeen voidaan tehdä käyttäjätutkimusta tehdyn 

prototyypin avulla. 

 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen haluttiin vastata tutkimustiedon pohjalta toteutettavan 

käyttöliittymän avulla. Kokonaisuudessaan käyttöliittymän toteutus oli pitkä projekti, johon 

kuului useita eri työvaiheita. Käyttöliittymän suunnittelu voitiin aloittaa vasta sitten, kun oli 

kerätty tarpeeksi tutkimustietoa käyttäjiltä. Käyttäjiltä täytyi myös osata kerätä oikea tieto 

oikeassa muodossa, joten tutkimusta tehtiin myös käyttäjätutkimuksien tekemisestä niin 

kirjallisuudesta kuin myös haastattelujen avulla. Käyttöliittymän suunnittelussa otettiin myös 

huomioon eri seikkoja mobiiliin tehtävän käyttöliittymäsuunnittelun osalta.  
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Toiseen tutkimuskysymykseen vastaaminen vaati toteutettua käyttöliittymäprototyyppiä, jossa 

on otettu huomioon eri seikat käyttäjälähtöisessä käyttäjäsuunnittelussa. 

Käyttöliittymäprototyyppi tehtiin noudattaen vakiintunutta ulkoasua ja kerättyä tutkimustietoa, 

joten käyttöliittymän suunnittelun jälkeen pysyttiin keskittymään täysin säästetyn ajan 

arviointiin. Ajan arviointi toteutettiin toteutetun käyttöliittymäprototyypin tutkimisella ja 

käyttäjiä haastattelemalla.   

 

1.3 Työn rakenne 

 

Työn luvussa numero 2 tarkastellaan tehtyjä tutkimuksia toimialaan ja aiheeseen liittyen. 

Tarkastellaan, minkälaista tutkimusta ja minkälaisia innovaatioita aiheesta on jo tehty. 

Tarkastellaan, miten kuitintunnistus toimii osana digitaalista taloushallintoa, minkälaisia 

haasteita kuitintunnistuksen toteutuksessa on todettu ja miten kuitintunnistus on parantanut 

taloushallinnon prosesseja. 

 

Työn kolmannessa luvussa kuvataan aluksi tutkimusongelma ja erilaiset haasteet, joita 

ongelman ratkaisussa voi tulla vastaan. Esitetään keinot, joilla tietoa kerättiin tutkimuksen 

aikana käyttöliittymää varten tehtävään käyttäjätutkimukseen. Työn neljäs luku kuvaa 

käyttäjätutkimuksen menetelmiä, joita niin kirjallisuudesta kuin asiantuntijoiden haastattelujen 

kautta. Luvussa 5, käyttäjätutkimus, kootaan yhteen tehty tutkimus sovelluksen 

toiminnallisuuden lisäämisestä ja tehdään johtopäätökset käyttäjien tarpeesta 

kuitintunnistukselle. Luvussa kootaan käyttöliittymän määrälliset ja laadulliset vaatimukset, 

joiden pohjalta voidaan alkaa suunnittelemaan käyttöliittymän prototyyppiä. 

 

Kuudennessa luvussa kootaan käyttöliittymän toteutukseen vaikuttavista tekijöistä tehtyjä 

tutkimuksia ja ohjeita. Luvussa pohditaan käyttöliittymän toteutusta kirjallisuuden kautta, 

jonka lisäksi esitetään toteutettu käyttöliittymäsuunnitelma. Luvussa myös vertaillaan 

aikaisempaan käyttöliittymää uuteen ja huomioidaan käyttäjien antamat huomiot 

käyttöliittymästä. Seitsemännessä luvussa kootaan johtopäätös tehdystä tutkimuksesta ja 

vastauksista tutkimuskysymyksiin. 
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2 KUITINTUNNISTUKSESTA TEHTY TUTKIMUS JA 

INNOVAATIOT 
 

Kuitintunnistus ja kuvan lukeminen tekoälyn avulla ovat molemmat melko uusia teknologioita. 

Tiedon löytäminen aiheesta osoittautui hankalaksi, mutta seuraavilla hakusanoilla löytyi 

joitakin artikkeleita automatisoidusta kuittien tiedon syöttämisestä. Haku toteutettiin 

tieteellisistä artikkeleista ja julkaisuista Google Scholar-palvelun avulla. 

1. automatic receipt data detection 

2. sales receipt data with optical character recognition 

3. optical character recognition in receipt scanning 

4. automaattinen kuitin tunnistus 

 

Hakutuloksista kuitenkin merkittävä osa on rekisteröityjä patentteja. Suurin osa patenteista 

sivuaa vain yhtä hakusanaa, mutta osa patenteista on myös suoraan ratkaisuja kuitin 

lukemiseen. Työssä tutkittiin kolmea patenttia, joiden ajateltiin olevan olennaisia 

kandidaatintyön tutkimuksen kannalta. Hakusanoilla saatiin jo enemmän varsinaisia 

tutkimuksia ja opinnäytetöitä, kun rajattiin hakutuloksista patentit pois. 

 

2.1 Automaattista kuitintunnistusta soveltavat patentit 

 

Ensimmäisessä tässä työssä tarkastellussa patentissa (US 9,659,327 B2. 2017.) 

kuitintunnistusta on lähestytty luottokorttitietojen varmistamisen motivoimana. Myös tämän 

työn taustatutkimuksen osalta huomataan, että 2012 haetussa patentissa ei ole löydetty 

vastaavia töitä tai vastaavaa keinoa luottokorttitietojen varmistamiseen kuittien osalta. Työn 

motivointina toimii tietojen täsmäämisen työläys ja hankaluus manuaalisena työnä, mikä on 

haluttu viedä käyttäjältä järjestelmälle. Järjestelmä käyttää sisäverkossa ohjelmointirajapintaa, 

joka vastaanottaa kuitin kuvatiedon joko automaattisesta järjestelmästä tai kuvan ottaneesta 

laitteesta. Kuva tunnistetaan ja sitä verrataan automaattisesti ohjelmointirajapinnan kautta 

saatuun tietoon luottokortin käytöstä. Verratut tiedot tallennetaan raportin tekemistä varten. 

 

Toisessa työssä tarkastellussa patentissa (US 2005/0049928A1. 2005.) on lähdetty 

lähestymään asiaa kirjanpidon näkökulmasta. On haluttu tietää, miten ostoja voitaisiin 

paremmin hallinnoida ilman manuaalista työtä. Kuitenkin on tärkeää huomata, että patentissa 
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annetaan merkittävästi painoarvoa myös ostojen seuraamiseen erilaisten järjestelmien avulla. 

Muutoin patentissa esitetty järjestelmä noudattaa samaa kaavaa, eli OCR:n avulla merkkien 

tunnistamista kuitista. Tietoa voidaan sen jälkeen käyttää ostojen automaattiseen hallinnointiin. 

Huomattavasti aikaisemmin tehdyssä patentissa on myös huomattavaa se, että suuri osa 

innovaation kuvauksesta kertoo kuitintunnistuksen haasteista. Patentissa on myös laajasti 

kuvattu sitä, miten kuitintunnistusjärjestelmää voidaan lähteä rakentamaan ja mitä vaatimuksia 

sillä on luettavien kuittien valotukseen ja asentoon. Vaatimuksiin kuuluu tarkasti määritelty 

kuitin ulkoasu, eli jokaisen tekstikentän tulee olla ennalta määrätyllä paikalla. 

 

Kolmannessa patentissa, joka on haettu vuonna 2015 (US 9,824,270 B1. 2017.) ja siten on 

huomattavasti modernimpi lähde, on jo otettu huomioon eri toimijoiden kuitit ja erot niiden 

ulkoasussa. Tämäkin järjestelmä nojaa ensisijaisesti kuitin tiedon hakemiseen OCR:n avulla, 

mutta lisää mukaan syväoppimisen näkökulman. Tämä innovaatio nojaa tietoon useampien 

palveluntarjoajien kuittien ulkoasuista. OCR ei ole tämän patentin julkaisuvaiheessa ollut niin 

luotettava, että ohjelman voitaisiin luottaa olevan täysin varma kentistä ja arvoista. Tämä 

vuoksi ohjelmaan tarvittiin kuitin ulkoasun tunnistava komponentti, jotta merkkien tunnistus 

voi löytää varmemmin oikeat tekstikentät. Tällaisella komponentilla tavoitellaan varmaa 

tunnistuskeinoa, jotta käyttäjän ei tarvitsisi kirjoittaa kuitin sisältöä uudelleen vaan riittää, että 

käyttäjä hyväksyy järjestelmän antaman tiedon. Jokaisen toimijan kuitille tällaista mallia ei 

kuitenkaan saada rakennettua, mutta järjestelmä käyttää eri toimijoiden kuitteja luodakseen 

uusia malleja, joihin käyttäjä voi tarvittaessa ottaa kantaa. Jokainen käyttäjän tekemä korjaus 

otetaan huomioon ja sitä käytetään syväoppimisen kehittämisessä. 

 

Edellä tarkastelluissa patenteissa keskitytään pääsääntöisesti luomaan järjestelmää, joka 

helpottaa kirjanpitoa tai vastaavaa tarkastelua ostojen ja tilitapahtumien välillä. Motivaatio on 

samankaltainen kuin tässä työssä, mutta on otettava huomioon eroavaisuudet taloushallinnossa 

ja kirjanpidossa eri maissa. Vaikkakin jokainen patentti käsittelee kuvan lukemista jossakin 

muodossa, on helppo huomata patenttien hakuajankohtien välinen ero teknologian 

kypsyydessä. Mitä aikaisemmin patenttia on haettu, sitä tarkempi kuitin kuvauksen ja ulkoasun 

on oltava, jotta automaattista merkintunnistusta voidaan käyttää edes jokseenkin luotettavasti. 

 

Uudemmissa patenteissa tarkastellaan myös tarkemmin erilaisia haasteita kuvan lukemisessa 

ja erityisesti kuittien eroissa. Aikaisemmin on voitu olettaa ja vaatia kuitilta ja kuvalta 

tarkempia vaatimuksia, mutta uudemmissa toteutuksissa on keskitytty enemmän erilaisten 
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kuvien ja kuittien tunnistamiseen käyttäjän manuaalisen työn helpottamiseksi. Uudemmissa 

toteutuksissa on myös havaittavissa ymmärrys konenäön epävarmuudesta. Patenttien 

innovaatioita kehitettäessä on huomattu, että käyttäjän on tarkastettava kuitti ennen 

hyväksymistä. Käyttäjän palautetta voidaan käyttää koneoppimisen apuna kehittämään 

konenäön tarkkuutta ja luotettavuutta. 

 

2.2 Kuitintunnistus ja muut sähköiset menetelmät kuitin tietojen hakemiseen 

 

Kuvan lukeminen ja sen avulla kuittien automaattinen tunnistaminen voidaan toteuttaa osaksi 

kulujen seuraamista. Kulujen seuraaminen kuuluu kirjanpitolain (30.12.1997/1336) mukaan 

jokaisen yrityksen tilinpäätösperiaatteisiin. Kulujen seuraaminen hoidetaan nykyään 

taloushallinnossa kululaskuprosessin avulla (Lahti & Salminen 2014, 102). Kululaskuprosessi 

antaa konkreettisen viitekehyksen kulujen seuraamiselle ja niiden hahmottamiselle. 

Kululaskuprosessia voitaisiin helpottaa merkittävästi automaattisen kuitintunnistuksen avulla.  

 

Kululaskuprosessia on tarkasteltu Rouvisen (2016) opinnäytetyössä, jossa on tavoiteltu 

parempaa kululaskuprosessia kokonaisuutena. Rouvisen työssä on ensisijaisesti tarkasteltu 

kuitintunnistuksen parantamista ja manuaalisen työn vähentämistä OCR:n avulla. Myös 

Rouvisen työ on tehty yritykselle. Kontturin (2020) työssä puolestaan on tarkasteltu tekoälyn 

osuutta osana yrityksen koko taloushallintoa. Kontturi mainitsee työssään, että koko 

taloushallinnon automatisointi vaatisi täysin digitaalisessa muodossa olevaa taloushallintoa. 

Kuittien skannaaminen ja OCR:n läpi ajaminen olisi Kontturin mielestä ylimääräinen vaihe, ja 

parempi ratkaisu olisi tuoda tieto suoraan sähköisessä muodossa, jolloin paperista kuittia ei 

edes tarvittaisi. 

 

Teknisempiä toteutuksia on myös tehty opinnäytetöinä. Pokkisen (2020) työssä käytetään 

Googlen kehittämää palvelua lukemaan kuiteista sanoja ja hintoja. Työ on tekninen 

kokonaisuus kuitintunnistuksesta, jota ei verrata kululaskuprosessiin lainkaan. Pokkinen 

(2020) kuitenkin tiivistää, että komponenttia tullaan käyttämään laajemmassa 

kokonaisuudessa. Hjelm (2019) kehitti työssään mobiilisovelluksen ja käyttöliittymän kuitin 

tietojen näyttämiseen. Hjelmin työssä keskityttiin käyttöliittymän toteutukseen käyttämällä 

Android Studio-kehitysympäristöä. Hjelm (2019) myös painotti erilaisten sähköisten 

kuittipalveluiden olemassaoloa ja niiden hyödyllisyyttä verrattuna paperisiin kuitteihin. 
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Erityisen paljon kuitintunnistusta teknisenä toteutuksena tutki Ziegaus (2016) omassa 

kandidaatintyössään. Työ keskittyy kuitintunnistuksen ja kuvan lukemisen tekniseen 

toteuttamiseen. Ziegaus käsittelee työssään myös paljon niitä haasteita, joita konenäöllä on 

tunnistaa merkkejä kuiteista. Työssä todetaan, että kuittien laatu on merkittävässä asemassa 

tunnistuksen onnistumisen osalta. Kuitin tunnistus oli kuitenkin tarkastellussa työssä melko 

tarkka. ”Keskimääräinen tunnistusprosentti on 97,36 %” (Ziegaus, 2016). Myös Pokkinen 

tarkasteli työssään OCR:n mahdollisuuksia lukea tekstiä epäselvemmistä kohdista ja kertoi 

OCR:n rajoituksista tekstin lukemiseen. Pokkisen työssä ei annettu tarkempia lukuja OCR:n 

luotettavuudesta. 

 

Kuitintunnistuksesta on tehty paljon erilaisia opinnäytetöitä. On selkeää myös huomata, että 

valtaosa tehdyistä opinnäytetöistä keskittyy viimeiselle viidelle vuodelle. Kuitintunnistus ei ole 

konseptina uusi, mutta on selvää, että yritykset ja muut tahot ovat lisääntyvissä määrin ottaneet 

käyttöön entistä laajemmin sähköisiä menetelmiä taloushallinnon ylläpitämiseen. Tutkimusta 

on myös tehty käyttöliittymän toteutuksen osalta, jossa on myös vertailtu muita sovelluksia, 

jotka helpottavat kululaskuprosessia (Hjelm 2019). 

 

On myös tärkeää huomata, että kuitintunnistuksen sijasta, osassa opinnäytetöitä haluttaisiin 

kehittää sähköisiä järjestelmiä kuitin tietojen siirtämiseen. Kuitintunnistus ei näissä töissä olisi 

niinkään tärkeää, jos pystyttäisiin kehittämään kuittijärjestelmät suoraan sähköiseen muotoon. 
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3 KÄYTTÖLIITTYMÄN VAATIMUKSET JA 

TUTKIMUSMENETELMÄT 
 

Aikaisemmassa luvussa huomattiin, että kuitintunnistus tai kuvan tunnistus ei ole vielä 

täydellinen, eli virheitä voi esiintyä. Mahdollinen epävarmuustekijä tarkoittaa sitä, että 

erityisesti käyttäjälle on tehtävä selväksi, että tarkastus on edelleen käyttäjän vastuulla. 

Kuitintunnistusteknologia asettaa rajauksia ja vaatimuksia käyttöliittymälle. Rajaukset on 

pystyttävä ottamaan käyttöliittymän suunnittelussa huomioon, joten käyttöliittymän 

suunnittelun lähtökohdat ja menetelmät on määritettävä tarkasti. Tällä tavoin voidaan ratkaista 

tutkimusongelma ja vastata tutkimuskysymyksiin perustellusti, jonka lisäksi pystytään 

rakentamaan paras käyttöliittymä vastaamaan päätutkimuskysymykseen.  

 

3.1 Ongelman kuvaus ja vaatimukset 

 

Käyttöliittymäsuunnittelussa täytyi myös ottaa huomioon mahdollisuus, että tiedon 

lukemisessa tapahtuu jokin virhe. Voi olla, että OCR-teknologiaa käyttävä työkalu lukee tiedon 

väärin tai sen lajittelussa tai luokittelussa tapahtuu jokin virhe. Tässä kandidaatintyössä 

tutkittiin suunnitelmaa tehdessä lisäksi sitä, miten tieto voitaisiin esittää käyttäjälle niin, että 

käyttäjä osaa tarvittaessa korjata tietoja käsin. Kuitintunnistusautomaatio tuo 

käyttöliittymäsuunnitteluun vaatimuksia yksinkertaisuuteen ja käyttäjälähtöisyyteen samalla 

vaatien käyttöliittymään jonkin elementin, jonka avulla voidaan ilmoittaa epävarmuus 

tunnistuksessa. Samalla kuitintunnistuksen viemä aika täytyi ottaa huomioon ja suunnitella 

jokin latauksesta kertova elementti, jotta käyttäjä ymmärtää, että sovellus ei ole jäänyt jumiin. 

 

Käyttöliittymää ja sen suunnittelua katsottiin aluksi kirjallisuuden näkökulmasta. 

Kirjallisuudesta etsittiin toteutustapoja ja suunnittelu- ja tutkimuskeinoja käyttöliittymän 

toteutusta varten. Kirjallisuudesta löydettiin erilaisia toteutustapoja ja käyttäjälähtöisiä 

menetelmiä suunnitella käyttöliittymiä, jonka lisäksi löydettiin hyviksi todettuja 

suunnittelumalleja. Kirjallisuuden avulla voitiin myös vertailla käyttöliittymäsuunnittelun 

eroja verkkosivuilla ja mobiilisovelluksissa.  

 

Käyttöliittymää suunnitellessa tuli ottaa erityisesti huomioon palvelun mahdolliset käyttäjät. 

Tämän vuoksi osana käyttöliittymäsuunnittelua haastateltiin käyttäjiä, joiden uskottaisiin 



 12 

ottavan ominaisuus käyttöön. Käyttäjiä oli tavoite haastatella ominaisuuden tarpeellisuudesta, 

kuitintunnistuksen mielikuvista kohderyhmän käyttäjien keskuudessa ja toteutuksen erilaisista 

prototyypeistä. Tällä tavalla onnistuttiin keräämään ajantasaista tietoa siitä, mitä käyttäjät 

todellisuudessa nykypäivänä tarvitsevat ja miten näihin nykypäivän tarpeisiin voidaan 

parhaiten reagoida. 

 

Käyttäjien haastattelun lisäksi haastateltiin yrityksen käyttöliittymäsuunnittelun parissa 

työskenteleviä henkilöitä, joilta saatiin laajan kokemuksen tietoa siitä, miten käyttöliittymiä 

suunnitellaan parhaan käyttökokemuksen toteuttamiseksi. Yrityksen 

käyttöliittymäasiantuntijat olivat jo olleet mukana suunnittelemassa Netvisor-

mobiiliapplikaation käyttöliittymän ulkoasua. Vakiintuneen ulkoasun noudattamisessa 

tuleekin tehdä töitä, jotta pystytään säilyttämään myös pidempiaikaisten käyttäjien 

käyttökokemus samankaltaisena. 

 

Valmiiksi tehtyä käyttöliittymäprototyyppiä tutkittiin prototyypin valmistumisen jälkeen 

haastattelemalla samoja käyttäjiä, joita haastateltiin käyttäjien tarpeita kartoittaessa. Tällä 

tavalla pystyttiin keräämään tietoa ensimmäisen käyttöliittymäiteraation hyvistä ja huonoista 

puolista, jonka jälkeen jatkettiin toteuttamaan seuraavaa iteraatiota.  

 

3.2 Käyttöliittymän suunnittelun lähtökohdat ja menetelmät 

 

Työ keskittyi käyttöliittymän suunnitteluun ja käyttäjien tarpeiden arviointiin, joten 

ensimmäisenä tarkasteltiin keinoja käyttöliittymän suunnitteluprosessin toteuttamiseen. 

Tavoitteena oli kehittää mahdollisimman tehokas ja moderni työtapa, jonka avulla kuitenkin 

pystytään keräämään tarvittava tieto käyttöliittymän suunnittelua varten. Prosessissa 

onnistuttiin keräämään hyviä menetelmiä, joiden avulla käyttöliittymäsuunnittelu onnistui 

tehokkaasti. 

 

Kirjallisuus antoi hyviä vihjeitä ja keinoja käyttöliittymäsuunnittelun ja käyttäjätestauksen 

prosessien suunnitteluun, mutta työtä tehdessä yritykselle, hyödynnettiin myös 

käyttöliittymäasiantuntijoiden haastatteluja prosesseja suunnitellessa. Tällä tavalla onnistuttiin 

yhdistelemään kirjallisuuden hyviä tapoja ja suunnitteluprosesseja käytännössä opittuihin 

asioihin. 
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4 KÄYTTÄJÄTUTKIMUKSEN MENETELMÄT 
 

Tämän työn tavoitteena on suunnitella käyttöliittymä, joka tarkoittaa sitä, että käyttäjän 

mielipide täytyy ottaa huomioon. Google Scholar-palvelun avulla löydettiin muutama sopiva 

tieteellinen kirjoitus käyttäjätutkimuksen tekemisestä. Näitä menetelmiä tarkastelemalla ja 

yhdistämällä asiantuntijoiden näkemyksiin onnistuttiin rakentamaan tähän työhön sopiva 

menettelytapa ja menetelmä käyttäjätutkimuksen toteuttamiseen. 

 

4.1 Käyttäjätutkimuksen menetelmät kirjallisuudessa 

 

Käyttäjäkokemuksen tutkiminen ja sitä kautta käyttöliittymän suunnittelu on laaja osa-alue 

ohjelmistokehityksessä (Samrgandi, 2021). Samassa tutkimuksessa todettiin myös, että 

käyttäjätutkimuksen voi toteuttaa useilla eri tavoilla ja seuraamalla eri tekijöitä. Tutkimuksen 

mukaan käyttökokemukseen vaikuttaa myös useita eri asioita, jotka eivät välttämättä liity itse 

testattavaan sovellukseen tai käyttöliittymäprototyyppiin millään tasolla. Näitä asioita voivat 

olla esimerkiksi käyttäjän omat arvot, uskomukset, ennakkoluulot, ideat ja tunteet. 

Tutkimuksessa mainittiin käyttäjäkokemukseen vaikuttavana tekijänä myös käyttäjän 

ympäristö, jossa käyttäjä käyttää sovellusta. Samrgandin mukaan sovellukseen liittymättömät 

tekijät voidaan saada minimoitua tekemällä erilaisia testejä eri ympäristöissä ja 

mahdollisimman laajalla otannalla kohderyhmästä. 

 

Samrgandin (2021) julkaisussa huomattiin myös tärkeitä eroja uusien ja nykyisten 

laajennettavien sovelluksien käyttäjätutkimuksien menetelmissä ja rajauksissa. Kun 

suunnitellaan uutta sovellusta ja käyttöliittymää sille, prototyyppeihin keskittyviä tekniikoita 

ja muutenkaan asiakkaan tarpeita huomioon ottavia tekniikoita on vaikea soveltaa. 

Tutkimuksessa todetaan usein käyvän niin, että käyttöliittymän mallintamiseen ja tutkimiseen 

ei käytetä riittävästi aikaa, vaan käyttöliittymän toimivuus testataan vasta kehityksen 

viimeisissä vaiheissa – jolloin on jo liian myöhäistä tehdä merkittäviä muutoksia. Samrgandin 

mukaan on myös tärkeää, että käyttöliittymää suunnittelevat asiantuntijat ovat osa 

kehitystiimiä, jotta kommunikaation puutteesta johtuvat virheet voidaan välttää. Tutkimuksen 

mukaan on myös samalla otettava huomioon teknisen osaamisen alueet, ja pyrittävä tuomaan 

kehittäjiä lähemmäs itse käyttöliittymäsuunnittelua, jotta pystytään pysymään 

mahdollisimman usealla kehityksen eri osa-alueella pysymään samalla viivalla. 
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Käyttöliittymän mallintaminen ja prototypointi on usein aikaa vievää ja kallista, johon 

varsinkin uuden sovelluksen osalta ei usein ole varaa. Samrgandi (2021) toteaa myös 

tutkimuksessaan, uuden käyttöliittymän testaamisen itse käyttäjillä olevan melko kallista. 

Tämän kandidaatintyön osalta on keskitytty olemassa olevan applikaation parantamiseen 

uudella ominaisuudella, joten käyttäjien löytäminen ja vanhan käyttöliittymän testaaminen 

onnistuu melko helposti. Uuden käyttöliittymän prototyypin tekeminen ei myöskään vaadi 

paljoa aikaa, kun käytetään olemassa olevaa ulkoasua, ja käyttäjien antamia 

parannusehdotuksia pohjana. 

 

Lewisin (2006) mukaan käyttäjätutkimukseen liittyy myös vahvasti käytettävyys ja 

käytettävyystestaus. Käytettävyystestaus on kehittynyt, kun on tarvittu selkeitä keinoja tutkia 

sovelluksen malleja kehityksen aikana. Lewis huomasi julkaisussaan, että asiantuntijoiden 

paras mielipide ja kaikista tarkin ennuste käyttöliittymän toiminnasta ei riitä siihen, että 

pystyttäisiin tekemään varmasti toimiva tuote. Käytettävyyteen liittyy paljon ihmisten 

yksilökohtaiset erot ja on tärkeää saada tietoa siitä, miten käyttöliittymää käytetään. 

 

Käytettävyystestauksen pohjimmainen tavoite on auttaa kehittäjiä kehittämään paremmin 

käytettäviä tuotteita (Lewis, 2006). Lewis toteaa, että käytettävyyttä voidaan tutkia kahdella 

eri tavalla: formatiivisesti ja summatiivisesti. Formatiivista keinoa käytetään, kun halutaan 

seurata käyttäjän toimia testauksen aikana ja kerätä yleistä tietoa käytettävyydestä 

käytettävyystestin aikana. Summatiivinen keino tarkoittaa puolestaan tiedon keräämistä testin 

jälkeen, joka tarkoittaa sitä, että käyttäjän on muisteltava itse tekemiään asioita ja annettava 

niistä oman muistinsa perusteella vastauksia. Molemmat keinot antavat erilaista palautetta, ja 

niitä molempia voidaan käyttää samaan aikaan, mutta niiden käyttö kannattaa painottaa, jotta 

voidaan paremmin keskittyä vain toiseen kerrallaan. 

 

Lewisin (2006) tutkimuksen mukaan, käytettävyystestauksessa kannattaa asettaa selkeitä 

mitattavia tavoitteita, jotka sovelluksen täytyy täyttää. Niiden asettamisessa täytyy ottaa 

huomioon, että otetaan ainoastaan ne tavoitteet mukaan kehitykseen, jotka ovat kyseiselle 

sovellukselle olennaisia. Erilaisia mitattavia suureita voisivat olla esimerkiksi jonkin tietyn 

tehtävän tekemiseen kulunut aika, käyttäjän tekemien virheiden määrä ja toistuvien virheiden 

määrä. Julkaisussa myös painotetaan, että suureiden valinnassa kannattaa käyttää harkintaa, 

sillä esimerkiksi pidemmän ja monimutkaisemman tehtävän läpivienti voi viedä kauan aikaa, 

mutta voi sisältää vain muutamia painikkeita, joiden myötä virheiden mahdollisuus on 
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huomattavasti pienempi. Tässä tapauksessa kannattaa pyrkiä seuraamaan aikaa ja 

käytettävyystestauksen avulla vähentämään tehtävään kuluvaa aikaa. 

 

4.2 Käyttöliittymäsuunnittelu asiantuntijoiden näkökulmasta 

 

Käyttäjätutkimusta suunnitellessa pystyttiin haastattelemaan muutamaa 

käyttöliittymäsuunnittelun asiantuntijaa yrityksen sisältä. Asiantuntijat toimivat työssään UX-

suunnittelijoina ja ovat tehneet työtä useampien vuosien ajan. Käyttäjätutkimukseen ja 

käyttöliittymäsuunnitteluun saatiin heidän ansiostaan hyvää käytännönläheistä näkökulmaa. 

Haastateltavilta asiantuntijoilta kerättiin tietoa liitteenä 1 olevan haastattelurungon, UX-

asiantuntijoille suunnatun kysymyspohjan avulla. 

 

Ensisijaisena lähtökohtana molemmat haastateltavat mainitsivat käyttäjän ja prosessin 

ymmärtämisen. Usein asiantuntijoille annetaan tehtäväksi jonkin sovelluksen suunnittelu, 

uuden näkymän suunnittelu, uuden ominaisuuden suunnittelu tai vanhan ulkoasun 

päivittäminen. Ensisijaisesti asiantuntija haluaa selvittää, onko sovellukselle käyttäjiä tai onko 

uudelle ominaisuudelle tarvetta. Kun saadaan selville käyttäjän tarve ja se, mitä käyttäjä haluaa 

ominaisuudelta, saadaan kattavampi kuva koko toiminnallisuuden rakenteesta. Tärkein asia 

käyttöliittymäsuunnittelussa on ymmärtää mitä kohti mennään ja mitä tavoitellaan. 

 

Haastateltava 1 avasi suunnittelijan tehtävää seuraavalla tavalla: ”Suunnittelija ajattelee 

tehtävää korkealta tasolta, eikä välttämättä noudata jokaisessa tehtävässä vakiintunutta 

kaavaa.” Sen sijaan suunnittelija lähtee tekemään annettua tehtävää tavoitellen selvitettyä 

lopputulosta, mutta jokaisessa tehtävässä työvaiheet ja prosessit voivat erota toisistaan 

paljonkin. Haastateltava 2 korosti sidosryhmien analysoinnin ja sidosryhmien ymmärtämisen 

olevan myös hyvin tärkeä osa prosessia. 

 

Käyttöliittymän suunnitteluprosessi on useimmissa tapauksissa melko samankaltainen. Aluksi 

suunnitteluprosessissa uutta rakentaessa tehdään käyttöliittymäprototyyppejä. Näitä 

prototyyppejä tai konsepteja tarkastellaan ensin omassa tiimissä tarkemmin ja valitaan niistä 

tiimin päätöksellä lupaavimmat. Valikoituja prototyyppejä voidaan sen jälkeen esittää 

asiakkaalle, ja erilaisin keinoin tutkia sitä, mikä tehdyistä prototyypeistä toimii parhaiten. 

Mikäli vaikuttaa siltä, että prototyypit eivät ole onnistuneet, eivätkä tarjoa haluttua arvoa 

asiakkaalle, täytyy palata piirustuspöydän ääreen ja tehdä uusia prototyyppejä. Parhaassa 
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tapauksessa voidaan kuitenkin päätyä suoraan haluttuun lopputulokseen, jolloin käyttäjätestaus 

toimii tehtyjä prototyyppejä vahvistavana työvaiheena. 

 

Käyttöliittymäprototyyppien avulla tehtävä käyttäjätutkimus auttaa myös hahmottamaan 

virheitä itse suunnittelussa ja koko ominaisuuden vaatimuksissa. Esimerkiksi suunnitelmassa 

voidaan haluta tehdä monipuolinen ominaisuus, jonka avulla eri käyttäjät voivat tehdä eri 

asioita saman näkymän avulla. Tällaisessa tilanteessa on hyvä huomata käyttäjätestauksen 

avulla, että suuri osa käyttäjistä ei tarvitse ruudulla näkyvistä toiminnoista muita kuin yhtä. 

Tällöin voitaisiin käyttäjätestauksessa todennetun tiedon avulla muuttaa alkuperäistä 

suunnitelmaa enemmän siihen suuntaan, että käyttöliittymä räätälöitäisiin käyttäjäkohtaisesti. 

Jos kuitenkin jo ensimmäisessä prototyypissä huomataan suunnitelman olevan järkevä ja 

käyttäjiä tukeva, voidaan vaatimukset vahvistaa ja jatkaa kehitysprosessia.  

 

Haastattelurungossa oli myös tarkoitus selvittää, miten asiantuntijat toimivat, jos annettu 

tehtävä onkin selvästi vaatimuksiltaan puutteellinen tai muuten virheellinen. Tällaisessa 

tilanteessa painotettiin testauksen asemaa ja käyttäjien mielipidettä. Suunnittelussa voidaan 

ottaa huomioon vaatimuksien puutteellisuus ja tehdä useampia prototyyppejä, joiden avulla 

voidaan kerätä tutkimustietoa ja sitä kautta tuoda uusia vaatimuksia ja korjata olemassa olevien 

vaatimuksien puutteita. Käyttäjätestauksen avulla kerättyä tietoa voidaan hyvin käyttää 

keskusteluissa vaatimuksien määrittämisessä. Usein kuitenkin joudutaan päätymään 

kompromisseihin, esimerkiksi teknisten vaatimuksien vuoksi. 

 

4.3 Käyttäjähaastattelujen tavoite ja menettelytapa kandidaatintyössä 

 

Kirjallisuudesta ja asiantuntijoilta kerätyn tiedon myötä rakennettiin menettelytapa 

kandidaatintyön käyttäjätutkimukseen. Kandidaatintyössä tutkitaan olemassa olevan 

käyttöliittymän käytettävyyttä, tavoitteena arvioida kuitintunnistuksen antama hyöty. 

Tutkimus toteutettiin käyttämällä ensisijaisesti summatiivista keinoa. Käyttäjiä haastateltiin 

sen perusteella, miten hyväksi ja minkälaiseksi käyttäjät ovat arvioineet kululaskuprosessin 

tällä hetkellä. Määrällinen arvioitava tekijä oli kululaskuprosessiin kuluva aika. Parantamalla 

kululaskuprosessiin kuluvaa aikaa, annetaan käyttäjälle enemmän aikaa keskittyä omaan 

työhönsä manuaalisen tietojen täyttämisen sijasta. 
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Käyttöliittymäprototyypin arvioinnissa käytettiin enemmän formatiivista keinoa, eli kerättiin 

tietoa haastattelun avulla samalla, kun esitettiin kehitettyä käyttöliittymäprototyyppiä. 

Käyttäjät saivat antaa vapaamuotoista palautetta käyttöliittymästä. Samalla kysyttiin 

kysymyksiä kuitintunnistuksen tuomasta ajallisesta hyödystä, pitäen kiinni seurattavasta 

tavoitteesta vähentää kulunutta aikaa manuaaliselta työltä. Halutut tavoitteet koottiin 

haastattelurunkojen muotoon liitteeseen 1. 
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5 KÄYTTÄJÄTUTKIMUS KULULASKUPROSESSIN 

KEHITTÄMISEEN 
 

Käyttäjätutkimus toteutettiin hyödyntämällä kerättyä tietoa kirjallisista lähteistä ja 

asiantuntijoiden haastatteluista. Käyttäjähaastattelujen järjestämisessä oli haasteita, mutta 

käyttäjähaastattelujen avulla onnistuttiin keräämään tarpeeksi tietoa käyttäjien tarpeiden 

määrittämiseksi. Käyttäjähaastattelujen aikana nousi myös hyvin esille käyttäjien 

suhtautuminen automaattiseen kuitintunnistukseen. Samalla haastattelujen aikana pystyttiin 

keräämään jonkin verran tietoa muista kehitysehdotuksista sovelluksen nykyiseen versioon. 

 

5.1 Käyttäjähaastattelujen tausta 

 

Käyttäjähaastattelujen suurin haaste oli halukkaiden käyttäjien löytäminen. 

Käyttöliittymäprototyypin kehittämistä lähestyttiin kohderyhmän käyttäjät edellä, joten 

käyttäjiä ensisijaisesti etsittiin yrityksen omista työntekijöistä, joilla on käytössään Netvisor-

mobiili. Tällä tavalla käyttäjiä löydettiin kaksi, joista toisen kanssa pystyttiin sopimaan 

käyttäjähaastattelu. Käyttäjiä yritettiin sen jälkeen löytää Netvisoria käyttäneiden 

vapaaehtoisten loppuasiakkaiden joukosta. Tällä tavalla löydettiin yksi käyttäjä lisää.  

 

Käyttäjiä pystyttiin tavoittamaan 2 kappaletta, joilta kerättiin tietoa liitteenä 1 olevan 

haastattelurungon mukaisesti. Tutkimustietoa ei saatu kerättyä suoraan käyttäjiltä tarpeeksi 

tarpeiden määritystä varten, joten lisätutkimusta tehtiin käyttöliittymän suunnittelun osalta 

myös täysin Netvisorin ulkopuolisten käyttäjien kanssa. Tällä tavalla saatiin kerättyä tietoa 

myös käyttöliittymän nykyisen toteutuksen onnistumisesta. 

 

Netvisorin ulkopuolisia käyttäjiä puolestaan tavoitettiin ja haastateltiin 2 kappaletta, joille 

molemmille annettiin tehtäväksi tehdä matkalasku ilman tarkempia ohjeita sovelluksen 

toiminnasta. Molemmat käyttäjät onnistuivat tehtävässä melko helposti, joka antaa viitteitä 

onnistuneesta käyttöliittymäsuunnittelusta. Aluksi toisella käyttäjällä oli kuitenkin haasteita 

löytää sovelluksen ominaisuutta kululaskun lisäämiseen. 

 

Ulkopuolisten käyttäjien haastattelut tehtiin myös käyttäen apuna liitteenä 1 olevaa 

haastattelurunkoa. Haastattelurungon kysymykset 1–3 ohitettiin, sillä niistä ei ollut arvoa 
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tilanteessa, jossa käyttäjät eivät selkeästi ole käyttäneet sovellusta aikaisemmin. Haastatteluilla 

saatiin lisää arvokasta tietoa käyttäjien tarpeista ja sovelluksen matkalaskujen toteutuksesta 

tällä hetkellä. Haastatteluilla pystyttiin vahvistamaan sovelluksen varsinaisten käyttäjien 

antamia vastauksia. 

 

5.2 Yhteenveto käyttäjien tarpeista 

 

Käyttäjähaastattelujen pohjalta saatiin kerättyä jonkin verran tietoa kuitintunnistuksen 

tarpeesta. Käyttäjien käyttäessä matkalaskuja, tuli selväksi, että toiminnallisuuden täytyy olla 

koko prosessin ajan kuitin kuvaamisesta kuitin tietojen lähettämiseen saakka yksinkertaista ja 

helppoa. Prosessi vie käyttäjien arvioiden mukaan tällä hetkellä kahdesta viiteen minuuttia, 

riippuen käyttäjän osaamistasosta. Harjaantuneella käyttäjällä kuluu kahdesta kolmeen 

minuuttia, mutta sovelluksen uudella käyttäjällä voi kulua jopa viisi minuuttia. Uusien 

käyttäjien käyttämä aika matkalaskujen täyttämiseen täsmäsi varsinaisten käyttäjien antamiin 

arvioihin, jonka lisäksi uudet käyttäjät arvioivat itse käyttämänsä ajan olevan jopa 10 

minuuttia. Todellisuudessa käytetty aika oli molemmilla uusilla käyttäjillä noin viisi minuuttia. 

 

Käyttäjähaastattelussa kuvailtiin prosessia, joka käyttäjän täytyy suorittaa saadakseen 

matkalaskun tallennettua. Suuri osa ajasta kuluu tiedon poimimiseen kuitista ja asettamiseen 

omiin kenttiinsä. Osa käyttäjistä korosti kuitenkin tarkistamisen tärkeyttä. Tarkistamiseen 

kuvailtiin myös kuluneen paljon aikaa erityisesti uusilla käyttäjillä. 

 

Sovelluksen aikaisemmassa versiossa kululaskun lisääminen oli toteutettu niin, että yhdellä 

kululaskurivillä voi olla yksi liite, kulutyyppi ja kulutyypille kuuluva ALV-prosentti. 

Käyttäjätutkimuksessa lisäksi huomattiin, että useimmiten kululaskulla on vain yksi ALV-

prosentti, mutta on mahdollista, että vastaan tulee myös tilanteita, jossa samalla kuitilla on 

ostettu useampaan eri kulutyyppiin kuuluvia asioita. Aikaisemmassa versiossa kuitti täytyi 

tallentaa kahteen eri kululaskuriviin ja ilmoittaa niille erikseen omat kulutyyppinsä ja ALV-

prosenttinsa.  

 

Kululaskuprosessia tarkastellessa pystytään toteamaan, että pelkästään parantamalla 

kululaskunäkymää monipuolisemmaksi, pystytään jo korjaamaan muutamia kehityskohteita. 

Huomionarvoista on myös sähköisten kuittipalveluiden ja jo valmiiksi sähköisten kuittien, 

osto- ja kululaskujen painoarvo. Tälläkin hetkellä, suurimpien vähittäistavarakauppojen ketjut 
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ovat toteuttaneet omia sähköisiä kuittipalveluitaan, joka voi tulevaisuudessa tarkoittaa kuittien 

tietojen välitystä suoraan järjestelmään ilman kuittien skannaamista ja tietojen hyväksymistä 

käsin.  

 

5.3 Käyttäjien suhtautuminen automaattiseen kuitintunnistukseen 

 

Automaattinen kuitintunnistus herätti erilaisia mielikuvia. Osa oli myönteisiä ja osa kielteisiä. 

Yleisesti ottaen, kuitintunnistus miellettiin helpottavana tekijänä, joka kuitenkin toisi 

epävarmuutta prosessiin. Kuitintunnistuksen toimiessa hyvin, käyttäjien parhaiden arvioiden 

mukaan matkalaskun tekeminen voisi lyhentyä parhaimmillaan jopa puoleen minuuttiin. Osa 

käyttäjistä oli kuitenkin sitä mieltä, että kuitintunnistuksen lisääminen voisi lisätä tarvetta 

tarkistaa tietoja uudelleen useampaan kertaan ja heidän mielestään aikaa voisi silti kulua 

useampi minuutti yhden kululaskun täyttämiseen.  

 

Automaattiseen kuitintunnistukseen liittyy kuitin tietojen tarkistaminen automaattisen 

tulkinnan jälkeen. Myös tarkistaminen miellettiin osin helppona, osin turhana vaiheena 

kuitintunnistusprosessia. Kuitin tietojen tarkistaminen ja mahdollinen korjaaminen voi viedä 

saman verran aikaa kuin kuitin tietojen lisääminen käsin. Mikäli kuitenkin samalla kuitilla on 

useampia eri kulutyyppejä ja ALV-prosentteja, niin käyttäjät olivat yksimielisesti sitä mieltä, 

että prosessi nopeutuisi merkittävästi kuitintunnistuksen avulla. Kuitenkin mahdollisten 

virheiden esiintyminen jopa pienellä todennäköisyydellä miellettiin kuitintunnistusta 

vaikeuttavaksi tekijäksi, minkä vuoksi voisi olla helpompaa kirjata kuittien tiedot käsin. 

 

Käyttäjien suhtautuminen kuitintunnistukseen oli kuitenkin suurin osin positiivista, vaikkakin 

epäilyksiä heräsi kuitintunnistuksen luotettavuudesta. Kuitintunnistuksen ei mainittu 

haittaavan kululaskuprosessia. Kululaskuprosessiin tuli myös muita parannusehdotuksia ja osa 

käyttäjistä vaikutti olevan erityisen kiinnostuneita kuitintunnistuksen mahdollisuudesta. 

 

5.4 Muut käyttäjiltä tulleet kehitysideat 

 

Käyttäjähaastattelussa kysyttiin myös käyttäjiltä, voisiko olla kätevämpää ottaa oman 

sovelluksen rinnalle käyttöön toinen sovellus kuitin lukemista varten. Käyttäjät olivat 

yksimielisiä siitä, että ominaisuuden olisi syytä olla omassa sovelluksessa, jossa käyttäjät 
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toteuttavat paljon muita työhön liittyviä askareita. Ulkopuolisen ohjelman käyttäminen 

hankaloittaisi merkittävästi jo olemassa olevaa kululaskuprosessia. 

 

Nykyiseen matkalaskunäkymään tulleita parannusehdotuksia oli myös muutamia. Näkymän 

parantamiseen käyttäjät lähtisivät tekemään enemmän oikoteitä, jotta kululaskun lisääminen 

olisi nopeampaa. Kaikista paras ratkaisu olisi kuitintunnistuksen näkökulman osalta tarjota 

käyttäjälle suoraan vaihtoehdoksi ottaa kuva kuitista. Tässä päädyttäisiin kuitenkin ongelmiin, 

mikäli käyttäjä haluaisikin täyttää päivärahalaskurin avulla päivärahoja. 
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6 KUITINTUNNISTUKSEN KÄYTTÖLIITTYMÄPROTOTYYPPI 
 

Kuitintunnistuksen käyttöliittymäprototyypin suunnittelun lähtökohta oli käyttäjiltä kerätty 

tutkimustieto. Sen lisäksi Google Scholar-palvelun avulla etsittiin tietoa kirjallisuudesta, jotta 

pystyttiin varmistumaan tehtävän käyttöliittymän ominaisuuksien hyödyllisyydestä jo aiemmin 

tehdyn tutkimuksen avulla. Käyttöliittymäprototyypin suunnittelussa käytettiin sovelluksen 

vakiintunutta ulkoasua ja sitä hyödyntämällä pystyttiin keskittymään uuden ominaisuuden 

suunnitteluun ja käyttäjien antamien kehitysehdotuksien toteuttamiseen. Käyttäjätutkimuksien 

menetelmiä tutkiessa huomattiin, että iteratiivinen suunnitteluprosessi antaa eniten arvoa 

asiakkaalle, kun käyttäjät pystyvät kommentoimaan tehtyä suunnitelmaa ennen toteutusta. 

Käyttäjille järjestettiin toinen haastattelu, jonka pohjalta paranneltiin ensimmäisestä versiosta 

parempi versio.  

 

6.1 Valmiita havaintoja mobiilikäyttöliittymän suunnittelusta 

 

Mobiilikäyttöliittymien suunnittelua on lähdetty työstämään kohti järjestelmällisempää 

lähestymistapaa 2004 julkaistussa Gong:n ja Tarasewich:n (2004) konferenssijulkaisussa. 

Mobiilikäyttöliittymän suunnittelua verrataan julkaisussa yleiseen 

käyttöliittymäsuunnitteluun. Julkaisussa nostetaan esille neljä selkeästi erillistä kokonaisuutta, 

jotka pätevät yleisesti käyttöliittymiin. Ne ovat, ilman tärkeysjärjestystä: oikotiet käyttäjille, 

informatiivinen palaute tehdyistä toiminnoista, selkeä indikointi toiminnon loppuun viemisestä 

ja selkeä hallinta käyttäjällä. 

 

Oikoteiden käyttäminen on nostettu julkaisussa (Gong & Tarasewich, 2004) esille myös 

ajankäytön vuoksi. On tunnistettu, että mobiililaitteita käyttävillä aika on kriittisempi tekijä 

kuin muita käyttöliittymiä käyttävillä käyttäjillä. Tavoitteena julkaisussa mainittiin oikoteiden 

lisäämisellä olevan sen ajan vähentäminen, joka kuluu toistuvien toimintojen läpiviemiseen. 

Julkaisussa mainittiin myös, että informatiivinen palaute pyrkii tuomaan ajan lisäksi hyötyä 

käyttäjälle siitä, että käyttöliittymä antaa jokaisen operaation jälkeen palautteen onnistuneesta 

tai epäonnistuneesta ajosta. Julkaisussa painotetaan erikseen sitä, että jokaisen annettavan 

palautteen on oltava käyttäjälle ymmärrettävää. 
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Kaikissa käyttöliittymissä tärkeää on suunnitella tehtävät toiminnot niin, että niistä käy 

selväksi, missä vaiheessa tehtävää operaatiota ollaan menossa (Gong & Tarasewich, 2004). 

Samaisessa julkaisussa todetaan, että hyvä käyttöliittymä välittää käyttäjälle tunteen 

onnistumisesta ja prosessin läpiviennistä. Hyvän palautteen lisäksi on julkaisun mukaan myös 

tärkeää luoda käyttöliittymä niin, että käyttöliittymä ja järjestelmä vastaa käyttäjän pyyntöihin. 

Loppujen lopuksi käyttäjä haluaa olla hallinnassa tekemistään toiminnoista. 

 

Mobiilikäyttöliittymän eroja tavanomaisiin käyttöliittymiin on puolestaan painotettu Chittaron 

(2011) konferenssijulkaisussa. Yhtenä merkittävänä asiana julkaisussa on mainittu huomion 

kiinnittäminen mobiililaitteeseen verrattuna tietokoneella käytettävään käyttöliittymään. 

Julkaisun mukaan, käyttäjän käyttäessä verkkosivua tietokoneella käyttäjä keskittyy lähes 

täysin käyttöliittymään tietokoneen näytöllä. Chittaron mukaan mobiililaitetta puolestaan 

käytetään usein liikkeellä ollessa, joten huomion kiinnittäminen laitteen käyttöliittymään ja 

keskittyminen tehtävään asiaan on vähäisempää kuin tietokoneen käyttöliittymää käyttäessä. 

 

Chittaron konferenssijulkaisussa (2011) pidettiin tärkeänä, että käyttöliittymä täytyy 

suunnitella sellaiseksi, että käyttäjä osaa käyttää sovellusta ilman merkittävää kognitiivista 

kuormaa. Mobiililaitteet vuonna 2011 olivat jo tarpeeksi tehokkaita siihen, että 

käyttöliittymässä voidaan esittää paremmin ja tehokkaammin tietoa niin 2-ulotteisesti kuin 3-

ulotteisesti. Samoin myös mobiililaitteiden näyttöjen koon oli huomattu kasvavan. Oli 

kuitenkin selvää, että käyttöliittymässä ei ole eduksi näyttää mahdollisimman paljon tietoa, 

vaan julkaisussa nähtiin tärkeäksi myös uusien erilaisten teknologioiden yleistyminen 

mobiililaitteissa. Näiden teknologioiden avulla – esimerkiksi GPS, NFC, kiihtyvyysanturi ja 

fysiologiset anturit – pystytään julkaisun mukaan räätälöimään käyttäjälle näytettävää tietoa. 

 

6.2 Ensimmäinen käyttöliittymäprototyyppi 

 

Käyttäjiltä kerätyn tiedon ja kirjallisuudesta löydettyjen suuntaviivojen myötä käyttöliittymää 

oli helppo suunnitella Adobe XD-ohjelmalla. Käyttöliittymän osalta suunnittelu pidettiin 

nykyisen näkymän mukaisena, mutta käyttöliittymään lisättiin kuitintunnistukselle oleellisia 

elementtejä. Liiteenä 2 on kuvattu tällä hetkellä sovelluksessa käytössä olevan 

kululaskuprosessin kulku. Seuraavissa kappaleissa kuvataan tehdyt muutokset ja niiden kautta 

saavutettavat tavoitteet. 
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Ensimmäisessä kuvassa esitetään oikotie uuden ominaisuuden käytölle, eli helpotetaan 

käyttäjän taakkaa lisäämällä näkymään suoraan painike, joka vie puhelimen kameraan. Tällä 

vastataan käyttäjiltä saatuun parannusehdotukseen oikotien lisäämisestä. Nykyisessä 

käyttöliittymässä kuitin kuvaamiseen tarvitsisi kaksi klikkausta enemmän, jotta kuitin voisi 

kuvata. Oikotien lisääminen on myös hyvin linjassa tarkastellun tutkimuksen kanssa. 

Molemmissa tutkimuksissa painotettiin oikoteiden ja käyttäjän taakan vähentämistä.   

 

Kuvassa 2 näytetään nykyiseen verrattuna sama näkymä, mutta lisäksi on lisätty varoitus 

automaattisen kuitintunnistuksen tekemästä työstä. Tällä tavoitellaan sitä, että käyttäjä ei yritä 

tallentaa liian nopeasti mahdollisesti virheellistä tietoa. Edellisessä alaluvussa tarkastelluissa 

tutkimuksissa todettiin, että mobiilikäyttöliittymän käyttäjillä on tyypillisesti rajoitettu aika 

käyttää sovellusta. Tällöin on tärkeä kiinnittää käyttäjän huomio oleellisiin kohtiin näytöllä. 

Samoin varoituksen lisäämisellä pyritään ottamaan huomioon luvussa 2 huomattu epävarmuus 

kuitintunnistuksessa. Tässä prototyypissä oletetaan, että kuitintunnistus kykenee tunnistamaan 

eri kulutyypit, kulutyyppien eri ALV-prosentit, hinnat, määrät ja päivämäärän. Selite täytyy 

kuitenkin lisätä käyttäjän toimesta itse.  

Kuva 1: Vertailun vuoksi nykyinen näkymä vasemmalla, uudessa näkymässä uusi painike ja hillitympi fonttikoko 
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6.3 Käyttäjien arviot ensimmäisestä käyttöliittymäprototyypistä 

 

Käyttöliittymäprototyypit esitettiin samoille käyttäjille, joita haastateltiin 

käyttäjätutkimuksessa. Tässä haastattelussa käytetiin liitteestä 1 löytyvää haastattelurunkoa 

käyttöliittymäprototyypin osalta. Yleisesti ottaen käyttöliittymäprototyyppi mielletiin 

onnistuneeksi, mutta useita ongelmia nousi esille. 

 

Kuva 2: Automaattinen kuitintunnistus on lukenut tiedot kuitista ja varoittaa käyttäjää käyttöliittymässä. Uusi käyttöliittymäversio 
vasemmalla, vanha oikealla. 
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Ensimmäinen oleellinen kommentti käyttöliittymään liittyvästä seikasta liittyi 

tämänhetkisessäkin toteutuksessa olevaan Lisää muu kulu -painikkeeseen. Jo aikaisemmassa 

haastattelussa nousi esille, että painike muistuttaa harmaalla pohjalla ollessaan vain otsikkoa. 

Käyttöliittymäprototyypissä käytettiin samaa harmaata pohjaa varoituksen ilmoittamiseen, 

joten se lisäsi uskottavuutta siitä, että painiketta ei kuuluisi painaa, vaan se helposti ajateltiin 

otsikkona. Pienempi käyttöliittymään liittyvä seikka tuli yhdeltä käyttäjältä, jonka mukaan 

varoituskolmio ja varoitus itsessään tulisi olla keskitettynä, jotta se tarttuisi entistä paremmin 

käyttäjän silmään. 

 

Erityisen tärkeä seikka nousi esille myös kuvan ottamisen ja kuitin lukemisen välillä. Osa 

käyttäjistä oli sitä mieltä, että ennen kuvan lukemista kuitintunnistusohjelmalla tai muulla 

työkalulla tulee kysyä käyttäjältä lupa käyttää ominaisuutta. Toinen osa käyttäjistä mainitsi 

tietojen olevan kuitenkin toisen tahon hallussa ja vastuulla myös siinä tilanteessa, jos tietoa 

syötetään käyttöliittymään käsin. Ei välttämättä ole perusteltua antaa käyttäjälle mahdollisuutta 

jättää automaatiota käyttämättä. Ominaisuus varmasti helpottaa usean käyttäjän arkea, mutta 

kuten käyttäjätutkimuksessa todettiin, kuitintunnistus ei tuo jokaisessa käyttötapauksessa 

tarvittavaa hyötyä. Toisessa luvussa myös huomattiin, että kuitintunnistus voi lukea tietoja 

väärin, johon liittyen myös kommentoitiin kuitin tietojen mahdollista poistamista, mikäli tiedot 

ovat selvästi väärin. Käyttäjien mielestä voisi olla epäselvissä kuvaustapauksissa niin, että 

käyttäjälle annettaisiin palaute kuitin epäonnistuneesta lukemisesta ja annettaisiin neuvoja 

kuitin kuvaamiseen oikein. 

 

Oikotie matkalaskun lisäämisen sivulle oli jokaisen käyttäjän mielestä hyödyllinen. Vaikkakin 

säästöä syntyy klikkausten määränä vain 2 klikkausta, helpottaa se käyttäjän kognitiivista 

taakkaa merkittävästi. Kuvaa kuitti -painikkeen lisääminen ajateltiin olevan selkeämpi, jos 

vaihdetaan Lisää rivi -painikkeen teksti Lisää muu rivi- tekstiksi, mutta käyttäjien arvioiden 

mukaan uusi muoto vaikeuttaa ymmärtämistä, eikä uusi käyttäjä välttämättä osaisi käyttää 

painikkeen takaa löytyviä päiväraha- ja kilometrikorvaus kulurivityyppejä. Lisää muu rivi 

viittaa käyttäjien mielestä liikaa siihen, että haluttaisiin lisätä jotain erilaista, joka eroaa 

paljonkin pääkäyttötapauksesta, joka edelleen sisältää myös kulu- kilometri- ja päiväraharivit. 

 

Oikotien osalta nousi esille myös muita seikkoja. Oikotie suoraan kameraan on usein se, mitä 

käyttäjät tarvitsevat, mutta on entistä yleisempää, että kuitteja lähetetään myös sähköpostiin, 

tai ne ovat jo valmiiksi sähköisessä muodossa jossakin palvelussa. Silloin Kuvaa kuitti-
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painikkeen vieressä tulee olla lisäksi muut vaihtoehdot liitteen lisäämisestä kulurivin 

näkymässä. 

 

Prototyypistä kommentoitiin käyttäjien puolesta myös viimeistä näkymää, eli näkymää, jonka 

kautta luodaan uusi kulurivi. Matkaan liittyy käyttäjien mukaan usein useampia kuitteja, joten 

oikotie kuitin kuvaamiseen on oltava käytettävissä jokaisen lisätyn kuitin jälkeen. Tämä myös 

loisi enemmän yhtenäisen käyttökokemuksen. Sen lisäksi kuitteja lisätessä, matkalaskuun 

kohdistuvassa näkymässä Takaisin-painike antaa tunteen, että käyttöliittymässä peruutettaisiin 

aikaisempaan vaiheeseen ja kumottaisiin tehtyjä muutoksia, joka ei ole tässä tilanteessa haluttu 

toiminto. Parempi keino voisi olla lisätä yhteenvedon alle painike Valmis, joka kuvaisi 

paremmin sitä, että prosessi on viety loppuun.  

 

Ajallista säästöä syntyisi käyttöliittymäprototyypin mukaisessa toteutuksessa yleisen arvion 

mukaan noin puolet harjaantuneen käyttäjän käyttämästä ajasta. Osa käyttäjistä oli myös sitä 

mieltä, että uuden käyttäjän osalta, säästöä voi kertyä useampikin minuutti, sillä 

kuitintunnistuksen voidaan mieltää toteuttavan lukeminen melko tarkasti. Käyttäjien arviot 

heittelivät jonkin verran, mutta ne antoivat hyvän viitekehyksen säästetyn ajan arvioimiselle. 

Säästöä kertyisi siis harjaantuneen käyttäjän osalta 2–3 minuuttia, vähentäen ajan 1–2 

minuuttiin alkuperäisestä 3–5 minuutin aika-arviosta. Uuden käyttäjän osalta säästöä kertyisi 

noin viisi minuuttia, joka arvioista riippuen vähentäisi uudenkin käyttäjän kululaskuprosessiin 

kuluvaa aikaa 2–5 minuuttiin. 

 

Ajallisen säästön lisäksi käyttäjät antoivat selkeää palautetta myös siitä, että kuitintunnistus on 

myös merkittävä kognitiivinen säästäjä. Kuitintunnistus veisi kululaskuprosessista pois juuri 

käyttäjän kannalta turhimman vaiheen, eli rakenteellisen tiedon syöttämisen uudelleen eri 

tavalla rakenteelliseen muotoon. Ajallinen säästö voikin olla yksittäisten ja yksinkertaisten 

kulujen osalta pienempi, mutta kognitiivisesti säästö on silti merkittävä.  
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6.4 Paranneltu käyttöliittymäprototyyppi 

 

Paranneltuun käyttöliittymäprototyyppiin otettiin huomioon mahdollisimman paljon käyttäjiltä 

tulleita parannusehdotuksia. Ensimmäisenä muutettiin oikotien näkymä vastaamaan paremmin 

sitä, mitä käyttäjät odottavat sovellukselta. Nyt oikotien avulla on mahdollista käyttää 

kuitintunnistusta myös sähköisessä muodossa olevien kuittien tai pdf-tiedostojen lukemiseen. 

Samoin myös muokattiin termiä Lisää muu rivi muotoon Lisää rivi käsin. Tällä tavalla 

viestitään enemmän mahdollisuudesta käyttää kuitintunnistusta, ja mikäli käyttäjä haluaa lisätä 

uuden rivin käsin, se on myös mahdollista ja osana pääkäyttötapausta. Ensimmäisen ja toisen 

käyttöliittymäprototyypin erot näkyvät kuvassa 3. 

 

 

Kuvassa 4 on esitetty epäonnistuneen kuitintunnistuksen antama palaute käyttäjälle. Palautteen 

näyttämisessä käytettiin mobiilin varoitustoiminnallisuutta, eikä lisätty uutta näkymää, koska 

haluttiin säilyttää käyttäjän hallinta sovelluksesta. Uusien käyttöliittymäelementtien tuominen 

näkymään ei ole tässä vaiheessa järkevää. Käyttäjälle annetaan mahdollisuus jatkaa 

Kuva 2: Ensimmäisen ja toisen käyttöliittymäprototyypin matkalaskurivin lisääminen -näkymä 
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toimintaansa ilman kuitintunnistusta tai yrittää ottaa kuva uudelleen. Tällä tavalla viestitään 

käyttäjälle epäonnistuneesta kuvasta ja nostetaan esille syitä, miksi kuvaa oli mahdollisesti 

vaikea lukea. Jos käyttäjä ei halua kiireellisyyden vuoksi ottaa kuvaa uudelleen, on käyttäjällä 

mahdollisuus myös jatkaa ilman automaatiota.  

 

 

Kuvassa 5 on näytetty tehdyt muutokset käyttöliittymään, kun on otettu huomioon näkymissä 

yhteneväinen painikkeiden muotoilu. Painikkeet ovat nyt yhteneviä, eli kaikki painikkeet 

sisältävät vaaleansinisen taustan ja sinisen kuvauksen painikkeen toiminnasta. Samoin myös 

lisättiin uusi painike tietojen tyhjentämiselle, joka voi tulla käyttöön siinä tapauksessa, kun 

harjaantunut käyttäjä huomaa selkeän eron käyttöliittymään tuotujen tietojen kanssa. 

Harjaantunut käyttäjä voi totutusti onnistua kirjoittamaan tiedot käsin uudelleen nopeammin 

kuin kuvan uudelleen ottamalla. 

 

Kuva 3: Epäonnistuneen kuitintunnistuksen palaute 
käyttäjälle. 
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Kokonaisuutena paranneltu käyttöliittymäprototyyppi yhdistelee kerättyä tietoa molemmista 

käyttäjähaastatteluista. Uudessa käyttöliittymäprototyypissä on keskitytty erityisesti käyttäjien 

arvioiden mukaan epäselviin kohtiin ja pyritty parantamaan käyttökokemusta yhtenäistämällä 

painikkeiden ulkoasu. Paranneltu käyttöliittymä noudattaa myös onnistuneesti 

mobiilikäyttöliittymän vakiintuneita käytänteitä painikkeiden ja oikoteiden osalta. Kuten 

menetelmissä on todettu, käyttöliittymässä on otettu huomioon käyttäjien kommentit ja 

parannusehdotukset. Paranneltu käyttöliittymä on tämän kandidaatintyön lopullinen 

prototyyppi ja voidaan tehdyn käyttäjätutkimuksen ja vaatimuksien myötä todeta sen vastaavan 

päätutkimuskysymykseen ja tutkimusongelmaan. 

  

Kuva 4: Ensimmäisen ja toisen käyttöliittymäprototyypin erot kulurivin tietojen lisäämisen näkymässä. 
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7 YHTEENVETO 
 

Käyttäjätutkimuksesta, käytettävyystutkimuksesta ja käyttöliittymän suunnittelusta 

tarkasteltiin tehtyjä tutkimuksia ja tutkimuspapereita, joiden pohjalta onnistuttiin rakentamaan 

yksinkertaiset haastattelurungot. Haastattelurunkojen avulla pysyttiin keräämään käyttäjiltä 

tarvittavaa tietoa kuitintunnistuksen tarpeiden määrittämiseen ja käyttöliittymän vaatimuksiin. 

Käyttöliittymä onnistuttiin rakentamaan Netvisor-mobiilisovelluksen ulkoasun mukaisesti 

laajentaen nykyistä kululaskun luomisen näkymää (liitteessä 2).  

 

Käyttöliittymästä tehtiin aluksi yksi prototyyppi (esitetty liitteessä 3), josta kerättiin palautetta 

haastattelurungon avulla. Palautteen perusteella tehtiin toinen versio käyttöliittymästä (esitetty 

liitteessä 4). Toinen käyttöliittymäversio vastaa kandidaatintyön päätutkimuskysymykseen 

Miten automaattisen kuitintunnistuksen antamat kuitin tiedot voidaan esittää käyttäjälle 

selkeällä ja käyttäjälähtöisellä käyttöliittymällä? Käyttöliittymä sisältää käyttäjälähtöisen 

suunnitteluprosessin kautta näkymän, jonka avulla kuitintunnistuksen lukemat tiedot esitetään 

käyttäjälle ja tarjotaan käyttäjälle monia vaihtoehtoja muokata tekstiä. Käyttäjä voi myös 

valitessaan poistaa luetut tiedot ja palata täyttämään kululaskunäkymässä tietoja käsin. 

 

Toiseen tutkimuskysymykseen Miten kuitintunnistus vaikuttaisi kululaskuprosessin kestoon 

Netvisorin mobiiliapplikaatiossa? onnistuttiin vastaamaan ensimmäisen 

käyttöliittymäprototyypin haastattelun avulla. Parannusehdotukset huomioiden käyttöliittymän 

mukainen toteutus parantaisi käyttäjien arvioiden mukaan kululaskuprosessiin kuluvaa aikaa 

keskimäärin 3 minuuttia kaikilta käyttäjiltä. Harjaantunut käyttäjä täyttää tiedot käsin nopeasti, 

joten kuitintunnistuksen säästämä aika on harjaantuneelle käyttäjälle pienempi kuin uusille 

käyttäjille. Kuitenkin kuitintunnistus vie käyttäjältä pois oleellisesti turhimman vaiheen 

kululaskuprosessista. Rakenteellinen tieto voitaisiin kuitintunnistuksen avulla siirtää suoraan 

käyttöliittymään ilman sitä, että käyttäjän tarvitsee käsin siirtää rakenteellinen tieto kuitilta tai 

muusta muodosta rakenteellisen tiedon näkymään.  
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LIITE 1. HAASTATTELURUNGOT 

 

Asiantuntijan haastattelu 

Kysymys 1: Miten kannattaa lähteä lisäämään uutta näkymää tai ominaisuutta jo olemassa 

olevaan sovellukseen? 

Kysymys 2: Miten lähestyt tilannetta, jossa kehitystiimi tai asiakas antaa selkeät rajat 

suunnitteluun, mutta kokemus on osoittanut annettujen rajojen olevan selkeästi väärään 

suuntaan? 

Kysymys 3: Mitkä ovat kolme tärkeintä mitattavaa arvoa käyttöliittymän suunnittelun 

tutkimisessa? 

Kysymys 4: Missä vaiheessa loppuasiakkaan palaute on kaikista tärkeintä? 

 

Käyttäjähaastattelu 

Kysymys 1: Käytätkö itse Netvisoria? 

Kysymys 2: Käytätkö Netvisorissa matkalaskuja? 

Kysymys 3: Käytätkö muita Netvisor -mobiilin ominaisuuksia? 

Kysymys 4: Jos teet matkalaskua, kauanko arvioisit prosessissa tällä hetkellä menevän? 

Kysymys 5: Kuvaile matkalaskun luomisen prosessia.  

Kysymys 6: Jos puhutaan automaattisesta kuitintunnistuksesta, mitä uskot sen ottavan pois 

äsken kuvailemastasi prosessista? 

Kysymys 7: Ajattelisitko, että kuitintunnistus on kätevämpää olla Netvisorissa, kuin toisen 

valmistajan sovelluksessa? 

Kysymys 8: Mitä omasta mielestäsi tämänhetkisessä kulurivin näkymässä voisi tehdä 

paremmin? 

  



Haastattelu käyttöliittymäprototyypistä 

Kysymys 1: Miltä käyttöliittymä vaikuttaa yleisesti ottaen? 

Kysymys 2: Onko lisätty oikotie hyvä vai huono lisäys? 

Kysymys 3: Pitäisikö käyttäjältä kysyä lupaa, ennen kuin käytetään kuitintunnistusta? 

Kysymys 4: Säästäisikö tämä mielestäsi aikaa kululaskuprosessista? 

Kysymys 5: Kuinka paljon aikaa uskot tämän ominaisuuden säästävän?  

Kysymys 6: Mitä muuta parannettavaa sinulla tulisi mieleen tämän käyttöliittymäprototyypin 

osalta? 

  



LIITE 2. NYKYINEN KULULASKUNÄKYMÄ 

 

  



LIITE 3. ENSIMMÄINEN KUITINTUNNISTUKSEN 

KÄYTTÖLIITTYMÄPROTOTYYPPI 

 

  



LIITE 4. PARANNELTU KUITINTUNNISTUKSEN 

KÄYTTÖLIITTYMÄPROTOTYYPPI 

 

 


