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Tämä tutkielma tehtiin yhteistyössä Säteilyturvakeskuksen (STUK) kanssa. Osana tutkielmaa 

suunniteltiin uusi käyttöliittymä STUKin tilannekuvajärjestelmään ottaen huomioon turvakriittinen 

ympäristö sekä yleiset käytettävyysheuristiikat ja -ohjeistukset. 

Tutkielmassa hyödynnettiin kustannustehokkaan käytettävyyssuunnittelun menetelmiä. Käy-

tössä olevasta tilannekuvajärjestelmästä laadittiin heuristinen arviointi, jonka tuloksena käytössä 

olevan järjestelmän aikasarjatoiminnosta löytyi 16 käytettävyysongelmaa. 

Käyttäjät ja heidän järjestelmän käyttöönsä liittyvät tehtävät saatiin selville haastatteluilla. Nii-

den tulokset koottiin samankaltaisuuskaavioon. Osana tutkielmaa haastateltiin neljää tyypillisintä 

järjestelmän käyttäjää. Haastatteluissa tiedusteltiin muun muassa sitä, miten haastateltavat nä-

kevät turvakriittiset järjestelmät ja mitä turvakriittisyys tarkoittaa heille. 

Samankaltaisuuskaavion havaintojen pohjalta suunniteltiin aikasarjatoiminnolle paperiset ja 

digitaaliset prototyypit. Samat osallistujat testasivat ja arvioivat digitaalisen prototyypin käytettä-

vyyttä käytettävyystestauksissa. 

Tutkielman ohessa hahmoteltiin 10 turvakriittisen järjestelmän käytettävyysheuristiikkaa. Nii-

den avulla voidaan ottaa nykyistä paremmin suunnittelussa ja arvioimisessa huomioon turvakriit-

tisten järjestelmien kriittiset seikat. Ne keskittyvät pääosin käyttöliittymän visuaaliseen esitysta-

paan ottaen huomioon esimerkiksi tiedon luettavuuden, ymmärrettävyyden ja tärkeyden. 

 

 

Avainsanat: käytettävyys, kustannustehokas käytettävyyssuunnittelu, turvakriittisyys, turvalli-

suuskriittisyys, heuristiikat 
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Kiitokset 

Toivon, että tästä turvakriittisten järjestelmien käytettävyyttä käsittelevästä tutkielmasta 

on jatkossa iloa kyseisistä järjestelmistä kiinnostuneille henkilöille. Tästä tutkielmasta on 

toivoakseni hyötyä niin STUKille, minulle kuin myös tiedeyhteisölle. Tämän tutkielman 

pohjalta STUKin Kenttä ja tilannekuva -yksikkö omaksui mahdollisesti selkeimmät me-

netelmät ja työkalut turvakriittisen järjestelmän käytettävyyden huomioon ottavaan kehi-

tystyöhön. 

Olen oppinut tästä konkretiaa ja teoriaa yhdistävästä tutkielmasta paljon turvakriitti-

sen järjestelmän kehittämisestä ja syventänyt osaamistani käytettävyysmenetelmien käy-

tössä konkreettisen järjestelmän suunnitteluun ja arvioimiseen. Koen omaksuneeni paljon 

uutta asiaa turvakriittisistä järjestelmistä, vaihtoehtoisista käytettävyysheuristiikoista ja 

modernien web-sovellusten kehittämisestä. Lisäksi koen oppineeni haastatteluiden ja 

käytettävyystestausten organisoimista, pitämistä ja analysoimista ilman työryhmää sekä 

itsenäistä työskentelyä, omatoimista päätöksentekoa ja epävarmuuden sietämistä. 

Tiedeyhteisölle toivon tästä olevan hyötyä erityisesti 10 kehitetyn turvakriittisen jär-

jestelmän heuristiikan kautta. Lisäksi tämän tutkielman julkaisemalla toivon kasvattavani 

tiedeyhteisön käsitystä siitä, miten oleellista käytettävyyden huomioiminen ja edistämi-

nen on myös turvakriittisten järjestelmien kohdalla. 

Haluan kiittää pro graduni teossa avustamisesta Säteilyturvakeskuksen Kenttä ja ti-

lannekuva -yksikön henkilökuntaa (erityisesti tutkielmani ohjaamisesta STUKin näkö-

kulmasta tarkastaja Philip Holmia, johtava asiantuntija Kari Peräjärveä, järjestelmäasian-

tuntija Tarja Ilanderia, laboratorionjohtaja Maarit Muikkua, järjestelmäasiantuntija Oscar 

Henrikssonia ja siviilipalvelusmies Tuomas Karjalaista), tutkielmani ohjaamisesta aka-

teemisesta näkökulmasta Tampereen yliopiston yliopistotutkija Jaakko Hakulista sekä 

totta kai perhettäni, joka jaksoi kannustaa minua tutkielman teossa alusta loppuun. Olen 

kiitollinen teille kaikesta niistä arvokkaista palautteista ja kommenteista, joita olen tämän 

tutkielman edistämiseen saanut teiltä. En usko, että ilman teidän panostanne tämä tut-

kielma olisi valmistunut näin lyhyessä ajassa, neljässä työntäyteisessä kuukaudessa.  

Loppuun haluan sanoa erityiskiitoksen äidilleni kaikesta siitä tunnollisesta huolenpi-

dosta sekä sivistyksen ja lukemisen pariin ohjaamisesta, jota olen sisarusteni ohella saa-

nut. Arvostan sitä, että olet aina asettanut perheen edun kaiken muun edelle – myös näinä 

raskaina koronavirusaikoina. Erityisesti ilman sinua tätä tutkielmaa ei olisi koskaan syn-

tynyt ja en olisi koskaan opiskellut näin pitkälle. 

Kiitokset siis teille kaikille! 

 

Helsingissä 29.4.2020 
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1 Johdanto 

Turvallisuus- ja turvauhat sekä digitalisaatio ovat viime vuosina olleet nosteessa. Uusien 

digitaalisten ratkaisujen, kuten verkkopalvelujen ja mobiilisovellusten yleistyessä käytet-

tävyyteen investoiminen on yhä enemmän tarpeen. Esimerkiksi Saunamäki varoittaa ar-

tikkelissaan [2018], että eläkeikäiset saattavat pudota pois nykyisestä digitaalisesta yh-

teiskunnasta palvelujen vaikeakäyttöisyyden vuoksi. 

Myös Suomen valtio kiinnittää huomiota nykyajan turvallisuusuhkiin, ja tästä ai-

heesta esimerkiksi Sisäministeriö on laatinut Kansallisen terrorismintorjunnan strategian 

[2018]. Sen mukaan Puolustusvoimien strategisena toimenpiteenä on viranomaisten ky-

bertoimintakyvyn tehostaminen tiedustelu- ja valvontakyvyn, kansainvälisen yhteistyön 

ja sotilastiedustelun tiedonhankintamenetelmien kehittämisellä sekä Poliisin toimenpi-

teenä Kyberrikostorjuntakeskuksen toimintakyvyn vahvistaminen ja tietoverkkotieduste-

lujärjestelmän rakentaminen. [Sisäministeriö, 2018.] 

Yhtenä ajankohtaisena esimerkkinä turvallisuuskriittisen järjestelmän käytettävyys-

ongelmista on Apotti-järjestelmä. Apotti on sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen tieto-

järjestelmähanke [Kaipio, Lääveri & Tyllinen, 2015], jonka tarkoituksena on ollut raken-

taa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) ja sen jäsenkuntien alueelle yhtei-

nen, kehittynyt asiakas- ja potilastietojärjestelmä [Nisula, 2019]. Esimerkiksi Helsingin 

Sanomat (HS) kertoo laajassa uutisessaan [Aalto & Kuokkanen, 2020] siitä, miten Apotin 

käytettävyysongelmista olisi aiheutunut yhden potilaan kuolema. 

Tutkimuskysymykset tähän tutkielmaan olivat seuraavat: 

1) Miten kustannustehokkaalla käytettävyyssuunnittelulla pääsee kiinni turva-

kriittisten järjestelmien ongelmiin? 

2) Miten turvakriittisiä järjestelmiä voidaan parantaa heuristiikkojen ja ohjeis-

tusten avulla? 

3) Miten turva-ajattelu vaikuttaa järjestelmien suunnitteluun ja kehittämiseen?  

Osana ensimmäistä tutkimuskysymystä selvitettiin ja tarkasteltiin myös tyypillisiä 

turva- tai turvallisuuskriittisten järjestelmien käytettävyysongelmia, jotka nousevat esiin 

järjestelmää kehitettäessä. Toisen tutkimuskysymyksen osalta puolestaan tavoitteena oli 

selvittää, miten käytettävyysheuristiikat auttavat parantamaan turvakriittisten järjestel-

mien käyttöliittymiä ja edistämään niiden käytettävyyttä. Kolmannen tutkimuskysymyk-

sen valinnan perusteena oli selvittää, mitä eroja ja yhtäläisyyksiä turvakriittisten järjes-

telmien kehittämisessä on verrattuna ”tavallisten” järjestelmien kehitystyöhön. 

Turvakäsitteessä itsessään on kyse ihmisten tahallisista teoista, ”jotka voivat aiheut-

taa tai uhata muita ihmisiä” [International Atomic Energy Agency, 2019]. Turvakriittinen 

palvelu on tietoturvan näkökulmasta esimerkiksi fyysistä kulunvalvontaa tai fyysisen tun-
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keutumisen havaitsemista, joka suojaa omaisuutta tahallisilta haittavaikutuksilta turvatoi-

mien avulla [Novak & Gerstinger, 2009]. Gutgartsin ja Teminin mukaan [2010] ”ohjel-

misto on turvakriittinen, kun sen odotetaan toimivan asianmukaisesti vihamielisessä ym-

päristössä”, esimerkiksi osan epäsuorasti tai suorasti ohjelmistoon pääsevistä toimijoista 

yrittäessä häiritä tai heikentää järjestelmien toimintaa hyödyntämällä ohjelmistovirheitä. 

Turvakriittisyyden laiminlyönti voi [Hinchey & Coyle, 2010] ”johtaa arkaluonteisten tie-

tojen menettämiseen varkauden tai vahingossa tapahtuvan katoamisen vuoksi”.  

Turvakriittisissä järjestelmissä hyvä käytettävyyden huomioiminen on erittäin oleel-

lista, jotta käyttäjät eivät suorita vahingossa vääriä toimenpiteitä tai valitse vääriä koh-

teita. Tämä ei ole toivottavaa etenkään kiireellisessä tilanteessa, jossa tilanne tulisi rat-

kaista mahdollisimman nopeasti.  

Tämä pro gradu -tutkielma on tehty yhteistyössä Säteilyturvakeskuksen (STUK) 

kanssa. Tutkielmassa tarkastellaan STUKin erästä tilannekuvajärjestelmää turva- ja tur-

vallisuuskriittisten järjestelmien käytettävyyden näkökulmasta sekä luodaan käytettä-

vyysheuristiikat turvakriittisten järjestelmien suunnitteluun ja arvioimiseen. Tutkiel-

massa käytettiin seuraavia menetelmiä: heuristinen arviointi nykyisestä STUKin turva-

kriittisestä järjestelmästä, henkilöhaastattelut järjestelmän käyttäjäryhmille, paperisen ja  

digitaalisen prototyypin kehittäminen ja käytettävyystestausten järjestäminen aiemmin 

haastatelluille käyttäjille ääneen ajattelun menetelmää hyödyntäen. Lisäksi suoritettiin 

kirjallisuuskatsaus käytettävyyteen sekä turva- ja turvallisuuskriittisyyteen, haastattelui-

den litterointi, samankaltaisuuskaavion kokoaminen samankaltaisuusmuistiinpanoista 

sekä videolokin koostaminen keskittyen erityisesti yhden testitehtävän analysoimiseen. 

STUKissa turvakriittistä tilannekuvajärjestelmää on tähän asti kehitetty ilman järjes-

telmällistä keskittymistä sen käytettävyyteen. Sen sijaan käytettävyyttä on parannettu 

käyttäjien kokemusten pohjalta sitä mukaa, kun järjestelmää on testattu. Kyseisen järjes-

telmän kehitystiimi toivoikin etukäteen omaksuvansa tämän tutkielman tekemisen myötä 

parhaita käyttäjälähtöisen suunnittelun menetelmiä, nopeita keinoja esittää vaihtoehtoi-

silla tavoilla jokin käyttöliittymän toiminnallisuus sekä hyödyllisimpiä niksejä ottaa käy-

tettävyyslähtöinen suunnittelu keskeisemmäksi osaksi järjestelmän kehitystyötä. 

Kirjallisuuskatsauksen perusteella huomattiin, ettei turvakriittisten järjestelmien käy-

tettävyyttä käsitteleviä tieteellisiä artikkeleita tai tutkimuksia ole tähän mennessä jul-

kaistu juurikaan. Myöskään ennestään ei onnistuttu löytämään heuristiikkoja turvakriit-

tisten järjestelmien suunnitteluun ja arvioimiseen. Julkisen tiedon puute voi johtua tiedon 

arkaluonteisuudesta. Tämä tutkielma pyrkii täyttämään tätä julkisesti saatavilla olevan 

kirjallisuuden aukkoa. 

Tutkielman keskeiset tulokset ovat seuraavat: 

1) Tunnistettiin turvakriittisen järjestelmän ominaispiirteet.  
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2) Todettiin Nielsenin kustannustehokas käytettävyyssuunnittelu [1989; 2009] (ks. 

luku 2.2) sopivaksi myös turvakriittiseen järjestelmään. 

3) Tehtiin kirjallisuuskatsaus käytettävyysheuristiikoista (ks. luku 2.7). 

4) Haastateltiin STUKin tilannekuvajärjestelmän käyttäjiä ja luotiin samankaltai-

suuskaavio (ks. liite 3) sekä koostettiin heidän käsityksensä järjestelmän kriitti-

sistä tekijöistä (ks. taulukot 4, 5 ja 6 luvussa 5.2). 

5) Luotiin prototyyppi tästä STUKin järjestelmän tulevasta aikasarjatoiminnosta (ks. 

luvut 4.4, 6.4 ja 6.5 sekä liitteet 7 ja 8), jota testattiin käytettävyystesteissä. 

6) Tutkielman pohjalta muodostettiin 10 heuristiikkaa turvakriittisten järjestelmien 

suunnitteluun ja arvioimiseen (ks. taulukko 7 luvussa 6.8). 

Tämän pro gradu -tutkielman rakenne on seuraavanlainen. Toisessa luvussa tarkas-

tellaan käytettävyyden teorioita: oleellisimpia käytettävyyden käsitteiden määritelmiä, 

käytettävyyden löydöksiä, perusteluja käytettävyyden hyödyntämisestä ohjelmistokehi-

tystyössä, käytettävyyden arvioinnin menetelmiä sekä käytettävyysheuristiikkoja ja -oh-

jeistuksia. Sen jälkeen kolmannessa luvussa keskitytään tarkastelemaan turvakriittisten 

järjestelmien käytettävyyttä: mitä on turva- ja turvallisuuskriittisyys ja mitä toimintoja 

STUKin tilannekuvajärjestelmästä käsitellään tässä tutkielmassa. Neljännessä luvussa 

puolestaan esitellään tarkemmin käytetyt menetelmät. Viidennessä luvussa nostetaan 

esiin tutkimuksen tulokset. Kuudennessa luvussa pohditaan tämän tutkielman keskeisisiä 

tuloksia ja jatkokehitysideoita sekä vastataan tutkimuskysymyksiin. Seitsemännessä lu-

vussa tehdään yhteenveto tästä tutkielmasta.  
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2 Käytettävyyden teoria 

Hyvä käytettävyys on järjestelmän käytön helposti opittavuutta, tehokasta käyttöä, hyvää 

muistettavuutta, hyvää virheistä selviämistä, käytön miellyttävyyttä [Nielsen, 1993], 

käyttökelpoisuutta ja käytettävissä oloa [Heinonen et al., 2018] sekä suunniteltuun käyt-

töön soveltuvuutta, helppokäyttöisyyttä ja käyttäjäystävällisyyttä [Valtionhallinnon tieto-

turvallisuuden johtoryhmä, 2008]. Lisäksi se on tehokasta, tuloksellista ja tyydyttävää 

vuorovaikutusta käyttöliittymän kanssa [US Department of Health and Human Services, 

2013] sekä tavoitteiden saavuttamista vaikuttavasti, tehokkaasti ja tyydyttävästi [ISO 

9241-11:2018]. Käytettävyyden määritelmien perusteella voidaan siis tulkita, että käytet-

tävyyden keskiössä on käyttäjä ja tämän tuntemukset järjestelmän käyttötuntumasta. 

Käytettävyyteen liittyviä käsitteitä ja menetelmiä esitellään tässä luvussa tarkemmin, 

sillä tällä työllä pyritään lisäämään turvakriittisten järjestelmien kehittäjien tietoisuutta 

käytettävyyden menetelmien hyödyntämisestä osana järjestelmän suunnittelua ja kehittä-

mistä. Esimerkiksi STUKin tilannekuvajärjestelmän kehitystiimillä on tavoitteena lisätä 

valmiutta käyttäjälähtöiseen, hyvän käytettävyyden huomioon ottavaan suunnittelu- ja 

kehitystyöhön. Erityisesti käytettävyysheuristiikkojen ja -ohjeistusten huomioon ottami-

nen ovat tässä työssä keskiössä, samoin Nielsenin kustannustehokas käytettävyyssuun-

nittelu [1989; 2009] ja sen menetelmien hyödyntäminen. 

2.1 Käytettävyyden käsitteiden määritelmät 

Käytettävyydestä on käytetty useita eri termejä. Yksi vanhimmista käsitteistä oli käyttä-

jäläheinen, toisin sanoen helppokäyttöinen tai käyttäjäystävällinen (engl. user friendly) 

[Nielsen, 1993]. Kyseinen käsite ei Nielsenin mukaan [1993] ollut sopiva, sillä se on tar-

peettoman antropomorfinen eli ihmismäinen. Koneiden ei tarvitse Nielsenin mukaan olla 

”ystävällisiä” käyttäjille, koska käyttäjät tarvitsevat vain koneita, jotka eivät ole heidän 

tiellään heidän yrittäessään saada työnsä tehtyä. Lisäksi se merkitsee sitä, että jollain ta-

solla ystävälliset järjestelmät voivat kuvata käyttäjien tarpeita yksiulotteisesti. Tosiasi-

assa erilaisilla käyttäjillä on erilaisia tarpeita, ja jollekin käyttäjälle ”ystävällinen” järjes-

telmä voi tuntua tylsältä toiselle. [Nielsen, 1993.] 

Käyttöliittymäasiantuntijat ovat 1990-luvulta lähtien käyttäneet käyttäjäystävällinen-

käsitteen sijaan muita termejä. Tieteenala itsessään tunnetaan useilla käsitteillä, kuten ai-

nakin seuraavilla [Nielsen, 1993]:  

1) tietokoneen ja ihmisen välinen vuorovaikutus (CHI, engl. computer-human inter-

action), 

2) ihmisen ja tietokoneen välinen vuorovaikutus (HCI, engl. human-computer inter-

action), 

3) käyttäjäkeskeinen suunnittelu (UCD, engl. user-centered design), 

4) ihmisen ja koneen rajapinta (MMI, engl. man-machine interface), 

5) ihmisen ja koneen rajapinta (HMI, engl. human-machine interface), 
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6) käyttäjän ja koneen rajapinta (OMI, engl. operator-machine interface), 

7) käyttöliittymän suunnittelu (UID, engl. user interface design), 

8) inhimilliset tekijät (HF, engl. human factors) sekä 

9) ergonomia (engl. ergonomics).  

Nielsenin [1993] mukaan käytettävyys (engl. usability) ei ole yksittäinen, yksiulot-

teinen käyttöliittymän ominaisuus. Käytettävyys koostuu useista osatekijöistä, ja siihen 

on perinteisesti liitetty Nielsenin [1993] mukaan viisi käytettävyysominaisuutta. Tau-

lukko 1 esittelee nämä Nielsenin [1993] määrittelemät ominaisuudet. 

 

Ominaisuus Lisätieto 

Opittavuus (engl. learnability) ”Järjestelmän tulisi olla helposti opitta-

vissa, jotta käyttäjä voi nopeasti alkaa 

hyödyntää järjestelmää työssään.” 

Tehokkuus (engl. efficiency) ”Järjestelmää tulisi olla tehokasta käyttää 

käyttäjän opittua järjestelmän käytön.” 

Muistettavuus (engl. memorability) ”Järjestelmä tulisi olla helposti muistetta-

vissa, jotta satunnainen käyttäjä pystyy 

käyttötauon jälkeen käyttämään järjestel-

mää ilman järjestelmän käytön uudelleen-

opettelemista.” 

Virheet (engl. errors) ”Järjestelmässä tulisi olla alhainen virhe-

taso, jotta käyttäjät tekevät vähän virheitä 

järjestelmän käytössä. Jos käyttäjät teke-

vät virheitä, he voivat helposti selvitä 

niistä.” 

Tyytyväisyys (engl. satisfaction) ”Järjestelmän tulisi olla miellyttävä käyt-

tää, jotta käyttäjät ovat omakohtaisesti 

tyytyväisiä sen käyttöön.” 

Taulukko 1. Käytettävyyden ominaisuudet Nielsenin [1993] mukaan. Nämä kuvaukset 

on suoraan suomennettu Nielsenin [1993] tekstin pohjalta.   

Käytettävyydestä on myös lukuisia suomenkielisiä määritelmiä. Kielitoimiston sana-

kirjan [Heinonen et al., 2018] mukaan käytettävyydellä tarkoitetaan käyttökelpoisuutta ja 

käytettävissä oloa. Valtionhallinnon tietoturvasanaston [Valtionhallinnon tietoturvalli-

suuden johtoryhmä, 2008] mukaan taas käytettävyydellä on kaksi merkitystä: 1) saata-

vuus (engl. availability) sekä 2) käytettävyys tai käyttökelpoisuus (engl. usability). Tässä 

tutkielmassa käytettävyys ymmärretään jälkimmäisen, käyttökelpoisuuden määritelmän 

kautta saatavuusmääritelmän sijaan. Saatavuuden määritelmän voidaan nähdä tarkoitta-
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van esimerkiksi sitä, ettei järjestelmässä ole käyttökatkoja sinä hetkenä, kun käyttäjä tar-

vitsee sitä, eli se on ”saatavilla”. Toisaalta saatavuuden voidaan nähdä tarkoittavan sitä-

kin, ettei järjestelmä ”boikotoi” jotakin käyttäjää esimerkiksi estämällä kirjautumisen jos-

takin IP-osoitteesta tai jollakin käyttäjätunnuksella, eli palvelu ei valitse käyttäjiään, vaan 

se on ”saatavilla” kaikille. Käytettävyyden tai käyttökelpoisuuden määritelmän voidaan 

puolestaan nähdä tarkoittavan sitä, että järjestelmä toimii käyttäjän intuition mukaisesti 

ja järjestelmä siis soveltuu suunniteltuun käyttötarkoitukseensa. Taulukko 2 esittelee Val-

tionhallinnon tietoturvasanaston [Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä, 2008] 

määritelmät näille käsitteille. 

 

Käsite Määritelmä 

Saatavuus (engl. availability) ”Ominaisuus, että tieto, tietojärjestelmä tai palvelu on 

siihen oikeutetuille saatavilla ja hyödynnettävissä ha-

luttuna aikana ja vaaditulla tavalla.” 

Käytettävyys tai käyttökel-

poisuus (engl. usability) 

”Ominaisuus, joka ilmentää sitä, miten järjestelmä, 

laite, ohjelma tai palvelu soveltuu suunniteltuun tar-

koitukseen tietylle kohderyhmälle. Hyvän käytettä-

vyyden vastakohta on huono käytettävyys tai epäsopi-

vuus. Tähän käsitteeseen viitataan joissakin yhteyk-

sissä myös yleiskielen ilmauksilla käyttökelpoisuus, 

käyttöönsoveltuvuus, helppokäyttöisyys ja käyttäjäys-

tävällisyys.” 

Taulukko 2. Käytettävyyden määritelmät Valtionhallinnon tietoturvasanaston [Valtion-

hallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä, 2008] mukaan. 

Lyhyesti sanottuna käytettävyys voidaan Usability.gov:n sanaston mukaan [US De-

partment of Health and Human Services, 2013] määritellä miten tehokkaasti, tulokselli-

sesti ja tyydyttävästi käyttäjä voi olla vuorovaikutuksessa käyttöliittymän kanssa. ISO 

9241 -standardin 11. osa puolestaan määrittelee [ISO 9241-11:2018] käytettävyyskäsit-

teen seuraavasti: ”missä määrin tietyt käyttäjät voivat käyttää järjestelmää, tuotetta tai 

palvelua saavuttaakseen tietyt tavoitteet vaikuttavasti, tehokkaasti ja tyydyttävästi tie-

tyssä käyttöympäristössä”. 

Tässä pro gradu -tutkielmassa käytettävyydellä tarkoitetaan sujuvaa käyttöä, selkeää 

ja ymmärrettävää käyttöliittymää, helppoutta, vaivattomuutta sekä erilaisten tehtävien no-

peaa suorittamista tilanteesta riippumatta käytössä olevalla järjestelmällä. Edellä maini-

tuista käytettävyyden teorioista lähimpänä tätä käsitystä olisi mahdollisesti Jakob Nielse-

nin esittämä ajatusmalli käytettävyyden ominaisuuksista, sillä niissä nousee hyvin esille 

tämän tutkielman tavoitteet tehdä STUKin turvakriittisen järjestelmän käyttöliittymästä 

helposti opittava, tehokas ja käytöltään miellyttävä. 
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Vertaillaan seuraavaksi hieman edellä esiteltyjä käytettävyyden käsitteitä. Käyttökel-

poisuus nousee esille käytettynä terminä sekä Kielitoimiston sanakirjan [Heinonen et al., 

2018] että Valtionhallinnon tietoturvasanaston [Valtionhallinnon tietoturvallisuuden joh-

toryhmä, 2008] kohdalla. Tietoturvasanaston määritelmässä nousee esille se, että käyttö-

kelpoisuus on sitä, ”miten järjestelmä, laite, ohjelma tai palvelu soveltuu suunniteltuun 

tarkoitukseen tietylle kohderyhmälle”. Tämä sama ajatus nousee esiin myös ISO-standar-

din määritelmässä [ISO 9241-11:2018], jonka mukaan käytöllä pyritään saavuttamaan 

tietyt käytön tavoitteet. Siis samaa on se, miten jokin järjestelmä soveltuu käyttötarkoi-

tukseensa asetettujen tavoitteiden mukaisesti.  

Nielsenin käytettävyysominaisuudet [1993] ovat omanlaisensa kokonaisuus näissä 

käytettävyyden eri käsitteissä. Kyseisistä ominaisuuksista ainakin tehokkuuskäsite, alhai-

nen virhetaso (eli virheet-käsite) ja tyytyväisyyskäsite linkittyvät luontevasti Usabi-

lity.govin [US Department of Health and Human Services, 2013] ja ISO-standardin [ISO 

9241-11:2018] määritelmiin tehokkuudesta, tuloksellisuudesta, vaikuttavuudesta sekä 

tyydyttävyydestä. Sen sijaan esimerkiksi Nielsenin opittavuus- ja muistettavuusominai-

suudet eivät nouse muissa määritelmissä esille siitäkin huolimatta, että myös näitä voi-

daan pitää tärkeinä seikkoina käytettävyyden näkökulmasta. 

2.2 Kustannustehokas käytettävyyssuunnittelu 

Nielsenin [1993] mukaan kustannustehokas käytettävyyssuunnittelu (engl. discount usa-

bility engineering, suomennos Suominen [2008]) tarkoittaa joidenkin hyvien käytettä-

vyysmenetelmien käyttämistä osana suunnittelua, vaikka nämä eivät olisi kaikkein par-

haimpia menetelmiä eikä niiden pohjalta saisi kaikkein parhaimpia tuloksia. Nielsen 

[1993] perustelee seuraavien yksinkertaisten menetelmien käyttöä sillä, että huolellisem-

mat menetelmät vaativat enemmän rahaa ja asiantuntijuutta – ja yksinkertaisia menetel-

miä käytetään todennäköisemmin käytännön suunnittelutilanteissa. 

Edellä olevan määritelmän lisäksi kustannustehokas käytettävyyssuunnittelu tarkoit-

taa myös sitä, että käytettävyysongelmat pyritään löytämään mahdollisimman vähällä 

vaivalla eikä pyritä esimerkiksi saamaan tilastollisesti merkittäviä eroja kahden vaihtoeh-

toisen ratkaisun välillä. Esimerkiksi Nielsen kertoo artikkelissaan [2009], että kustannus-

tehokas käytettävyyssuunnittelu antaa usein parempia tuloksia kuin ”luksusluokan” käy-

tettävyyssuunnittelu, koska sen menetelmät painottavat varhaista ja nopeaa iteroimista eli 

toistamista, jossa käyttäjäpalautetta saadaan toistuvasti. Nielsenin kokemusten mukaan 

kustannustehokkaan käytettävyyssuunnittelun menetelmillä pystyy testauttamaan useita 

erilaisia versioita kehitetystä prototyypistä lyhyessä ajassa. [Nielsen, 2009.] 
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Kustannustehokas käytettävyyssuunnittelu perustuu Nielsenin mukaan [1989; 2009] 

seuraavien kolmen menetelmän käyttöön: 

1) yksinkertaistettu käyttäjätestaus (engl. simplified user testing), 

• ”kourallinen osallistujia, keskittyminen laadullisiin tutkimuksiin ja ää-

neen ajattelu -metodologian käyttö” 

2) rajatut prototyypit (engl. narrowed-down prototypes) ja 

• ”yleensä paperiprototyyppejä” 

• ”tukevat yhtä polkua käyttöliittymän kautta” 

3) heuristinen arviointi (engl. heuristic evaluation). 

• ”arvioidaan käyttöliittymämalleja tarkastamalla ne suhteessa vakiintunei-

siin käytettävyysohjeisiin” [Nielsen, 1989; Nielsen, 2009.] 

Lisäksi osassa Nielsenin lähteistä on myös mainittu skenaariot (engl. scenarios) 

[Nielsen, 1993], käyttäjän ja tehtävän havainnointi (engl. user and task observation) 

[Nielsen, 1993], asiakkaiden tapaaminen [Nielsen, 1990] sekä nopea prototyyppien luo-

minen ja iteratiivinen suunnittelu [Nielsen, 1990].  

2.3 Käyttäjäkokemus 

Käydään vielä seuraavaksi läpi, mitä käytettävyyteen läheisesti liittyvä käyttäjäkokemus-

käsite tarkoittaa. Käyttäjäkokemus tai käyttökokemus (engl. user experience, UX) kattaa 

Normanin ja Nielsenin mukaan [2016] kaikki loppukäyttäjän vuorovaikutuksen muodot 

yrityksen, sen palveluiden ja tuotteiden kanssa. Esimerkillisen käyttökokemuksen vaati-

mukset ovat: 

1) asiakkaan tarkkoihin tarpeisiin vastaaminen ilman turhaa vaivaamista ja 

2) yksinkertaisuus ja tyylikkyys, jotka luovat tuotteita, joiden omistamisesta ja käy-

töstä syntyy iloa. [Norman, Don & Nielsen, 2016.] 

Normanin ja Nielsenin mukaan on tärkeää erottaa kokonaisvaltainen käyttäjäkoke-

mus (engl. total user experience) käytettävyydestä ja käyttöliittymästä (engl. user inter-

face, UI), vaikka käyttöliittymä on hyvin tärkeä osa suunnittelua. [Norman, Don & Niel-

sen, 2016.] 

ISO-standardin mukaan [ISO 9241-210:2019] puolestaan käyttäjäkokemuksessa on 

kyse käyttäjän käsityksistä ja vastauksista, ”jotka johtuvat järjestelmän, tuotteen tai pal-

velun käytöstä ja/tai ennakoidusta käytöstä”.   

Usability.gov:n mukaan [US Department of Health and Human Services, 2014] puo-

lestaan käyttäjäkokemus keskittyy käyttäjien syvälliseen ymmärtämiseen: ”mitä he tar-

vitsevat, mitä he arvostavat, heidän kykyjään ja myös heidän rajoituksiaan”. Käyttäjäko-

kemus ottaa huomioon liiketoiminnan tavoitteet. Sen parhaat käytännöt parantavat käyt-

täjän vuorovaikutuksen tasoa ja käsityksiä tuotteesta ja siihen liittyvistä palveluista. [US 

Department of Health and Human Services, 2014.] 
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Morvillen esittämä käyttäjäkokemuksen hunajakenno (engl. user experience ho-

neycomb) [Morville, 2004] on esitetty kuvassa 1. Morville kehitti sen havainnollistamaan 

käyttäjäkokemuksen puolia. Morvillen mukaan hunajakenno auttaa ihmisiä ymmärtä-

mään, että heidän tulee määritellä prioriteetit verkkosivujen kehittämiseen, esimerkiksi 

pohtimaan verkkosivujen houkuttelevuuden tai helpon saatavuuden tärkeyttä. [Morville, 

2004.] 

 

Kuva 1. Käyttäjäkokemuksen puolet hunajakennossa [Morville, 2004]. Kuvan tekstit on 

suomennettu alkuperäisen lähteen pohjalta. 

Usability.gov on tiivistänyt [US Department of Health and Human Services, 2014]  

nämä Morvillen määrittelemät käyttäjäkokemuksen puolet seuraavasti: 

1) hyödyllinen (engl. useful): ”sisällön tulisi olla alkuperäistä ja täyttää tarpeen”, 

2) houkutteleva (engl. desirable): ”kuva, identiteetti, brändi ja muut suunnitte-

luelementit herättävät tunteita ja arvostusta”, 

3) helppopääsyinen (engl. accessible): ”sisällön on oltava vammaisten saatavilla”, 

4) uskottava (engl. credible): ”käyttäjien on luotettava ja uskottava siihen, mitä 

heille kertoo”, 

5) löydettävä (engl. findable): ”sisällön on oltava navigoitavissa ja paikannettavissa 

paikalla ollessa ja poissa ollessa” (engl. onsite and offsite), 

6) käyttökelpoinen (engl. usable): ”sivuston on oltava helppokäyttöinen” ja 

7) arvokas (engl. valuable): sivuston on tuotettava arvoa sponsoreille, käyttäjäkoke-

muksen on edistettävä tehtävää voittoa tavoittelemattomien tahojen kannalta tai 

tulosta ja asiakastyytyväisyyttä voittoa tavoittelevien tahojen kannalta. [Morville, 

2004; US Department of Health and Human Services, 2014.] 
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Turvakriittisten järjestelmien kannalta käyttäjäkokemuksen oleellisin puoli lienee us-

kottavuus, mikä ei välttämättä ole niin oleellista monilla muilla aloilla. Esimerkiksi sätei-

lyasiantuntijoina toimivien turvakriittisen järjestelmän käyttäjien on pystyttävä luotta-

maan ja uskomaan siihen, mitä järjestelmä kertoo heille – kaikenlainen virheellinen si-

sältö syö uskottavuutta järjestelmään ja näin sen käyttökokemus kärsii. Tässä nousee 

esille sama luotettavuusnäkökulma, jota käsitellään tutkielman haastatteluiden tuloksissa 

luvussa 5.2. 

2.4 Verkon käytettävyysongelmat pysyvät samoina vuodesta toiseen 

Verkon käytettävyys (engl. web usability) voidaan määritellä ”käyttäjän verkkokokemuk-

sen laadun mittaajaksi” [Becker, 2005]. Jo parikymmentä vuotta sitten Nielsen listasi te-

okseensa [2000] tuohon aikaan vallinneita verkkopalveluiden käytettävyysongelmia, 

jotka joltain osin pätevät myös tänäkin päivänä. Teoksessa nousi esiin seuraavia ongel-

mia. 

Käyttäjää kiinnostavan sisällön tulisi hallita verkkosivuja. Vuonna 2000 Nielsen koki, 

että monilla verkkosivuilla navigaatiorakenteet veivät varsinaista sisältöä enemmän tilaa. 

Verkkosivun navigaation tarkastelu itsessään ei ole käyttäjän päämäärä, joten siksi sen 

koko pitäisi minimoida. Nielsen kehottaakin laskemaan, montako prosenttia näytön pinta-

alasta on käytetty verkkosivun eri sisältöjen esittämiseen. Nielsenin mukaan vuonna 2000 

monilla sivuilla enintään vain 20 prosenttia näytön pikseleistä oli käytetty käyttäjien ha-

luamaan sisältöön. [Nielsen, 2000.] 

Nielsenin [2000] mukaan tyhjät, valkoiset kohdat (engl. whitespace) ohjaavat silmää 

ja auttavat käyttäjää ymmärtämään tietojen ryhmittelyä. Näin ollen liian tiiviiden sivujen 

suunnittelu olisi virheellistä. On aina parempi lisätä valkoinen kohta kahden kappaleen 

väliin kuin raskas viiva, koska valkoinen kohta näyttää usein paremmalta ja sillä toteu-

tuksella verkkosivu latautuu nopeammin. [Nielsen, 2000.] 

Nielsenin [2000] nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että sisällön tulisi olla ainakin 

puolet sivun muotoilusta, mieluummin lähes 80 prosenttia. Nielsenin mukaan navigoin-

nin osuuden tulisi pysyä kohdesivuilla alle 20 prosentissa käytettävissä olevasta tilasta, 

vaikkakin navigointivalintojen avulla kotisivujen ja välissä olevien navigointisivujen 

osuus saattaa olla paljon suurempi. [Nielsen, 2000.] 

Nielsen antaa myös hyvän yleisen periaatteen: kannattaa käydä yksitellen läpi jokai-

nen käyttöliittymän elementti ja poistaa ne yksitellen. Nielsenin mukaan jos sivu näyttää 

hyvältä ilman tiettyä elementtiä, sen voi poistaa. Vuonna 2000 Nielsen kuvasi: ”yksin-

kertaisuus voittaa aina monimutkaisuuden etenkin verkossa, jossa jokainen viisi säästet-

tyä tavua tarkoittaa millisekunnin vähemmän latausaikaa”. [Nielsen, 2000.] 

Verkkosivujen latausnopeuden tärkeys pätee myös tänä päivänä nopeista valokuitu-

yhteyksistäkin huolimatta. Verkkosivujen sisällöt ovat muuttuneet entistä raskaammiksi, 
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kun niihin lisätään muun muassa liikkuvaa kuvaa ja toteutetaan vuorovaikutteisuutta tu-

kevaa sisältöä. Hitaisiin verkkoyhteyksiin törmää edelleen esimerkiksi 2G-nopeuksisissa 

matkapuhelinliittymissä, ulkomailla operaattoreiden rajoittamassa mobiilidatan käytössä 

ja kaukojunien langattomissa verkoissa. Jos kehittäjät eivät muista testata verkkopalvelu-

aan hitaalla verkkoyhteydellä, voi latausnopeus edelleen heikentää käyttökokemusta ja 

jopa käytettävyyttä. 

Vuonna 2000 Nielsenin [2000] mukaan verkossa on hankala ennakoida, minkä ko-

koinen näyttö käyttäjällä on käytössään ja minkä kokoinen ikkuna sivun esittämiseen on 

käytössä. Nielsen toivoikin, että tulevaisuudessa selaimet ja palvelimet osaavat käydä yk-

sityiskohtaista sisältöneuvottelua, jonka pohjalta tietyn näytön ominaisuuksiin opti-

moidut sivut latautuvat älykkäämmin. Esimerkiksi kuvia pienennetään, jos niitä aiotaan 

näyttää pienellä näytöllä. Myös tiukemman asettelun esittävä tyylikaavio lähetetään 

pientä näyttöä käytettäessä ja laajempi tyylikaavio voidaan lähettää ison näytön ollessa 

saatavilla. [Nielsen, 2000.] Kahdessakymmenessä vuodessa Nielsenin visio älykkäistä, 

erikokoisille näytöille optimoituvista verkkosivuista on yleisesti omaksuttu käyttöön esi-

merkiksi responsiivisena suunnitteluna (engl. responsive web design) [Schade, 2014]. 

Vuonna 2013 julkaistussa artikkelissa Nielsen väittää [2013] aiemmin esittämiensä 

ongelmien olevan edelleen voimassa: verkkosivut käyttivät tuolloinkin liian vähän etusi-

vun näyttötilaa käyttäjiä kiinnostavan sisällön esittämiseen eivätkä ne edelleenkään hyö-

dyntäneet nykyaikaisia näyttökokoja. Nielsenin mukaan [2013] kotisivun kahden pääta-

voitteen – tiedon tarjoamisen ja sivuston sisäisen ylimmän tason navigaation – osuus oli 

vain 36 % näytön tilasta näytteen ollessa 50 kotisivua. Nielsenin mukaan [2013] vuonna 

2001 ja 2013 tehtyjen tutkimusten ainoa myönteinen asia oli se, että vuonna 2013 selai-

men ja käyttöjärjestelmän kehykset veivät vähemmän tilaa kuin vuonna 2001 – tosin 

syynä saattoi mahdollisesti olla myös suurentuneet näytöt. Näitä vuosia vertaillessa 

vuonna 2013 navigaatio vei vähemmän tilaa kuin vuonna 2001. Vuonna 2013 52 % näy-

tön tilasta meni asioihin, jotka käyttäjät jättävät huomioimatta, eli täytteisiin, mainoksiin 

ja tyhjään tilaan. Nielsenin mukaan [2013] täysin käyttämättömään tilaan ei olekaan 

syytä. Web-suunnittelun suurin häpeä on se, ettei isommille näytöille ole keksitty hyvää 

keinoa esittää sisältöä, vaan keskitytään pienempiin tablettien ja älypuhelinten ruutuko-

koihin. Nielsen suositteleekin [2013] jättämään pois turhat sisällöt ja käyttämään pikse-

leitä käyttäjiä kiinnostaviin suunnitteluelementteihin: enimmäkseen sisältöön ja myös 

etenkin etusivun navigaatioon. Lisäksi hän suosittelee suunnittelemaan sivumalleja, jotka 

venyvät laajakuvanäyttöihin, mutta samalla myös mukautuvat pienien laitteiden näyttöi-

hin sopivaksi. [Nielsen, 2013.] 

2.5 Hyvän käytettävyyden edut 

Nielsenin mukaan [1993] on paljon hyvää näyttöä siitä, että käytettävyyden menetelmien 

käytöstä on syntynyt kustannussäästöjä. Esimerkiksi Harrisin mukaan [1984] Boeing 
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757- ja 767-lentokoneiden kannen suunnittelussa käytettiin miehistökeskeistä lähestymis-

tapaa (engl. crew-centered approach), jossa korostettiin ”suunnittelun yksinkertaisuutta, 

laitteiden vikasietoisuutta ja automatisoituja ominaisuuksia”. Työmäärää koskevat tutki-

mukset osoittivat, että nämä suunnittelutoimet kannattivat resurssien säilyttämistä ja että 

näitä lentokoneita voitiin käyttää turvallisesti kahden lentäjän miehistöllä kolmen lentäjän 

sijaan. Lisäksi tutkimuksissa keskityttiin ”värillisten CRT-näyttöjen suunnitteluun ohjaa-

moon.” [Harris, 1984; Nielsen, 1993.]  

Toisena esimerkkinä nostetaan Harrisin esimerkeistä [1984] integroitujen piirien valmis-

tus. Inhimillisten tekijöiden asiantuntijat auttoivat merkittävästi parantamaan tuotantoky-

kyä ja tuottoa. Heidän muutostensa avulla käsittelyvirheet vähenivät 80 %, kiekkovauriot 

ja rikkoutuminen väheni 68 %. ja valomaskin kohdistusnopeus kasvoi 35 % ja tarkkuus 

kasvoi 66 %. [Harris, 1984; Nielsen, 1993.] 

Hyvään käytettävyyteen pyrkimisen vaarana voi olla se, että parantuneen käytettä-

vyyden tuomat kustannussäästöt näkyvät tuotteen kehittäjälle vasta tuotteen julkaisun yh-

teydessä [Nielsen, 1993]. Nielsenin mukaan [1993] paremmilla käyttöliittymillä saadaan 

kuitenkin säästöjä, joiden saavuttaminen parantaa tuotteen mainetta ja lisää sen myyntiä. 

Lisäksi on hyvä muistaa, että lopulliset käyttäjät tulevat joka tapauksessa testaamaan ke-

hitetyn järjestelmän käytettävyyttä, vaikkei käytettävyyteen kiinnittäisikään itse huo-

miota [Nielsen, 1993]. Nielsen toteaakin, että ohjelmistokehittäjän laadukkaiden tuottei-

den kehittämisen mainetta laskee loppukäyttäjien löytämät käytettävyysongelmat, ja lop-

pukäyttäjien muutospyynnöt ovat noin 100 kertaa kalliimpia toteuttaa kuin kehitystiimin 

projektin alkuvaiheessa havaitsemat ongelmat [Nielsen, 2013]. 

2.6 Käytettävyyden arvioinnin menetelmät 

On olemassa useita käytettävyysmenetelmiä. Nielsenin [1994e] mukaan käytettävyyden 

tarkastusmenetelmiä (engl. usability inspection methods) ovat seuraavat: 

• heuristinen arviointi (engl. heuristic evaluation), 

• kognitiiviset läpikäynnit (engl. cognitive walkthroughs), 

• muodolliset käytettävyystarkistukset (engl. formal usability inspections), 

• moniarvoiset läpikäynnit (engl. pluralistic walkthroughs), 

• ominaisuuden tarkastus (engl. feature inspection), 

• johdonmukaisuuden tarkastus (engl. consistency inspection) ja 

• standardien tarkastus (engl. standards inspection). [Nielsen, 1994e.] 

Holzinger [2005] puolestaan täydentää listausta käytettävyyden testausmenetelmillä 

(engl. usability test methods). Näitä menetelmiä ovat seuraavat: 

• ääneen ajattelu (engl. thinking aloud), 

• kenttähavainnointi (engl. field observation), 

• kyselylomakkeet (engl. questionnaires) ja 

• haastattelu (engl. interview). [Holzinger, 2005.] 



-13- 

 

Näistä edellä mainituista menetelmistä tässä tutkielmassa hyödynnetään käytettävyy-

den tarkastuksen osalta heuristista arviointia. Käytettävyystestauksen osalta puolestaan 

käytetään ääneen ajattelua, kyselylomakkeita ja haastattelua. Holzinger [2005] kannus-

taakin yhdistämään käytettävyyden tarkastuksen käytettävyystestauksen menetelmiin. 

Hänen mukaansa kognitiivista läpikäyntiä voidaan täydentää heuristisella arvioinnilla, 

joka on tehtävästä riippumaton menetelmä. Kyselylomakkeet tai haastattelut ovat epäsuo-

ria käytettävyystestejä, jotka eivät kelpaa sellaisenaan. Niitä on täydennettävä suorilla 

käytettävyystesteillä, kuten ääneen ajattelulla tai havainnoinnilla. [Holzinger, 2005.] 

Nielsenin [1993] mukaan heuristinen arviointi tarkoittaa sitä, että pieni joukko arvioi-

jia tutkii käyttöliittymää ja arvioi, miten hyvin se noudattaa tunnettuja käytettävyysperi-

aatteita. Heuristinen arviointi suoritetaan siis katsomalla käyttöliittymää ja muodosta-

malla näkemyksiä siitä, mikä käyttöliittymässä on hyvää ja mikä siinä on huonoa. [Niel-

sen, 1993.] 

Heuristisen arvioinnin tavoite on siis löytää käyttöliittymästä käytettävyysongelmia, 

jotta ne voidaan ottaa huomioon osana iteratiivista suunnitteluprosessia. Heuristisella ar-

vioinnilla jopa tavalliset maallikot pystyvät löytämään käytettävyysongelmia. Useiden 

erilaisten ihmisten voidaan myös suositella tekemään heuristisen arvioinnin, sillä erilaiset 

ihmiset löytävät erilaisia käytettävyysongelmia. Toki heuristisen arvioinnin voi tehdä yk-

sinkin, mutta Nielsenin kokemuksen mukaan yksittäinen arvioija ei löydä kaikkia käyttö-

liittymän käytettävyysongelmia. [Nielsen, 1993.] 

Heuristinen arviointi sopii [Nielsen, 1993] parhaiten varhaiseen suunnitteluun. Itera-

tiivisen suunnittelun ”sisäiseen sykliin” sillä löytää yksilöllisiä, erityisesti asiantuntija-

käyttäjien käytettävyysongelmia, joten sen tekeminen ei vaadi lainkaan osallistujia käy-

tettävyysasiantuntijaa lukuun ottamatta. Haittapuolena tosin on se, ettei heuristisen arvi-

oinnin tekemiseen osallistu todellisia käyttäjiä, joten sillä ei löydä käyttäjien tarpeisiin 

liittyviä ”yllätyksiä”. [Nielsen, 1993.] 

Useita arvioijia suositellaan hyödynnettävän heuristisessa arvioinnissa, sillä samaa 

käyttöliittymää arvioivat erilaiset ihmiset löytävät melko erilaisia ongelmia. Lisäksi sa-

mojen käytettävyysongelmien kohdalla heidän vakavuusluokittelunsa vaihtelevat huo-

mattavasti. [Hertzum, Jacobsen & Molich, 2002; Molich & Dumas, 2008; Molich, 2011; 

Nielsen, 1993; Wilson, 2014.] Tutkimusten mukaan [Molich & Dumas, 2008] jokaisen 

tiimin raportoimat käytettävyysongelmat olivat keskenään uniikkeja, toisin sanoen mi-

kään tiimeistä ei raportoinut keskenään samoista ongelmista. Myös Usability.gov [US 

Department of Health & Human Services, 2020] suosittelee hyödyntämään heuristisessa 

arvioinnissa useita asiantuntijoita ja kokoamaan heidän tuloksensa. 

Myös Nielsen itse [1994c] kannattaa heuristisen arvioinnin suorittamista yhdessä tii-

min kanssa. Hän suosittelee käyttämään normaalisti kolmesta viiteen arvioijaa, sillä yksi 

arvioija ei löydä kaikkia käytettävyysongelmia. Näin ollen myös Nielsen on sitä mieltä, 
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että erilaiset ihmiset löytävät erilaisia käytettävyysongelmia. Nielsenin mukaan heuristi-

sen arvioinnin tehokkuus paranee merkittävästi, kun siihen osallistuu useita arvioijia. Li-

säksi muutoin vähän käytettävyysongelmia löytävät käyttäjät pystyvät löytämään joitakin 

vaikeimmin löydettävistä käytettävyysongelmista. [Nielsen, 1994c.] 

Nielsenin toinen lähde [1993] puolestaan sanoo, että on suositeltavaa hyödyntää noin 

viittä arvioitsijaa, mutta taatusti ainakin kolmea arvioijaa. Kustannus-hyötyanalyysi rat-

kaisee arvioijien määrän. Useampia arvioijia pitäisi käyttää tapauksissa, joissa käytettä-

vyys on kriittistä tai suuria maksuja on odotettavissa järjestelmän laajan tai tehtäväkriit-

tisen käytön takia. [Nielsen, 1993.] 

Drygielskin ja tämän kollegoiden mukaan [2019] ”käytettävyystestaus on suunniteltu 

arvioimaan tuotetta tai palvelua käytettävyyden kannalta”. Testeihin osallistuvat loppu-

käyttäjät eivät voi olla testattavan tuotteen kehitystiimistä puolueettomiin testituloksiin 

pyrkimiseksi. Testeissä he suorittavat heille annettuja testitehtäviä ja käytettävyysasian-

tuntijat havainnoivat käyttäjiä arvioiden sitä, miten intuitiivinen, helppokäyttöinen ja käy-

tettävä tuote on. Kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tiedon keräämisen avulla pystytään ar-

vioimaan käytön vaikeutta, havaitsemaan käytettävyysongelmia ja määrittämään käyttä-

jien tyytyväisyyttä. [Drygielski et al., 2019.] 

Leavitt ja Shneiderman esittelevät teoksessaan [2006] useita tutkimuspohjaisia oh-

jeistuksia verkon käytettävyyden arviointiin. Yhtenä käytettävyystestauksen ohjeena he 

kehottavat käyttämään sopivaa prototyyppiteknologiaa. Prototyyppiteknologioiden vaih-

toehtoina ovat paperi- ja tietokonepohjaiset prototyypit, joista molemmat ovat yhtä te-

hokkaita suurimpien käytettävyysongelmien tunnistamiseen. Prototyyppejä tulisi luoda 

ottaen huomioon ”suunnitteluvaiheeseen soveltuvin teknologia, vaadittu prototyypin 

tarkkuustaso ja prototyyppiä luovan henkilön taito”. [Leavitt & Shneiderman, 2006.] 

Käytettävyysongelmien määrän kannalta paperisten ja digitaalisten prototyyppien vä-

lillä ei ole merkittävää eroa [Leavitt & Shneiderman, 2006; Sefelin, Tscheligi & Giller, 

2003; Walker, Takayama & Landay, 2002], mutta käytettävyystestien osallistujia miel-

lyttää kuitenkin enemmän vuorovaikutus tietokonepohjaisten prototyyppien kanssa [Lea-

vitt & Shneiderman, 2006; Sefelin et al., 2003]. Matalan tason (engl. low fidelity) paperi-

prototyyppien etuna on se, että niillä voidaan tarkastella ja arvioida monia erilaisia suun-

nitteluideoita, ne voivat tukea paremmin suunnittelijan ideoita kuin tietokonepohjaiset 

prototyypit ja ne mahdollistavat tietokonepohjaisia prototyyppejä paremmin koko suun-

nittelutiimin mukaanoton vaatimatta heiltä tietokonepohjaisten prototyyppityökalujen 

käytön hallitsemista [Leavitt & Shneiderman, 2006; Sefelin et al., 2003; Silvers, Voorheis 

& Anders, 2004; Walker et al., 2002]. 

Nopeiden prototyyppien kehittämiseen soveltuu hyvin muun muassa esitysgrafiikka-

ohjelma Microsoft PowerPoint, jota voidaan käyttää tarkkuudeltaan keskitason proto-

tyyppien (engl. medium fidelity prototypes) luomiseen. PowerPoint-prototyypit voivat 
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olla sekä vuorovaikutteisia että dynaamisia. Ne ovat erityisen hyödyllisiä tilanteissa, 

joissa suunnittelija haluaa prototyypin olevan paperiprototyyppiä yksityiskohtaisempi tai 

animoidumpi. [Leavitt & Shneiderman, 2006; Silvers et al., 2004.] 

Yhtenä vaihtoehtona on myös luoda korkean tason (engl. high fidelity) prototyyppi, 

joka on lähellä lopullista tuotetta. Tämä tarkoittaa sitä, että prototyyppi toteutetaan täysin 

tietokoneen ohjelmointikieliä käyttäen. [Walker et al., 2002.] 

Seuraavaksi käsitellään heuristiseen arviointiin keskeisesti liittyviä käytettä-

vyysheuristiikkoja ja -ohjeistuksia. Valitut heuristiikat ovat kyseisen arvioinnin keskei-

sinä työvälineinä. 

2.7 Käytettävyysheuristiikkoja ja -ohjeistuksia 

Nielsen esittelee kirjassaan [1993] 10 sääntöä, joita voidaan pitää käytettävyyden perus-

periaatteina (engl. basic usability principles). Näillä periaatteilla voidaan tunnistaa jo ai-

kaisista käyttöliittymien suunnitelmista ongelmia ja perustella niitä. Vaikka näiden peri-

aatteiden käyttäjältä vaaditaan hieman kokemusta niiden oikeasta käytöstä eri tilanteisiin, 

niiden hyvinä puolina voidaan pitää niiden helppokäyttöisyyttä ja sitä, miten hyvin niitä 

voi soveltaa jopa kehittäjätiimin suorittamissa käyttöliittymäarvioinneissa erilaisten huo-

mioiden keräämiseen. [Nielsen, 1993.] 

Käytettävyyden perusperiaatteet ovat [Molich & Nielsen, 1990; Nielsen, 1993]: 

1) yksinkertainen ja luonnollinen keskustelu (engl. simple and natural dialogue), 

2) puhu käyttäjän kieltä (engl. speak the user’s language), 

3) minimoi käyttäjän muistin kuormitus (engl. minimize the user’s memory load), 

4) yhtenäisyys / ole johdonmukainen (engl. consistency / be consistent), 

5) anna palautetta (engl. provide feedback), 

6) tarjoa selvästi merkityt poistumiset (engl. provide clearly marked exits), 

7) tarjoa oikoteitä (engl. provide shortcuts), 

8) tarjoa hyviä virheilmoituksia (engl. provide good error messages), 

9) virheiden välttäminen / estä virheet (engl. error prevention / prevent errors) sekä 

10)  ohje ja dokumentaatio (engl. help and documentation). [Molich & Nielsen, 1990; 

Nielsen, 1993.] 

Nielsen on kehittänyt myös parannellut 10 heuristiikkaa [1994a] käytettävyyson-

gelma-analyysinsa pohjalta saadakseen heuristiikat, jotka selittävät eniten käytettävyys-

ongelmia. Nämä parannellut Nielsenin heuristiikat ovat seuraavanlaiset: 

1) järjestelmän tilan näkyvyys (engl. visibility of system status),  

2) järjestelmän ja todellisen maailman vastaavuus (engl. match between system and 

the real world), 

3) käyttäjien valvonta ja vapaus (engl. user control and freedom), 

4) johdonmukaisuus ja standardit (engl. consistency and standards), 

5) virheiden estäminen (engl. error prevention), 
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6) tunnistaminen eikä muistaminen (engl. recognition rather than recall), 

7) käytön joustavuus ja tehokkuus (engl. flexibility and efficiency of use), 

8) esteettinen ja minimalistinen suunnittelu (engl. aesthetic and minimalist design), 

9) auta käyttäjiä tunnistamaan, diagnosoimaan ja toipumaan virheistä (engl. help 

users recognize, diagnose, and recover from errors) ja 

10) ohjeet ja dokumentaatio (engl. help and documentation). [Nielsen, 1994a.] 

Nielsenin heuristiikat [1994a] eivät ole aivan täydelliset, vaikka ne ovatkin hyvin 

yleistettävissä eri järjestelmien arviointiin. Esimerkiksi Silva, Holden ja Jordan kertovat 

konferenssiartikkelissaan [2015], ettei Nielsenin heuristiikkoja ole suunnattu ikäihmisten 

ja mobiilisovellusten käyttöliittymien suunnitteluun. Muller ja tämän kollegat puolestaan 

esittelevät artikkelissaan [1998] Nielsenin heuristisesta arvioinnista johdetun oman, osal-

listavan heuristisen arvioinnin (engl. participatory heuristic evaluation, PHE). Se eroaa 

Nielsenin heuristiikoista siinä, että Nielsenillä arvioijat ovat asiantuntijoita joko ohjel-

mistotuotannossa tai käytettävyydessä. Sen sijaan Muller et al. [1998] ottaa mukaan ke-

hitystyöhön asiantuntijoiksi edellä mainittujen roolien lisäksi myös käyttäjät, eli ”työalu-

eiden asiantuntijat”. Muller ja kumppanit [1998] perustelevat tätä sillä, että ”käyttäjät liit-

tyvät tarkastukseen työelämän asiantuntijatarkastajina täydentäen perinteisten [Nielsenin 

heuristisen arvioinnin] ohjelmistojen asiantuntijatarkastajien ja käytettävyyden asiantun-

tijatarkastajien abstraktimpaa tietämystä”. Lisäksi Muller kollegoineen [1998] kritisoi 

sitä, että Nielsenin heuristisen arvioinnin ”heuristiikat ovat pääasiassa tuotekeskeisiä.” 

Näin ollen Muller et al. [1998] on lisännyt omaan osallistavan heuristisen arviointiinsa 

prosessipainotteisia heuristiikkoja, jotka auttavat arvioijia pohtimaan, miten järjestelmä 

voi edistää ihmisen tavoitteita ja inhimillistä kokemusta 1) tukemalla ihmisen taitoja, 2) 

tarjoamalla miellyttävän ja kunnioittavan työkokemuksen, 3) auttamalla käyttäjää tarjoa-

maan laadukkaita tuloksia asiakkailleen sekä 4) auttamalla käyttäjää suojaamaan kaikkien 

hänen työhönsä osallistuvien henkilöiden yksityisyyttä. [Muller et al., 1998.] 

Myös Petrie ja Power ovat konferenssiartikkelissaan [2012] muodostaneet 21 todis-

teisiin perustuvaa heuristiikkaa erittäin interaktiivisten verkkosivustojen suunnitteluun ja 

arviointiin (engl. evidence-based heuristics for designing and evaluating highly interac-

tive websites). Petrien ja Powerin esittämät [2012] luokat ja heuristiikat on esitetty taulu-

kossa 3. 

 

Fyysinen esitys (engl. physical presentation) 

1) ”Tee tekstistä ja vuorovaikutteisista elementeistä suuria ja tarpeeksi selkeitä.” 

• ”Tekstin ja vuorovaikutteisten elementtien oletuskokojen ja tyypilli-

sesti hahmonnettujen kokojen tulee olla riittävän suuria, jotta niitä voi-

daan helposti lukea ja käsitellä.” 

2) ”Tee sivun asettelusta selkeä.” 

• ”Varmista, että sivun tietojen asettelu on selkeää, helppolukuista ja 

heijastaa materiaalin organisaatiota.” 
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3) ”Vältä lyhyitä aikakatkaisuja ja näyttöaikoja.” 

• ”Tarjoa riittävän pitkät aikakatkaisut, jotta käyttäjät voivat suorittaa 

tehtävän vaivattomasti.” Jos tietoja näytetään rajoitetun ajan, varmista, 

että niitä näytetään tarpeeksi kauan, jotta käyttäjät ehtivät lukemaan ne 

helposti. 

4) ”Tee keskeisistä sisällöistä ja elementeistä sekä niihin tehdyistä muutoksista 

silmiinpistäviä.” 

• ”Varmista, että keskeiset sisällöt ja vuorovaikutteiset elementit ovat 

selvästi näkyvissä sivulla ja että sivun muutokset on merkitty selvästi.” 

Sisältö (engl. content) 

5) ”Tarjoa asiankuuluvaa ja asianmukaista sisältöä.” 

• ”Varmista, että sisältö on merkityksellistä käyttäjien tehtävän kannalta 

ja että se on muotoiltu asianmukaisesti ja kunnioittavasti.” 

6) ”Tarjoa sisältöä riittävästi, mutta ei liikaa.” 

• ”Tarjoa riittävästi sisältöä (mukaan lukien ohje), jotta käyttäjä voi suo-

rittaa tehtävänsä, mutta ei liikaa sisältöä, johon hän hukkuu.” 

7) Käytä selkeitä käsitteitä ja lyhenteitä, vältä turhaa ammattikieltä. 

• ”Määrittele kaikki monimutkaiset termit, ammattikieli ja selitä lyhen-

teet.” 

Tietoarkkitehtuuri (engl. information architecture) 

8) ”Käytä selkeitä, hyvin järjestettyjä tietorakenteita.” 

• ”Tarjoa selkeät tietorakenteet, jotka järjestävät sivun sisällön ja autta-

vat käyttäjiä suorittamaan tehtävänsä.” 

Vuorovaikutteisuus (engl. interactivity) 

9) ”Miten ja miksi.” 

• ”Anna käyttäjille selkeät selitykset, miten vuorovaikutus toimii ja 

miksi asiat tapahtuvat.” 

10) ”Selkeät nimiöt ja ohjeet.” 

• ”Anna selkeät nimiöt ja ohjeet kaikille vuorovaikutteisille elemen-

teille. Noudata nimiöiden ja ohjeiden verkkokäytäntöjä (esim. tähden 

käyttö pakollisissa elementeissä).” 

11) ”Vältä päällekkäistä / liiallista käyttäjien vaivaamista.” 

• ”Älä pyydä käyttäjiltä samaa tietoa useampaan kertaan ja älä vaivaa 

käyttäjää liikaa, kun järjestelmä voisi tehdä toimenpiteen tehokkaam-

min.” 

12) ”Tee syöttömuodoista selkeitä ja helppoja.” 

• ”Tee etukäteen selväksi, minkälaista tietoa käyttäjiltä vaaditaan. Käytä 

käyttäjille helppoja syöttömuotoja, kuten kuukaudet sanoina lukujen 

sijasta.” 

13) ”Anna palautetta käyttäjien toimista ja järjestelmän edistymisestä.” 

• ”Anna palautetta käyttäjille heidän toiminnastaan ja jos järjestelmäpro-

sessi vie aikaa, sen etenemisestä.” 

14) ”Tee vuorovaikutuksen järjestyksestä looginen.” 

• ”Esimerkiksi eurooppalaisia kieliä äidinkielenään puhuvat käyttäjät lu-

kevat sivua yleensä vasemmasta yläkulmasta oikeaan alakulmaan. Täl-

löin sijoita seuraava-painike oikeaan alakulmaan.” 

15) ”Tarjoa looginen ja täydellinen joukko vaihtoehtoja.” 
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• ”Varmista, että mikä tahansa asetusten joukko sisältää kaikki käyttäjän 

mahdollisesti tarvitsemat asetukset ja että asetusten joukko on loogi-

nen käyttäjille.” 

16) ”Noudata yleisiä tapoja vuorovaikutuksessa.” 

• ”Jos ei ole erityisen hyvää syytä, noudata vuorovaikutuksessa yleisiä 

verkko- ja logiikkakäytäntöjä (esimerkiksi noudata loogista välilehtien 

järjestystä vuorovaikutteisten elementtien välillä).” 

17) ”Tarjoa käyttäjien tarvitsemia ja toivomia vuorovaikutteisia toimintoja.” 

• ”Tarjoa kaikki vuorovaikutteiset toiminnot, joita käyttäjät tarvitsevat 

tehtävänsä suorittamiseen ja joita he toivovat tilanteeseen (esimerkiksi 

tarvitaanko hakua vai tarjotaanko se?).” 

18) ”Näytä, vievätkö linkit ulkoiselle sivustolle tai toiselle verkkosivulle.” 

• ”Jos linkki vie toiselle verkkosivustolle tai avaa erityyppisen resurssin 

(esimerkiksi PDF-dokumentti), ilmoita tästä etukäteen.” 

19) ”Vuorovaikutteiset ja ei-vuorovaikutteiset elementit olisi erotettava selkeästi 

toisistaan.” 

• ”Vuorovaikutteiset elementit tulisi selkeästi osoittaa sellaisiksi ja ei-

vuorovaikutteiset elementit eivät saisi näyttää vuorovaikutteisilta.” 

20) ”Ryhmittele vuorovaikutteiset elementit selkeästi ja loogisesti.” 

• ”Ryhmittele vuorovaikutteiset elementit ja niihin liittyvät nimiöt ja 

teksti tavoilla, jotka tekevät niiden toiminnot selväksi.” 

21) ”Tarjoa informatiivisia virheilmoituksia ja virheestä palautumista.” 

• ”Anna virheilmoituksia, jotka selittävät ongelman käyttäjien kielellä ja 

tapoja palautua virheistä.” 

Taulukko 3. 21 todisteisiin perustuvaa heuristiikkaa erittäin interaktiivisten verkkosi-

vustojen suunnitteluun ja arviointiin [Petrie & Power, 2012]. Nämä kuvaukset on suo-

raan suomennettu Petrien ja Powerin [2012] tekstin pohjalta. 

Nielsenin sekä Petrien ja Powerin heuristiikkojen lisäksi otetaan lyhyesti tarkasteluun 

Travisin kokoamat 247 verkon käytettävyysohjeistusta [2014]. Travis on jakanut kattavat 

ohjeistuksensa [2014] yhdeksään luokkaan: 

1) kotisivun käytettävyys (engl. home page usability, 20 ohjeistusta), 

2) tehtävän suuntaus (engl. task orientation, 44 ohjeistusta), 

3) navigointi ja tietoarkkitehtuuri (engl. navigation and IA, 29 ohjeistusta), 

4) lomakkeet ja tietojen syöttäminen (engl. forms and data entry, 23 ohjeistusta), 

5) luottamus ja uskottavuus (engl. trust and credibility, 13 ohjeistusta), 

6) kirjoittamisen ja sisällön laatu (engl. writing and content quality, 23 ohjeis-

tusta), 

7) sivun asettelu ja visuaalinen suunnittelu (engl. page layout and visual design, 

38 ohjeistusta), 

8) haun käytettävyys (engl. search usability, 20 ohjeistusta) ja 

9) ohje, palaute ja virhesietoisuus (engl. help, feedback and error tolerance, 37 

ohjeistusta). [Travis, 2014.] 
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Näistä edellä mainituista Travisin käytettävyysohjeistuksista [2014] erityisesti luot-

tamus ja uskottavuus -luokka (viides kohta) on merkityksellisin turvakriittisten järjestel-

mien tarkastelun kannalta. Kyseisessä luokassa nouseekin esiin ohjeistuksia, joiden sisäl-

löt ovat osin sovellettavissa turvakriittisten järjestelmien suunnitteluun ja arvioimiseen. 

Tällaisia ovat esimerkiksi seuraavat Travisin [2014] ohjeistuksista kootut asiat, jotka 

voivat päteä myös turvakriittisen järjestelmän verkkopohjaiseen käyttöliittymään: 

• käyttöliittymän sisältö on ajantasaista, tiheään päivitettyä, virallista, luotetta-

vaa, typografisesti virheetöntä sekä kirjoitusvirheetöntä, 

• käyttöliittymästä ilmenee, että sen takana on todellinen organisaatio, 

• käyttöliittymässä on vältetty käyttämästä ponnahdusikkunoita ja 

• jokaisesta käyttöliittymän näkymästä ilmenee selvästi, että käyttäjä käyttää 

edelleen samaa järjestelmää (esimerkiksi brändin ilmaisemisen avulla). 

Osassa näistä Travisin ohjeistuksista [2014] korostui palvelun markkinoiminen ja 

käyttäjän luottamuksen herättely (esimerkiksi organisaation asiantuntijoiden esittely ja 

todellisiksi ihmisiksi osoittaminen sekä ”offline-markkinoiminen”). Kuitenkin voidaan 

olettaa, ettei useimpien turvakriittisten järjestelmien  tapauksessa etenkään markkinoimi-

nen ole kovin oleellista, jos järjestelmää ylläpitää julkisen sektorin toimija, kuten viran-

omainen. Voidaan myös hieman kyseenalaistaa muutamien ohjeistusten sopivuutta tur-

vakriittisiin järjestelmiin, sillä niiden soveltaminen vaikuttaisi pätevän parhaiten avoi-

miin, kaikkien käytettävissä oleviin verkkosivuihin, ei niinkään suljettuihin, rajatun koh-

deryhmän turvakriittisiin järjestelmiin. Esimerkiksi ”toimituskulut korostetaan kassan 

alussa” -ohjeistus vihjaa siitä, että ohjeistukset on ainakin jossain määrin suunnattu verk-

kokauppoihin. 

Edellä mainittujen käytettävyysheuristiikkojen ja -ohjeistusten lisäksi Shneiderman 

kollegoineen on koonnut [Shneiderman, 2016; Shneiderman et al., 2016] käyttöliittymän 

suunnittelun kahdeksan kultaista sääntöä (engl. the eight golden rules of interface design). 

Kyseiset säännöt ovat seuraavat: 

1) pyri johdonmukaisuuteen (engl. strive for consistency), 

2) etsi yleismaailmallista käytettävyyttä (engl. seek universal usability), 

3) tarjoa informatiivista palautetta (engl. offer informative feedback), 

4) suunnittele valintaikkunat helpottamaan toimintojen loppuun saattamista 

(engl. design dialogs to yield closure), 

5) estä virheet (engl. prevent errors), 

6) salli toimenpiteiden helppo kumoaminen (engl. permit easy reversal of acti-

ons), 

7) pidä käyttäjät hallinnassa (engl. keep users in control) sekä 

8) vähennä lyhytaikaisen muistin kuormitusta (engl. reduce short-term memory 

load). [Shneiderman, 2016; Shneiderman et al., 2016.] 



-20- 

 

On myös olemassa muitakin käytettävyysheuristiikkoja ja -periaatteita edellä mainit-

tujen lisäksi, kuten esimerkiksi Mullerin et al. [1998] osallistavan heuristisen arvioinnin 

heuristiikat, Gerhardt-Powalsin [1996] kognitiiviset suunnitteluperiaatteet ihmisen ja tie-

tokoneen suorituskyvyn parantamiseksi, Normanin seitsemän periaatetta [1988] vaikei-

den tehtävien muuttamiseksi yksinkertaisiksi sekä Nielsenin konferenssijulkaisun liittee-

seen [1994b] käyttöliittymäkirjallisuudesta poimitut seitsemän heuristiikan sarjaa. Jäte-

tään näiden muiden käytettävyyteen liittyvien heuristiikkojen ja periaatteiden käsittely 

kuitenkin vain maininnan tasolle, sillä ne vaikuttavat olevan samanlaisia kuin edellä esi-

tellyt heuristiikat ja ohjeistukset. 

Molich & Nielsenin [Molich & Nielsen, 1990; Nielsen, 1993], Nielsenin [1994a] ja 

Petrien & Powerin [2012] heuristiikat, Travisin ohjeistukset [2014] sekä Shneidermanin 

säännöt [Shneiderman, 2016; Shneiderman et al., 2016] ovat kaikki hyvin samankaltaisia. 

Kaikista näistä ohjeistuksista käy ilmi se, että käytettyyn kieleen, nimeämiseen ja termi-

nologiaan tulee kiinnittää huomiota. Seuraavassa on listattu esimerkkejä siitä, miten nämä 

ohjeistukset ottavat huomioon kielen, nimeämisen ja terminologian. 

• Järjestelmän tulee puhua käyttäjän kieltä. Tämä tarkoittaa sitä, että tulee käyttää käyt-

täjälle tuttuja sanoja, lauseita ja käsitteitä ja navigointikohteissa ja hyperlinkeissä käy-

tettyjen termien tulee olla yksiselitteisiä ja ammattikielettömiä. Samoja käsitteitä tu-

lisi käyttää kehotteissa, valikoissa ja ohjeikkunoissa. [Molich & Nielsen, 1990; Niel-

sen, 1993; Nielsen, 1994a; Shneiderman et al., 2016; Travis, 2014.] 

• Virheilmoitukset puolestaan tulisi esittää koodittomalla, selkeällä kielellä esittäen on-

gelma täsmällisesti käyttäjien kielellä ja rakentavasti ehdottaa ratkaisua tai tapoja toi-

pua virheistä [Nielsen, 1993; Nielsen, 1994a; Petrie & Power, 2012]. 

• Kaikki monimutkaiset termit ja käytetty ammattikieli tulisi määritellä ja lyhenteet tu-

lisi selittää [Petrie & Power, 2012]. Kaikille vuorovaikutteisille elementeille tulisi an-

taa selkeät nimiöt (engl. labels), terminologia, ohjeet ja käytännöt. Niissä tulisi myös 

noudattaa verkon yleisiä käytäntöjä. [Petrie & Power, 2012; Travis, 2014.] 

• Ohjeiden tulisi olla lyhyitä ja yksiselitteisiä. Samoin lomakkeissa olevat kysymykset 

tulisi esittää selkeällä, yksinkertaisella kielellä. [Travis, 2014.] 

• Käyttäjän tulee tietää, milloin hän on saavuttanut etsimänsä sivun, joten linkeissä käy-

tettyjen nimien tulee vastata kohdesivun otsikkoa. Linkkien pitää muutenkin olla juuri 

sopivan pitkiä ymmärrettäviksi, mutta samalla riittävän lyhyitä. [Travis, 2014.] 

Ensimmäisessä kohdassa käytetyllä ammattikieli-käsitteellä tarkoitetaan järjestelmän 

kehittäjien ammattikieltä. Turvakriittisten järjestelmien tapauksessa käyttäjillä on mo-

nesti oma ammattikielensä, jota voidaan hyvin hyödyntää järjestelmän nimiöissä, kunhan 

käytettävyys säilyy hyvänä käyttäjille. 
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Lisäksi voidaan pohtia käytettyjen käsitteiden eroja. Nielsen [1994a] ja Petrie & Po-

wer [2012] kutsuvat ohjeistuksiaan heuristiikoiksi. Heuristiikat-käsite viittaakin jo käsit-

teenä siihen, että niiden avulla kehittäjät voivat pyrkiä löytämään käytettävyysongelmia. 

Nielsen kutsuukin [1994a] ohjeistuksiaan heuristiikoiksi, ”koska ne ovat laajoja nyrkki-

sääntöjä eivätkä erityisiä käytettävyysohjeita”. Yleisen tason ohjeistusten lisäksi heuris-

tiikka voidaan nähdä syntyneen aiemman kokemuksen tuottamana. Esimerkiksi Kielitoi-

miston sanakirjan [Heinonen et al., 2018] mukaan heuristiikka on ”aiempiin kokemuksiin 

perustuva menetelmä, jonka avulla voi keksiä uusia hypoteeseja ja ratkaisuja” sekä ”oppi 

tällaisista menetelmistä”. 

Sen sijaan Travis [2014] kutsuu omaa kokonaisuuttaan verkon käytettävyysohjeistuk-

siksi ja Shneidermanin [Shneiderman, 2016; Shneiderman et al., 2016]  ohjeistukset puo-

lestaan ovat ”kultaisia sääntöjä”. Näiden kokonaisuuksia kuvaavien käsitteiden kohdalla 

aiempi  kokemus ei niinkään nouse esille, vaikka Shneidermanin mukaan [Shneiderman, 

2016; Shneiderman et al., 2016]  kyseiset periaatteet onkin johdettu omista 30 vuoden 

aikana kartutetuista kokemuksista. Silti hänen mukaansa ”mikään tällainen luettelo ei voi 

olla täydellinen – –”, joten ne vaativat edelleen ”validointia ja virittämistä tietyille suun-

nittelualueille” [Shneiderman, 2016; Shneiderman et al., 2016]. Silti kaikkien neljän ta-

hon ohjeistuksia voidaan pitää yhtä lailla suunnittelua ja arviointia tukevina työkaluina. 

Travis tiivistää [2014] hyvin sen, että kyseisillä ohjeilla voidaankin ”merkittävästi myö-

tävaikuttaa käytettävyyteen edistämällä johdonmukaisuutta ja hyviä käytäntöjä”. 

Tässä tutkielmassa hyödynnetään erityisesti Nielsenin [1994a] ja Petrien & Powerin 

heuristiikkoja [2012] sekä Travisin ohjeistuksia [2014]. Nielsen [1994a] ja Petrie & Po-

wer [2012] tarjoavat yleisen tason heuristiikkoja, joita hyödyntämällä selkeimmät käytet-

tävyyspuutteet on nopeasti löydettävissä. Travisin ohjeistuksia [2014] puolestaan hyö-

dynnetään, sillä hänellä on hyviä konkreettisia ja yksityiskohtaisia huomioita, jotka sopi-

vat erityisen hyvin verkkopohjaisen järjestelmän käytettävyyden parantamiseen.  



-22- 

 

3 Turvakriittisten järjestelmien käytettävyys 

Tässä luvussa esitellään ensin turva- ja turvallisuuskriittisyyden käsitteiden määritelmät 

erityisesti tietoturvan ja säteilyturvallisuusalan näkökulmista. Sen jälkeen kerrotaan STU-

Kin ja Tullin välisestä yhteistyöstä. Lopuksi nostetaan esille esimerkinomaisesti STUKin 

tilannekuvajärjestelmän aikasarjatoiminto, jonka käytettävyyden parantamiseen tämä tut-

kielma keskittyy. 

3.1 Turva- ja turvallisuuskriittisyyden määritelmät 

Turva ja turvallisuus ovat kaksi käsitettä, joita ei arkikielessä välttämättä erota toisistaan. 

Tässä pro gradu -tutkielmassa käytetään englanninkielisistä käsitteistä safety ja security 

suomennoksia turvallisuus ja turva, mikä perustuu STUKin vakiintuneeseen tapaan. Kä-

sitteitä voidaan tarkastella yleisellä ja tietoturvallisella tasolla sekä säteilyturvallisuus-

alaan keskittyen. Seuraavaksi katselmoidaan, miten näitä käsitteitä ja niihin liittyvää kriit-

tisyyttä määritellään kirjallisuudessa ja eri organisaatioissa. 

Keskitytään ensin turva- ja turvallisuuskriittisyyden määritelmiin yleisestä ja tieto-

turvan näkökulmista. Yleisellä tasolla turvakriittisyyden laiminlyönti voi Hincheyn ja Co-

ylen [2010] mukaan ”johtaa arkaluonteisten tietojen menettämiseen varkauden tai vahin-

gossa tapahtuvan katoamisen vuoksi”. Kriittisen infrastruktuurin turvallisuuteen tuleekin 

panostaa, sillä Valtionhallinnon tietoturvasanaston [2008] mukaan kyseessä ovat ”raken-

teet ja toiminnot, jotka ovat välttämättömiä yhteiskunnan jatkuvalle toiminnalle”. Tieto-

turvan näkökulmasta puolestaan turvakriittinen palvelu (engl. a security-critical service), 

kuten ”fyysinen kulunvalvonta” (engl. physical-access control) tai ”fyysisen tunkeutumi-

sen havaitseminen” (engl. physical-intrusion detection), on palvelu, joka suojaa omai-

suutta tahallisilta haittavaikutuksilta (engl. intentional malicious attacks) turvatoimien 

(engl. security countermeasures) avulla [Novak & Gerstinger, 2009]. Gutgartsin ja Te-

minin mukaan [2010] ”ohjelmisto on turvakriittinen, kun sen odotetaan toimivan asian-

mukaisesti vihamielisessä ympäristössä”, esimerkiksi osan epäsuorasti tai suorasti ohjel-

mistoon pääsevistä toimijoista yrittäessä häiritä tai heikentää järjestelmien toimintaa hyö-

dyntämällä ohjelmistovirheitä.  

Turvakriittisyyteen verrattaessa toinen samankaltainen käsite on turvallisuuskriitti-

syys (engl. safety-criticality). Turvallisuuskriittinen järjestelmä (engl. safety-critical sys-

tem) on Palanquen, Paternòn ja Fieldsin työpajakoonnin mukaan [1998] ”järjestelmä, joka 

sisältää tietokone-, elektroniikka- tai sähkömekaanisia komponentteja, joiden vika voi ai-

heuttaa hengenvaaran tai vakavia vahinkoja omaisuudelle”. Heidän mukaansa klassisia 

esimerkkejä tällaisista järjestelmistä ovat lentokoneiden tai ydinvoimaloiden ohjausjär-

jestelmät. Tähän luokkaan voidaan heidän mukaansa sisällyttää myös ”korkean seurauk-

sen järjestelmät” (engl. high consequence systems), joiden vikaantumisesta voi aiheutua 

suuria taloudellisia kustannuksia. Tällaisia ovat heidän mukaansa esimerkiksi satelliitti- 
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tai ambulanssiohjaus sekä talousjärjestelmät. [Palanque et al., 1998.] Turvallisuuskriitti-

syyden laiminlyönti voi Hincheyn ja Coylen mukaan [2010] johtaa ihmishenkien mene-

tykseen, vakaviin henkilövahinkoihin tai luonnonympäristön vaurioitumiseen. 

Dunnin artikkelin [2003] mukaan tietokoneen valvomia turvallisuuskriittisiä sovel-

luksia (engl. safety-critical applications) voi löytää kaikkialta: ”lentokoneiden ohjauslait-

teista, öljyn ja kemikaalien prosessoinnista, sairaaloiden elintukijärjestelmistä, valmistus-

robotiikasta ja lukemattomista muista kaupallisista ja teollisista sovelluksista”. Lisäksi 

Dunnin mukaan 2000-luvulla kehittäjät käyttävät yhä enemmän tietotekniikkaa kaikkia 

kansalaisia koskettavissa turvallisuuskriittisissä järjestelmissä kuten autoteollisuuden jär-

jestelmissä, automaattisessa lento- ja pintaliikenteen hallinnassa ja sähköproteeseissa. 

Tämä voi olla ongelmallista, sillä vikaantuessaan turvallisuuskriittisistä sovelluksista voi 

aiheutua tuhoisia seurauksia [Dunn, 2003]. Esimerkiksi Leveson ja Turner käsittelevät 

artikkelissaan [1993] Therac-25:tä, joka oli tietokoneen avulla toimiva sädeterapialaite. 

Therac-25:n liikakäyttö aiheutti 1980-luvulla kuusi kuolemantapauksiin tai vakaviin 

vammoihin johtanutta onnettomuutta. 30 vuotta Therac-25:n ongelmien jälkeen julkais-

tun artikkelin [Leveson, 2017] mukaan asenteet turvallisuuskriittisiä ohjelmistoja kohtaan 

ovat säilyneet myönteisinä ja hyväuskoisina: edelleen uskotaan laajasti, ettei ohjelmis-

toissa voi olla virheitä, minkä takia mekaanisia varmistuksia on korvattu ohjelmistopoh-

jaisilla suojauksilla. 

Siirrytään seuraavaksi tarkastelemaan näitä kahta edellä mainittua käsitettä säteily-

turvallisuusalan näkökulmasta. Kansainvälisen atomienergiajärjestön (engl. International 

Atomic Energy Agency, IAEA) turvallisuussanasto [2019] huomauttaa, että turvallisuus- 

(safety) ja turva- (security) käsitteet ovat hyvin samankaltaisia. Näiden käsitteiden mer-

kittävin ero on sanaston mukaan se, että turvakäsitteessä kyse on ihmisten tahallisista 

teoista, ”jotka voivat aiheuttaa tai uhata muita ihmisiä”. Turvallisuuskäsite puolestaan 

merkitsee ”laajempaa kysymystä ihmisille (ja ympäristölle) aiheutuvista haitallisista seu-

rauksista, jotka johtuvat säteilyaltistuksesta mistä syystä tahansa”. 

Ydinturvan (engl. nuclear security) IAEA:n turvallisuussanasto [2019] määrittelee 

kahdella seuraavalla tavalla: 

1) ”ydinmateriaalia, muuta radioaktiivista ainetta, siihen liittyviä laitteita tai siihen 

liittyviä toimia sisältävien rikollisten tai tahallisten luvattomien tekojen ehkäise-

minen ja havaitseminen sekä niihin reagoiminen” sekä 

2) ”varkauksien, sabotaasin, luvattoman pääsyn, laittoman siirron tai muun ydinma-

teriaaliin, muuhun radioaktiiviseen materiaaliin tai niihin liittyviin laitteisiin koh-

distuvien haitallisten tekojen estäminen, havaitseminen ja niihin reagoiminen”. 
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IAEA:n turvallisuussanasto [2019] määrittelee ydinturvallisuuden (engl. nuclear sa-

fety) puolestaan seuraavasti: ”Asianmukaisten toimintaolosuhteiden saavuttaminen, on-

nettomuuksien ehkäiseminen ja onnettomuuksien seurausten lieventäminen, mikä johtaa 

työntekijöiden, kansalaisten ja ympäristön suojaamiseen kohtuuttomilta säteilyriskeiltä.” 

3.2 STUKin ja Tullin välinen yhteistyö 

Säteilyturvakeskus (STUK) on sosiaali- ja terveysministeriön alainen viranomainen, joka 

valvoo Suomen säteily- ja ydinturvallisuutta. STUKin tavoitteena on suojella ihmisiä, 

yhteiskuntaa, ympäristöä ja tulevia sukupolvia säteilyn haitallisilta vaikutuksilta STU-

Kissa työskentelevän noin 340 alan ammattilaisen voimin. [Säteilyturvakeskus, 2020.] 

STUKin ja Tullin välisessä yhteistyössä on kyse näiden viranomaisten välisestä sä-

teilyvalvonnan tiedonvaihdosta Suomen virallisilla rajanylityspaikoilla [Kenttä ja tilan-

nekuva -yksikön esittelykalvot suomeksi. 2020]. Tulli valvoo säteilyä rajoilla säteilylaissa 

määritellyn valvontavelvollisuuden mukaisesti [Oikeusministeriö & Edita Publishing Oy, 

2018]. Järjestelmä siirtää automaattisesti dataa Tullilta STUKille. STUK avustaa valvon-

nassa toimien asiantuntijatahona, joka tarvittaessa analysoi mittausdatan ja antaa arvion 

sen merkityksestä. Valvonta voidaan nähdä sekä turva- että turvallisuuskriittisenä proses-

sina, sillä valvonnalla voidaan estää sekä tahallisesti (esimerkiksi salakuljetukset) että ta-

hattomasti (esimerkiksi kontaminoidut tavaraerät) aiheutetut säteilyaltistukset. 

 

Kuva 2. STUK–Tullin tilannekuvajärjestelmän prosessikaavio [Kenttä ja tilannekuva -

yksikön esittelykalvot suomeksi. 2020]. 
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Kuvassa 2 näkyvässä prosessikaaviossa nähdään, miten STUKin ja Tullin yhteistyö 

toimii. Kun rajanylityspaikalla oleva ilmaisin hälyttää, ilmaisin lähettää tästä tietoa STU-

Kin keskitettyyn Linssi-tietokantaan [Aalto/DAP, STUK & HC RPB, 2011] (kohta 1). 

Samaan aikaan Tulli selvittää, mikä kohde säteilee (kohta 2) ja suorittaa toissijaisen tar-

kastuksen kannettavalla mittalaitteella (kohta 3). Lisäksi selvittelynsä yhteydessä (kohta 

4) Tulli saattaa olla yhteydessä STUKin ympärivuorokautiseen päivystykseen (kohta 5). 

STUKin asiantuntija analysoi hälytyksen tietoja ja arvioi suoritettavia toimenpiteitä 

(kohta 6). STUKin asiantuntija antaa arvionsa mukaisen suosituksen Tullille (kohta 7), 

joka päättää jatkotoimenpiteistä STUKin ja oman arvionsa pohjalta (kohta 8). Tämän jäl-

keen viranomaiset suorittavat jatkotoimenpiteitä (kohta 9) ja samalla STUKissa tehdään 

tarvittaessa jatkoanalyysejä aiheesta (kohta 10) Linssi-tietokannassa olevien tietojen poh-

jalta. Seuraavassa kappaleessa esiteltävää aikasarjatoimintoa voidaan hyödyntää esimer-

kiksi tässä STUKin ja Tullin välisessä yhteistyössä. 

3.3 STUKin tilannekuvajärjestelmä 

Tämä työ keskittyy STUKin erääseen turvakriittiseen järjestelmään, jossa tarkastellaan 

reaaliajassa säteilymittaustietoa. Järjestelmä pohjautuu tietokantaan ja selainpohjaiseen 

käyttöliittymään. Esimerkki tähän tilannekuvajärjestelmään liittyvästä aikasarjanäky-

mästä mittaustulosten tarkasteluun esitellään kuvissa 3 ja 4, joita on muokattu salassapi-

tosyistä. Kuvassa 3 on nähtävissä aikasarjatoiminnon asetukset-näkymä, josta päästään 

kuvan 4 näkymään. 

Nykyinen järjestelmä toimii niin, että kun käyttäjä haluaa tarkastella joidenkin mit-

taustulosten aikasarjoja, hän valitsee kuvan 3 näkymässä haluamansa valintaruudut (engl. 

check boxes) ja monivalintaluetteloruudun (engl. multiple-selection list box) kohteet. 

Käyttäjä voi myös käyttää oletusasetusnappeja (kuvassa 3 ”Xyz defaults”, ”Set wxy de-

faults” sekä ”Set vwx defaults” -napit), jolloin osa valintaruuduista valitaan. Käyttäjä voi 

myös täydentää esivalintaa valitsemalla lisää valintaruutuja tai muokata sitä poistamalla 

hänen tarkastelulleen tarpeettomia valintaruutuja.  
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Kuva 3. Nykyisen aikasarjanäkymän asetukset-näkymä, josta valitaan aikasarjanäky-

mässä (ks. kuva 4) näytettävät kuvaajat. Näkymän sisältöä on muokattu salassa pidettä-

vien tietojen poistamiseksi. Kategorioiden valintojen pohjana on Linssi-tietokannan 

pohjalta etukäteen määritellyt nuklidit. 

Kun käyttäjä on valinnut tarkasteluun haluamansa tiedot, hän napsauttaa kuvan 3 näky-

mässä Plot-nappia. Tällöin latautuu kuvassa 4 näkyvä aikasarjanäkymä, jossa valitut mit-

taustulokset näytetään tietyllä ajanhetkellä. Takaisin asetuksiin pystyy palaamaan Plot 

Options -nappia painamalla. 

 

 

Kuva 4. Nykyinen aikasarjanäkymä. Näkymän sisältöä on muokattu salassa pidettä-

vien tietojen poistamiseksi. Aikasarjoja voi olla enemmänkin kuin kuvassa näkyvät 

kaksi aikasarjaa. 
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4 Käytetyt menetelmät 

Tässä tutkielmassa hyödynnettiin Nielsenin alun perin esittelemiä kustannustehokkaan 

käytettävyyssuunnittelun menetelmiä [1989; 2009], eli yksinkertaistettua käyttäjätes-

tausta, rajattuja prototyyppejä ja heuristista arviointia (ks. tarkempi kuvaus luvussa 2.2). 

Käytettävyystestaukseen osallistuneita käyttäjiä oli suurin piirtein kourallinen (neljä hen-

kilöä), testeissä noudatettiin ääneen ajattelun menetelmiä ja kyseessä oli laadullinen tut-

kimus. Rajatuissa prototyypeissä ensimmäinen versio toteutettiin paperiprototyyppinä, 

mutta käytettävyystestejä varten siitä kehitettiin digitaalinen versio. Prototyypin käyttö-

liittymä noudatti yhtä polkua, jota käyttäjä seurasi testitehtäviä suorittaessaan. Heuristi-

nen arviointi puolestaan suoritettiin arvioimalla nykyistä järjestelmää käytettävyysheuris-

tiikkojen ja -ohjeistusten avulla. Nämä menetelmät ovat riittävän edullisia ja yksinkertai-

sia keinoja käytettävyyssuunnittelun vakiinnuttamiseksi IT-asiantuntijoidenkin käytän-

nön työhön. 

Menetelmien käytön tavoitteena oli ensinnäkin saada heuristisella arvioinnilla ja 

käyttäjähaastatteluilla käsitys, miten nykyistä tilannekuvajärjestelmän aikasarjatoimintoa 

käytetään ja mitä tietoja se tarjoaa käyttäjilleen. Toisena tavoitteena oli hahmottaa haas-

tatteluiden avulla, millaisissa tilanteissa tilannekuvajärjestelmän aikasarjatoimintoa käy-

tetään sekä millaisia hyviä ja huonoja kokemuksia käyttäjät ovat saaneet sen käytöstä. 

Kolmantena tavoitteena oli pyrkiä kehittämään prototyyppi, jossa pyritään vastaamaan 

heuristisessa arvioinnissa ja haastatteluissa löydettyihin ongelmiin. Viimeiseksi neljän-

tenä tavoitteena haluttiin selvittää käytettävyystestausten avulla, millainen oli muiden 

menetelmien pohjalta kehitetyn prototyypin käytettävyys sekä millaisia vahvuuksia ja 

heikkouksia siinä oli tulevan järjestelmän kehityksen kannalta. 

4.1 Heuristinen arviointi 

Nykyisestä, käytössä olevan tietojärjestelmän aikasarjatoiminnosta tehtiin yhden hengen 

tiimissä heuristinen arviointi, jonka käyttöä puoltavat muun muassa Nielsenin [1994e] ja 

Holzingerin [2005] käytettävyyden tarkastusmenetelmät. Heuristisen arvioinnin malli-

pohjana käytettiin Tampereen yliopiston Käytettävyyden arvioinnin menetelmät (Usabi-

lity Evaluation Methods) -kurssilla käytössä olevaa pohjaa [Majaranta, 2011]. Heuristi-

sessa arvioinnissa käytettiin apuna Nielsenin [1994a] ja Petrien ja Powerin [2012] heuris-

tiikkoja sekä Travisin [2014] käytettävyysohjeistuksia. Löydetyt käytettävyysongelmat 

luokiteltiin vakavuusasteikolla, joka ”kertoo asiantuntijoiden mielipiteen käytettävyyson-

gelman vakavuudesta” [Majaranta, 2011]. Nielsenin mukaan [1994d] ”vakavuusluokitus-

ten avulla voidaan kohdistaa eniten resursseja vakavimpien ongelmien korjaamiseen”. 

Lisäksi luokitukset voivat antaa karkean arvion siitä,  mihin käytettävyydessä pitäisi kiin-

nittää enemmän huomiota. Käytettävyysongelman vakavuusluokitusten taustalla on se, 1) 

kuinka usein ongelma esiintyy, 2) miten ongelman ilmeneminen vaikuttaa käyttäjiin ja 3) 

mikä on ongelman pysyvyys ja onko se ohitettavissa. [Nielsen, 1994d.] 



-28- 

 

Vakavuusasteikko jakautuu seuraavasti: 

1) kriittinen ongelma (”estää palvelun käytön halutulla tavalla”), 

2) suuri käytettävyysongelma (”vaikeuttaa käyttöä merkittävästi”), 

3) pieni käytettävyysongelma (”vaikeuttaa palvelun käyttöä jossakin määrin”) ja 

4) kosmeettinen ongelma (”estää viimeistellyn vaikutelman syntymisen”). [Maja-

ranta, 2011.]  

Lisäksi mikäli kyseessä ei ole varsinainen käytettävyysongelma, käytetään näitä mer-

kintöjä: 

• K) kommentti (toimenpiteen ehdotus, jonkin ominaisuuden onnistuneen to-

teutuksen korostaminen) ja 

• T) tekninen ongelma (”johtuu palvelun teknisessä toteutuksessa olevasta vir-

heestä”). [Majaranta, 2011.] 

Tässä tutkielmassa käytetyt käytettävyysongelmien vakavuusluokittelut noudattavat 

pitkälti Nielsenin [1992; 1994d] luokituksia, tosin siihen verratessa erojakin löytyy. Esi-

merkiksi Nielsenin luokituksista puuttuvat kommentti- ja tekninen ongelma -merkinnät, 

Nielsenin luokittelu on viisiportainen (0–4), siinä on käytössä myös ensimmäisenä oleva 

eri mieltä -arvio ja luokittelu on järjestetty vakavuudeltaan päinvastaiseen järjestykseen. 

Eroavuuksista huolimatta tässä tutkielmassa käytetty heuristisen arvioinnin luokittelun 

käyttö oli perusteltua, sillä ainoastaan yksi henkilö suoritti heuristisen arvioinnin useam-

man arvioijan käyttösuosituksen sijaan [Nielsen, 1992; Nielsen, 1994d] (ks. luku 2.6).  

Heuristisessa arvioinnissa käytettiin paranneltujen Nielsenin heuristiikkojen [1994a] 

osalta (vrt. luvun 2.7 listaus) seuraavia lyhenteitä, jotka oli suoraan otettu käytetystä 

heuristisen arvioinnin mallipohjasta [Majaranta, 2011]: 

1) näkyvyys, 

2) tuttuus, 

3) valinnan vapaus, 

4) johdonmukaisuus, 

5) virheiden torjunta, 

6) tunnistaminen, 

7) joustavuus, 

8) esteettisyys, 

9) virheilmoitukset ja 

10) opastus. [Majaranta, 2011.] 

4.2 Osallistujat 

Neljää Säteilyturvakeskuksessa työskentelevää, tietojärjestelmää vähintäänkin satunnai-

sesti käyttävää henkilöä haastateltiin, ja myöhemmin he osallistuivat haastatteluiden poh-

jalta kehitetyn prototyypin käytettävyystestauksiin. Seuraavaksi listataan, mihin rooleihin 

nämä henkilöt profiloituvat. Henkilöt voivat profiloitua useampaan rooliin. 
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1) säteilyasiantuntija, 

2) päätöksentekijä, 

3) IT-asiantuntija, 

4) sihteeri ja 

5) tarkkailija. 

Testikäyttäjät rajattiin vain neljään henkilöön, koska he edustavat kattavasti koko saa-

tavilla olevaa käyttäjäkuntaa. Nielsenin [1993] mukaan testikäyttäjien tulisikin olla mah-

dollisimman paljon testattavan järjestelmän kohderyhmää edustavia. Jos testisuunnitel-

massa noudatetaan kustannustehokkaan käytettävyyssuunnittelun menetelmää, jossa 

mahdollisimman vähän testikäyttäjiä osallistuu testeihin, ei käyttäjiä valita ulkopuolisista 

ryhmistä, vaan mahdollisimman keskivertokäyttäjiä otetaan mukaan testeihin. Jos taas 

enemmän testikäyttäjiä on saatavilla, valitaan käyttäjiä useista erilaisista osajoukoista, 

jotta katetaan oletettujen käyttäjien tärkeimmät eri kategoriat. [Nielsen, 1993.] 

4.3 Henkilöhaastattelut 

Haastatteluissa noudatettiin liitteessä 1 olevaa haastatteluskriptiä. Jokaisen haastattelun 

alussa osallistujaa pyydettiin täyttämään haastattelun tallennuslupa haastattelun läpikäy-

misen helpottamiseksi. Haastatteluskriptin, haastattelun tallennusluvan sekä samankaltai-

suusmuistiinpanojen ja -kaavion pohjana on Tampereen yliopiston Methods in Human-

Centered Design -kurssin Tampere Analytica -ryhmän ryhmätyömateriaali [Kinnunen, 

Leinonen, Nurminen, Penkari & Ylhävuori, 2019]. 

Haastatteluiden jälkeen haastatteluaineistot litteroitiin haastatteluissa nauhoitettujen 

äänitysten ja kirjoitettujen muistiinpanojen pohjalta.  Litterointityön jälkeen luotiin sa-

mankaltaisuusmuistiinpanot (ks. kuva 5, engl. affinity notes), joiden pohjalta hahmoteltiin 

samankaltaisuuskaavio (ks. paperinen kaavio kuvassa 6 ja digitaalinen kaavio liitteessä 

3) haastatteluiden keskeisten havaintojen luokittelemiseksi järkeviksi kokonaisuuksiksi. 



-30- 

 

 

Kuva 5. Samankaltaisuusmuistiinpanoihin koottiin oleellisimmat sisällöt litteroiduista 

haastatteluista. Kuvaa on jälkikäteen sumennettu. 

 

 

Kuva 6. Samankaltaisuuskaavioon luokiteltiin kaikki samankaltaisuusmuistiinpanot 1) 

ihmiskäyttäjän, 2) käytettävyyden ja 3) tilannekuvajärjestelmän mukaisiin luokkiin. Ku-

vaa on jälkikäteen sumennettu. 

Samankaltaisuuskaavio tai ryhmittelykaavio (engl. affinity diagram, suomennosten 

lähteet [Karjalainen, 2007; SocialUp, 2016]) on induktiivinen prosessi, joka luo sadoista 

yksittäisistä muistiinpanoista yhden näkymän käsiteltävästä alueesta [Holtzblatt & Beyer, 

2016]. Se on siis visuaalinen kartta tutkimusvaiheessa havaittavista ydinongelmista [So-

cialUp, 2016], jonka avulla työryhmä voi ryhmitellä tuottamansa havainnot ja oivallukset 

ydinteemoiksi [Karjalainen, 2007; SocialUp, 2016].  

Samankaltaisuuskaavio helpottaa asioiden ymmärtämistä ja ratkaisujen etsimistä 

[Karjalainen, 2007; SocialUp, 2016] ja se mahdollistaa ideoiden uudenlaisen yhdistelyn 

auttamalla ideoiden välisten tarkempien merkitysten määrittelyssä [Karjalainen, 2007]. 
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Lisäksi se mahdollistaa päällekkäisten tutkimustulosten ryhmittelyn teemoiksi myöhem-

pää työskentelyä varten ja sen avulla pystytään osoittamaan, että yksilöiden havainnot 

ovat osa laajempaa, ratkaistavaa ongelmakokonaisuutta. [SocialUp, 2016]. 

Samankaltaisuuskaavion väriluokittelussa käytettiin seuraavaa tapaa, jota useammat 

lähteet  [Beyer & Holtzblatt, 1998; Holtzblatt & Beyer, 2016; Holtzblatt, Wendell & 

Wood, 2005] suosittelevat:  

• ensimmäisen tason otsikot sinisellä värillä,  

• toisen tason otsikot vaaleanpunaisella värillä sekä 

• kolmannen tason otsikot vihreällä värillä. 

Myös Lucero [2015] noudattaa suhteellisen samaa värikoodausjaottelua, tosin hänen 

menettelytavastaan puuttuu kolmannen tason vihreät otsikot. Holtzblattin ja Beyerin 

[2016] suosituksen mukaan vaaleanpunaisten muistiinpanojen alla olevien sinisten muis-

tiinpanojen määrä rajoitettiin kuudesta kahdeksaan muistiinpanoon per osio. 

4.4 Prototyyppien suunnittelu ja kehitys 

Henkilöhaastatteluiden jälkeen luotiin matalan tason paperiprototyyppi, jota tilannekuva-

järjestelmän kehitystiimin palautteen perusteella paranneltiin keskitason digitaaliseksi 

prototyypiksi. Paperiprototyyppi koottiin varsin nopeasti noin yhdessä työpäivässä. 

Suunnittelun hahmottamisen apuna käytettiin Sneakpeekit-sivuston tarjoamia selainke-

hyksiä [Vitiello, 2016], joissa on pisteruudukko asettelun apuna. 

Paperiprototyypin valmistuttua sitä käytiin läpi palaverissa yhdessä kolmen tilanne-

kuvajärjestelmän kehitystiimin jäsenen kanssa, jotka profiloituvat IT- ja säteilyasiantun-

tijoiksi. Tästä palaverista saatiin erinomaisia vaihtoehtoisia versioideoita digitaalisen pro-

totyypin laatimiseen. 

Paperiprototyypin esittelyn jälkeen siirryttiin digitaalisen prototyypin suunnitteluun 

ja kehittämiseen. Ongelmaksi muodostui se, että STUKin nykyinen, turvakriittinen jär-

jestelmä sisältää yksityiskohdiltaan osin salassa pidettävää tietoa ja tämä asettaa rajoituk-

sia pilvipalvelupohjaisten suunnittelusovellusten käyttöön. Näin ollen tulevan tietojärjes-

telmän prototyyppiä ei voinut kehittää esimerkiksi Figma-työkalulla, koska se tallentaa 

projektit Yhdysvalloissa sijaitsevaan Amazon Web Services -pilvipalveluun [Figma, 

2020b].  

Digitaalisen prototyypin suunnitteluun käytettiin lopulta Microsoft PowerPoint Of-

fice 365 -esitysgrafiikkaohjelmaa, sillä sitä on mahdollista käyttää täysin paikallisena, 

pilvettömänä työpöytäsovelluksena. PowerPoint-prototyypin kokoamisen apuna käytet-

tiin muutamia lähteitä [Cao, Zieba & Ellis, 2015; Kheila, 2013; Kumar, 2017; Wulf, 

2012], joiden avulla saatiin hyviä vinkkejä muun muassa diojen asettamisesta näytön ko-

koon sopiviksi, diojen linkittämisestä toisiinsa ja muutamien animaatioiden luomisesta. 

PowerPointin etuna on se, että siinä on samat tasaus- ja ryhmittelytyökalut kuin missä 

tahansa muussakin grafiikkaeditorissa ja se tarjoaa myös suppeahkon kuvakekirjaston, 
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josta löytyi osa prototyyppiin tarvittavista kuvakkeista. Lisäksi moni on jo aiemminkin 

käyttänyt PowerPointia, joten siksi se on hyvin helppo- ja nopeakäyttöinen ohjelma myös 

tällaiseen prototyypin suunnittelu-, kehitys- ja testaustyöhön. 

PowerPointin lisäksi apuna käytettiin Draw.io Desktop -työpöytäsovellusta [JGraph 

Ltd, 2020] verkkoselainkehyksen lisäämiseksi diojen taustakuviksi. Lisäksi osa digitaali-

sen prototyypin kuvakkeista tuotiin PowerPointin omasta kuvakekirjastosta ja osa lisäksi 

Googlen Material Design -kuvakekirjastosta [Google, 2018]. Myöhemmin luvussa 5.4 

käytettävyystestausten tulosten yhteydessä sekä pohdintaluvussa 6.5 puhutaan siitä, mi-

ten käytettävyystestauksissa osa näistä kuvakkeista koettiin epäselviksi. 

Prototyypistä tehtiin ensin tarkoituksella käyttöliittymän komponenttien hahmottele-

miseen hyvin karkea versio, jota parannettiin saadun palautteen perusteella. Lisäksi pa-

lautteen pohjalta prototyyppiin poimittiin tulevaan tilannekuvajärjestelmään jo toteutet-

tuja elementtejä niin, että prototyyppi muuttui realistisemman näköiseksi. 

Kuvassa 7 esitellään ensimmäiset hahmotelmat paperiprototyyppiä varten ja liitteen 

7 kuvissa 16–21 on nähtävissä paperiprototyyppiin suunniteltuja näkymiä. Digitaaliseen 

prototyyppiin kehitetyt näkymät ovat puolestaan nähtävissä liitteen 8 kuvissa 22–27. 

 

 

Kuva 7. Paperiprototyypin suunnittelun ensimmäisiä hahmotelmia. Prototyypin hahmot-

telun taustalla oli ajatus kuvaajien jakamisesta tarpeen mukaan useammalle palstalle ja 

kuvaaja-asetukset-näkymän korvaamisesta saman näkymän vasempaan reunaan sijoitet-

tavalla asetuspalkilla. 
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4.5 Käytettävyystestaukset 

Digitaalisen prototyypin valmistumisen jälkeen järjestettiin käytettävyystestaukset, joihin 

osallistuivat samat, jo aiemmin haastatellut STUKin asiantuntijat, joiden luokittelu esite-

tiin luvussa 4.2. Käytettävyystestauksissa käytetyt käyttäjätyytyväisyyslomakkeet sekä 

skripti- ja testitehtävädokumentit ovat liitteinä 4–6. Näiden lomakkeiden pohjana on 

Tampereen yliopiston Käytettävyyden arvioinnin menetelmät -kurssin VANA-ryhmän 

materiaali [Kansikas, Tolvanen, Toimela & Ylhävuori, 2018].  

Käytettävyystestauksissa osallistujia pyydettiin suorittamaan annetut tehtävät ääneen 

ajatellen. Ääneen ajattelussa on Nielsenin mukaan [1993] kyse siitä, että yksi testaaja 

kerrallaan suorittaa testitehtäviä käyttäen järjestelmää ja ajatellen samalla ääneen, eli sa-

nallistamalla ajatuksiaan. Tällä tavalla testin vetäjä pystyy tunnistamaan, 1) mitä he teke-

vät käyttöliittymällä ja 2) miksi he tekevät niin. Ääneen ajattelun avulla käytettävyysasi-

antuntija saa siis ylimääräisen mahdollisuuden tarkastella käyttäjän ajatusmaailmaa, 

minkä  ansiosta ongelmalliset, väärinkäsityksiä aiheuttavat käyttöliittymäratkaisut voi-

daan suunnitella uudelleen. [Nielsen, 1993.] 

Nielsenin mukaan [1993] ääneen ajattelu -menetelmän soveltaminen sopii parhaiten 

iteratiivisen suunnittelun ja muodollisen arvioinnin vaiheeseen. Tämän tutkielman käy-

tettävyystestaukset suoritettiin sopivasti tulevan tilannekuvajärjestelmän tässä kehitys-

vaiheessa. Käytettävyystestauksiin osallistui neljä henkilöä. Tämä oli riittävän paljon ää-

neen ajattelun menetelmän soveltamiseksi testauksissa, sillä Nielsenin mukaan [1993] sen 

hyödyntämiseen riittää vain kolmesta viiteen osallistujaa. Ääneen ajattelun etuina ovat 

edullisen suoritushinnan lisäksi käyttäjän väärinkäsityksien näkeminen, kun taas sen hyö-

dyntämisen haittapuolina ovat ajatusten sanallistamisen epäluontevuus ja haastavuus joil-

lekin ihmisille, kuten asiantuntijatasoisille käyttäjille. [Nielsen, 1993.]  

Käytettävyystestaukset tallennettiin videoiksi. Näiden videointien pohjalta muodos-

tettiin litteroinnin tapainen huomioita sisältävä dokumentti. Sen lisäksi muodostettiin vi-

deoloki, jonka lähteenä on käytetty Tampereen yliopiston Käytettävyyden arvioinnin me-

netelmät -kurssin videolokipohjaa [Majaranta & Anttonen, 2010]. Osana videolokia las-

kettiin testitehtävien suoritusajat, joiden yhteenveto on nähtävissä luvun 5.4 kuvassa 9.  
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5 Tulokset 

5.1 Heuristisen arvioinnin tulokset 

Heuristinen arviointi suoritettiin 17.–20.1.2020. Käytössä olevan tilannekuvajärjestelmän 

aikasarjatoiminnosta löytyi käytettävyysongelmia kaiken kaikkiaan 16 kappaletta. Näistä 

yksi arvioitiin suureksi käytettävyysongelmaksi (luokka 2), yhdeksän arvioitiin pieniksi 

käytettävyysongelmiksi (luokka 3) ja neljä arvioitiin kosmeettisiksi ongelmiksi (luokka 

4). Lisäksi raporttiin kirjattiin kaksi kommenttia (luokka K) huomioina ja ajatuksina. Kai-

ken kaikkiaan STUKin tilannekuvajärjestelmän aikasarjatoiminto on käytettävyydeltään 

melko hyvällä tasolla, sillä kriittisiä ongelmia sen käytettävyydessä ei ilmennyt. 

Suurimmiksi yksittäisiksi käytettävyysongelmakokonaisuuksiksi arvioitiin: 

• yleiset ongelmat sisällön esityksessä, esimerkiksi liikaa esitettävää sisältöä 

yhdessä näkymässä,  

• navigointiin liittyvät ongelmat, kuten tarpeettoman monta klikkausta tehtävän 

suorittamiseksi sekä 

• hakutoimintojen ongelmat, esimerkiksi virheellinen ajan syötemuoto kaataa 

käyttöliittymän. 

Sovelluksen käytettävyyttä voitaisiin parantaa seuraavilla toimenpiteillä: 

• Lomake-elementit voisi ryhmitellä nykyistä selkeämmin esimerkiksi laajen-

nettaviin valikoihin ja harvemmin käytössä olevat elementit voisi piilottaa au-

tomaattisesti. 

• Klikkausten määrää voisi minimoida tuomalla aikasarjatoiminnon ”lähem-

mäksi” aloitussivua ellei jopa suoraan linkiksi tilannekuvajärjestelmän etusi-

vulle. Esimerkiksi kuvaaja-asetukset-sivun voisi jättää kokonaan pois ja ky-

seiset asetukset voisi sisällyttää osaksi aikasarjasivua. 

• Minimissään laitteiden määrittämisen voisi hoitaa suoraan aikasarjasivulta si-

ten, että määrittämisvalintoihin pääsisi yhdellä klikkauksella ja tarvittavien 

laitteiden määrittämisen voisi hoitaa 1–2 klikkauksella esimerkiksi esiasetuk-

sia hyödyntäen tai käyttäjän aiempia valintoja ehdottaen. 

• Päivämääräkenttä voisi hyväksyä myös muissa päivämäärämuodoissa olevat 

syötteet ja virheellisen syötteen syöttäminen aikakenttään tulisi lähtökohtai-

sesti olla estettynä esimerkiksi säännöllisillä lausekkeilla. Lisäksi yhtenä kor-

jausehdotuksena koko aikakentän voisi korvata päivämäärän ja ajan valitsi-

milla (engl. date and time pickers), jolloin virheellistä syötettä ei ole mahdol-

lista syöttää. 

Näistä parannusehdotuksista erityisesti ensimmäistä ja toista huomiota hyödynnettiin 

tämän tutkielman prototyyppien suunnittelussa. Päivämäärän valitsin -ehdotus puolestaan 

innoitti järjestelmän kehitystiimiä ideoimaan vaihtoehtoisia ratkaisuja päivämäärän valit-

semiseksi.  
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5.2 Haastatteluissa esiin tulleet ajatukset turvakriittisistä järjestelmistä 

Nykyisen tilannekuvajärjestelmän aikasarjatoimintoa käsittelevät haastattelut järjestettiin 

Säteilyturvakeskuksessa 20.–22.1.2020. Haastatteluihin osallistui neljä STUKin asian-

tuntijaa, joiden roolit on kerrottu tarkemmin luvussa 4.2. Haastateltavat edustavat katta-

vasti tarkasteltavan turvakriittisen järjestelmän eri käyttäjärooleja. Haastattelut litteroitiin 

äänitysten pohjalta 20.1.–24.1.2020.  

Haastatteluiden ohessa selvitettiin, miten haastateltavat näkevät turvakriittiset järjes-

telmät ja sen, mitä turvakriittisyys heidän näkemyksensä mukaan tarkoittaa. Haastatte-

luissa esitetty kysymys muotoiltiin seuraavasti: On olemassa sovelluksia, jotka tarjoavat 

tärkeää, turvallisuuteen liittyvää tietoa. Mitkä ovat ne kriittiset elementit, jotka turvalli-

suuteen liittyviä tietoja tarjoavia sovelluksia yhdistää ja erottaa ne muista? Haastateltu-

jen ajatukset liittyvät nimenomaan heidän itse käyttämiinsä järjestelmiin eikä kaikkea 

niistä välttämättä ole yleistettävissä koskemaan kaikkia turvakriittisiä sovelluksia. Haas-

tateltujen ajatukset turvakriittisten järjestelmien tärkeistä tekijöistä luokiteltiin seuraa-

vaan kolmeen luokkaan: 

1) tieto (ks. taulukko 4), 

2) aika (ks. taulukko 5) sekä 

3) käyttäjä (ks. taulukko 6). 

 

Asiasisältö Lisätieto 

Eheys tai muuttumattomuus Mittaustiedot pysyvät muuttumattomina. 

Selkeys 1) Viesti on mahdollisimman selkeä. 

2) Tiedon tulee olla samassa paikassa 

käyttöliittymässä. 

Luotettavuus Käyttäjä voi luottaa järjestelmässä oleviin 

tietoihin eikä käyttäjän tarvitse erikseen 

tarkistaa asiaa. 

Jäljitettävyys Järjestelmästä ei saisi pystyä poistamaan 

käsin tietoja ilman, että siitä jää jälki. 

Oikeellisuus - Järjestelmän esittämä tulkinta tiedoista 

on oikein. 

- On tärkeää, että oikea tieto tulee oikeille 

ihmisille oikea-aikaisesti. 

Sisäinen tiedonkulku Johtotason henkilöiden pitää tietää, mitä 

kentällä on tapahtunut. 

Taulukko 4. Tietoon liittyvät ajatukset turvakriittisistä sovelluksista. 
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Asiasisältö Lisätieto 

Aikakriittisyys Järjestelmän käyttäjä saa tietoonsa 

tarpeelliset tiedot tarpeeksi nopeasti, ja 

järjestelmän käyttö on sujuvaa. 

Käyttökatkosten minimointi Käyttökatkokset eivät ole suotavia 

kriittisissä järjestelmissä. 

Valvonnan tehokkuus Käyttäjän tulee saada tilannekuva 

nopeasti. 

Taulukko 5. Aikaan liittyvät ajatukset turvakriittisistä sovelluksista. 

Asiasisältö Lisätieto 

Virheiden tekeminen minimoitu Virheen syntyessä käyttäjän tulisi nähdä 

mahdollisimman pian virheen syy. 

Eri käyttäjien lukuoikeudet Eri käyttäjäryhmille on räätälöity eri 

kokonaisuuksia heidän oman tarpeensa 

mukaan, jotta järjestelmän käyttö on 

helppoa kaikille. Lisäksi lukuoikeuksia 

rajoitetaan salassapitosyistä. 

Tiedon jako eri toimijoiden kesken Toimijoita saattaa olla useita ja tiedon 

jaossa toistuu kaikki taulukoissa 4–6 

mainitut asiat. 

Kieli ja sovittu termistö Erilaisten käyttäjäryhmien tulee 

ymmärtää järjestelmässä käytetyt termit. 

Taulukko 6. Käyttäjään liittyvät ajatukset turvakriittisistä sovelluksista. 

 

Taulukkojen 4–6 ajatusten pohjalta prototyyppien kehityksessä painotettiin erityisesti 

selkeyttä (ks. taulukko 4), aikakriittisyyttä (ks. taulukko 5) sekä kieltä ja sovittua termis-

töä (ks. taulukko 6).  

5.3 Samankaltaisuuskaavion luokittelu 

Samankaltaisuuskaavioon (ks. liite 3) muodostettiin kolme vihreällä värillä merkittyä kol-

mannen tason yläluokkaa seuraavasti: 

1) ihmiskäyttäjä, 

2) käytettävyys ja 

3) tilannekuvajärjestelmä. 

Ihmiskäyttäjä-yläluokka jakautui seuraavaan viiteen punaisella värillä merkittyyn 

alaluokkaan: 

1) käyttötilanteet, 

2) yhteistyö, 

3) yksittäinen käyttäjä, 

4) eri roolit ja 

5) tiedonlähteet. 
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Näissä käyttäjäluokissa korostui haastateltujen henkilöiden oma rooli esimerkiksi IT-

asiantuntijana, työskentelykäytännöt esimerkiksi haastateltujen käyttämien laitteiden se-

lostamisena sekä yhteistyön tekeminen muiden henkilöiden kanssa esimerkiksi työsken-

telemällä osana ryhmää. Lisäksi eri käyttötilanteet korostuivat erityisesti tarkastellun ti-

lannekuvajärjestelmän kannalta samoin kuin myös erilaiset tiedonlähteet haastateltujen 

oman työskentelyn tukena. 

Käytettävyys-yläluokka jakautui seuraavaan kahteen alaluokkaan: 

1) käytettävyyteen vaikuttavat seikat ja 

2) kriittiset seikat käytettävyydessä. 

Näissä käytettävyysluokissa korostui lähinnä haastateltujen henkilöiden ajatukset ja 

toiveet siitä, mitkä tekijät edistävät ja toisaalta rajoittavat jonkin turvakriittisen järjestel-

män toimintaa. Tällaisia työntekoa hankaloittavia tekijöitä ovat (liitteessä 3 sinisellä vä-

rillä merkittynä) muun muassa tiedonsiirron luotettavuus ja reaaliaikaisuus, tietojen oi-

keellisuus sekä usean salasanan muistamisen minimointi. Lisäksi erikseen mainittuna jär-

jestelmän sidonnaisuus tietyn verkkoselaimen käyttämiseen harmitti erityisesti yhtä haas-

tatelluista. 

Tilannekuvajärjestelmä-yläluokka jaettiin seuraavaan seitsemään alaluokkaan: 

1) käyttöliittymään liittyvät ominaisuustoiveet, 

2) tekniset ja muut ongelmat, 

3) eri järjestelmät,  

4) järjestelmään liittyvät ominaisuustoiveet,  

5) käyttöliittymään liittyvät ongelmat,  

6) tilannekuvajärjestelmän hyvät puolet ja 

7) muut ominaisuustoiveet. 

Näissä tilannekuvajärjestelmän luokissa korostui erityisesti ominaisuustoiveet ja ny-

kyisen järjestelmän ongelmat, joista molempia kaikilla haastatelluilla oli runsaasti mie-

lessään. Ominaisuustoiveet ja ongelmat oli alun perin jaoteltu vain yhteen luokkaan per 

kokonaisuus, mutta teoriaan verratessa nähtiin paremmaksi jakaa siniset muistiinpanot 

pienempiin ryhmiin samankaltaisuuskaavion luettavuuden parantamiseksi. Ominaisuus-

toiveita oli esimerkiksi toive kuvaajien sisällön muokattavuudesta käyttäjälle itselleen so-

pivaksi, mahdollisuus parantaa ja mukauttaa oletusvalintoja sekä mahdollisuus muokata 

näkymiä kulloisenkin käyttäjäryhmän ja käyttötilanteen tarpeisiin sopivaksi esimerkiksi 

sijoittelemalla samaan näyttöön useamman saman järjestelmän ikkunan. Näitä mukautus-

toiveisiin liittyviä ajatuksia sovellettiinkin tämän tutkielman prototyyppien suunnittelu- 

ja kehitystyössä. 
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5.4 Käytettävyystestausten tärkeimmät tulokset 

Käytettävyystestauksia varten kehitettiin 12.–13.2.2020 paperiprototyyppi, josta saadun 

palautteen perusteella muodostettiin 14.–19.2.2020 digitaalinen prototyyppi. Digitaalista 

prototyyppiä hiottiin hieman vielä ennen ensimmäisiä käytettävyystestejä 21.2.2020. 

Käytettävyystestaukset suoritettiin Säteilyturvakeskuksessa 21.–27.2.2020. Testauk-

siin osallistuivat samat neljä STUKin asiantuntijaa, joita oli jo aiemmin haastateltu tätä 

tutkielmaa varten (ks. luku 5.2). Haastateltavat edustavat kattavasti tarkasteltavan turva-

kriittisen järjestelmän eri käyttäjärooleja, jotka on tarkemmin esitelty luvussa 4.2. 

Testaukset videoitiin käyttäen avoimena lähdekoodina tarjolla olevaa OBS Studio 

(Open Broadcaster Software) -tallennusohjelmaa, jolla saatiin tallennettua osallistujien 

prototyypin käyttö hiiren liikkeitä myöten, ääneen ajattelu ja vuorovaikutus testin vetäjän 

kanssa. Käytössä oli seuraava laitteisto:  

• kannettava tietokone (jossa oli käynnissä OBS Studio ja PowerPoint-proto-

tyyppi), 

• kokoustilan esitysnäyttö (jossa prototyyppi näytettiin), 

• Jabra Speak -konferenssikaiutin (äänen tallentamiseen), 

• Microsoft -web-kamera (testaustilanteen tallentamiseen) ja 

• langallinen hiiri (jota käytettiin kannettavan tietokoneen kosketuslevyn sijaan). 

Käytettävyystestauksissa noudatettiin liitteenä 5 olevaa skriptiä. Testauksen tehtävät 

annettiin yksitellen paperilappusina, jotka osallistuja luki ääneen ennen tehtävän suorit-

tamisen aloittamista. Tehtävää suorittaessaan osallistuja ajatteli ääneen, mitä hän mietti 

suorittaessaan tehtävää ja törmätessään ongelmiin prototyypin käytössä. 

Ensimmäisen käytettävyystestauksen videota analysoitaessa huomattiin, että konfe-

renssikaiutin poimii huonosti ääntä, jos osallistujan suu on kaiuttimesta poispäin. Näin 

ollen muissa käytettävyystestauksissa OBS Studioon lisättiin äänilähteiksi myös web-ka-

meran ja kannettavan tietokoneen sisäänrakennetut mikrofonit. Tällä toimella osallistu-

jien äänet kuuluivat hyvin muissa käytettävyystestausten tallenteissa. 

Käytettävyystestausten osallistujien näkemykset olivat keskenään varsin yhteneväi-

set. Kuvassa 8 on nähtävissä käyttäjätyytyväisyyslomakkeen (ks. liite 4) vastaukset. Ky-

selylomakkeessa oli kahdeksan väittämää ja yksi kysymys. Väittämät olivat seuraavat: 

1) Palvelua oli helppo käyttää. 

2) Annettujen tehtävien suorittaminen oli vaikeaa. 

3) Palvelun ulkoasu oli miellyttävä. 

4) Löysin tarvitsemani tiedot nopeasti. 

5) Palvelussa oli vieraita termejä tai sanoja. 

6) Palvelussa liikkuminen (navigoiminen) oli hankalaa. 

7) Palvelu tarjoaa minulle hyödyllistä informaatiota. 

8) Haluaisin käyttää palvelua myös jatkossa. 
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Kysymys puolestaan oli seuraava: ”Miten todennäköisesti suosittelisit palvelua kol-

legoillesi?” 

Osallistujat olivat pääosin samaa mieltä siitä, että palvelu oli helppokäyttöinen, teh-

tävien suorittaminen ei ollut vaikeaa, palvelu tarjoaa heille itselleen hyödyllistä tietoa ja 

he haluaisivat käyttää palvelua myös jatkossa. Eniten osallistujien mielipiteitä näytti ja-

kavan se, löytääkö palvelua käyttämällä tarvittavat tiedot nopeasti (yksi osallistujista oli 

osittain eri mieltä) sekä se, miten todennäköisesti osallistuja suosittelisi palvelua kolle-

goilleen. Yksi osallistujista valitsi vastausvaihtoehdon kaksi, eli osittain epätodennäköi-

sesti suosittelisi palvelua. Hän perusteli valintaansa sillä, että koska hän arvioi sitä proto-

tyyppinä, se vaatii vielä kehitystä, vaikka hän pitikin sen ominaisuuksista. 

 

 

Kuva 8. Käyttäjätyytyväisyyslomakkeen vastaukset (N = 4), joista ympyröityinä eniten 

mielipiteitä jakanut väittämä 4 ja lomakkeen ainoa kysymys. Arviointiskaala on viisi-

portainen, missä väittämien osalta skaala on 1 = täysin eri mieltä ja 5 = täysin samaa 

mieltä. Ainoan kysymyksen skaala on 1 = erittäin epätodennäköisesti ja 5 = erittäin to-

dennäköisesti. 

Käytettävyystestausten testitehtävistä tehtiin jälkikäteen videoloki, josta laskettiin, 

miten kauan kullakin osallistujalla meni kunkin tehtävän suorittamiseen. Tämän pohjalta 

muodostettiin kuvassa 9 nähtävissä oleva pinottu pylväskaavio, joka laskee yhteen kunkin 

tehtävän osalta osallistujien kuhunkin tehtävään käyttämän ajan. Näistä tehtävistä tehtävä 

0.1 (ks. myös liite 6) oli harjoitustehtävä. Samoin liitteessä 6 nähtävä tehtävä 0.2 oli va-

ralla ollut harjoitustehtävä. Sitä ei tosin nähty tarpeelliseksi suorittaa yhdenkään osallis-

tujan kohdalla, sillä jokainen osallistujista ymmärsi hyvin ääneen ajattelun periaatteen jo 

tehtävän 0.1 kohdalla. 
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Kuva 9. Osallistujien tehtävien suorittamiseen käyttämät ajat yhteen laskettuna (minuut-

teina, N = 4). 

Käytettävyystestauksissa ei erikseen mainittu, että testeissä mitataan tehtävien tekoon 

menevää aikaa. Tämä näkyi etenkin ensimmäisten tehtävien muita tehtäviä runsaam-

massa ajankäytössä. Runsas ajankäyttö näissä tehtävissä johtui luultavasti siitä, että osal-

listujilla meni aikaa totutella 1) ajattelemaan ääneen, 2) kehitetyn prototyypin käyttöta-

poihin ja 3) yleensäkin koko prototyypin käyttöliittymään. Lisäksi heillä vei luultavasti 

aikaa myös 4) sen hahmottaminen, missä osassa käyttöliittymää he olivat, 5) leppoisa 

jutustelu testin vetäjän kanssa ja 6) testitehtävien suorittaminen käyttäen prototyyppiä 

juuri niin kuin se on suunniteltu käytettäväksi. 

Kuvan 9 perusteella voitiin todeta tehtävän 1.2 (ks. myös liite 6) olleen kaikille osal-

listujille erityisen aikaa vievä tehtävä, sillä se vei aikaa osallistujilta keskimäärin noin 

kolme minuuttia 44 sekuntia tehtävän suoritusajan vaihdellen lyhimmillään noin kahdesta 

minuutista 41 sekunnista pisimmilleen noin neljään minuuttiin 40 sekuntiin. Muiden teh-

tävien suoritusajat vaihtelivat noin 20 sekunnista noin kolmeen minuuttiin 44 sekuntiin. 

Tehtävissä 1.9 ja 1.11 ei ole kahden osallistujan suoritusaikoja, koska näissä tapauksissa 

osallistuja suoritti kyseisen tehtävän vahingossa jo edellisen tehtävän aikana. 

Seuraavassa on tehtävän 1.2 ongelmien syyt listattuna. Tästä listauksesta on jätetty 

pois PowerPoint-prototyyppityökaluun liittyneet huomiot tiivistyssyistä. 

Tehtävän 1.2 ongelmien syinä voidaan pitää seuraavia asioita: 

• Kaikilla osallistujilla oli vaikeuksia löytää kuvaajia käytettyjen kategorioiden 

alta. Kuvaajien lisäystoimintojen kategoriat ovat epäselviä, sillä ne noudatta-

vat nykyisen tilannekuvajärjestelmän aikasarjatoiminnossa käytettyä järjes-

tystä. Syynä saattaa olla se, että nykyisen järjestelmän aikasarjatoiminnossa 
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asetusten kategoriat ovat koko ajan näkyvissä, kun taas tulevassa järjestel-

mässä ne eivät näy koko ajan. Siinä ne on piilotettu ja niitä voi tarkastella vain 

tarvittaessa.  

• Add plots -osion hakutoiminto olisi ollut tarpeen, sillä kaikki osallistujat yrit-

tivät jossain vaiheessa käyttää hakukenttää kuvaajien lisäämisessä. Oikean 

kuvaajan etsiminen pitkittyi kaikilla osallistujilla, jolloin he yrittivät käyttää 

toimimatonta hakutoimintoa. 

• Eräs osallistujista löysi vahingossa prototyyppiin unohtuneen ohjelmointivir-

heen: toinen kategoria oli valittavissa silloin, kun sen ei olisi enää pitänyt toi-

mia. 

• Vierityspalkki (engl. scroll bar) ei toimi raahaamalla, minkä selvittämiseen 

osalla käytettävyystesteihin osallistujista meni tavallista enemmän aikaa. Se 

ei ole intuitiivinen, sillä käyttäjä joutuu klikkailemaan vierityspalkin alapuo-

lelta. 

• Käyttöliittymän elementtien nimeäminen oli hieman epäselvä. Kun katego-

rian nimi on sama kuin esiasetuksen nimi, se voi aiheuttaa väärinkäsityksiä, 

kuten yhden käytettävyystesteihin osallistuneen käyttäjän kohdalla kävi. 

• Testattu prototyyppi on rajatun toteutustapansa takia paikoin hyvin yksipuo-

linen. Kaikkia toimintoja ei ole toteutettu ollenkaan tai ne on tarkoitettu käy-

tettäväksi vain yksittäisen tehtävän suorittamisen yhteydessä. 

Muita erityisen aikaa vieviä tehtäviä olivat harjoitustehtävä 0.1 ja tehtävä 1.1, joista 

edellä mainitusti tehtävä 0.1 ei ollut edes varsinainen tehtävä. Näistä tehtävä 0.1 vei aikaa 

keskimäärin noin kaksi minuuttia neljä sekuntia (suoritusajat vaihtelivat lyhimmillään 

noin minuutti 20 sekunnista pisimmillään noin kolmeen minuuttiin 44 sekuntiin) ja teh-

tävä 1.1 keskimäärin noin kaksi minuuttia 10 sekuntia (lyhimmillään noin minuutti 35 

sekuntia ja pisimmillään noin kaksi minuuttia 55 sekuntia). 

Lisäksi yksittäisten osallistujien ajankäytöistä korostui tehtävä 1.8, jossa yksi osallis-

tujista käytti aikaa huomattavasti enemmän kuin muut osallistujat, eli noin kaksi minuut-

tia 40 sekuntia keskiarvon ollessa noin minuutti kahdeksan sekuntia (tämän tehtävän no-

peimmat suoritusajat olivat noin 35 sekuntia; tosin jos jättää tämän pidemmän osallistujan 

tuloksen huomioimatta, keskiarvo olisi ollut vain noin 38 sekuntia). Tässä tapauksessa 

kyse oli osallistujan jumiutumisesta tehtävään, jossa PowerPointin rajoitusten takia vedä 

ja pudota -toiminto (engl. drag and drop) oli toteutettu epätyypillisesti vain klikkaamalla 

uudelleenjärjestämisnappia. 
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Kaikki tehtävät huomioiden käytettävyystestauksista saatiin seuraavanlaisia havain-

toja: 

• Käytettävyystestausten osallistujat suosivat mieluummin englanninkielistä kuin 

suomenkielistä käyttöliittymää, sillä heillä oman alan terminologia on arkikäy-

tössä pääosin englanninkielistä. 

• Näkymän ja sisällön runsas mukautettavuus miellytti käytettävyystestin osallistu-

jia. Esimerkiksi esiasetusten käyttö ja omien esiasetusten tallennusmahdollisuus, 

nopea kuvaajien lisäys ja poisto sekä kuvaajien jakaminen useampaan sarakkee-

seen olivat pidettyjä ominaisuuksia. 

• Kuvakkeiden on oltava yksiselitteisiä eikä monitulkintaisia. Osin epäselvät ku-

vakkeet hämmensivät osallistujia. 

• Täydentävä ja ehdottava hakutoiminto miellytti osallistujia. Useampi käytettä-

vyystestin osallistuja yrittikin testitehtävien aikana käyttää hakua joko heti ensim-

mäiseksi tai hetkellisen silmäilyn jälkeen.  

• Osallistujien intuitio ohjaa siihen, että kuvaajat tulisi pystyä uudelleenjärjestä-

mään hiirellä vedä ja pudota -toiminnolla eikä napsauttamalla kuvaajien järjes-

tämisnappeja, kuten prototyypissä toimittiin. 

• Tilannekuvajärjestelmän komponenteissa käytettyjen värien on syytä olla neut-

raaleja, luettavia ja miellyttäviä ja niiden tulee erottua esityslaitteesta riippumatta. 

Esimerkiksi eräs käytettävyystestausten osallistujista kannusti kiinnittämään huo-

miota samankaltaisiin värisävyihin ja elementtien heikkoon erottuvuuteen huono-

kontrastisilla videotykeillä. 

• Käytettävyystestausten prototyyppi oli osallistujien käytettävissä vain suuressa 

esitysnäytössä, mikä ei ollut täysin toimiva idea. Kannettavan tietokoneen ruudun 

kloonaus olisi ollut parempi idea, sillä sen avulla prototyypin käyttäjä voi käyttää 

prototyyppiä katsoen luontevasti suoraan edessään olevaa kannettavan tietoko-

neen ruutua sen sijaan, että hän kääntää päätään sivulle nähdäkseen esitysnäytön. 
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6 Pohdinnat 

Teoriakatsausta tehdessä huomattiin, että turvakriittisiä (engl. security-critical) järjestel-

miä käsitteleviä – varsinkaan käytettävyysnäkökulmaan (engl. usability) yhdistyviä – läh-

teitä ei löytynyt juurikaan tietokantoja selaillessa. Asian ymmärtää hyvin – aihe on sel-

lainen, ettei sitä haluta käsitellä juuri lainkaan julkisesti. Voikin pohtia sitä, onko aihe sen 

verran arkaluontoinen, ettei aiheesta julkaista tieteellisiä artikkeleita tai tutkimuksia, vaan 

aihetta käsitellään vain organisaatioiden sisällä valikoidun joukon keskuudessa. Rajaa-

malla tiedon julkisuutta pyritään estämään se, etteivät ilkeämieliset tahot pääse hyödyn-

tämään sitä. Toisaalta tiedon rajaamisella hankaloitetaan samalla myös hyvillä aikeilla 

olevien ihmisen perehtymistä aiheeseen. 

Turvakriittisyyden rinnalle nostettiin turvallisuuskriittisyys sen samankaltaisuuden ja 

turva-aiheisten julkisten lähteiden puutteen takia sekä kattavaan käsittelyyn pyrkimiseksi. 

Seuraavaksi nostetaan esiin muita esimerkkejä turva- ja turvallisuuskriittisistä järjestel-

mistä. 

6.1 Muita esimerkkejä turvallisuuskriittisistä järjestelmistä ja niiden käytettä-

vyysongelmista 

Tässä aliluvussa tarkastellaan vertailun vuoksi muita viranomaisilla käytössä olevia 

turva- tai turvallisuuskriittisiä järjestelmiä ja niissä uutisoituihin käytettävyysongelmiin. 

Esimerkkeinä tutustutaan ensin Apottiin ja sitten Ericaan, sillä näiden turvallisuuskriittis-

ten järjestelmien käytettävyysongelmat ovat nousseet mediassa esille tämän ja viime vuo-

den aikana. 

6.1.1 Apotti 

Apotissa on kyse sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisestä tietojärjestelmähankkeesta 

[Kaipio et al., 2015], jonka tarkoituksena on ollut rakentaa Helsingin ja Uudenmaan sai-

raanhoitopiirin (HUS) ja sen jäsenkuntien alueelle yhteinen, kehittynyt asiakas- ja poti-

lastietojärjestelmä [Nisula, 2019]. Apotti voidaan nähdä turvallisuuskriittisenä järjestel-

mänä, koska se vaikuttaa potilaan turvallisuuteen häntä hoitavan hoitohenkilökunnan 

kautta. Esimerkiksi Helsingin Sanomat (HS) kertoo laajassa uutisessaan [Aalto & Kuok-

kanen, 2020] siitä, miten Apotin käyttö olisi johtanut yhden potilaan kuolemaan. Tämän 

tosin ovat kiistäneet sekä Apotti-hanke [Oy Apotti Ab, 2020] että HUS [2020] julkaise-

missaan vastineissa. Kiistävistä vastineista huolimatta HS on julkaissut jatkojutun [Kuok-

kanen, 2020], jossa Valvira vahvistaa Apotin osallisuuden tässä tapahtumaketjussa. HS:n 

mukaan [Aalto & Kuokkanen, 2020] tässä tapauksessa potilas olisi kuollut, sillä Apotista 

tulostettu siirtoraportti oli epäselvä toisen, Apottiin vielä kuulumattoman sairaalan hen-

kilökunnalle. Lyhyesti sanottuna siirtoraportista oli hankala selvittää potilaan olennaisia 

hoitotietoja. 
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Siirtoraportin epäselkeyden lisäksi koko Apotin käytettävyys ei ole ollut toivotulla 

tasolla. HS:n mukaan [Aalto & Kuokkanen, 2020] Apotti on vienyt hoitohenkilökunnan 

ylimääräisen ajan tietojen kirjaamisessa venyttäen heidän työvuorojaan, ja terveydenhoi-

toalan ammattilaiset ovatkin kertoneet Apotin olevan ”vaikea, oudon sekava ja vanhan-

aikainen” [Aalto & Kuokkanen, 2020]. Apotin käyttäjä valitsee useiden välilehtien ja va-

likoiden avulla valmiita vaihtoehtoja eikä hän siis voi kirjoittaa vapaasti. HS:n mukaan 

Apotin käyttöliittymä näyttää erilaiselta eri työrooleissa ja yksiköissä oleville käyttäjille, 

jopa useammassa yksikössä työskentelevälle yksittäiselle lääkärille. Apotista löytyy pal-

jon tietoa, ja HS:n haastateltavien mukaan keskeistä tietoa on vaikea suodattaa näkyviin. 

Monimutkaista järjestelmää on HS:n haastateltavien mukaan vaikea käyttää, ja järjes-

telmä hidastaa työntekoa kysyessään samoja tietoja useaan kertaan. HS:n mukaan Apo-

tista on vaikea erottaa olennaista tietoa, esimerkiksi potilaan tietoja tutkiessa ei välttä-

mättä huomata kaikkea oleellista. Erään HS:n haastatteleman lääkärin mukaan Apotissa 

ei toimi yksinkertainen kirjausten tekeminen, helppo tiedon siirto yksiköstä toiseen eikä 

tilastojen ja raporttien helppo kokoaminen. [Aalto & Kuokkanen, 2020.] 

Edellä mainituista käytettävyysongelmista huolimatta Apotissa on myös toimivia 

ominaisuuksia, kuten liian suurista lääkeannoksista varoittaminen. HS:n mukaan Apo-

tissa ilmenneistä ongelmista päästään eroon, kunhan käyttäjät saavat lisäkoulutusta sen 

käyttöön ja sen vikoja saadaan korjattua. [Aalto & Kuokkanen, 2020.] 

Uutisoinnin perusteella Apotti vaikuttaa siis turvallisuuskriittiseltä järjestelmältä, 

josta lääketieteen ammattilaisten on vaikeaa löytää oleellisia tietoja. Toisin sanoen siis 

Apotissa on esitetty liikaa epäoleellista tietoa, joka hukkuu oleellisen tiedon sekaan. 

Tämä rikkoo Nielsenin [1994a] kahdeksatta heuristiikkaa (ks. luku 2.7), joka selittää 

myös senkin, miksi väitetty potilaan kuolema olisi tapahtunut. Potilaan siirtoraportin 

huono luettavuus saattoi johtua epäoleellisen informaation tulvasta, joka peitti alleen 

oleelliset tiedot potilaan voinnista ja tälle tehdyistä diagnooseista. Myös tässä tutkiel-

massa kehitetyistä ensimmäisestä ja toisesta heuristiikasta (ks. luku 6.8) käy hyvin ilmi, 

mikä Apotissa on mennyt pieleen. Apotin näkymässä ei ole mahdollisesti esitetty kaikkea 

ehdottoman tärkeää, pysyvästi näkyvissä olevaa tietoa, vaan näkymä on puuroutunut lu-

ettavuuden heikentyessä. 

Lisäksi voidaan miettiä sitä, miten turvallisuuskriittisessä mielessä haitallista tai vä-

hintäänkin ärsyttävää käyttäjille on Apotin tapa näyttää erilaisia näkymiä eri rooleissa ja 

yksiköissä työskenteleville. Esimerkiksi Nielsenin [1994a] neljäs heuristiikka kehottaa 

johdonmukaisuuteen, eli käsitteiden yhtenäiseen käyttöön toimintojen kohdalla ja toteu-

tusympäristössä käyttämään vakiintuneita käytäntöjä. Samoin Shneiderman kehottaa 

[Shneiderman, 2016; Shneiderman et al., 2016] pyrkimään johdonmukaisuuteen, esimer-

kiksi järjestelmää käytettäessä samanlaiset tilanteet hoituisivat aina samoilla toimenpi-

teillä. Myös tähän tutkielmaan kehitetty kuudes heuristiikka (ks. luku 6.8) kiinnittää tähän 
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huomiota: kun lääketieteen ammattilainen lisää Apottiin potilaan tietoja, sen pitäisi on-

nistua nopeilla, vaihtoehtoisilla tavoilla. Toisin sanoen suuri, käyttäjiä Apotissa ärsyttävä 

puute on siis se, etteivät he voi vapaasti kirjoittaa Apottiin, vaan heidän on ainoastaan 

seurattava ennalta määriteltyä kysymys–vastauspolkua saadakseen kirjattua potilaan tie-

dot Apottiin. 

Terveydenhuollon järjestelmien käytettävyysongelmat eivät koske pelkästään Apot-

tia [Aalto, 2020]. Esimerkiksi Johanna Kaipio ja tämän tutkimusryhmä on tutkinut [Kai-

pio, Kuusisto, Hyppönen, Heponiemi & Lääveri, 2020] lääkärien ja sairaanhoitajien tyy-

tyväisyyttä sähköisten terveystietojärjestelmien (engl. electronic health record, EHR) 

käytettävyyteen. Tutkimuksen mukaan sairaanhoitajien ja lääkärien käytettävyyskoke-

musten välillä on merkittäviä eroja. Lääkärit olivat sairaanhoitajia tyytyväisempiä EHR-

järjestelmien tekniseen laatuun ja opittavuuteen, sairaanhoitajat puolestaan kokivat pa-

remmaksi käyttömukavuuden ja olivat lääkäreitä tyytyväisempiä yhteistyömahdollisuuk-

siin. EHR-järjestelmien välillä oli eroja: kaksi sairaaloiden järjestelmää edisti lääkäreiden 

töiden suorittamista, kun taas toiset kaksi terveyskeskuksen järjestelmää auttoi sairaan-

hoitajia heidän työssään. Tutkimus tiivistääkin sen, että sairaanhoitajien ja lääkäreiden 

kokemukset EHR-järjestelmien käytettävyydestä vaihtelee järjestelmän tuotemerkin ja 

ammattialan (engl. employment sector) mukaan sen sijaan, että kumpikaan ammattiryh-

mistä olisi yleisesti tyytyväisempi järjestelmiin. Tutkimus osoittaakin sen, että EHR-jär-

jestelmien kehittämisessä tulisi paremmin ottaa huomioon lääkäreiden ja sairaanhoitajien 

eli pääkäyttäjäryhmien näkökulmat ja heidän työolosuhteensa. [Aalto, 2020; Kaipio et al., 

2020.] 

HS:n uutiseen [Aalto, 2020] haastateltu, edellä mainitun artikkelin kirjoittamiseen 

osallistunut Kaipio tiivistääkin osuvasti sen, miten turvallisuuskriittisiä järjestelmiä tulee 

suunnitella yhdessä todellisten käyttäjien kanssa ottaen huomioon heidän tarpeensa ja toi-

veensa. Kaipion mukaan ”järjestelmiä ei saa rakentaa stereotyyppisten käsitysten varaan 

lääkäreiden tai hoitajien työstä”. [Aalto, 2020.] 

6.1.2 Erica 

Erica puolestaan on vuosina 2018–2019 käyttöönotettu valtakunnallinen, ”kaikkien 

hätäkeskustoimintaan osallistuvien toimijoiden yhteiskäytössä oleva tietojärjestelmä”, 

jota käyttävät Hätäkeskuslaitoksen lisäksi ”poliisi, pelastustoimi sekä sosiaali- ja terveys-

toimi johto- ja tilannekeskuksissaan sekä tietojen ylläpitotoimissa” [Hätäkeskuslaitos, 

2020a]. Erica voidaan nähdä Apotin tavoin turvallisuuskriittisenä järjestelmänä, koska 

sen toimivuus vaikuttaa siihen, miten kauan hätäkeskukseen soittava joutuu odottamaan 

vastausta puhelun yhdistyessä joko lähimpään hätäkeskukseen tai puhelinlinjojen ruuh-

kautuessa muihin Suomen hätäkeskuksiin. Lisäksi Erica käsittelee suoraan potilaan ter-

veyteen liittyviä tietoja. Turvallisuuskriittisyyden ohella Erica on myös turvakriittinen 

järjestelmä, sillä poliisikin kuuluu kyseisen järjestelmän käyttäjiin.  
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Apotin tavoin myös Erican käytettävyys on noussut median uutisoinnissa esille vii-

meisen vuoden aikana. Esimerkiksi HS on uutisoinut [Sirén, 2019] siitä, miten Erican 

käyttöönotto on Helsingissä vaikuttanut ensihoidon ja pelastustoimen kiireellisten tehtä-

vien määrän kasvamiseen ja pelastustoimen kaluston aiempaa suurempaan käyttöön, kun 

Erica luokittelee useamman tehtävän kiireelliseksi kuin mitä vanha järjestelmä teki. HS:n 

mukaan ensihoitoa ja pelastustoimea kuormittaa tarpeettoman paljon se, että ensihoito-

tehtävien joukossa saattaa olla myös kiireetöntä hoitoa vaativia tehtäviä, jotka Erica vain 

on luokitellut väärin. Tämä lisää tarpeettomasti henkilökunnan kiireen tuntua sekä hidas-

taa heidän pääsyään todellisen avuntarpeen tarvitsijoiden luokse. Erica ei toki ole ainoa 

syypää ongelmiin, vaan lisäksi asiaan ovat mahdollisesti vaikuttaneet liikennemäärät, au-

tomaattisten palohälyttimien lukumäärä, sää ja ihmisten aktiivisuus. [Sirén, 2019.] 

Voidaan pohtia sitä, minkä perusteella ensihoidon ja pelastustoimen tehtävien kiireel-

lisyys määritellään. Kiireellisyyden uudenlainen luokittelu ei välttämättä aiheudu Eri-

casta, vaan prosessin suunnittelijoiden tekemästä päätöksestä, miten hälytysvaste toimii. 

Toisin sanoen päättäjät ovat voineet tehdä päätöksen, että Erican käyttöönoton yhteydessä 

otetaan käyttöön uudenlainen tehtävien luokittelu. Tällöin Ericalla ei olisi ollut niin vah-

vaa vaikutusta asiaan kuin mitä edellä mainittu HS:n uutinen [Sirén, 2019] antaa ymmär-

tää. 

Herkän kiireellisyysluokittelun lisäksi Erican käytettävyydessä on havaittu myös 

muitakin ongelmia. HS kertoo [Sirén, 2019] siitä, miten hätäkeskus lähettää pelastustoi-

men Virve-puhelimiin kirjallisia lisätietoja. Niissä on kaksi ongelmaa: 1) niitä voi olla 

hankalaa lukea hälytysajossa ja 2) niiden ymmärtäminen on aiempaa haastavaa, sillä li-

sätiedot ovat aiemman sanallisen ilmaisun sijaan Erican käyttöönoton myötä vaihtuneet 

pelastustehtävien koodeihin. Tämä siis heikentää järjestelmän ymmärrettävyyttä. Nielse-

nin [1994a] toista, kahdeksatta ja yhdeksättä heuristiikkaa (ks. luku 2.7) soveltaen siis 

järjestelmässä ei toteudu ainakaan käyttäjien kielellä puhuminen eikä pelastustehtävien 

(Nielsenin [1994a] heuristiikoissa ”virheilmoitusten”) esittäminen luonnollisella, koodit-

tomalla kielellä. Myös tähän tutkielmaan kehitettyjen heuristiikkojen (ks. luku 6.8) poh-

jalta voidaan todeta, ettei tässä Erican tapauksessa toteudu täysin järjestelmän sopivuus 

jokaiseen tilanteeseen (heuristiikka 3c), kuten tässä tapauksessa hälytysajossa olevan ajo-

neuvon ohjaamoon eikä erilaisten käyttötilanteiden huomioon ottaminen, jos järjestel-

mästä ei saa lisätietoja ääni- tai puhepalautteena (heuristiikka 9c). 

Puhepalautetta on tosin syytä hyödyntää viisaasti: HS mainitsi uutisessaan [Sirén, 

2019] myös, että pelastustehtävien lukemisessa hätäkeskuspäivystäjän korvaaminen pu-

hesyntetisaattorilla ärsytti henkilöstöä. Voikin spekuloida sitä, oliko puhesyntetisaatto-

rilla luetut tehtävät elävään ihmiseen verrattuna epäselvemmin artikuloituja, eli jou-
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tuivatko käyttäjät pinnistelemään aiempaa enemmän saadakseen puheesta selvää – mah-

toiko siis järjestelmän ja reaalimaailman yhdenmukaisuudessa olla ongelma (ks. Nielse-

nin [1994a] toinen heuristiikka luvussa 2.7). 

Apotissa ja Ericassa on uutisoinnin perusteella myös yllättävä yhdistävä tekijä. Apo-

tin tavoin ilmeisesti myös Erica hyödyntää kysymys–vastauspohjan käyttöä tietojen kir-

jaamisessa. Mikä Apotin käytettävyydessä hiertää käyttäjiä, toimii ilmeisesti hyvin Eri-

cassa – esimerkiksi HS [Sirén, 2019] mainitsee Erican hyvänä puolena sen, että järjes-

telmä osaa ehdottaa hälytettävien yksiköiden määrää päivystäjän täyttämän kysymys–

vastauspohjan avulla.  

Apotista ja Ericasta julkaistujen lähteiden pohjalta ei voida olla varmoja, hyödynnet-

tiinkö niiden kehittämiseen kustannustehokasta käytettävyyssuunnittelua. Ainakin Apo-

tin osalta on selvää, että sen suunnittelussa on hyödynnetty heuristista arviointia [Kaipio 

et al., 2015], mutta Erican osalta tästä ei löydy tietoa julkisista lähteitä. Ericasta sanotaan-

kin vain, että sen kehittämisen tavoitteena on muun muassa ”hätäkeskustietojärjestelmän 

käytettävyyden ja toimintavarmuuden parantaminen” ja sen ”uusilla ominaisuuksilla ja 

parantuneella käytettävyydellä” edistetään muun muassa ”reaaliaikaista tiedonkulkua eri 

järjestelmien välillä” [Hätäkeskuslaitos, 2020b]. Apotinkin hyödyntämä heuristinen arvi-

ointi on yksi osa kustannustehokasta käytettävyyssuunnittelua, jonka hyödyntämistä tur-

vakriittisten järjestelmien yhteydessä käsitellään seuraavaksi. 

6.2 Kustannustehokkaan käytettävyyssuunnittelun hyödyntäminen turvakriittis-

ten järjestelmien kehittämisessä 

Luvussa 2.2 esiteltiin kustannustehokkaan käytettävyyssuunnittelun kolme menetelmää, 

joista jokaista sovellettiin tässä tutkielmassa menestyksekkäästi. Ensinnäkin heuristisella 

arvioinnilla tarkasteltiin tilannekuvajärjestelmän käytössä olevan aikasarjatoiminnon 

käytettävyysongelmia. Toiseksi paperisen ja digitaalisen prototyypin suunnittelussa puo-

lestaan hyödynnettiin rajattujen prototyyppien mallia: prototyypin suunnittelussa nouda-

tettiin tiettyä ajatuspolkua, jota testikäyttäjän ajateltiin seuraavan testitehtävien suoritta-

misessa. Kolmanneksi yksinkertaistettu käyttäjätestaus toteutui  teorian antamien oppien 

mukaisesti, sillä käytettävyystesteihin kutsuttiin neljä tilannekuvajärjestelmän käyttäjää, 

jotka suorittivat testitehtäviä ääneen ajattelun menetelmää noudattaen. Voidaan siis to-

deta, että kustannustehokkaan käytettävyyssuunnittelun menetelmät vaikuttaisivat sopi-

van hyvin myös turvakriittisten järjestelmien suunnitteluun ja arvioimiseen. 

Tässä tutkielmassa tarkastellulla järjestelmällä on enemmänkin todellisia käyttäjiä, 

mutta tutkielman testauksiin heistä oli käytettävissä vain neljä henkilöä. Näin ollen kym-

menien käyttäjien testaaminen ei tässä tapauksessa olisikaan tullut kyseeseen, vaan neljä 

käyttäjää oli sopivan lähellä Nielsenin yksinkertaiseen käytettävyystestaukseen suositte-

lemaa [1989; 2009] viittä osallistujaa. Sikälikin siis kustannustehokkaan käytettävyys-
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suunnittelun hyödyntäminen oli perusteltua. Nielsenin yksinkertainen käytettävyystes-

taus [1989; 2009] soveltuu sinänsä hyvin myös turvakriittisten järjestelmien testaamiseen, 

mutta suunnittelussa on syytä kiinnittää huomiota käytettävyysongelmista johtuvien seu-

raamuksien vakavuuteen sekä salassapitosyistä mahdollisesti rajalliseen testikäyttäjä-

määrään. Tässä tutkielmassa esitetyssä käytettävyystestauksessa nämä seikat on huomi-

oitu. 

Toisekseen turvakriittisissä järjestelmissä saattaa olla sen verran paljon yksityiskoh-

tia, että on perusteltua rajoittaa sen testaaminen yhteen ominaisuuteen kerrallaan testaten 

tiettyä tapaa suorittaa tehtäviä järjestelmässä. Tämä perustelee siis hyvin rajattujen pro-

totyyppien menetelmien hyödyntämisen. 

Heuristisella arvioinnilla puolestaan saadaan hyviä havaintoja myös turvakriittisen 

järjestelmän käytettävyysongelmista, sillä vakiintuneet heuristiikat soveltuvat myös tur-

vakriittisten sovellusten arvioimiseen ainakin joiltain osin. Uusiin, tämän tutkielman poh-

jalta kehitettyihin turvakriittisiin heuristiikkoihin voi tutustua luvussa 6.8. 

Seuraavaksi käsitellään yhtä kustannustehokkaan käytettävyyssuunnittelun menetel-

mää, eli heuristista arviointia ja sen käytöstä saatuja havaintoja. 

6.3 Heuristiikat ja heuristinen arviointi 

Tässä tutkielmassa suoritettiin heuristinen arviointi yhden käytettävyysasiantuntijan voi-

min. Voidaankin pohtia, riittääkö turvakriittisen järjestelmän heuristisen arvioinnin suo-

rittamiseen yksi käytettävyysasiantuntija vai tarvittaisiinko heitä useita (ks. suositellut 

määrät heuristisen arvioinnin suorittamiseen luvussa 2.6). Tämän tutkielman tapauksessa 

voidaan pohtia, kuinka paljon enemmän käytettävyysongelmia olisi voinut löytyä, jos 

heuristisen arvioinnin koonnin olisi tehnyt työryhmän jäsenenä eikä yksin. Voidaan kui-

tenkin olettaa, ettei turvakriittisten järjestelmien kehitystiimiin ole varaa palkata useita 

käytettävyysasiantuntijoita, vaan on pärjättävä enintään yhdellä asiantuntijalla. Vaihtoeh-

toisesti tiukan taloustilanteen vaivatessa on selviydyttävä ilman käytettävyysasiantuntijaa 

käytettävyyttä vähemmän tuntevien järjestelmäasiantuntijoiden varassa. Yksi käytettä-

vyysasiantuntija taas löytää luonnollisesti vähemmän käytettävyysongelmia kuin mitä 

useamman henkilön käytettävyysasiantuntijatiimi löytäisi. 

Onneksi käytettävyysheuristiikat ovat selkeitä ja helposti omaksuttavissa, joten 

heuristisen arvioinnin voisi kuvitella pystyvän suorittamaan niin, että kaikki turvakriitti-

sen järjestelmän kehitystiimin jäsenet osallistuisivat arviointiin. Vaikka tiimissä olisikin 

vain yksi käytettävyysasioihin erikoistunut jäsen, asiantuntijuutta tarvittaisiin vasta yksi-

löiden havaintojen koonnin ja raportoinnin yhteydessä. Voidaankin kyseenalaistaa ajatus, 

että heuristisen arvioinnin suorittamisessa ja heuristiikkojen soveltamisessa tarvitsisi ke-

hitystiimiin ainakin yhden käytettävyysasiantuntijan. Miten paljon ammattitaitoa siis tar-

vitaan lopulta heuristisen arvioinnin laatimiseen turvakriittisestä järjestelmästä? Pystyykö 

hyvillä heuristiikoilla myös tavallinen ihminen suorittamaan arvioinnin vai vaaditaanko 
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ammattilaista, joka ilman heuristiikkoja osaa sanoa, mikä käyttöliittymän käytettävyy-

dessä on pielessä? Tämä tutkielma osoitti sen, että turvakriittisten järjestelmien tapauk-

sessa heuristisen arvioinnin tekeminen onnistuu sujuvasti, kun heuristiikat ovat jo ennes-

tään tuttuja. Ne on toki ymmärrettävällä kielellä kirjoitettu, joten tavallinenkin ihminen 

ymmärtää ne. Hyvällä ohjeistuksella voisikin uskoa, että heuristisen arvioinnin pystynee 

suorittamaan kuka tahansa. Toki alan asiantuntemus tuo asiaan monipuolisempaa tarkas-

telukykyä, samoin valmiudet hahmottaa, miten turvakriittisen järjestelmän käytettävyyttä 

pystyy parantamaan käyttöliittymien elementtitasolla. 

Heuristinen arviointi on yksi edullisista, kustannustehokkaan käytettävyyssuunnitte-

lun menetelmistä. Tässä tutkielmassa käytetyt heuristiikat ja ohjeistukset auttoivat tun-

nistamaan käytettävyysongelmia tarkastellussa turvakriittisessä järjestelmässä. Voikin 

pohtia, ovatko ne yleistettävissä kaikkiin turvakriittisiin järjestelmiin. Luultavasti ne so-

pisivat vähintäänkin melko hyvin, sillä ne mitkä ovat ”tavallisten” järjestelmien yleisiä 

käytettävyysongelmia, ovat monesti ongelmallisia asioita myös turvakriittisten järjestel-

mien kohdalla, kuten näkymän puuroutuminen yksityiskohtien liiallisella ahtamisella yh-

teen näkymään. 

Turvakriittiset järjestelmät saattavat usein olla asiantuntijajärjestelmiä, kuten tässä 

tutkielmassa tarkasteltava STUKin tilannekuvajärjestelmä. Näin ollen kyseisten järjestel-

mien tarkastelussa haasteellisinta ja ongelmallisinta järjestelmää ennestään tuntematto-

malle käytettävyysasiantuntijalle voi todennäköisesti olla se, ettei hän ennestään tunne 

järjestelmän yksityiskohtia, arvoja eikä sen terminologiaa, ellei hän ole jo ennestään pe-

rehtynyt hyvin aiheeseen. STUKin tilannekuvajärjestelmän tapauksessa sen ominaisuu-

det keskittyvät reaaliaikaisen säteilymittaustiedon seurantaan, joten edes järjestelmän ter-

minologian ja käsitteiden perustuntemus oli suotavaa. Tämä oli jossain määrin ongelmal-

lista tämän tutkielman tekemisessä. Onneksi asiantuntijan hyvällä perehdytyksellä turva-

kriittinen järjestelmä muuttuu varmasti paremmin ymmärrettäväksi. Tällöinkin voi kes-

kittyä pelkästään käyttöliittymän elementtien tarkasteluun, jolloin heuristisen arvioinnin 

suorittaminen onnistuu suhteellisen helposti. 

Voidaan pohtia, mitkä tämän tutkielman heuristisessa arvioinnissa käytetyistä heuris-

tiikoista sopivat tähän tutkielmaan ja oliko kaikista käytetyistä käytettävyysheuristii-

koista ja -ohjeistuksista suurta hyötyä turvakriittisen järjestelmän käytettävyyden edistä-

misen kannalta. Esimerkiksi heuristisessa arvioinnissa käytetyt Travisin ohjeistukset 

[2014] tuntuivat olevan enemmänkin käytännön ohjeistuksia ohjelmointityöhön kuin 

käytettävyyden arvioimiseen. Näin ollen Nielsen [1994a] ja Petrien & Powerin [2012] 

käytettävyysheuristiikat vaikuttivat olevan lähempänä sitä, mihin päämäärään heuristi-

sella arvioinnilla on tarkoitus pyrkiä. Silti voidaan todeta, että Travisilla on enemmänkin 

konkreettisia ehdotuksia suunnittelun kehitykseen, kun taas Nielsen ja Petrie & Power 

tarjoavat ympäripyöreämpiä ohjeistuksia käytettävyyden puutteiden korjaamiseen, mutta 
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sitäkin enemmän niiden havaitsemiseen. Heuristisessa arvioinnissa toistuivat useamman 

käytettävyysongelman kohdalla Nielsenin heuristiikoista etenkin johdonmukaisuuden, 

tuttuuden, joustavuuden, tunnistamisen ja esteettisyyden huomioon ottaminen (vrt. lukuja 

2.7 ja 4.1).  

Myös heuristiikkojen päällekkäisyydet olivat varsin selkeitä. Käytettyyn terminolo-

giaan tulee kiinnittää huomiota (ks. luku 2.7) myös turvakriittisten järjestelmien osalta 

niin, että tyypillinen käyttäjä ymmärtää omalla ammattikielellään järjestelmässä käytet-

tyjen käsitteiden merkitykset. Se, mikä on järjestelmän tyypilliselle käyttäjälle itsestään 

selvä käsite, voi asiaan perehtymättömälle, uudelle käyttäjälle olla täysin vieras asia, var-

sinkin jos tulee alan ulkopuolelta eikä ole järjestelemän tyypillisin käyttäjä. 

Voidaan myös pohtia, mitä hyötyä ja haittoja on käytettävyysheuristiikkojen käytöstä. 

Ensinnäkin heuristiikkojen etuina voidaan nähdä se, että ne auttavat käytettävyyssuunnit-

telijaa keskittymään järjestelmän käytettävyyden suunnittelussa ja arvioinnissa oleelli-

simpiin asioihin, kuten ettei käyttäjiltä edellytetä tietojen muistamista käyttöliittymän eri 

osissa [Molich & Nielsen, 1990; Nielsen, 1993; Nielsen, 1994a; Shneiderman et al., 2016; 

Shneiderman, 2016; Travis, 2014]. Toisena asiana ne on suunniteltu niin, että niiden 

avulla järjestelmän käytettävyys paranee, esimerkiksi käyttäjällä on täysi mahdollisuus 

ohjata järjestelmää sen toiminnoilla saaden käytöstä palautetta [Molich & Nielsen, 1990; 

Nielsen, 1993; Nielsen, 1994a; Petrie & Power, 2012; Shneiderman et al., 2016; Shnei-

derman, 2016; Travis, 2014]. Kolmanneksi ne ovat muutenkin järjestelmän kehittäjille 

hyvänä ideoinnin, ajattelun ja havainnoinnin apuvälineenä tuoden esille keskeisiä seik-

koja käytettävyyden suunnitteluun, kuten sen, että eritasoiset käyttäjät tulisi ottaa huomi-

oon niin, että järjestelmä on riittävän selkeä uudelle käyttäjälle, mutta samalla myös riit-

tävän nopeasti käytettävissä vanhalle, edistyneelle käyttäjälle [Molich & Nielsen, 1990; 

Nielsen, 1993; Nielsen, 1994a; Shneiderman et al., 2016; Shneiderman, 2016; Travis, 

2014]. 

Heuristiikkojen haittapuolina on puolestaan ensinnäkin se, että ne saattavat rajoittaa 

suunnittelijan ajattelua, mikäli ne eivät ota kaikkea huomioon. Esimerkiksi Nielsenin 

[1994a] ja Petrien & Powerin [2012] käytettävyysheuristiikoissa voisi olla enemmän 

konkretiaa esimerkiksi hakemisen ja lomakkeiden suunnittelun kannalta. Toisaalta ne 

voidaan nähdä vastaavan näihinkin käyttöliittymäelementtien suunnitteluun, sillä ylei-

sellä tasollaan heuristiikat ottavat nekin seikat huomioon esimerkiksi tehokkuutta [Niel-

sen, 1994a] ja päällekkäisyyttä [Petrie & Power, 2012] koskevien ohjeistusten kautta. 

Toiseksi niiden ymmärrettävyys voi olla huonohkoa, jos ei ole aiemmin perehtynyt tieto-

järjestelmien käytettävyyteen. Esimerkiksi kun Nielsen [1994a] kehottaa neljännessä 

heuristiikassaan noudattamaan ”toteutusympäristön vakiintuneita käytäntöjä” (suomen-

nos Majaranta [2011]), sillä tarkoitettaneen verkkopohjaisen käyttöliittymän tapauksessa 

sivun ylätunnistetta (engl. header), sisältöä (engl. content), navigaatiota ja alatunnistetta 
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(engl. footer) sekä niiden tyypillisintä asettelua verkkosivuilla. Kolmanneksi käytettä-

vyysheuristiikkojen  asiaankuuluvuutta joutuu pohtimaan erikseen jokaisen kehitettävän 

järjestelmän kohdalla. Esimerkiksi verkkopohjaisen editorin kohdalla on hyvä kiinnittää 

huomiota siihen, miten vahingossa tehtyjä toimintoja pystyy kumoamaan [Nielsen, 

1994a; Travis, 2014] editointitilassa. Tämä ei kuitenkaan ole niinkään oleellista esimer-

kiksi jonkin yrityksen verkkosivuilla, joissa lähinnä vain markkinoidaan yritystä. 

Heuristiikat tukevat hyvin suunnittelua ja vanhaan järjestelmään vertaamista, sillä 

niillä saadaan nopeasti ja vaivattomasti selville järjestelmän selkeimmät käytettävyyson-

gelmat ja parannuskohteet. Niitä kannattaakin käyttää sovelletusti myös turvakriittisten 

järjestelmien suunnitteluun ja arvioimiseen. Koska turvakriittiset järjestelmät ovat suh-

teellisen samanlaisia tavallisten järjestelmien kanssa käytön sujuvuuden ja käyttöliitty-

män selkeyden kannalta, samat käytettävyysheuristiikat sopivat lähes sellaisenaan myös 

turvakriittisiin järjestelmiin.  

Lisäksi voidaan pohtia, miten turvakriittinen näkökulma näkyy heuristisen käytettä-

vyysarvioinnin suorittamisessa. Ensinnäkin käytettävyysarviointia ei voi suorittaa kukaan 

satunnainen ohikulkija, sillä tiedot ovat lähtökohtaisesti arkaluonteisia. Toisena asiana 

käytettävyysarvioinnissa tulee kiinnittää erityistä huomiota järjestelmän latausaikoihin, 

sillä turvakriittisissä järjestelmissä järjestelmän nopeus, sujuvuus ja tilannekuvan saami-

nen tehokkaasti on erittäin oleellinen asia. Kolmanneksi käytettävyysarvioinnissa tulee 

seurata sitä, miten paljon järjestelmää käyttämällä saa aikaan virheitä. Turvakriittisissä 

järjestelmissä virheiden tekeminen tulisi minimoida. Näitä kolmea asiaa ei samalla tavalla 

tarvitse pitää mielessä tavallisten järjestelmän kehitystyössä, vaikkakin nopeus ja virhei-

den määrä toki ovat epätoivottavia tekijöitä myös tavallisissa järjestelmissä.  

6.4 PowerPoint keskitason prototyyppivälineenä 

Käytettävyystestausten tehtävien 1.8-1.11 (ks. liite 6) kohdalla ajatuksena oli testauttaa 

osallistujilla vedä ja pudota -toimintoa. Ongelmaksi muodostui se, ettei PowerPointin dia-

esitysominaisuudet tue suoraan kyseistä toimintoa, joten vetämisen ja pudottamisen si-

jaan kyseinen toiminto suoritettiin klikkaamalla siirrettävää kohdetta. Käytettävyystes-

teissä vedä ja pudota -toiminnon sisältävät tehtävät osoittautuivatkin yhdeksi kaikkia 

osallistujia yhdistävästä ongelmakohdista, sillä epätyypillinen toteutustapa aiheutti enem-

män tai vähemmän juuttumista kyseisiin tehtäviin. Se ei ollut intuitiivinen eikä se nou-

dattanut Nielsenin [1994a] neljättä heuristiikkaa eli ”toteutusympäristön vakiintuneita 

käytäntöjä” (suomennos Majaranta [2011]). Toisin sanoen raahaamiseen viittaavat toi-

minnot, kuten vierityspalkki ja ”vedä ja pudota -napit” muistuttivat ulkonäöllisesti sitä, 

että ihminen voi tarttua niistä kiinni ja raahata niitä. Ihmiset ovat tottuneet siihen, että 

tämännäköisiä elementtejä voidaan raahata ja kun niitä ei voinutkaan, seurasi hämmen-

nys. 
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Voikin pohtia, miten jatkossa vetämistä ja pudottamista kannattaisi demonstroida jär-

jestelmien prototyypeissä. Esimerkiksi prototyyppityökaluna käytetyn PowerPointin 

voisi vaihtaa johonkin ”oikeaan prototyyppityökaluun”, kuten Figmaan (jossa vedä ja pu-

dota -toiminto ilmeisesti toimii [Figma, 2020a]) ottaen silti suunnittelussa huomioon sa-

lassa pidettävät yksityiskohdat (ks. luku 4.4). 

Kaikki käytettävyystestauksen tehtävät huomioiden voidaan todeta tiivistäen, että Po-

werPoint oli yllättävän hyvä työkalu prototyypin tekemiseen, vaikkakin samalla se oli 

syypää muutamiin käytettävyysongelmiin vedä ja pudota -toiminnon puutteen takia. Silti 

sillä pystyy hyvin luomaan ja testaamaan klikattavia toimintoja sisältäviä prototyyppejä, 

joissa on myös jossain määrin vuorovaikutteisuutta ja siirtymäanimaatioita [Silvers et al., 

2004]. 

6.5 Prototyyppien kehitystyö ja visuaalisten elementtien käyttö 

Prototyyppien kehityksen taustalla oli ajatus hyödyntää muutamaa käyttöliittymissä ylei-

sesti käytössä olevaa ja hyväksi havaittua käyttöliittymäkomponenttia. Muiden järjestel-

mien käyttö on osoittanut hyväksi esimerkiksi Googlen mobiilisovelluksissa ja verkkosi-

vuilla yleisesti käytössä olevan siirtymisvalikon (engl. navigation drawer) (erityisesti 

modaalisen siirtymisvalikon, engl. modal drawer) käytön [Google, 2020b] (ks. kuva 10). 

Aiemman käytön perusteella hyväksi on myös havaittu esimerkiksi Applen macOS-käyt-

töjärjestelmän uusimmasta versiosta poistuneessa Dashboard-ohjelmassa käytössä olleet 

pienoissovellukset (engl. widget) ja niiden kääntöpuolelle sijoitetut pienoissovelluskoh-

taiset asetusnäkymät [Apple, 2010; Terry, 2006; Wikipedia & Frmorrison, 2020] (ks. ku-

vat 11 ja 12). Prototyypin suunnittelun pääajatuksina olikin, että nykyisin käytössä olevan 

aikasarjatoiminnon kuvaaja-asetukset-näkymän voisi kokonaan korvata kuvaajanäkymän 

siirtymisvalikkoon sijoitettavalla asetuspalkilla (vertaa nykyisen aikasarjatoiminnon ase-

tukset-näkymää [ks. kuva 3 luvussa 3.3] ja prototyyppien kuvia 19 ja 25 [ks. liitteet 7 ja 

8]), jolloin ylimääräistä näkymien välistä klikkailua olisi nykyistä vähemmän. Samoin 

ajatuksena oli, että näkymään saisi kuvaajille enemmän esitystilaa, jos kuvaajakohtaiset 

asetukset sijoittaisi ”kääntöpuolelle”, eli tarvittaessa samalle kohdalle pyörähtävälle alu-

eelle eikä niiden yläpuolelle, kuten nykyisessä tilannekuvajärjestelmässä sijoittelu on 

tehty (vertaa käytössä olevan aikasarjatoiminnon kuvaa 4 [ks. luku 3.3] ja prototyyppien 

kuvia 21 ja 27 [ks. liitteet 7 ja 8]).  
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Kuva 10. Esimerkki modaalisesta siirtymisvalikosta [Google, 2020a]. 

 

Kuva 11. Esimerkki Dashboard-pienoissovelluksesta, jossa info-painiketta klikkaamalla 

pääsee muokkaamaan asetuksia (ks. kuva 12) [Apple, 2010]. 

 

Kuva 12. Esimerkki Dashboard-pienoissovelluksen asetuksista, jotka sijaitsevat pienois-

sovelluksen kääntöpuolella. Done-painiketta klikkaamalla pääsee takaisin pienoissovel-

luksen etupuolelle (ks. kuva 11). Alkuperäistä kuvaa [Apple, 2010] on rajattu. 

Prototyyppien kehitystyössä yhtenä pohdittavana asiana oli myös kehitettävän käyt-

töliittymän kieli. Ennen haastatteluja ennakko-oletuksena oli, että suomenkieliset käyttä-

jät pitävät suomenkielisestä käyttöliittymästä. Kaikki haastateltavat olivat kuitenkin sitä 

mieltä, ettei periaatteessa ole väliä, millä kielellä käyttöliittymä on, mutta alan sanasto on 
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huonosti suomennettua ja vakiintumatonta, joten englanninkieliset termit toimivat parem-

min englanninkielisellä käyttöliittymällä. Näin ollen tähän tutkielmaan kehitetty proto-

tyyppikin oli alusta alkaen suunniteltu englanninkieliseksi. 

Digitaalisessa PowerPoint-prototyypissä hyödynnettiin vapaasti käytettävissä olevaa 

Googlen Material Design -kuvakekirjastoa [Google, 2018]. Käytettävyystestauksissa osa 

näistä kuvakkeista koettiin epäselviksi. Epäsopivia kuvakkeita olivat ainakin neljä viivaa 

-kuvake (Material Design -kirjastossa kuvakkeen nimi on reorder, ks. kuvakkeen käyttö 

prototyypin painikkeissa kuvista 13 ja 14), jonka osa osallistujista mielsi valikoksi. Tu-

losten perusteella voidaankin todeta, että kuvakkeiden on oltava yksiselitteisiä eikä mo-

nitulkintaisia. 

 

Kuva 13. Suunnitellussa aikasarjatoiminnossa jokaisen kuvaajan oikeassa reunassa on 

ympyröity painike, johon hiirellä tarttumalla kuvakkeet pystyy uudelleenjärjestämään. 

 

Kuva 14. Suunnitellussa aikasarjatoiminnossa on asetukset-palkki, jossa valittuja 

kuvakkeita pystyy uudelleenjärjestämään. Tässäkin toiminnossa käytetty kuvake mah-

dollistaa kuvaajien uudelleenjärjestämisen. 

Onneksi sentään kaikki kuvakkeet eivät olleet yhtä epäselviä. Eniten käyttäjät vaikut-

tivat pitävän prototyypissä olevista asetusratas- ja sulkemisrasti-kuvakkeista. Visuaalis-

ten elementtien hyvinä puolina voidaan pitää sitä, että osa käytetyistä kuvakkeista tuotti 

oikeita mielleyhtymiä osallistujille. Esimeriksi tallennuspainike oli eräälle käytettävyys-

testin osallistujalle selkeä (kyseinen osallistuja totesi, että ”disketin kuva, pystyy tallen-

tamaan”). Samoin poistoruksi toi useammalle osallistujalle mielleyhtymän siitä, että sitä 
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klikkaamalla pystyy kuvaajan poistamaan. Erityisesti näitä kuvakkeita voidaan siis pitää 

onnistuneina valintoina.  

Kyseisiä kuvakkeita voidaan siis pitää universaaleina kuvakkeina [Harley, 2014], 

sillä käyttäjät ovat tottuneet näkemään niitä muissakin järjestelmissä. Kuitenkin esimer-

kiksi Harley [2014] huomauttaa, ettei näitä universaalisti tunnistettavia kuvakkeita ole 

kovin montaa ja moni kuvake on käyttäjille epäselviä johtuen niiden erilaisesta käytöstä 

eri käyttöliittymissä. Kuvakkeiden omaksumista vaikeuttaa siis kuvakestandardin puute. 

Harleyn mukaan [2014] olisikin parempi lisätä tekstit kuvakkeiden yhteyteen selittämään 

paremmin niiden toimintoja. [Harley, 2014.] Turvakriittisissä järjestelmissä kaikkien toi-

mintoihin johtavien nappien tulee olla yksiselitteisiä. Näin ollen voisikin pohtia, että tur-

vakriittisissäkin järjestelmissä kuvakkeita tulee käyttää selkeys edellä – parempi suosia 

muita elementtien esitystapoja (kuten tekstipohjaisia painikkeita [Harley, 2014]) kuin 

käyttää epäselviä kuvakkeita, joista käyttäjät eivät tunnista niihin liittyviä toimintoja.  

Tilannekuvajärjestelmän komponenteissa käytettyjen värien on syytä olla neutraaleja, 

luettavia ja miellyttäviä ja niiden tulee erottua esityslaitteesta riippumatta. Esimerkiksi 

eräs käytettävyystestausten osallistujista kannusti kiinnittämään huomiota samankaltai-

siin värisävyihin, jotka huonokontrastisilla videotykeillä näkyvät huonosti. Esimerkiksi 

kuvassa 15 näkyvässä aikapalkissa on kaksi toisiaan hyvin lähellä olevaa harmaansävyä, 

jotka huonolla näyttölaitteella saattavat näyttää samalta väriltä. Siihen voisi olla suotavaa 

keksiä jokin toinen väristä riippumaton visuaalinen keino, jolla valittu osio ilmaistaan. 

 

 

Kuva 15.  Aikapalkki, jossa valittuna on history-osio (osiossa on vaaleanharmaa pohja-

väri ja history-otsikko on lihavoitu; valitsematon live-tila on pohjaväriltään valkoinen). 

Näkymää on muokattu jälkikäteen salassapitosäädösten takia. 

6.6 Turvakriittisten järjestelmien tärkeät tekijät pätevät myös ”tavallisiin” jär-

jestelmiin? 

Luvussa 5.2 esiteltiin taulukot 4, 5 ja 6 haastatteluihin osallistuneiden henkilöiden ajatuk-

sista siihen, mitä tärkeitä tekijöitä turvakriittisiin järjestelmiin liittyy. Näitä taulukoita 

voidaan hyödyntää myös muiden kuin turvakriittisten sovellusten arvioimisessa, sillä 

niissä esitetyt ajatukset ovat oleellisia myös ilmankin turvakriittisyyden huomioimista. 

Voidaan siis pohtia sitä, miten turvakriittiset järjestelmät eroavat tavallisista järjestelmistä 

vai eroavatko ne juuri lainkaan. 

Turvakriittisten järjestelmien kohdalla vaatimukset ovat luonnollisesti tiukemmat – 

jos kaikki ei toimi asianmukaisesti, ongelmista aiheutuvat seuraukset ovat vakavammat 
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turva- ja turvallisuuskriittisissä järjestelmissä kuin tavallisissa järjestelmissä. Konkreetti-

sena esimerkkinä esimerkiksi Boeingin 737 MAX -lentokonemallin kahden onnettomuu-

den epäillään johtuneen ainakin lentokoneen ohjelmiston ongelmista [Johnston & Harris, 

2019; Kitroeff & Gelles, 2020]. Kun näitä turvallisuuskriittisen järjestelmän aiheuttaneita 

onnettomuuksia vertaa esimerkiksi tavalliseen, viihteelliseen lentosimulaattoripeliin ja 

siinä tapahtuvaan virtuaaliseen onnettomuuteen, ymmärtää eron vakavuuden. 

Esimerkkinä taulukon 4 (ks. luku 5.2) tietoon liittyvät ajatukset, kuten selkeys, luo-

tettavuus ja oikeellisuus ovat asioita, jotka pätevät myös tavallisissa järjestelmissä – var-

sinkin kun esimerkiksi viime vuosina yleistyneet valeuutiset heikentävät verkossa olevan 

tiedon luotettavuutta. Samoin taulukon 5 (ks. luku 5.2) aikakriittisyys ja käyttökatkosten 

minimointi pätee myös tavallisissa järjestelmissä – kärsimätön käyttäjä ei voi sietää esi-

merkiksi hitaasti latautuvia verkkosivuja tai järjestelmiin väärään aikaan tehtyjä huolto-

katkoja. Myös taulukon 6 (ks. luku 5.2) asiat pätevät myös tavallisilla verkkosivuilla: 

esimerkiksi ei-akateeminen käyttäjä arvostanee selkeiden termien käyttöä ja mahdolli-

simman sujuvaa käyttöä virheiden minimoimisella. 

Voidaan myös pohtia turvakriittisten sovellusten latausaikojen tärkeyttä. Esimerkiksi 

vuonna 2011 Japanissa tapahtuneen Fukushiman ydinvoimalaitoksen onnettomuuden 

myötä STUKin verkkosivut kaatuivat, kun yhden päivän aikana sivuilla vieraili tavallista 

enemmän kävijöitä. Käyntejä oli kaiken kaikkiaan noin 15 000 vuorokaudessa. [Palttala, 

2011; Uusi Suomi, 2011; Yle Uutiset, 2011.] Ensin sivut kaatuivat ja sen lisäksi sivujen 

kevyempää versiota ei onnistuttu teknisten ongelmien takia ottamaan heti käyttöön [Palt-

tala, 2011; Uusi Suomi, 2011]. On otettava kuitenkin huomioon se, että tässä tapauksessa 

kaatuivat vain STUKin julkiset verkkosivut. Näin ollen viranomaiset pystyivät tässäkin 

tilanteessa tekemään työnsä, eikä turvakriittinen toiminta vaarantunut. Vaikka sivujen 

kaatumisella olikin jotakin vaikutusta tiedon välittämiseen kansalaisille, tämä ei ollut 

välttämättä kriittistä, sillä vaihtoehtoisia tiedotusvälineitä ja -tapoja on olemassa verkko-

sivujen kaatuessa. Silti on mahdollista, että esimerkiksi kansalaisten luottamus STUKiin 

saattoi verkkosivujen kaatumisen myötä heikentyä. 

Tällaista viranomaisten verkkosivujen kuormittumista on tapahtunut ennenkin tätä 

STUKin tapausta ja samoin sen jälkeenkin. Esimerkiksi vuonna 2004 poliisin verkkosivut 

kaatuivat tsunamissa kadonneiden nimilistan julkaisun myötä [Särkkä, 2019; STT & Il-

talehti, 2011] ja vuonna 2011 Keskusrikospoliisin verkkosivut jumittuivat tietovuodon 

uhrien listan julkaisun jälkeen [STT & Iltalehti, 2011; Yle Helsinki, 2011]. Samaan ta-

paan keväällä 2020 THL:n verkkosivut ovat ylikuormittuneet päivittyvän koronavirustie-

don takia [STT & Maaseudun tulevaisuus, 2020], minkä takia sivuihin on pitänyt tehdä 

suorituskykyä lisääviä toimenpiteitä [Twitter & THLorg, 2020]. Toki verkkosivujen yli-

kuormittumista tapahtuu myös tavallisilla verkkosivuilla, vaikkei niissä olekaan saman-

laista turvallisuuskriittistä puolta. 
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Yksi keskeinen sisäänrakennettu vaatimus nimenomaan turvakriittisiin järjestelmiin 

on säilytysketju. Säilytysketju tai hallussapitoketju (engl. chain of custody) merkitsee 

Watsonin ja Jonesin [2013] mukaan prosessia, jota rikostekniikan asiantuntijat käyttävät 

rikoksen sijaintipaikan säilyttämiseksi. Toisen säilytysketjukäsitteen määritelmän [Bell, 

2012] mukaan kyseessä ovat menettelyt ja asiakirjat, joita käytetään todisteiden eheyden 

varmistamiseen keräyksestä tuomioistuimessa esitettäväksi ja lopulliseen käsittelyyn tai 

hävittämiseen saakka. Prosessin ensisijainen tavoite on välttää ketjun katkokset, jotka 

asettaisivat kyseenalaiseksi todisteiden luotettavuuden ja näytön tapahtumapaikan tai 

henkilön välisen yhteyden, josta se on saatu. Sähköiset menetelmät voidaan sisällyttää 

myös hallussapitoketjuun. Esimerkkinä olisi viivakoodien käyttö. [Bell, 2012.] Tavalli-

silla verkkosivuilla ei luonnollisesti vaadita otettavan huomioon säilytysketjun periaa-

tetta. 

Lopuksi voidaan pohtia sitä, miten turvakriittiset järjestelmät eroavat keskimääräi-

sistä järjestelmistä käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen suhteen tämän tutkielman pe-

rusteella. Turvakriittisten järjestelmien kohdalla käytettävyyden tulee olla erityisen hy-

vässä kunnossa. Virheiden tekemisen tulisi olla minimoitua. Järjestelmässä ei tule olla 

ylimääräisiä hidasteita, kuten tarpeettoman monia klikkauksia ja näkymän puuroutumista 

liiasta sisällön ahtamisesta yhteen näkymään. Lisäksi kuten jo luvussa 6.3 todettiin siitä, 

miten turvakriittinen näkökulma näkyy heuristisen käytettävyysarvioinnin suorittami-

sessa, myös tässä voidaan todeta, että turvakriittisten järjestelmien latausajat ovat erittäin 

oleellisia asioita – siis nopeus, sujuvuus ja tilannekuvan saaminen tehokkaasti. 

Käyttäjäkokemuksen näkökulmasta puolestaan turvakriittinen järjestelmä eroaa ta-

vallisista järjestelmistä lähinnä siten, että sen aiheuttamat seuraamukset ovat lähtökohtai-

sesti vakavampia turvakriittisissä järjestelmissä. Erityisen oleellista turvakriittisen järjes-

telmän käyttäjäkokemuksessa on uskottavuusnäkökulman toteutuminen. Esimerkiksi 

REPO – Ydinturvan kehittämishankkeen loppuraportissa [2013] nostetaan esille, että 

ydinturvan tehtävien onnistumiselle on erittäin tärkeää saada oikea tieto (kuten ”oikea 

tieto vaarallisista aineista”) oikeille käyttäjille (”ensivasteen toimijoille”) oikeaan aikaan 

(”nopeasti”). Käyttäjän on luotettava ja uskottava siihen, mitä turvakriittinen järjestelmä 

kertoo käyttäjälle – luottaminen, uskominen järjestelmän tarjoamiin faktoihin. Käyttöko-

kemus siis kärsii, jos turvakriittinen järjestelmä sisältää virheellistä sisältöä. Luotetta-

vuusnäkökulma oli yhtenä puheenaiheena myös tutkielman haastatteluiden tuloksissa lu-

vussa 5.2. 

Seuraavaksi vastataan johdannossa (ks. luku 1) esitettyihin tutkimuskysymyksiin. 

6.7 Tutkimuskysymyksiin vastaaminen 

Ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä oli tutkia, miten kustannustehokkaalla käytettä-

vyyssuunnittelulla pääsee kiinni turvakriittisten järjestelmien ongelmiin. Osana kysy-

mystä pyrittiin selvittämään ja tarkastelemaan tyypillisiä turva- tai turvallisuuskriittisten 
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järjestelmien käytettävyysongelmia, jotka nousevat esiin näitä järjestelmiä kehitettäessä. 

Turva- ja turvallisuuskriittisten järjestelmien tyypillisimpiä käytettävyysongelmia ovat 

Apotin, EHR-järjestelmien ja Erican (ks. luku 6.1) sekä STUKin tilannekuvajärjestelmän 

(ks. heuristisen arvioinnin tulokset luvussa 5.1) perusteella muun muassa liika esitettävä 

ja osin epäoleellinen sisältö yhdessä näkymässä, järjestelmän huono mukautuminen eri-

laisiin olosuhteisiin sekä käyttäjän pakottaminen tehtävien suorittamiseen tiettyä rajattua 

polkua noudattaen. Tutkielma osoitti sen, että kaikki kustannustehokkaan käytettävyys-

suunnittelun menetelmät toimivat hyvin turva- ja turvallisuuskriittisten järjestelmien on-

gelmien havaitsemisessa. Heuristisella arvioinnilla voidaan löytää tyypillisimpiä ole-

massa olevan järjestelmän käytettävyysongelmia, jotka voidaan ottaa huomioon suunni-

tellessa uutta, yhteen järjestelmän toimintoon rajattua prototyyppiä. Lisäksi yksinkertais-

tetulla käyttäjätestauksella voidaan nähdä, ovatko aiemmin havaitut käytettävyysongel-

mat edelleen voimassa eli löytääkö testikäyttäjä samoja käytettävyysongelmia kuin mitä 

vanhassa järjestelmässä oli. Näin ollen kustannustehokkaalla käytettävyyssuunnittelulla 

onnistuu hyvin turvakriittisten järjestelmien ongelmien havaitseminen. 

Toisena tutkimuskysymyksenä oli tarkastella, miten turvakriittisiä järjestelmiä voi-

daan parantaa heuristiikkojen ja ohjeistusten avulla. Kysymyksen tavoitteena oli selvittää, 

miten käytettävyysheuristiikat auttavat parantamaan turvakriittisten järjestelmien käyttö-

liittymiä ja edistämään niiden käytettävyyttä. Tämä toteutui hyvin. Samoja käytettävyys-

ongelmia löytyy niin turvakriittisistä kuin myös tavallisista järjestelmistä. Heuristiikkoja 

ja ohjeistuksia toki pitää soveltaa: esimerkiksi verkkokauppaan liittyvät ohjeistukset voi-

daan turvakriittisten järjestelmien osalta ohittaa epäoleellisina ohjeina. Edelliseen tutki-

muskysymykseen viitaten voidaan myös todeta, että kustannustehokkaalla käytettävyys-

suunnittelulla huomioitiin hyvin käytettävyysheuristiikat. Esimerkiksi STUKin tilanne-

kuvajärjestelmän aikasarjatoiminnon käytettävyyttä onnistuttiin parantamaan heuristiik-

kojen nostamien ongelmien ansiosta lisäämällä toimintojen löydettävyyttä, esteettistä 

suunnittelua ja käytön joustavuutta. Niinpä kun vertaa käytössä olevan järjestelmän aika-

sarjatoimintoon, käyttöliittymän voidaan katsoa parantuneen ja käytettävyyden edisty-

neen. Lopputulos siis tämän kysymyksen osalta on se, että heuristiikat edistävät hyvin 

turvakriittisten järjestelmien käytettävyyttä auttaen käytettävyyssuunnittelijaa kiinnittä-

mään huomiota käyttöliittymässä esiintyviin puutteisiin. 

Kolmantena ja viimeisenä tutkimuskysymyksenä oli selvittää, miten turva-ajattelu 

vaikuttaa järjestelmien suunnitteluun ja kehittämiseen. Kysymyksen valinnan perusteena 

oli selvittää, mitä eroja ja yhtäläisyyksiä turvakriittisten järjestelmien kehittämisessä on 

verrattuna ”tavallisten” järjestelmien kehitystyöhön. Voidaan todeta, että turva-ajattelu 

vaikuttaa jonkin verran järjestelmän kehittämiseen, mutta turvakriittisten järjestelmien 

suunnittelu ja kehittäminen ei loppujen lopuksi eroa paljoakaan tavallisten järjestelmien 

kehittämisestä. Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, että järjestelmien tulee näyttää 
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todellakin oikeaa tietoa, johon loppukäyttäjät voivat luottaa – järjestelmän tulee siis olla 

uskottava (vrt. käyttäjäkokemuksen uskottavuusnäkökulmaan luvun 2.3 kuvassa 1). 

Erona tavalliseen järjestelmään on se, että turvakriittisessä järjestelmässä säilytysketju-

periaatteen (ks. luku 6.6) noudattaminen, nopeus, sujuvuus ja virheiden minimointi ovat 

erittäin oleellisia asioita. Yhtäläisyytenä puolestaan on se, että samat käytettävyyden lain-

alaisuudet pätevät molemmissa järjestelmätyypeissä lähtien liikkeelle esimerkiksi järjes-

telmän tilan näkyvyydestä ja päättyen lyhytaikaisen muistin kuormituksen vähentämi-

seen. 

6.8 10 heuristiikkaa turvakriittisten järjestelmien suunnitteluun ja arvioimiseen 

Edellä mainittujen menetelmien ja teoriaan peilaamisen avulla muodostettiin seuraavat, 

taulukkoon 7 listatut suositukset, eli heuristiikat turvakriittisten järjestelmien suunnitte-

luun ja arvioimiseen. Ne muodostettiin tässä tutkielmassa tehdyn heuristisen arvioinnin 

(ks. luvut 4.1 ja 5.1), käytettävyysheuristiikkojen (ks. luku 2.7), henkilöhaastatteluiden 

(ks. luvut 4.3 ja 5.2) ja käytettävyystestausten (ks. luvut 4.5 ja 5.4) pohjalta. 

 

Heuristiikka Perustelut 

1) Vain ehdottoman tärkeä tieto on 

koko ajan pysyvästi näkyvissä. 
• Tämä huomio nousi esille tutkielman 

haastatteluissa haastateltavien aja-

tuksina turvakriittisten järjestelmien 

tärkeistä tekijöistä (ks. luku 5.2). 

• Nielsenin [1994a] ja Molichin & 

Nielsenin [1990] heuristiikoissa nou-

see esille se, että järjestelmän tilan 

on oltava koko ajan näkyvä käyttä-

jälle ja ”kaiken tiedon tulisi näkyä 

luonnollisessa ja loogisessa järjes-

tyksessä” [Molich & Nielsen, 1990; 

Nielsen, 1993]. 

• Petrien & Powerin [2012] heuristii-

kat kannustavat pitämään keskeisen 

sisällön selvästi näkyvissä. 

2) Varo näkymän puuroutumista, pyri 

hyvään luettavuuteen. 
• Tämä huomio nousi esille tutkielman 

haastatteluissa haastateltavien aja-

tuksina turvakriittisten järjestelmien 

tärkeistä tekijöistä (ks. luku 5.2). 

• Travisin [2014] ohjeistukset kehotta-

vat minimoimaan tehtävään tarvitta-

vien näkymien määrää. 

• Petrien & Powerin heuristiikat 

[2012] kehottavat tekemään asette-

lusta selkeän, asettamaan kaikki 

oleelliset elementit riittävän suuriksi 

ja selkeiksi ja tarjoamaan hyvin jär-

jestettyjä tietorakenteita. 
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3) Avaintekijät hyvään käytettävyy-

teen: 

a. järjestelmän rakenne jous-

tavaksi, 

b. hyvä järjestelmän räätälöi-

tävyys ja 

c. järjestelmä on sopiva jokai-

seen tilanteeseen ja siirty-

minen muiden näkymien 

välillä kohtuullisen help-

poa. 

• Tämä huomio nousi esille tutkielman 

haastatteluissa haastateltavien aja-

tuksina turvakriittisten järjestelmien 

tärkeistä tekijöistä (ks. luku 5.2). 

• Käytön joustavuus nousee esille 

Nielsenin heuristiikoissa [1994a]. 

• Nielsenin heuristiikat [1994a] ja Tra-

visin ohjeistukset [2014] kehottavat 

tarjoamaan käyttäjille mahdollisuu-

den räätälöidä usein toistuvia toimin-

toja ja ajanmääreitä. 

• Petrie & Power [2012] kannustaa si-

vun sisällön järjestämiin ja käyttä-

jien tehtävien suorittamiseen autta-

viin tietorakenteisiin.  

4) Käytettyjen kuvakkeiden tulee olla 

yksiselitteisiä. 
• Tämä huomio kävi ilmi tutkielman 

käytettävyystestauksissa (ks. luku 

5.4), kun osallistujat tulkitsivat vää-

rin uudelleenjärjestämiseen käytetyn 

kuvakkeen. 

• Käytettyjen kuvakkeiden ja grafii-

koiden tulee olla intuitiivisia, konk-

reettisia ja tuttuja käyttäjille, visuaa-

lisesti ja käsitteellisesti erillisiä sekä 

merkityksellisiä tehtävään [Travis 

2014]. 

5) Järjestelmässä käytetyn kielen ja 

terminologian on oltava käyttäjä-

ryhmälle ymmärrettävää. Asioiden 

on oltava itsestään selviä, monitul-

kintaisuutta on vältettävä. 

a. Käyttöliittymän element-

tien nimeämiseen tulee 

kiinnittää huomiota. 

b. Jokaiselle ominaisuudelle 

on varattu oma käsitteensä. 

Jokaista käytettyä käsitettä 

on käytetty vain kerran 

yhtä ominaisuutta kohti. 

• Tämä huomio kävi ilmi tutkielman 

käytettävyystestauksissa (ks. luku 

5.4), kun samanniminen elementti 

löytyi kahdesta kohdasta prototyypin 

käyttöliittymää. Tämä sekoitti osaa 

testaajista: he yrittivät valita tehtä-

vän ohjeistuksen perusteella väärän 

käyttöliittymän kohteen. 

• Järjestelmän eri käsitteiden ei tule 

viitata samaan asiaan, vaan niiden on 

oltava käyttäjille tuttuja [Molich & 

Nielsen, 1990; Nielsen, 1993; Niel-

sen, 1994a]. 

• Käsitteiden tulee olla selkeitä ja 

kaikki monimutkaiset käsitteet ja 

ammattikieli tulee selittää [Petrie & 

Power 2012]. 

• Käsitteiden tulee olla yksiselitteisiä 

[Travis 2014]. 

• ”Kehotteissa, valikoissa ja ohjenäy-

töissä tulisi käyttää samanlaista ter-

minologiaa” [Shneiderman et al., 

2016; Shneiderman, 2016]. 
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6) Jos järjestelmään on mahdollista li-

sätä tietoja, sen tulee onnistua no-

peasti suoritettavilla, vaihtoehtoi-

silla tavoilla. Esimerkiksi tällaisia 

tapoja ovat listasta hakeminen ja 

hakutoiminto. 

• Saman toiminnon suorittaminen 

vaihtoehtoisilla tavoilla tulee olla 

mahdollista. Tämä oikoteiden suosi-

minen sisältyy yhteen Nielsenin 

heuristiikoista [1994a]. 

• Travisin käytettävyysohjeistusten 

mukaan [2014] järjestelmän tulee tu-

kea sekä selaamista että etsimistä. 

7) Hakutoiminnolla on löydettävä eri-

tyisen nopeasti tarvittavat tiedot. 

a. Hakutoiminnon on oltava 

käytettävyydeltään selkeä 

ja intuitiivinen. 

b. Hakutoiminnon on oltava 

listaustoiminnon lähetty-

villä hyvin näkyvässä koh-

dassa. 

• Hakutoiminto nousi yhdeksi toivo-

tuimmista toiminnoista käytettävyys-

testauksissa (ks. luku 5.4) kaavioi-

den lisäämiseen. 

• Petrien ja Powerin heuristiikoissa 

[2012] kehotetaan tarjoamaan kaikki 

käyttäjien tarvitsemat toiminnot ha-

kua myöten. 

• Travisin käytettävyysohjeistusten 

mukaan [2014] hakutoiminto tulee 

sijoittaa sivulle käyttäjän olettamaan 

paikkaan. Lisäksi Travisin mukaan 

hakukentän ja sen säätimien tulee 

olla merkitty selvästi. Hakutulosten 

tulee olla selkeitä, hyödyllisiä ja nii-

den osuvuus on luokiteltu. [Travis 

2014.] 

8) Tehtävät pitää pystyä suorittamaan 

usealla, vaihtoehtoisella tavalla. 

Oikopolkuja (kuten access key -pi-

kanäppäinkomentoja) on hyvä tar-

jota edistyneemmille käyttäjille. 

• Eritasoisten käyttäjien huomioimi-

nen oikopolkuina ja pikavalintoina 

nousee esiin Nielsenin [1994a] ja 

Molich & Nielsenin heuristiikoissa 

[1990] sekä Shneidermanin [Shnei-

derman et al., 2016; Shneiderman, 

2016] säännöissä. 

9) Erilaisten näyttökokojen ja näky-

mien käyttö sekä erilaiset käyttöti-

lanteet tulee ottaa huomioon. 

a. Esimerkiksi sivu ei saisi 

hajota, vaikka sivua tarkas-

telisi erikokoisilla selainik-

kunoilla tai näytöillä. 

b. Kaikki käyttöliittymässä 

käytetyt elementit tulisi 

muuntaa responsiivisiksi si-

ten, että ne näkyvät hyvin 

esimerkiksi sekä tietoko-

neen että mobiililaitteen 

näytöillä. 

c. Lisäksi tulee tarvittaessa ot-

taa huomioon mahdollisuus 

ohjata järjestelmää vaihto-

ehtoisilla tavoilla, kuten 

• Turva- ja turvallisuuskriittisen jär-

jestelmän Erican (ks. luku 6.1.2) pe-

lastustoimen ja ensihoidon hälytys-

tehtävissä nousi esille Virve-puhe-

linten koodimuodossa ilmoitettavat 

hälytysten lisätiedot, joita on han-

kala lukea hälytysajossa. Siitä tuli 

mieleen pohtia, millä keinoilla vies-

tit voisi vaihtoehtoisesti lukea. 

• Tämän tutkielman haastatteluissa 

nousi esille, että turvakriittistä järjes-

telmää saatetaan katsoa useilla erilai-

silla ja erikokoisilla  näyttölaitteilla, 

joista jokaisella tiedon pitäisi silti 

olla hyvin näkyvissä älypuhelimesta 

esitysnäyttöön.  
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puheella tai eleillä. Samoin 

järjestelmältä tulee saada 

palautetta tarvittaessa vaih-

toehtoisilla tavoilla, kuten 

äänen tai puheen muo-

dossa. 

10) Virheen ilmaantuessa käyttäjän tu-

lisi saada kiireellisyydestä riippu-

matta mahdollisimman informatii-

viset virheviestit tilanteen korjaa-

miseen. 

• Virheviestien selkeyden, informatii-

visuuden ja ”käyttäjäkielisyyden” 

oleellisuus nousee esiin Nielsenin 

heuristiikoissa [1994a], Molichin & 

Nielsenin heuristiikoissa [1990] Pet-

rien & Powerin heuristiikoissa 

[2012], Travisin ohjeistuksissa 

[2014] ja Shneidermanin säännöissä 

[Shneiderman et al., 2016; Shneider-

man, 2016]. 

Taulukko 7. 10 tämän tutkielman pohjalta kehitettyä heuristiikkaa turvakriittisten järjes-

telmien suunnitteluun ja arvioimiseen. 

6.9 Jatkokehitysideat 

Tässä tutkielmassa yhtenä mahdollisena suosituslähteenä olisi voinut myös olla ekologi-

nen käyttöliittymän suunnittelu -käsite (engl. ecological interface design, EID), joka on 

alun perin kehitetty turvakriittisten järjestelmien suunnittelua varten. EID merkitsee teo-

reettista viitekehystä monimutkaisten ihmisen ja koneen välisten, monimutkaisten järjes-

telmien suunnittelussa tukemaan ihmisen kognitiivisia ominaisuuksia [Rasmussen & Vi-

cente, 1989; Vicente & Rasmussen, 1992].  EID:n hyödyntäminen rajattiin pois tutkiel-

masta käytettävissä olevan ajan puitteissa. EID:tä voisikin hyödyntää tulevissa turvakriit-

tisiä järjestelmiä käsittelevissä käytettävyystutkimuksissa. 

Tässä tutkielmassa kehitetyn digitaalisen prototyypin pohjalta ohjelmoitiin jo tutkiel-

man viimeistelyvaiheessa täysin toimiva, korkean tason prototyyppi, joka toteutettiin 

käyttäen lopullista ohjelmointiympäristöä. Tälle korkean tason prototyypille aiotaan pitää 

käytettävyystestaukset pyytäen palautetta samoilta haastateltavilta, jotka osallistuivat 

myös tämän tutkielman haastatteluihin ja käytettävyystesteihin. Voidaan ennakoida, että 

kustannustehokkaan käytettävyyssuunnittelun menetelmien hyödyntäminen on paranta-

nut käytettävyyttä. Nykyisen turvakriittisen järjestelmän puutteet – liikaa esitettävää si-

sältöä, klikkausten turhan suuri määrä ja haun rajallisuus – kävivät ilmi heuristisella ar-

vioinnilla, mutta samoja puutteita ei noussut esiin rajatun prototyypin käytettävyystestaa-

misen yhteydessä. Lisäksi tutkielmassa esille nousseita käytettävyysmenetelmiä aiotaan 

hyödyntää STUKin tilannekuvajärjestelmän kehitystiimissä jatkossakin. Suunnitelmissa 

on esimerkiksi sovittaa käytössä oleva tilannekuvajärjestelmä käytettävyysperiaatteiden 
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pohjalta myös muille kuin säteilyasiantuntijoille sopivaksi muun muassa näkymien hio-

misen, käyttöliittymässä käytetyn kielen ja muiden erilaisessa rutiinityössä oleellisten asi-

oiden osalta. 

Tämän tutkielman haastatteluissa eräs osallistujista totesi, ettei hän aina muista, mitä 

selainta tulee käyttää minkäkin järjestelmän käytössä. Osallistuja kertoikin, että häntä tur-

hauttaa, kun hän on suorittamassa vakioselaimellaan jonkin järjestelmän rutiinitoimenpi-

teitä eikä se yllättäen näytäkään sisältöä väärän selaimen käytön takia. Voisikin pohtia, 

millaiset mahdollisuudet turvakriittisten sekä tietysti myös ”tavallisten” järjestelmien ke-

hityksessä olisi hyödyntää esimerkiksi avoimen lähdekoodin ohjelmistokehys Electronia, 

jolla pystyy rakentamaan graafisia työpöytäsovelluksia verkon ohjelmointikieliä käyttäen 

[Github, 2020; Wikipedia, 2020]. Electron-ohjelmistokehystä hyödyntämällä turvakriit-

tisten järjestelmien suorittamiseen käyttäjän ei ainakaan tarvitsisi turhautua selainriippu-

viin järjestelmiin, kun koko järjestelmä toimisi suoraan ”oikealla”, ohjelmistokehittäjien 

suunnittelemalla käyttöympäristöllä. 

Tämän tutkielman käytettävyystestausten perusteella voidaan todeta, että PowerPoin-

tia voidaan hyvin suositella käytettäväksi prototyyppityökaluna ainakin turvakriittisten 

järjestelmien kehittämisessä. Lisäksi voidaan vielä tulosten (ks. luku 5.4) perusteella tii-

vistää, ettei PowerPointilla tehtävään prototyyppiin tämän tutkielman pohjalta suositella 

toteutettavan raahaus- ja vedä ja pudota -toimintoja, sillä niiden toteuttaminen ei ole suo-

raviivaista, kun raahaustoiminnot joudutaan toteuttamaan joko PowerPointin makroja 

käyttäen tai kun raahaaminen joudutaan korvaamaan elementtien klikkauksilla. 

Käytetyt menetelmät osoittavat sen, että tässä tutkielmassa kehitettyjä heuristiikkoja 

voidaan soveltaa turvakriittisten järjestelmien käytettävyyden arvioimiseen.  
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7 Yhteenveto 

Tässä tutkielmassa perehdyttiin turvakriittisten järjestelmien käytettävyyteen sekä kehi-

tettiin Säteilyturvakeskuksen tilannekuvajärjestelmän aikasarjatoimintoa. Tunnistettiin 

turvakriittisen järjestelmän käytettävyyden ominaispiirteet, kuten selkeys, luotettavuus, 

oikeellisuus, aikakriittisyys ja käyttökatkosten minimointi. 

Kirjallisuuskatsauksella verrattiin eri käytettävyysheuristiikkoja sekä todettiin, että 

näitä voi pääosin soveltaa myös turvakriittisiin järjestelmiin. Suunnittelussa on kuitenkin 

huomioitava käytön virheistä johtuvien seuraamuksien vakavuus. 

Noudattaen Nielsenin kustannustehokasta käytettävyyssuunnittelua muodostettiin 

keskitason digitaalinen prototyyppi STUKin tilannekuvajärjestelmän aikasarjatoimin-

nosta. Testaamalla prototyyppiä kehitettiin aikasarjatoimintoa eteenpäin. Todettiin ha-

vaintojen perusteella, että Nielsenin kustannustehokas käytettävyyssuunnittelu soveltuu 

myös turvakriittisiin järjestelmiin. 

Osana prototyypin kehittelyä luotiin haastattelujen pohjalta samankaltaisuuskaavio, 

jota voidaan hyödyntää jatkossakin järjestelmän kehityksessä. Samankaltaisuuskaaviolla 

ymmärrettiin paremmin tyypillisimpien käyttäjäryhmien ajatusmaailmaa, käytetyn järjes-

telmän käyttötilanteita sekä haastateltujen henkilöiden ajatuksia turvakriittisten järjestel-

mien oleellisimmista käytettävyysseikoista. 

Tällä pohjatyöllä muodostettiin 10 heuristiikkaa turvakriittisten järjestelmien suun-

nitteluun ja arvioimiseen. Ne keskittyvät pääosin käyttöliittymän visuaaliseen esitysta-

paan, kuten esimerkiksi tiedon luettavuuteen, ymmärrettävyyteen ja tärkeyteen. Niiden 

avulla voidaan ottaa nykyistä paremmin suunnittelussa ja arvioimisessa huomioon turva-

kriittisten järjestelmien käytettävyyden kriittiset seikat. 

Turvakriittisten järjestelmien käytettävyydessä on kiinnitettävä huomiota hyvin sa-

moihin asioihin kuin muissakin järjestelmissä. Kuitenkin muutama erityishuomio voi-

daan esittää. Turvakriittisissä järjestelmissä tulee erityisesti kiinnittää huomiota 1) nopeu-

teen, 2) virheettömyyteen ja 3) mukautettavuuteen. Järjestelmän käytön nopeus paranee 

esimerkiksi valintojen minimoinnilla ja esiasetusten käytöllä. Virheettömyys puolestaan 

paranee suosien esimerkiksi itsestään selvää, selkeää terminologiaa järjestelmän nimi-

öissä. Mukautettavuus taas voidaan toteuttaa niin, että käyttäjän tarvitsema tieto saadaan 

näkymään halutussa, priorisoidussa järjestyksessä vaihtoehtoisilla esitystavoilla. Mukau-

tettavuus on noussut esiin tärkeänä tekijänä STUKin tilannekuvajärjestelmän lisäksi po-

tilastietojärjestelmä Apotissa ja hätäkeskustoiminnan tietojärjestelmä Ericassa. 

Hyvä käytettävyys pienentää käyttövirheestä aiheutuvien vakavien seuraamuksien to-

dennäköisyyttä turvakriittisten sovelluksien käytössä. Sen lisäksi käytettävyystyöllä sääs-

tetään käyttäjän työaikaa ja hermoja. Työaikaa säästyy siitä, ettei huonosti toimivan jär-

jestelmän toiminnallisuuksien kanssa joudu painimaan. Aikaa ei turhaan kulu virheellis-
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ten, vahingossa tehtyjen toimenpiteiden perumiseen. Käyttäjän hermot kestävät parem-

min, kun järjestelmä toimii sujuvasti ja työnteko onnistuu nopeasti. Minimoimalla käyt-

tökatkokset ja tehdyt virheet käyttäjä voi nopeasti muodostaa tilannekuvan. 

Tämän tutkielman löydöksiä – erityisesti 10 turvakriittisen järjestelmän heuristiikkaa 

– voitaneen soveltaa järjestelmiä kehittävissä organisaatioissa yksityisistä yrityksistä jul-

kisen sektorin viranomaisiin. Tarve turva- ja turvallisuuskriittisille järjestelmille ei tule 

vähenemään, joten näiden järjestelmien parissa työskentelevät tahot arvostanevat niiden 

käytettävyyden kehittämiseen investoimista. 
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Liite 7: Paperiprototyyppiin suunniteltuja näkymiä  
 

 

 

Kuva 16. Paperiprototyypin näkymä, kun aikasarjatoimintoon on juuri siirrytty ja nä-

kymä on vielä tyhjä. 

 

Kuva 17. Paperiprototyypin näkymä, kun käyttäjä on napsauttanut edellisessä kuvassa 

pluspainiketta (ks. kuva 16) ja näkyviin on auennut valintaikkuna. 



 

 

 

Kuva 18. Paperiprototyypin näkymä, kun käyttäjä on lisännyt yhden kuvaajan. 

 

Kuva 19. Paperiprototyypin näkymä, kun käyttäjä on klikannut violetista valikkopainik-

keesta asetuslaatikon auki vasempaan reunaan. Edellisen kuvan (ks. kuva 18) jälkeen 

käyttäjä on jo lisännyt plusnapista toisen kuvaajan. Näkymää on muokattu jälkikäteen 

salassapitosäädösten takia. 



 

 

 

Kuva 20. Paperiprototyypin näkymä, kun käyttäjän hiiri on ensimmäisen kuvaajan koh-

dalla ja raahaus- ja kuvaajan asetukset -napit (vihreä ja sininen nappi) ilmestyvät kuvaa-

jan oikealle puolelle. 

 

Kuva 21. Paperiprototypin näkymä, kun käyttäjä on klikannut kuvaajan asetukset auki 

edellisen kuvan (ks. kuva 20) sinisestä napista. Näkymää on muokattu jälkikäteen salas-

sapitosäädösten takia. 

  



 

 

Liite 8: Digitaaliseen prototyyppiin suunniteltuja näkymiä 

 

 

Kuva 22. Digitaalisen prototyypin yleisnäkymä: aikasarjatoiminnon aloitussivu. Näky-

mää on muokattu jälkikäteen salassapitosäädösten takia. 

 

Kuva 23. Digitaaliseen prototyyppiin aukeaa add plot -modaali-ikkuna, kun edellisessä 

näkymässä (ks. kuva 22) on klikattu pluspainiketta (keskellä näkymää) ja käyttäjä on jo 

avannut kolmannen kategorian valitakseen sieltä näytettävän kuvaajan. Näkymää on 

muokattu jälkikäteen salassapitosäädösten takia. 



 

 

 

Kuva 24. Käyttäjä on käyttänyt edellisessä kuvassa (ks. kuva 23) esitellyn add plot -mo-

daali-ikkunan hakutoimintoa etsiessään tarvitsemaansa kuvaajaa. Näkymää on muokattu 

jälkikäteen salassapitosäädösten takia. 

 

Kuva 25. Näkymän vasempaan reunaan on avattu valikkopainikkeesta (ks. kolme viivaa 

kuvan 22 vasemmassa ylänurkassa) asetukset-palkki.  Käyttäjä on lisännyt neljä kuvaa-

jaa. Asetukset-palkista on mahdollista luoda ja valita esiasetuksia, jakaa kuvaajanäky-

mää sarakkeisiin sekä lisätä, järjestellä ja poistaa kuvaajia. Näkymää on muokattu jälki-

käteen salassapitosäädösten takia. 



 

 

 

Kuva 26. Käyttäjän hiiri on ensimmäisen kuvaajan kohdalla, jolloin kuvaajan oikeaan 

reunaan ilmestyy kaksi painiketta: raahauspainike kuvaajan raahaamiseen toiseen koh-

taan sekä asetukset-painike kuvaajakohtaisten asetusten muuttamiseen. Näkymää on 

muokattu jälkikäteen salassapitosäädösten takia. 

 

Kuva 27. Käyttäjä on avannut ensimmäisen kuvaajan kuvaajakohtaiset asetukset edelli-

sessä kuvassa näkyvästä asetukset-napista (ks. kuva 26). Kuvaajakohtaisista asetuksista 

pystyy muuttamaan kuvaajassa esitettyjä tietoja. Näkymää on muokattu jälkikäteen sa-

lassapitosäädösten takia. 

 


