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Selvitin tutkimuksessani lasten lelutietokoneiden käyttäjäkokemuksia ja kokemuksissa
tapahtuvia muutoksia pitkällä aikavälillä. Vaikka käyttäjäkokemukset ovat luonteeltaan
dynaamisia ja lapset kehittyvät nopeasti, pitkäaikaiset tutkimukset ovat alalla varsin
harvinaisia.
Käsittelin käyttäjäkokemuksia erityisesti hauskuuden ja miellyttävyyden
näkökulmasta. Lisäksi tutkin millaisia käytettävyysongelmia lapset kohtasivat ja miten
ongelmat vaikuttivat käyttäjäkokemuksiin. Seurasin muutoksia käyttäjäkokemuksissa
vuoden ajan havainnoimalla lasten leikkejä automatkoilla ja lasten kotona. Lisäksi
järjestin
erillisiä
testaussessioita.
joiden
perusteella
arvioin
lasten
käytettävyystutkimukseen suunniteltujen metodien soveltuvuutta alle kouluikäisten
lasten kanssa toteutettuun tutkimukseen.
Tutkimustulosten perusteella erityisesti PetShop-kone on hauska ja miellyttävä.
Myös Muumi- ja Nalle Puh -koneet arvioitiin hauskoiksi ja miellyttäviksi, mutta
tabletissa ei ole mielihyvää tuottavia tekijöitä.
Havaitsin tutkimuksessani, että lasten saamilla ensivaikutelmilla on
käyttäjäkokemuksen ja erityisesti tuotteen pariin palaamisen kannalta oleellinen
merkitys. Myös aikuisen apu erityisesti käyttöönottovaiheessa vaikutti siihen, kuinka
paljon lapsi pelasi koneilla myöhemmin. Käytettävyysongelmista erityisesti ne, joiden
takia koneen haastavuus nousi, vaikuttivat negatiivisesti koneiden käyttäjäkokemuksiin.
Alle 5-vuotiaiden kanssa toimivin tutkimusmenetelmä on luonnollisen pelitilanteen
havainnoiminen. Yli 5-vuotiailla ohjatumpi testitilanne toimii jo paremmin kuin
nuoremmilla. Esikouluiän lähestyessä myös kyselymenetelmien tuloksen alkavat olla
luotettavampia.
Avainsanat
ja
-sanonnat:
lapset,
lelutietokoneet,
käytettävyysongelmat,
käyttäjäkokemus, pitkittäistutkimus, käytettävyystutkimuksen metodit.
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1. Johdanto
”Joko ollaan perillä? Mulla ei oo mitään tekemistä!” Lauseet ovat tuttuja varmasti jokaisessa
lapsiperheessä pidempien automatkojen aikana. Viihde- ja leluteollisuus ovat vuosien mittaan
kehittäneet monenlaista tekemistä takapenkillä turhautuville tenaville. Yksi varteenotettavista
vaihtoehdoista on lelutietokone. Mutta millaisia käyttäjäkokemuksia lapset lelutietokoneista saavat
ja kiinnostavatko koneet lapsia vielä uutuuden viehätyksen jälkeen?
Markkinoilla on paljon erilaisia lelutietokoneita. Osa niistä on sukupuolineutraaleja, mutta osa
on suunnattu erityisesti ulkonäkönsä avulla enemmän joko tytöille tai pojille. Internetin
keskustelupalstoilla vanhemmat kyselevät paljon muiden kokemuksia lelutietokoneista, mutta
varsinaista tutkimusta tai vertailua niistä ei ole saatavilla.
Tutkin vuoden ajan kahden alle kouluikäisen lapsen leikkimistä neljällä erilaisella
lelutietokoneella sekä automatkoilla että lasten kotona. Lapset olivat tutkimuksen alkaessa 3- ja 4,5vuotiaita ja he ovat keskenään sisaruksia. Tutkimuksessa mukana oli neljä lelutietokonetta:
PetShop, Nalle Puh, Muumi ja tabletti (kuva 1).

A

B

C

D

Kuva 1: Lelutietokoneet auton etupenkillä istuvan 4-vuotiaan sylissä.
A: PetShop, B: Nalle Puh, C: Muumi ja D: Tabletti
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Selvitin tutkimuksessani lasten käyttäjäkokemuksia ja erityisesti sitä, 1) ovatko lelutietokoneet
lasten mielestä hauskoja ja miellyttäviä? Käyttäjäkokemus on dynaamista eli se saattaa muuttua
hyvinkin erilaiseksi ajan kuluessa (Hassenzahl 2010, 19–27) ja lasten nopean kehityksen myötä.
Siksi selvitin tutkimuksessani myös 2) miten käyttäjäkokemukset muuttuivat vuoden
tutkimusjakson aikana? Lisäksi tutkin 3) millaisia käytettävyysongelmia lapset kohtasivat ja
vaikuttivatko ne tässä tapauksessa käyttäjäkokemuksiin? Käytettävyys on olennainen osa
käyttäjäkokemusta. Käytettävyysongelmat saattavat toisaalta vaikuttaa negatiivisesti koko
käyttäjäkokemukseen, mutta toisaalta tuotteen muut ominaisuudet saattavat olla niin hyviä, että ne
käyttäjän mielestä kompensoivat ongelmien aiheuttavat puutteet.
Lasten kanssa toteutettuun käytettävyystutkimukseen on kehitetty paljon erilaisia metodeja.
Metodien avulla saatujen tulosten luotettavuus on sitä heikompi, mitä nuorempia tutkimukseen
osallistuvat lapset ovat. Tämä johtuu siitä, että erityisesti pienet lapset haluavat miellyttää muita. He
eivätkä halua antaa huonoa arvostelua, jotta he eivät pahoita testaajan ja testattavien tuotteiden
mieltä (Höysniemi 2005). Tästä syystä tutkin myös 4) miten lasten käytettävyystutkimukseen
suunnitellut metodit soveltuvat alle kouluikäisten lasten kanssa toteutettuun tutkimukseen?
Tarkastelen käytettävyyttä tutkielmassani pääasiassa lasten kokemien käytettävyysongelmien
kautta. Käytettävyysongelmalla tarkoitetaan tilannetta, kun ohjelma sinänsä toimii moitteettomasti,
mutta käyttäjällä on silti ongelmia sen käytössä. Ongelmat syntyvät, kun käyttäjän ja ohjelman
logiikat eroavat toisistaan. (Barendregt ym. 2006)
Käytin käytettävyysongelmien analysoinnissa ja luokittelussa apunani vuorovaikutusmallia,
jossa toiminta jaetaan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Luokittelemalla ongelmat eri
osa-alueisiin koneiden ongelmien määrää ja laatua oli helpompi verrata toisiinsa. Toiminnan
suunnitteluun liittyvät ongelmat korostuivat kaikissa koneissa erityisesti lasten vielä opetellessa
koneiden käyttöä.
Käyttäjäkokemus määritellään henkilön havainnoiksi ja reaktioiksi, jotka muodostuvat tuotteen
käytöstä ja/tai odotuksista tuotetta kohtaan (SFS-EN ISO 9241-210, 2010). Lasten
käyttäjäkokemusten muuttumista pitemmällä aikavälillä on tutkittu vain vähän.
Käyttäjäkokemukset ovat luonteeltaan dynaamisia
pitkittäistutkimuksille olisi nykyistä enemmän tarvetta.

ja

lapset

kehittyvät

nopeasti,

joten

Käytettävyyden ja käyttäjäkokemusten tutkimiseen on kehitetty paljon erilaisia metodeja. Osa
metodeista on suunniteltu erityisesti lapsille. Testasin tutkimukseni aikana eri metodien
luotettavuutta ja soveltuvuutta, kun testeihin osallistuvat lapset ovat alle kouluikäisiä ja
tutkimuksen toteuttajalla ei ole aiempaa kokemusta metodien käytöstä. Käytin tutkimuksessani
kuutta eri metodia: havainnointi luonnollisessa käyttökontekstissa, laddering-haastattelu, tämä vai
tämä -metodi, hymiömittari, hauskuuslajittelija, Taas-Taas -taulukko.
Osana käytettävyysarviota vertasin koneiden sisältämiä samankaltaisia pelejä toisiinsa. Näistä
verrokkipeleistä selvitin, millaisia käyttöliittymäratkaisuja eri koneissa oli ja mitkä ratkaisut olivat
lasten mielestä hauskimpia ja miellyttävimpiä käyttää.
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Lasten omien kokemusten lisäksi arvioin lelutietokoneiden hauskuutta ja miellyttävyyttä myös
teoreettisen tuotteen miellyttävyyden viitekehyksen perusteella. Lapset ovat tietoteknisten laitteiden
käyttäjinä heterogeeninen ryhmä. Viitekehyksen mukaan perustarpeet, yhteiskunta ja konteksti sekä
yksilölliset henkilökohtaiset ominaisuudet vaikuttavat mielihaluihin (Vanden Abeeele & Zaman
2008). Myös Höysniemi (2006) korostaa lasten kognitiivisen, fyysisen, emotionaalisen, sosiaalisen
ja kielellisen, mutta myös tietoteknisen taitotason merkitystä käytettävyystutkimuksessa.
Mielihalut vaikuttavat lasten kokemuksiin tuotteiden miellyttävyydestä ja hauskuudesta.
Hauskuuden ja miellyttävyyden kokemukset taas vaikuttavat muun muassa siihen, käyttävätkö
lapset tuotetta vielä ensimmäisen käyttökerran jälkeenkin. (Vanden Abeeele & Zaman 2008)
Yksi mielihaluja herättävä tekijä on tuotemerkit. Jo pienille lapsille suunnatut lastenohjelmat on
usein tuotteistettu ja niillä on paljon oheistuotteita. Suositut tuotemerkit ovat lasten ja erityisesti
nuorten mielestä cooleja ja kaikki haluavat niihin perustuvia tuotteita itselleen, koska muillakin
kavereilla on sellaisia.
Bachmann Achenreinerin ja Roedder Johnin (2003) mukaan lapset tunnistavat tuotemerkkien
nimiä jo 3–4 vuoden iässä. Tunnistaminen ja muistaminen kasvavat iän myötä ja 7–8 vuoden iässä
lapset osaavat nimetä jo huomattavia määriä erilaisia tuotemerkkejä pitäen sitä olennaisena osana
tuotetietoja. 7–8-vuotiaat osaavat usein jo vaatia tietyn tuotemerkin tuotteita.
Usein lapsille suunnattujen tietoteknisten tuotteiden yhteydessä korostetaan oppimisen
näkökulmaa. Omassa tutkimuksessani mukana olleiden lelutietokoneiden avulla lapsi pystyy
harjoittelemaan erilaisia taitoja numeroiden oppimisesta aina englannin kielen sanastoon asti.
Oppimisen näkökulma ei kuitenkaan ole tämän tutkielman kannalta oleellinen, sillä keskityn
oppimisen sijaan tarkastelemaan laitteiden käytössä havaittuja käytettävyysongelmia sekä lasten
kokemaa hauskuutta ja laitteiden miellyttävyyttä.
Tutkielman toisessa luvussa kartoitetaan teoriataustan avulla sitä, millainen kohderyhmä lapset
ovat tietotekniikan käyttäjinä, mitä käytettävyydellä ja käyttäjäkokemuksilla tässä yhteydessä
tarkoitetaan sekä millaisilla metodeilla käyttäjäkokemuksia ja käytettävyyttä voidaan arvioida
lapsille suunnatuissa tuotteissa. Kolmannessa luvussa esitellään tutkimuksessa mukana olleet lapset
ja lelutietokoneet sekä tutkimukseni viitekehys. Tutkimuksen aikana automatkoilla ja lasten kotona
havainnoimalla kerättyä aineistoa esitellään luvussa 4, muiden metodien avulla kerätty aineisto on
koottu lukuun 5. Aineistoa analysoidaan luvussa 6 . Luvussa 7 pohditaan tutkimustulosten pohjalta
muun muassa lelutietokoneiden hauskuutta ja miellyttävyyttä, saatujen tulosten luotettavuutta ja
käytettyjen metodien soveltuvuutta. Yhteenveto tutkimuksesta ja sen tuloksista on luvussa 8.
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2. Tausta
Tässä luvussa kartoitan oman tutkimukseni kannalta oleellisia taustoja ja teorioita. Tarkastelen
lapsia tietotekniikan käyttäjinä erityisesti lasten fyysisen ja psyykkisen kehityksen sekä sosiaalisen
ympäristön kannalta.
Luvun toisessa osassa tarkastelen käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen määritelmiä sekä
tuotteen
pitkäaikaisen
käytön
vaikutuksia
käyttäjäkokemukseen
ja
havaittuihin
käytettävyysongelmiin. Luvun lopussa esittelen vielä lyhyesti tutkimuksessa käyttämiäni
tiedonkeruumenetelmiä.
2.1. Lapset käyttäjäryhmänä
Lapset ovat heterogeeninen käyttäjäryhmä, minkä vuoksi lapsille suunnattujen tuotteiden
suunnittelu ja toteutus on haastavaa. Lapset kasvavat, kehittyvät ja oppivat koko ajan. Heidän
kognitiiviset, fyysiset, emotionaaliset, sosiaaliset ja kielelliset taitonsa muuttuvat ja kehittyvät
jatkuvasti. (Höysniemi 2006)
Jokaisella lapsella on oma kehitystahtinsa. Näin ollen lasten jakaminen ryhmiin iän perusteella
on keinotekoista. Käytettävyystutkimuksessa on otettava huomioon lapsen kehityksen eri osaalueet. Mitä pienemmistä lapsista on kysymys, sitä enemmän yksilöt eroavat toisistaan ja sitä
huolellisemmin osallistuvien lasten kehitystaso on kartoitettava ennen testien suorittamista.
(Höysniemi 2006)
Kehitys
Ihmisen kognitiivista eli ajattelun kehitystä selitetään edelleen pitkälti sveitsiläisen Jean Piaget’n
teorian pohjalta. Piaget jakoi teoriassaan kognitiivisen kehityksen neljään vaiheeseen:
sensomotoriseen (noin 0–2 vuotta), esioperationaaliseen (noin 2–7 vuotta), konkreettisten
operaatioiden (noin 7–12 vuotta) ja muodollisten operaatioiden vaiheeseen (noin 12 vuodesta
eteenpäin). (Nurmi 2006, 18–22)
Tämän tutkielman kannalta tärkein kehitysvaiheista on esioperationaalinen vaihe, sillä mukana
olevat lapset ovat 3 ja 5 -vuotiaita. Esioperationaalinen vaihe jaetaan vielä kahteen eri kauteen:
esikäsitteelliseen (noin 2–4 vuotta) ja intuitiivisen ajattelun kauteen. (Nurmi 2006, 18–22)
Esikäsitteellisen kauden aikana lapsen kielitaito kehittyy nopeasti ja sanavarasto laajenee
huomattavasti. Lapsi pystyy myös jäljittelemään kohteita, jotka eivät juuri sillä hetkellä ole läsnä.
Lisäksi lapsen leikeistä tulee kuvitteellisempia kuin aiemmassa kehitysvaiheessa. (Nurmi 2006, 18–
22)
Intuitiivisen ajattelun kaudella lapsi on edelleen sitoutunut omaan näkökulmaansa. Lapsi pystyy
luokittelemaan esineitä ja asioita kerrallaan vain yhden ominaisuuden perusteella. Päättelykykyä
ohjaa edelleen välitön havainto tilanteesta, jonka seurauksena lapsi ei vielä ymmärrä esimerkiksi
nesteen määrän pysyvän ennallaan, vaikka nesteen pinta laskee, kun se kaadetaan laakeampaan
astiaan. (Nurmi 2006, 18–22)

5
Jo noin puolivuotiaalla on havaittu kykyä päätellä asioita ja ratkaista ongelmia. Lapsen ollessa
vuorovaikutuksessa fyysisen ja sosiaalisen ympäristönsä kanssa, lapsi samalla havainnoi
ympäristönsä tapahtumia. Hän pyrkii jäsentämään ympäristöstään saamaansa tietoa ja etsimään syyyhteyksiä. Tämä on keskeistä lapsen kognitiiviselle toiminnalle. Havaintojensa avulla lapsi pyrkii
jäsentämään uusia kokemuksiaan ja selittämään tapahtumia itselleen. Kehitys on ensimmäisien
ikävuosien aikana nopeaa ja esimerkiksi viisivuotiaalla on jo huomattavan laaja tietoperusta.
(Nurmi 2006, 18–22)
Piaget’n teorian mukaan 5-vuotias ja sitä nuorempi lapsi ei osaa vielä ajatella ja operoida
loogisesti. Pienelle lapselle on tyypillistä selittää luonnonilmiöitä taikuuden ja mielikuvituksen
avulla. Lapsi voi esimerkiksi selittää sateen johtuvan siitä, että pilvet itkevät. 5-vuotiaan
maailmankuva on edelleen itsekeskeinen, sillä hän tuntee olevansa oman maailmansa keskipisteenä.
Hän ei pysty vielä tarkastelemaan asioita muiden näkökulmasta, joten hän pitää omaa näkemystään
asioista ainoana oikeana totuutena. (Vanden Abeele & Zaman 2007)
Tiedonkäsittelyyn liittyvien taitojen lisäksi yksilöllisillä ominaisuuksilla ja elinympäristöllä on
suuri merkitys siinä, miten lapsi jäsentää maailmaansa (Nurmi 2006, 18–22). Pennin mukaan (2005,
35–60) monet teoriat ja tutkimukset keskittyvät ympäristön vaikutukseen ihmisen kehityksessä.
Esimerkiksi amerikkalainen psykologi Urie Bronfenbrenner kehitti ekologisen systeemiteorian, joka
jakaa ihmisen elinympäristön neljään systeemiin: mikro-, meso-, ekso- ja makrosysteemiin.
Mikrosysteemillä tarkoitetaan lapsen kaikkein lähintä ympäristöä: koti, vanhemmat, sisarukset ja
ystävät. Lapsi saa vaikutteita ensisijaisesti juuri mikrosysteemiin kuuluvilta ihmisiltä ja ilmiöiltä.
Mesosysteemi käsittää naapuruston, koulun ja muut yhteisöt, joiden jäsenenä lapsi toimii.
Eksosysteemi käsittää massamedian, paikallisen teollisuuden, vanhempien työpaikat, paikallisen
hallinnon ja päätöksenteon sekä muut paikalliseen organisaatioon, kuten lapsen asuinkuntaan
liittyvät asiat. Makrosysteemillä tarkoitetaan valtakunnallisia, maanosan ja jopa maailmanlaajuisia
ilmiöitä, jotka vaikuttavat tavalla tai toisella lapsen elämään. Toisaalta se käsittää myös
yhteiskunnan traditiot ja ideologiat. (Penn 2005, 35–60)
Penn (2005, 35–60) kuvaa myös Barbara Rogoffin tekemää tutkimusta aikuisten vaikutuksesta
lapsien oppimiseen ja kognitiivisiin taitoihin. Rogoff todisti, että lapset omaksuvat taitoja
vanhemmiltaan seuraten heidän tekemiään askareita. Kun lapsi saa pienestä asti itse kokeilla
asioiden tekemistä vanhempiensa opastuksella siirtyen vähitellen yhä vaativampiin askareisiin, lapsi
lopulta oppii tekemään askareen vähintään yhtä taitavasti kuin vanhempansakin. Pennin mukaan
Rogoffin näkemys oppimisesta eroaa huomattavasti Piagetin melko lapsikeskeisestä
oppimisnäkemyksestä. Rogoffin edustaman näkemyksen mukaan kaikki oppiminen on sosiaalista ja
oppimista tapahtuu vain olemalla vuorovaikutuksessa muiden kanssa. (Penn 2005, 35–60)
Rogoffin teoria pätee myös tietoteknisten taitojen oppimisessa: vanhemmat antavat lapsilleen
kotona mallia ja opetusta tietoteknisten laitteiden käytöstä. Bronfenbrennerin mallin
mikrosysteemillä on siis erittäin suuri rooli tietoteknisten taitojen oppimisen kannalta.
Psyykkisen kehityksen lisäksi myös fyysisellä kehityksellä on paljon merkitystä lapsen
tietoteknisen osaamisen kannalta. 2–6-vuotiailla hienomotoriikassa on vielä paljon ongelmia, mutta
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se kehittyy nopeasti. 2-vuotias ei osaa vielä piirtää ympyrää, mutta kouluikään mennessä
piirroskuvista tulee hyvin tarkkoja ja kirjoituksesta luettavaa. Samaan aikaan kehittyy myös
karkeamotoriikka: lapsi oppii hyppimään, heittämään ja tasapainoilemaan. (Markopoulos et al.
2008, 11–14)
Nuorilla lapsilla saattaa olla vaikeuksia käyttää aikuisille suunniteltuja syöttölaitteita, kuten
näppäimistöä ja hiirtä, sillä motoriikan kehittymättömyyden lisäksi lapsi on mittasuhteiltaan paljon
pienempi kuin aikuinen. Markopouloksen ja muiden (2008,11–14) mukaan lapsen fyysinen koko on
kuitenkin melko hyvin arvioitavissa iän perusteella 2-ikävuodesta lähtien, joten tuotteita
suunniteltaessa fyysiset ominaisuudet on mahdollista ottaa huomioon.
Lapsille suunnatuissa käyttöliittymissä suositellaan käytettäväksi useita eri syötetapoja.
Esimerkiksi kosketusnäyttö ja käsin kirjoittaminen tai piirtäminen saattavat olla lapsille helpompia
välineitä kuin näppäimistön ja hiiren käyttö. Myös palautteen antamiseen kannattaa käyttää useita
eri tapoja, kuten grafiikan, tekstin ja äänen yhdistelmää. (Dix 1993, 390–392)
2.2. Käytettävyys ja käyttäjäkokemus
ISO standardissa (SFS-EN ISO 9241-11, 1998) käytettävyys määritellään tuloksellisuudeksi,
tehokkuudeksi ja miellyttävyydeksi, jolla tietyt käyttäjät saavuttavat määritellyt tavoitteensa tietyssä
ympäristössä. Jacob Nielsen listaa käytettävyydelle viisi komponenttia: opittavuus, tehokkuus,
muistettavuus, virhealttius ja virheistä toipuminen, sekä tyytyväisyys. Opittavuudella tarkoitetaan
sitä, kuinka helposti käyttäjä pystyy suorittamaan perustehtäviä käyttäessään kyseistä tuotetta
ensimmäistä kertaa. Tehokkuudella viitataan siihen, kuinka tehokkaasti käyttäjä pystyy
suorittamaan haluamansa tehtävän jo tutuksi tulleella tuotteella. Muistettavuudella tarkoitetaan sitä,
kuinka helposti käyttäjä pystyy saavuttamaan entisen työskentelytasonsa oltuaan käyttämättä
tuotetta jonkin aikaa. Virhealttiudella ja virheistä toipumisella tarkoitetaan sitä, kuinka herkästi
käyttäjä tekee virheitä, kuinka vakavia virheet ovat ja kuinka helposti virheen voi korjata.
Tyytyväisyydellä tarkoitetaan sitä, kuinka miellyttävää tuotteen käyttö on käyttäjän mielestä.
(Nielsen 2003)
Käytettävyyden komponenttien keskinäinen tärkeysjärjestys vaihtelee tilanteen mukaan.
Käytettävyyteen liitetyt tuloksellisuus ja tehokkuus ovat tärkeitä attribuutteja työpaikoilla, mutta ne
ovat harvoin oleellisia asioita pelien ja lapsille suunnattujen tuotteiden käytettävyyttä arvioitaessa.
(Barendregt et al. 2006)
Käytettävyyttä
tarkastellaan
tässä
tutkielmassa
pääasiassa
lasten
kokemien
käytettävyysongelmien kautta. Käytettävyysongelmalla tarkoitetaan tilannetta, kun ohjelma sinänsä
toimii moitteettomasti, mutta käyttäjällä on silti ongelmia sen käytössä. Ongelmat syntyvät, kun
käyttäjän ja ohjelman logiikat eroavat toisistaan. (Barendregt ym. 2006)
Jaoin tutkimukseni aikana havaitsemani käytettävyysongelmat Andre et al. (2001) luoman
interaktiokehän (Interaction Cyclen) mukaisiin kolmeen osa-alueeseen. Malli jakaa
käytettävyysongelmat toiminnan suunnittelun (Planning), palautteen arvioinnin (Assessment) ja
fyysisen toiminnan (Physical actions) osa-alueisiin. Toiminnan suunnitteluun liittyvillä ongelmilla
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viitataan ongelmiin, jotka aiheutuvat siitä, että käyttäjä muodostaa vääriä olettamuksia tuotteen
toiminnasta. Palautteen arvioinnin ongelmat aiheutuvat epäselvästä palautteesta, jota käyttäjä ei
joko ymmärrä tai huomaa. Fyysiseen toimintaan liittyvät ongelmat liittyvät tuotteen fyysisiin
ominaisuuksiin, jotka ovat ristiriidassa käyttäjän fyysisten ominaisuuksien kanssa.
Lapset käyttävät tietoteknisiä laitteita eri tavalla kuin aikuiset. Tämä voi johtua siitä, että lapset
eivät aina välttämättä ymmärrä, mistä käyttöliittymässä on kysymys. Toisaalta käyttöliittymä saattaa
vaatia sellaisia tietoja tai taitoja, joita lapsi ei vielä hallitse. Joskus taas käy niin, että lapsi
yksinkertaisesti haluaa käyttää laitetta aivan eri tavalla, kuin aikuiset ovat suunnitelleet. (Read
2005)
Lapsen arvaamaton käytös ja kontrolloimattomat reaalimaailman olosuhteet lasten leikeille
luonnollisissa ympäristöissä asettavat paljon haasteita laitteiden käytettävyydelle (Höysniemi 2006).
Toteutin omassa tutkimuksessani käytettävyystestit automatkoilla ja lasten kotona, sillä tuotteiden
testaaminen luonnollisessa käyttöympäristössä tuo käytettävyysongelmia esiin laboratorioolosuhteita paremmin.
Lapsille suunnatuissa tuotteissa edellä mainittujen käytettävyyteen liitettyjen attribuuttien
lisäksi hyvin tärkeään rooliin nousee käyttäjäkokemus (Barendregt et al. 2006). Käyttäjäkokemus
määritellään ISO standardissa (SFS-EN ISO 9241-210, 2010) henkilön havainnoiksi ja reaktioiksi,
jotka muodostuvat tuotteen käytöstä ja/tai odotuksista tuotetta kohtaan.
Monissa lapsille suunnattujen tuotteiden käyttäjäkokemuksia käsittelevissä tutkimuksissa
korostuvat erityisesti tuotteen antama mielihyvä ja hauskuus. Barendregt et al. (2006) määrittelevät
tuotteen miellyttävyydelle neljä pääheuristiikkaa: haasteellisuus, fantasia, uteliaisuus ja kontrolli.
Vanden Abeelen ja Zamanin (2007) mukaan tuotteissa hauskuutta ja mielihyvää tuottavat
haasteellisuus ja kontrolli (mihin sisältyy myös edellä mainittu uteliaisuus), sosiaaliset kokemukset,
fantasia, luova ilmaisu sekä aktiviteetit keholle ja aisteille. Myös Kannetis ym. (2009) korostavat
fantasian, uteliaisuuden ja haasteellisuuden merkitystä alle kouluikäisille lapsille suunnattujen
tuotteiden miellyttävyydessä ja hauskuudessa. Käsittelen hauskuutta ja miellyttävyyttä tuottavia
tekijöitä tarkemmin luvussa 2.2.1.
Hassenzahlin (2010, 19–27) mukaan käyttäjäkokemus on luonteeltaan muun muassa yksilöllistä
ja dynaamista. Kukin täsmälleen samassa tilanteessa paikalla ollut henkilö muodostaa tilanteesta
omat kokemuksensa, jotka voivat olla muiden kokemuksiin nähden hyvinkin erilaisia.
Käyttötilanteen aikana kokemukset saattavat muuttua jopa päinvastaisiksi kuin mitä ne olivat
tilanteen alkaessa. Toisaalta kokemukset saattavat muuttua tilanteen päättymisen jälkeenkin
henkilön muistaessa asiat eri tavalla kuin mitä hän todellisuudessa koki. Kuten vanha sanonta
sanoo, aika kultaa muistot.
Pitkittäistutkimusta käyttäjäkokemuksista ja niiden muuttumisesta on tehty Hassenzahlin (2010,
19–27) mukaan hyvin vähän. Kuitenkin pitempiaikainen tutkimus olisi tarpeen, sillä testattavan
laitteen käyttäjän kokemus saattaa ajan kanssa muuttua huomattavasti. Pitkällä aikavälillä käyttäjä
saattaa alun innostuksen jälkeen turhautua tuotteessa juuri niihin ominaisuuksiin, joita hän käyttöä
aloittaessaan vuolaasti kehui. Käyttäjäkokemukseen liittyvät ominaisuudet saattavat menettää
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merkityksensä, jolloin uutena jännittävästä, muodikkaasta, coolista ja yllätyksellisestä tuotteesta voi
pitkäaikaisen käytön seurauksena ja ajan kuluessa tulla tylsä ja vanhanaikainen.
Kuten jo kohdassa 2.1 mainittiin, lapset kehittyvät nopeasti. Pitkittäistutkimuksen aikana lapsi
saattaa oppia joitakin merkittäviä taitoja, kuten lukemaan ja kirjoittamaan. Uusien taitojen
oppiminen saattaa johtaa tilanteeseen, jolloin lapsi on tuotteen käyttäjänä merkittävästi erilainen
kuin hän oli tutkimuksen alussa. Esimerkiksi lukemaan oppiminen saattaa poistaa joitakin
käytettävyysongelmia, mutta se voi myös tuoda esiin uusia ongelmia. Käyttäjäkokemus saattaa
lukutaidon myötä muuttua, kun esimerkiksi lelutietokoneiden pelistä toiseen navigointi helpottuu.
Tässä tutkimuksessa havainnoin sitä, miten lasten kokema hauskuus ja tuotteiden miellyttävyys
sekä koetut käytettävyyteen liittyvät ongelmat muuttuivat vuoden aikana.
Tarkastelen käyttäjäkokemusta erityisesti lasten kokeman hauskuuden ja tuotteen
miellyttävyyden näkökulmasta. Tutkielmassa käytetty tulkinta perustuu pitkältä Vanden Abeelen ja
Zamanin (2008) luomaan tuotteen miellyttävyyden viitekehykseen (kuva 2). Viitekehys sopii
luojiensa mukaan sekä uusien tuotteiden suunnittelun että valmiiden tuotteiden arvioimisen
välineeksi. Kohdassa 2.2.1 on lähteenä Vanden Abeele ja Zaman (2008), ellei muita lähteitä ole
erikseen mainittu.
2.2.1. Tuotteen miellyttävyyden viitekehys
Kuvassa 2 vasemmalla olevat perustarpeet, yhteiskunta ja konteksti sekä yksilölliset
henkilökohtaiset ominaisuudet vaikuttavat lasten mielihaluihin. Mielihalut taas vaikuttavat lasten
kokemuksiin tuotteiden miellyttävyydestä ja hauskuudesta. Hauskuuden ja miellyttävyyden
kokemukset taas vaikuttavat siihen, käyttävätkö lapset tuotetta vielä ensimmäisen käyttökerran
jälkeenkin.
Viitekehyksessä perustarpeet perustuvat Maslown (1908–1970) tarvehierarkiaan.
Tarvehierarkian mukaisia perustarpeita ovat fysiologiset perustarpeet, turvallisuuden tarpeet,
yhteenkuuluvuuden ja rakkauden tarpeet, sosiaalisen arvostuksen tarpeet sekä itsensä toteuttamisen
tarpeet. Vanden Abeele ja Zaman lisäävät tarpeiden listaan vielä tarpeen leikkiä. Leikki on lapsilla
välttämätöntä muun muassa oppimisen kannalta.
Yhteiskunnalla tarkoitetaan viitekehyksen mukaan vallitsevaa sosiaalista, poliittista,
kulttuurista, taloudellista ja viestinnällistä järjestelmää. Sosiaalinen ja kulttuurinen ympäristö ovat
erityisen tärkeitä pienten lasten näkökulmasta. Aikuiset eivät muista, millaista oli olla lapsi.
Toisaalta taas maailma on muuttunut ja tekniikka on huimasti kehittynyt ja arkipäiväistynyt niistä
ajoista, kun nykypäivän aikuiset olivat itse lapsia. Saman ikäiset lapset, jotka ovat kasvaneet
keskenään erilaisissa sosiaalisissa ja fyysisissä ympäristöissä, eroavat mieltymyksiltään ja
taidoiltaan huomattavasti toisistaan. Käsittelin näitä eroavaisuuksia tarkemmin jo luvussa 2.1.
Käyttäjäkokemukseen vaikuttavat Hassenzahlin (2010, 16–19) mukaan tilanne, siihen liittyvät
henkilöt ja heidän keskinäiset suhteensa, sekä henkilöiden ja tuotteiden väliset suhteet. Tämä pätee
myös hauskuuden ja mielihyvän kokemiseen.
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Myös lasten henkilökohtaiset ominaisuudet vaikuttavat käyttäjäkokemukseen. Kuten jo edellä
mainittiin, yksilölliset erot saattavat olla huomattavia, vaikka lapset olisivatkin saman ikäisiä ja
kotoisin samalta asuinalueelta, jopa samasta perheestä. Viitekehyksen mukaiset lapsen
henkilökohtaiset ominaisuudet käsittävät ihmisen psykologisen luonteen, yhteiskunnallisen aseman
ja niistä johtuvat piirteet.
Kuvan 2 keskellä on viisi hauskuutta ja mielihyvää tuottavaa tekijää eli gratifikaatiota:
haasteellisuus ja kontrolli, sosiaaliset kokemukset, fantasia, luova ilmaisu sekä aktiviteetit keholle
ja aisteille. Perustarpeet, yhteiskunta ja konteksti sekä lapsen henkilökohtaiset ominaisuudet
vaikuttavat siis siihen, mitkä viidestä gratifikaatiosta kulloinkin korostuvat.
Kuvassa 2 oikealla on kuvattu attribuutit, jotka selittävät konkreettisemmin gratifikaatioiden
ominaisuuksia. Jokaiselle gratifikaatiolle on määritelty 3-4 attribuuttia, jotka lisäävät tuotteen
hauskuutta ja miellyttävyyttä. Mitä enemmän näitä attribuutteja on löydettävissä, sitä
hauskemmaksi ja miellyttävämmäksi tuote koetaan. Vanden Abeele ja Zaman kuitenkin painottavat,
että miellyttävän tuotteen ei ole tarkoitus sisältää kaikkia listassa mainittuja attribuutteja tai että
attribuuttien lista olisi täydellinen. Se on laadittu selittämään gratifikaatioiden sisältöä tuotteita
arvioitaessa ja auttamaan suunnittelijoita tekemään entistä hauskempia ja miellyttävämpiä tuotteita.

Gratifikaatiot

perustarpeet

Haasteellisuus ja
kontrolli

Sosiaaliset
kokemukset
yhteiskunta/
konteksti

Fantasia

Luova ilmaisu
yksilölliset
ominaisuudet
Aktiviteetit
keholle ja aisteille

Attribuutit
Sopivasti haasteita
Cool
Ruokkii uteliaisuutta
Tarjoaa jännitystä
Mahdollisuus yhteispeliin
Leikkiä aikuisen kanssa
Huomioi sisarukset
Antaa vallantunnetta
Rooliasut
Tarjoaa tarinan
Mielikuvitusmaailma
Sukupuoliroolit
Mahdollistaa itseilmaisun
Tallennetut, esiteltävät tulokset
Inspiraation lähde
Aktiviteettia koko keholle
Tarjoaa aistielämyksiä
Yllättäviä aistielämyksiä

Kuva 2: Tuotteiden miellyttävyyden viitekehys (suomennettu Vanden Abeele & Zaman, 2008)
Arvioin omassa tutkimuksessani lelutietokoneiden hauskuutta ja miellyttävyyttä sen perusteella,
miten viitekehyksen mainitsemat gratifikaatiot on otettu huomioon. Gratifikaatioiden huomioon
ottamista arvioin niiden sisältämien attribuuttien esiintyvyyden perusteella. Luvussa 6.2 olen
arvioinut kolmiportaisella asteikolla attribuuttien esiintyvyyttä tutkimuksessa mukana olevissa
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lelutietokoneissa. Asteikon avulla arvioitiin jokaisesta attribuutista ja jokaisesta lelutietokoneesta
erikseen, onko attribuuttia tuettu eli esiintyykö se lelutietokoneessa, ja mikäli sitä ei ole tuettu,
vaikuttaako se negatiivisesti käyttäjäkokemukseen. Esittelen seuraavaksi gratifikaatiot ja niiden
sisältämät attribuutit tarkemmin.
Haasteellisuus ja kontrolli
Lapset pitävät tehtävistä, jotka ovat tarpeeksi haasteellisia mutta ei liian vaikeita. Vanden Abeele ja
Zaman perustavat mallissaan näkemyksensä haasteellisuudesta Flow-teoriaan: liian helppoa
tehtävää pidetään tylsänä, liian haasteellinen tehtävä taas turhauttaa vaikeudellaan.
Lasten on voitava käyttää omaa taitotasoaan vastaavia tuotteita. Alle kouluikäiset lapset kokevat
oppimisen hauskaksi erityisesti silloin, kun opitaan lapsen mielestä mielenkiintoisia asioita. Lasten
mielestä on tärkeää, ettei tehtävän vaikeustaso ole ”vauvoille sopivaa”. Toisaalta lasten mielestä
tehtävä on cool, kun se sisältää paljon haastetta ja jopa vaaroja. Pelottavuuden ja jännittävyyden
kannalta on oltava kuitenkin hyvin tarkkoja, ettei lapsi koe tapahtumaa liian pelottavaksi.
Lapsille, joilla on nuorempia sisaruksia, on tärkeää näyttää osaavansa tehdä vaikeampia asioita
kuin mitä heidän nuoremmat sisaruksensa osaavat ja saavat tehdä. Nuoremmat sisarukset taas
haluavat olla yhtä hyviä kuin heidän vanhemmat sisaruksensa. Haasteellisuuteen luetaan taitotason
lisäksi myös tuotteen yllätyksellisyys ja lapsille luontaisen uteliaisuuden tyydyttäminen.
Lapset haluavat tuntea pystyvänsä kontrolloimaan tilannetta ja pelin etenemistä. Mahdollisuus
kontrollointiin on Vanden Abeelen ja Zamanin (2007) mukaan tärkeämpää nautinnon kannalta kuin
varsinainen kontrollin toteuttaminen.
Haasteellisuuden ja kontrollin gratifikaatio sisältää siis attribuutit: sopivasti haastetta, cool,
ruokkii uteliaisuutta ja tarjoaa jännitystä.
Sosiaaliset kokemukset
Sosiaalinen kokemus sisältää aktiviteetteja, joissa on tavalla tai toisella läsnä lapsen lisäksi myös
muita ihmisiä. Pienet lapset eivät vielä välttämättä osaa leikkiä yhdessä muiden kanssa, mutta he
silti pitävät tärkeänä aikuisen tai esimerkiksi sisarusten läsnäoloa leikin aikana. Sovellusten, pelien
ja muiden tuotteiden on siis tarjottava aktiviteetteja, jotka mahdollistavat yhdessäoloa muiden
kanssa.
Kuten jo kohdassa 2.1 mainittiin, vielä viisivuotiaan lapsen maailmankuva on itsekeskeinen ja
lapsi kokee olevansa maailmansa keskipiste. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei hän ole
kiinnostunut sosiaalisista kokemuksista. Kaikkein hauskimmiksi mainitut tapahtumat sisältävät
usein yhteistyötä vanhempien, sisarusten tai kavereiden kanssa. Myös tilanteet, joissa lapsi kokee
olevansa osa isompaa ryhmää, ovat suosittuja, vaikkei ryhmä toimisikaan aktiivisesti yhdessä
ryhmänä. Lisäksi lapsille on tärkeää, että he saavat olla johtajia ja päättää asioista, jotka vaikuttavat
myös muihin.
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Sosiaalisten kokemusten gratifikaatio sisältää siis seuraavia attribuutteja: mahdollisuus
yhteispeliin, mahdollisuus leikkiä aikuisen kanssa, huomioi sisarukset, antaa vallan tunteen muita
kohtaan.
Fantasia
Fantasia sisältää aktiviteetteja, joita lapsi ei voi tehdä reaalimaailmassa. 3-vuotiaasta asti lapset
pystyvät helposti kuvittelemaan objekteja ja tilanteita ilman samanaikaista linkkiä reaalimaailmaan.
Fantasian avulla lapset pystyvät rikkomaan reaalimaailman ja mielikuvitusmaailman rajoja.
Esimerkiksi roolileikkien avulla lapset voivat tuntea, että heillä on ominaisuuksia, joita heillä ei
oikeasti ole.
Rooliasuihin pukeutuminen ja fantasiarooleja tukevien objektien käyttö on lasten keskuudessa
hyvin suosittua. Hauskuus on taattua, kun lapsille tarjotaan fantasiamaailmaan siirtymistä
stimuloiva tarina. Sukupuolirooleja ei kuitenkaan saa sekoittaa, sillä lapset eivät halua leikeissään
vaihtaa toiseen sukupuoleen. Sukupuolineutraalit roolit ovat kuitenkin lasten mielestä
hyväksyttäviä.
Alle kouluikäisillä maaginen ajattelu on vielä tunnusomaista. Roolileikkien aikana raja
reaalimaailman ja mielikuvitusmaailman välillä usein katoaa. Lapset panostavat paljon
kuvitteelliseen elämäänsä ja rooliinsa. Usein lapset haluavat käyttää pukujaan ja muita roolileikin
tunnuksia myös varsinaisen leikin loputtua. Lapset haluavat rooliasujensa avulla pysyä
mielikuvitusmaailmassaan myös arkisten askareiden aikana.
Fantasian gratifikaatio sisältää siis attribuutit: mahdollisuus pukeutua rooliasuihin, tarjoaa
tarinan, mahdollisuus mielikuvitusmaailmaan ja sukupuolineutraalit roolit tai mahdollisuus rooliin,
joka on lapsen kanssa samaa sukupuolta.
Luova ilmaisu
Alle kouluikäisillä lapsilla on tarve ilmaista itseään jollakin huomiota herättävällä tavalla.
Esimerkiksi piirtämällä, maalaamalla, muotoilemalla, rakentamalla tai laulamalla luominen on
erittäin suosittua erityisesti 3–6-vuotiaiden keskuudessa. Lapset ovat tietoisia siitä, että he pystyvät
luomaan jotakin, ja he ovat siitä hyvin ylpeitä. Heillä on tarve saada tunnustusta ja huomiota muilta.
Samalla taiteelliset tuotokset ovat lapsille vaihtoehtoinen tapa ilmaista tunteita ja ajatuksia.
Itseilmaisua tukevien aktiviteettien tulisi olla inspiroivia ja ohjata lapsen toimintaa. Lapselle
tulisi tarjota esimerkkejä, mitä hän voi tehdä tuotteen avulla. Toisaalta lapsille on kuitenkin
annettava tarpeeksi liikkumavaraa toteuttaa omaa luovuuttaan. Tuotteen käytön tuloksena tulisi
syntyä jotakin, jota lapsi voi esitellä esimerkiksi vanhemmille ja josta jää pysyvä muisto.
Luovan ilmaisun gratifikaatio sisältää seuraavat attribuutit: mahdollisuus itseilmaisuun,
mahdollisuus tallentaa töitään ja esitellä niitä myöhemmin myös muille sekä tuote toimii
inspiraation lähteenä.
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Aktiviteetit keholle ja aisteille
Lapset ovat innokkaita liikkumaan ja käyttämään kaikkia aistejaan. He rakastavat asioita, jotka
liikkuvat, ääntelevät, sisältävät kirkkaita valoja, ovat ihanan pehmeitä tai tuoksuvat hyviltä.
Kutittelua, syleilyä tai kosketusta sisältävät pelit ovat lasten keskuudessa hyvin suosittuja. Lapset
rakastavat aktiviteetteja, joissa he voivat liikkua, esimerkiksi juosta ympäriinsä ja hyppiä
Aktiviteetit keholle ja aisteille gratifikaatio sisältää siis attribuutit: aktiviteettia koko keholle,
tuote tarjoaa aistielämyksiä ja tuote sisältää yllättäviä aistielämyksiä.
2.2.2. Käytettävyysongelmien vaikutus käyttäjäkokemukseen
Käyttäjäkokemus on käytettävyyttä laajempi näkemys. Siinä otetaan tehokkuuden, laadun ja
käyttäjän tyytyväisyyden lisäksi huomioon myös vuorovaikutuksen kognitiivinen, tunteisiin liittyvä,
sosiaalinen ja fyysinen näkökulma. Käyttäjäkokemus ikään kuin vie käytettävyyden sisälle oikeaan
käyttökontekstiin. (Cockton 2012)
Käytettävyys on oleellinen osa käyttäjäkokemusta. Mikäli tuotteen käytettävyys on huono, sen
käyttäjäkokemuskaan ei voi olla hyvä. Toisaalta käytettävyys ei voi olla hyvä, jos tuote ei ole
teknisesti toimiva. Miellän teknisen toimivuuden, käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen suhteen
toisiinsa samanlaiseksi kuin tarvehierarkian (Vanden Abeele & Zaman 2008) eri tasojen suhteen
toisiinsa: pyramidin kahden alemman tason (tekninen toimivuus ja käytettävyys) on oltava
kunnossa, jotta ylimmällä tasolla oleva käyttäjäkokemus voidaan saavuttaa (kuva 3).

KÄYTTÄJÄKOKEMUS
KÄYTETTÄVYYS
TEKNINEN TOIMIVUUS

Kuva 3: Teknisen toimivuuden, käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen suhde toisiinsa
Tuotteen miellyttävyyden viitekehys ei ota kantaa tuotteen mahdollisiin käytettävyysongelmiin.
Osa käytettävyysongelmista kuitenkin vaikuttaa oleellisesti viitekehyksessä mainittuihin
attribuutteihin. Hyvänä esimerkkinä tästä on liian vaikean navigointitapa, jonka takia tuotteesta
tulee liian haasteellinen. Otan viitekehyksen mukaisessa arvioinnissa käytettävyysongelmat ja muut
mahdolliset käyttäjäkokemuksen kannalta negatiiviset seikat huomioon antamalla attribuuteille
myös negatiivisia arvosanoja.
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2.3. Tiedonkeruumenetelmät lasten kanssa
Käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen tutkimusmenetelmiä voidaan luokitella monin eri tavoin.
Jaan
tutkimuksessani
haastattelumenetelmiin.

menetelmät

havainnointimenetelmiin,

kyselymenetelmiin

ja

Havainnointimenetelmiä
Havainnointimenetelmillä tarkoitetaan menetelmiä, joissa yksi tai useampi lapsi ensin käyttää
tuotetta joko vapaasti tai tutkijan ohjaamana. Havainnoinnin jälkeen tulokset analysoidaan tuotteen
käytön, lasten käyttäytymisen ja verbalisointien sekä testiä seuranneiden henkilöiden kommenttien
ja havaintojen perusteella. Menetelmiä käytetään erityisesti kentällä, jolloin voidaan tutkia tuotteen
toimivuutta mahdollisimman luonnollisissa olosuhteissa. Apuna voidaan käyttää video- ja
ääninauhoja.
Lasten kanssa tehtävään käytettävyystutkimukseen soveltuvia havainnointimenetelmiä ovat
observointi, käytettävyystesti, aktiivinen väliintulo, retrospektio ääneenajattelu, vertaisopetus ja
yhdessä keksiminen (Höysniemi 2005). Tässä tutkielmassa käytettiin havainnointimenetelmistä
observointia ja aktiivista väliintuloa.
Observointi eli käyttäjän havainnointi on vapaamuotoisin ja luonnollisin menetelmä. Käyttäjän
annetaan melko vapaasti kokeilla ja leikkiä tuotteen kanssa ilman ennalta määrättyjä tehtäviä.
Observointi soveltuu hyvin myös pienten lasten kanssa testaamiseen, koska he voivat käyttäytyä
spontaanisti ja luonnollisesti eikä heidän tarvitse noudattaa aikuisten laatimia tehtäviä. Menetelmän
haasteena on tarpeellisen testiaineiston vähyys ja muoto sekä keskittyminen testin kannalta
epäoleellisiin ominaisuuksiin ja asioihin. Aktiivinen väliintulo eroaa observoinnista lähinnä siten,
että testin vetäjä on etukäteen tarkkaan suunnitellut lapselle annettavat tehtävät. (Höysniemi 2005)
Haastattelumenetelmiä
Haastattelu on jäsennelty tapa hankkia tietoa suoraan toiselta ihmiseltä. Haastattelun avulla tutkijan
on mahdollista saada syvällisempää tietoa mieltymyksistä, asenteista ja käsityksistä. Haastattelussa
voi tulla esille ongelmia, joita ei ole havaittu käyttötilannetta havainnoimalla. Haastattelu on
joustava tekniikka, sillä haastattelija voi ohjata keskustelua painottumaan esiin nouseviin asioihin.
(Dix ym. 1993. s. 348–351).
Tässä tutkielmassa käytetään laddering-haastattelumenetelmää. Menetelmä on peräisin
kuluttajatutkimuksen alalta. Se sopii kuitenkin hyvin myös ihmisen ja tietokoneen välisen
vuorovaikutuksen tutkimiseen. Menetelmä perustuu merkitysten ja arvojen mielleyhtymäteoriaan
(Means-End Theory). Teorian avulla voidaan selvittää ja kuvailla, mitkä arvot vaikuttavat
kuluttajan käyttäytymiseen. Teorian mukaan kuluttaja tiedostamattaan kategorisoi saamansa
aistiärsykkeen hierarkkisen uskomustensa ketjun perusteella. Merkitysten ja arvojen
mielleyhtymäketju sisältää tuotteeseen liittyvät ominaisuudet, merkitykset ja arvot muodostaen
kolme hierarkkista tasoa. (Zaman 2007).
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Useimpien hauskuutta arvioivien menetelmien avulla tutkitaan, kuinka hauska tai miellyttävä
tuote on. Laddering-haastattelun avulla pyritään kuitenkin ensisijaisesti selvittämään, miksi tuote
on hauska tai miksi se ei ole hauska (Zaman 2007). Haastattelussa pyritään löytämään tuotteesta
haastateltavan mielestä hauskuutta tai miellyttävyyttä lisäävät ominaisuudet (ensimmäinen taso),
niiden merkitys haastateltavalle (toinen taso) sekä niihin liittyvät haastateltavalle tärkeät arvot
(kolmas taso). Vanden Abeele ja Zaman toteavat, että alle kouluikäisten lasten kanssa on
mahdollista käyttää laddering-haastattelumenetelmää, mutta vasta yli viisivuotiaat kykenevät
etenemään tasolta toiselle tutkimusten tulosten kannalta luotettavalla tavalla. (Vanden Abeele &
Zaman 2010)
Tämä vai tämä -metodi (This-or-that) on yksinkertainen haastattelumenetelmä tuotteiden
keskinäisen paremmuuden vertaamiseen. Tämä vai tämä -metodi sopii hyvin alle kouluikäisten
lapsien kanssa testaamiseen yksinkertaisuutensa ansiosta. Tuotteita verrataan pareittain näyttämällä
tuotteita käyttäjälle ja kysymällä esimerkiksi: ”Kumpi on hauskempi, tämä vai tämä?” Lapsi
osoittaa tuotetta, jonka hän haluaa valita. (Zaman & Vanden Abeele 2007)
Kyselymenetelmiä
Kyselyjen avulla voidaan kartoittaa suurten ihmisryhmien mielipiteitä nopeasti ja tehokkaasti.
Vastauksia on myös helpompi ja nopeampi analysoida ja verrata toisiinsa kuin
havainnointimenetelmillä tai haastatteluilla kerätyssä aineistossa. (Dix ym. 1993. s. 348–351)
Käytin tutkimuksessani erityisesti lapsien kokeman hauskuuden kartoittamiseen suunniteltuja
kyselymenetelmiä: Hymiömittaria, Hauskuuslajittelijaa ja Taas-Taas -taulukkoa. Hymiömittari
(Smileyometer) on yksinkertaistettu Likert-asteikko, jossa on viisi tasoa. Tasoja havainnollistetaan
lapsille hymiöiden avulla. Lasta pyydetään merkitsemään se naama, joka hänen mielestään
parhaiten kuvaa ennakko-odotuksia tuotteesta ja toteutunutta hauskuutta tuotteen käytön jälkeen.
Hymiömittari soveltuu sekä tuotteeseen liittyvien odotusten että käytön aikana koetun hauskuuden
mittaamiseen. (Read ym. 2002)
Hymiömittari (kuva 4) on todettu lasten mielestä helpoksi metodiksi. Se ei kuitenkaan ole
luotettava mittari, jos kyseessä on pienillä lapsilla toteutettu tutkimus. Alle kymmenvuotiaat lapset
valitsivat tutkimuksissa merkittävästi enemmän ääripään, parhaan mahdollisen arvon kuin yli
kymmenvuotiaat. (Read & MacFarlane 2006)

Kuva 4: Hymiömittari (Read ym. 2002)
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Erityisesti vertailevaa hauskuutta voidaan arvioida Hauskuuslajittelijan (Fun Sorter) avulla
(kuva 5). Lajittelija on taulukko, jossa voidaan vertailla esimerkiksi rinnakkaistuotteita tai erilaisia
käyttöliittymätyyppejä asettamalla ne paremmuusjärjestykseen. Menetelmä soveltuu myös pienten
lasten kanssa toteutettavaan hauskuuden arviointiin, kun taulukkoa täytetään tekstin sijaan
esimerkiksi vertailtavien tuotteiden kuvilla varustetuilla korteilla. (Read ym. 2002).

Kuva 5: Hauskuuslajittelija (Read ym. 2002)
Toiminnan pariin palaamista voidaan arvioida Taas-Taas -taulukon (Again-Again -table) avulla
(kuva 6). Taulukon vasempaan sarakkeeseen listataan tarkasteltava toiminta. Lapsen tehtävänä on
merkitä jokaiselle riville, haluaako hän palata toiminnan pariin uudelleen. Vaihtoehtoina ovat
”kyllä, ehkä ja ei”. (Read ym. 2002)
Taas-Taas -taulukko perustuu teoriaan, jonka mukaan henkilö tekee uudelleen asioita, joista hän
pitää (Read 2008). Näin ollen metodi sopii erityisesti pitkittäistutkimukseen.

Kuva 6: Taas-Taas -taulukko (Read ym. 2002)
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Kyselytutkimuksen vastauksia analysoitaessa on huomioitava, että erityisesti pienet lapset
haluavat miellyttää muita. He eivätkä halua antaa huonoa arvostelua, jotta he eivät pahoita testaajan
ja testattavien tuotteiden mieltä. (Höysniemi 2005)
Taas-Taas -taulukon on todettu olevan muita edellä mainittuja tapoja luotettavampi metodi
erityisesti pienillä lapsilla. Kun lapsilta kysytään, käyttäisivätkö he tuotetta uudelleen, myös pienet
lapset antavat herkemmin rehellisen mielipiteensä ja suhteensa tuotteeseen, eivätkä niinkään yritä
miellyttää tuotteen tekijää. (Read & MacFarlane 2006)
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3. Tutkimusasetelma
Tässä luvussa esittelen tutkimukseeni osallistuneet lapset sekä tutkimuksen kohteena olleet
lelutietokoneet. Esittelen tässä luvussa myös tutkimukseni ajallisen etenemisen ja tutkimuksen
viitekehyksen. Lopuksi selostetaan, miten käytettyjä tutkimusmenetelmiä sovellettiin tutkimuksen
aikana.
3.1. Osallistujat
Pitkittäistutkimukseen osallistui kaksi lasta, jotka ovat keskenään sisaruksia. Heidän molemmat
vanhempansa ovat ICT-alalla, joten kodissa on useita tietokoneita ja paljon erilaisia laitteita, kuten
Wii ja PlayStation 3 -pelikonsolit. Molemmat lapset ovat hyvin pienestä asti leikkineet FisherPricen lelupuhelimella, jonka avulla opetellaan numeroita ja kirjaimia sekä kuunnellaan lyhyitä
melodioita. Molemmat lapset ovat pelanneet huoltoasemien leikkinurkkauksessa ajanvietepelejä,
jotka toimivat kosketusnäytöllä. Helinän ollessa noin kaksivuotias he saivat leikkeihinsä mukaan
käytöstä poistetut oikean tietokoneen näppäimistön ja hiiren. Leikki on ollut lähinnä näppäinten
napsuttelua ja vanhempien tietokoneenkäytön matkimista.
Helinä
Helinä oli tutkimuksen alkaessa 4,5-vuotias. Helinä ei ollut ennen tutkimuksen alkua itse vielä
aktiivisesti käyttänyt oikeaa tietokonetta, mutta hän oli vanhempiensa avulla keskustellut
sukulaistensa kanssa Skypen välityksellä. Helinä on melko arka käyttämään ”oikeita” laitteita,
mutta lelutietokoneiden käyttöönotossa hän ei arastellut.
Ennen tähän tutkimukseen osallistumista Helinä oli käyttänyt muutaman kerran kaverillaan
lasten Muumi-tietokonetta. Muut tutkimuksessa mukana olevat tietokoneet olivat hänelle uusia.
Monien pikkutyttöjen tavoin Helinäkin pitää erityisesti vaaleanpunaisesta ja violetista. Hän on
hyvin tietoinen siitä, mikä on tyttöjen ja mikä poikien juttuja. PetShop-tavarat ovat ehdottomasti
tyttöjen juttuja. Muumit sekä Ystäväni Tiikeri ja Nalle Puh ovat hänen mielestään sekä tyttöjen että
poikien juttuja. Helinä pitää niistä kaikista, mutta kaikkein eniten PetShopeista.
Helinä ei vielä osaa lukea, mutta hän on erittäin kiinnostunut kirjaimista. Hän osaa laskea
yksinkertaisia yhteen- ja vähennyslaskuja yksinumeroisilla luvuilla. Helinällä on taipumuksia pyrkiä
heti täydelliseen suoritukseen. Hän turhautuu ja suuttuu, jos hän ei heti osaa esimerkiksi pelata
jotakin peliä. Turhautumisen jälkeen hän ei enää halua pelata kyseistä peliä. Ensivaikutelmalla on
siis merkittävä rooli siinä, haluaako Helinä jatkaa laitteen käyttöä.
Sakari
Sakari on Helinän pikkuveli. Hän oli tutkimuksen alkaessa 3-vuotias. Hän on kiinnostunut
teknisistä laitteista ja kokeilee niitä rohkeasti. Hän ei ollut ennen tutkimuksen alkua itse käyttänyt
oikeaa tietokonetta, mutta hän on jo pitkään katsellut kiinnostuneena, kun hänen isänsä pelaa
PlayStation 3:lla ja Wiillä. Sakari on luonteeltaan melko rauhallinen eikä hän hermostu, jos hän ei
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heti onnistu tehtävässä täydellisesti. Sakari ei ollut ennen tutkimuksen alkua käyttänyt lasten
lelutietokoneita.
Sakari pitää autoista ja jääkiekosta. Hän pitää erityisesti sinisestä, muttei ole kovinkaan tarkka
tai edes kiinnostunut väreistä. Omien sanojensa mukaan hän pitää kaikista väreistä. Sakari pitää
kaikista tutkimuksessa mukana olevista tietokoneista eikä koe PetShopin olevan liian tyttömäinen.
Sakari osaa laskea kymmeneen, muttei hän vielä aina tunnista kaikkia numeroita. Hän ei osaa
vielä lukea eikä hän ole edes kovinkaan kiinnostunut kirjaimista ja numeroista.
3.2. Laitteet
Tässä kohdassa esitellään tutkimuksessa mukana olevat tietokoneet.
Littlest PetShop
Littlest PetShop-tietokone (myöhemmin pelkkä PetShop) perustuu Hasbron tuotemerkkiin, joka on
rakennettu eläinkaupan lemmikkieläimien ympärille. Tietokone on söpöjen lemmikkiensä ja
violetti-vaaleanpunaisen värityksensä perusteella suunnattu erityisesti tytöille. Tietokoneen
välityksellä voi leikkiä kolmen hahmon kanssa: Hellyyttävän kissan, Nenäkkään apinan ja
Rempseän koiran.
Tutkimuksessa mukana olevista koneista PetShop-tietokone muistuttaa ulkonäöltään eniten
oikeaa kannettavaa tietokonetta (kuva 7). Se on myös mukana olevista koneista sisällöltään
monipuolisin. Koneen sisältämät tehtävät on jaettu seitsemään osioon: Internet-tila, Äidinkieli,
Matematiikka, Logiikka, 2. kieli: Englanti, Pelit ja Tietovisa (kuva 8). Internet-tila sisältää muun
muassa virtuaalilemmikkien salaisia kansioita, jotka sisältävät kuvia ja elokuvia. Tietovisa-osio
sisältää tietoa eläimistä ja tietoon perustuvan tietovisan. Sekä Internet-tila että tietovisa-osio ovat
rakenteeltaan monitasoisia. Koska kone on kaksikielinen, sen avulla voi harjoitella myös ruotsia.
Tietokoneen näppäimistö mukailee QWERTY-näppäimistöä. Kirjaimet å, ä ja ö on yhdistetty
numeronäppäimiin 1–3. Välimerkit puuttuvat koneesta kokonaan, sillä koneen sisältämissä
tehtävissä niitä ei tarvita. Nuolinäppäimet on sijoitettu näppäimistön alle, niiden paikka ja muoto
mukailee oikean kannettavan tietokoneen kosketuslevyä. Näppäimistössä on muutamia
erikoisnäppäimiä, joista suurin osa liittyy kuviteltuun Internet-tilaan. Näppäimistön lisäksi
koneeseen kuuluu irrotettava hiiri, jossa on nuolinäppäimet, OK-painike ja paluu-painike.
Käyttäjä voi leikisti keskustella PetShop-lemmikkien kanssa. Koneessa on ”nettikamera”,
joka ponnahtaa auki liukukytkimellä. Kamera ei ole oikea, vaan kameran linssiä muistuttava
muovinpalanen. Kone kommunikoi käyttäjän kanssa puhuttujen lauseiden, eläinten äännähdysten
ja musiikin sekä kuvien ja tekstin avulla. Käyttäjä voi syöttää vastauksia koneen esittämiin tehtäviin
vain näppäimistön ja hiiren avulla. Koneen kansi on 11 tuumaa, mutta kannessa oleva
mustavalkoinen näyttö vain 4 tuumaa.
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Kuva 7: PetShop-tietokoneen näppäimistö ja kone kansi suljettuna.

PETSHOP-tietokone

Internettila

Äidinkieli

5
tehtävää

10
tehtävää

Matematiikka

Logiikka

8
tehtävää

5
tehtävää

2. kieli:
Englanti

6
tehtävää

Pelit

6
tehtävää

Tietovisa

10
tehtävää

Kuva 8: PetShop-tietokoneen pelien hierarkia

Nalle Puh
Nalle Puh- tietokoneessa seikkailevat hahmot perustuvat Disneyn 2000-luvulla tekemään tv-sarjaan
nimeltä ”Ystäväni Tiikeri ja Nalle Puh”. Sarjassa Puh, Tiikeri ja Risto Reippaan korvannut Emmi ja
Emmin koira Pilkku ratkovat ystäviensä ongelmia Puolen Hehtaarin metsässä.
Koneen ulkomuoto on värikäs ja esimerkiksi numeronäppäimet ovat hunajapurkin muotoisia
(kuva 9). Koneessa on kiinteä kantokahva ja koneen päällyskannessa on kohokuvio Nalle Puhin
kasvoista. Koneessa on ison hunajapurkin näköinen kiinteä hiiri, jota voi painaa ja liikauttaa
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vasemmalle, oikealle, ylös ja alas (kuva 9). Tietokoneen näppäimistö on aakkosjärjestyksessä.
Kirjainten lisäksi näppäimistöltä löytyvät numeronäppäimet 1-10 sekä väreiltään ja muodoiltaan
erilaisia toimintanäppäimiä kuten pelikategorian valintaan käytettävät näppäimet. Kirjaimista v ja
w, x ja y, z ja å sekä ä ja ö on yhdistetty samoihin näppäimiin, joista jälkimmäisen kirjaimen saa
valittua painamalla samaan aikaan shift-näppäintä.
Koneen sisältämät tehtävät on jaettu neljään osioon: Kirjaimet, Sanat, Numerot ja Pelit (kuva
10). Koska kone on kaksikielinen, sen avulla voi harjoitella myös ruotsia. Kirjaimiin liittyvät kuvat
on sijoitettu palkkeihin, joiden toisella puolella kuvatekstit ovat suomeksi ja toisella ruotsiksi (Kuva
9).
Kone kommunikoi käyttäjän kanssa puhuttujen lauseiden ja musiikin sekä kuvien ja tekstin
avulla. Käyttäjä voi syöttää vastauksia koneen esittämiin tehtäviin vain näppäimistön ja
”hunajapurkkihiiren” avulla. Koneen soikion muotoisen kannen läpimitta on 10 tuumaa, mutta
kannessa oleva mustavalkoinen ruutu on vain 4 tuumaa.

Kuva 9: Nalle Puh-tietokoneen kansi suljettuna ja koneen näppäimistö.

NALLE PUH -tietokone

Kirjaimet

Sanat

Numerot

Pelit (ja musiikki)

4
peliä

4
peliä

4
peliä

4
peliä

Kuva 10: Nalle Puh-tietokoneen pelien hierarkia
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Muumi
Muumi-lelutietokone perustuu Tove Janssonin luomiin Muumi-hahmoihin ja tuotemerkkiin.
Koneen ulkonäössä on käytetty runsaasti kirkkaita värejä ja Muumi-hahmoja.
Koneessa on aakkosellinen näppäimistö. Kirjaimista x ja å, y ja ä sekä z ja ö on yhdistetty
samoihin näppäimiin, joista jälkimmäisen kirjaimen saa valittua painamalla samaan aikaan shiftnäppäintä. Kirjainten lisäksi koneessa on pianon koskettiminakin toimivat numeronäppäimet sekä
muutama erikoisnäppäin: virtanappi ”on/off”, shift, lyhyen sävelmän soittava ”musiikki”, enter ja
kysymyksen toistava ”toistaa”. Kiinteällä johdolla koneessa kiinni olevassa hiiressä on
nuolinäppäimet ylös, alas, oikealle ja vasemmalle. Niiden yläpuolella on leveä enter-näppäin (kuva
11).
Muumi-tietokone on tutkimuksessani mukana olevista lelutietokoneista yksinkertaisin niin
navigoinniltaan kuin sisällöltäänkin. Siinä on vähiten pelejä ja sen valikkorakenne on yksitasoinen
(kuva 12). Navigointi pelistä toiseen tapahtuu liukukytkimen avulla. Yksinkertaisuutensa ansiosta
kone on lukutaidottomille helpoin navigoida. Lisäksi se on ainoa pelkästään suomenkielinen kone.
Kone kommunikoi käyttäjän kanssa puhuttujen lauseiden, musiikin ja erilaisten äänten sekä
kuvien avulla. Käyttäjä voi syöttää vastauksia koneen esittämiin tehtäviin vain näppäimistön ja
hiiren avulla. Koneen kannen läpimitta on 13 tuumaa, mutta mustavalkoinen näyttö on vain 4
tuumaa. (kuva 11)

Kuva 11: Muumi-koneen näppäimistö ja kone kansi suljettuna.
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MUUMI-tietokone

12 peliä

Kuva 12: Muumi-tietokoneen pelien hierarkia
Tabletti
Tabletti-lelutietokoneen mallina on käytetty oikeita tabletti-tietokoneita, mutta kosketusnäytön
sijasta siinä on pieni LCD-näyttö. Koneen läpimitta on 12 tuumaa, mutta mustavalkoinen näyttö on
vain 3,5 tuumaa (kuva 13).
Näytön alla on tabletin virtuaalinäppäimistöä jäljittelevä aakkosellinen näppäimistö. Kirjaimista
x ja å, y ja ä sekä z ja ö on yhdistetty samoihin näppäimiin, joista jälkimmäisen kirjaimen saa
valittua painamalla samaan aikaan shift-näppäintä. Numeronäppäimet ovat kirjainten yläpuolella
näppäimistön ensimmäisellä rivillä. Lisäksi näppäimistöllä on erikoisnäppäimiä, kuten toisto,
ohjeet, vastaus, shift, enter sekä nuolinäppäimet ylös, alas, oikealle ja vasemmalle. Oikeaan
tietokoneen näppäimistöön verrattuna tablet-lelutietokoneen enter-näppäin on samanlainen ja
samassa paikassa kuin oikean tietokonenäppäimistön välilyönti. Vastaus-näppäintä painamalla kone
kertoo tehtävään oikean vastauksen. Oma vastaus hyväksytään enter-näppäintä painamalla (kuva
13).
Koneen pinta on tasainen: näppäimet ovat kuvia koneen muovisessa etupaneelissa ja jokaisen
näppäinkuvan alla on sensori, joka tunnistaa painallukset. Käyttäjä ei saa tuntopalautetta siitä, onko
näppäimen painaminen onnistunut.
Kone sisältää kielellisten ja matemaattisten taitojen opettelun lisäksi erilaisia pelejä, kuten
muisti- ja logiikkapelejä (kuva 14). Sillä voi myös kuunnella lyhyehköjä sävelmiä ja soittaa itse.
Soittamiseen tarvittava näppäimistö on yhdistettynä kirjainnäppäimiin. Ne voi tunnistaa siitä, että
kirjaimen lisäksi näppäimessä lukee nuotin nimi: do, re, mi, fa, so, la tai si. Perusasteikon lisäksi
näppäimistöstä löytyy myös puolisävelaskeleet. Koska kone on kaksikielinen, sen avulla voi
harjoitella myös ruotsin kieltä.
Ohjekirjan mukaan tuote sopii yli 4-vuotiaille lapsille, mutta monet sen peleistä sopivat
mielestäni parhaiten lukemaan ja kirjoittamaan opetteleville. Myös navigointi pelistä toiseen vaatii
joko hyvää muistia tai lukutaitoa. Navigointiin on tarjottu kahta erilaista tapaa: syöttää
numerokoodi tai valita valikosta. Näppäimistön ja ruudun välissä on kahdessa rivissä yhteensä
kahdeksan erikoisnäppäintä, joista ylärivissä ensimmäisenä vasemmalla olevaa näppäintä
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painamalla kone pyytää syöttämään halutun pelin numerokoodin. Ylärivin muista näppäimistä
avautuvat (vasemmalta oikealle) kielellisten, matemaattisten ja mm. musiikkipelien valikot.
Alarivillä on näppäimet käyttöliittymän kielen valintaan, äänenvoimakkuuteen, näytön kirkkauteen
sekä äänien vaimentamiseen. (kuva 13)
Kone kommunikoi käyttäjän kanssa puhuttujen lauseiden, musiikin ja erilaisten äänten sekä
kuvien ja tekstin avulla. Käyttäjä voi syöttää vastauksia koneen esittämiin tehtäviin vain
näppäimistön avulla.

Kuva 13: Tabletin ulkomuoto ja näppäimistö

TABLETTI-tietokone

Kieli

Matematiikka

Musiikki ja pelit

15
peliä

15
peliä

10
peliä

Kuva 14: Tablet-tietokoneen pelien hierarkia
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3.3. Tutkimusaikataulu
Tutkimus alkoi juhannuksena 2011, jolloin lapset saivat ensimmäistä kertaa kolme lelutietokonetta
käyttöönsä. Ensikäyttökokemuksia havainnoitiin pitkällä lomamatkalla.
Lomamatkan jälkeen lapset saivat vapaasti käyttää tietokoneita kotonaan, tarvittaessa
vanhempiensa avustuksella. Aluksi Helinä halusi pelata tietokoneilla – varsinkin PetShop-koneella
– taukoamatta, jolloin vanhempien piti puuttua pelaamiseen. Alkuinnostuksen laannuttua Helinä
pelasi koneilla noin kerran viikossa, Sakari hyvin harvoin. Helinä pelasi keskimäärin puoli tuntia
kerrallaan, Sakari viihtyi kotioloissa koneen ääressä vain muutamia minuutteja eikä hän innostunut
erityisemmin mistään koneesta.
Syksyllä 2011 lapsille annettiin ensimmäistä kertaa mahdollisuus pelata itse oikealla
tietokoneella. Sakari pelasi oikealla kannettavalla tietokoneella pelejä Pikku Kakkosen internetsivuilla. Helinä ei uskaltanut itse pelata pelejä, mutta katseli kiinnostuneena vierestä veljensä
pelaamista. Loppusyksyllä Sakari pääsi testaamaan myös oikealla tablet-tietokoneella pelaamista ja
ihastui heti täppäilyyn ja Angry Birds -peliin.
Jouluna 2011 Sakari sai joululahjaksi tablettia muistuttavan lelutietokoneen, jota lapset
kokeilivat aluksi vanhempiensa avulla kotioloissa. Vaikka Sakari ei erityisemmin halunnut itse
pelata tabletti-tietokoneellaan, hän oli alusta asti hyvin tarkka siitä, ettei kukaan saa käyttää konetta
ilman hänen lupaansa.
Loppiaisena koneita testattiin uudelleen pitkällä lomamatkalla. Matkan aikana tarkkailtiin
erityisesti sitä, miten käyttö oli muuttunut kesän automatkaan verrattuna lasten harjoiteltua
koneiden käyttöä omaan tahtiinsa syksyn aikana.
Helmikuussa 2012 koneiden miellyttävyyttä ja hauskuutta testattiin hymiömittarin, Tämä vai
tämä -metodin ja laddering-menetelmän avulla. Testit järjestettiin lasten kotioloissa. Tarkoituksena
oli selvittää lasten omia mielipiteitä erityisesti koneiden hauskuudesta ja haasteellisuudesta sekä
testata eri tutkimusmetodien soveltuvuutta alle kouluikäisten lasten kanssa testattaessa.
Maaliskuussa Helinä ja Sakari tutustuivat vanhempiensa avulla paremmin Pikku Kakkosen
Internet-sivujen peleihin. Tällä kertaa myös Helinä halusi itse kokeilla pelien pelaamista. Helinä
oppi pian navigoimaan Pikku Kakkosen internet-sivuilla pelistä toiseen. Pian sen jälkeen hän osasi
navigoida paremmin myös PetShop-tietokoneella pelistä toiseen.
Huhtikuussa 2012 koneita testattiin kolmannen kerran lomamatkalla. Menomatkan aluksi
Helinälle annettiin tehtäväksi testata tietokoneiden matemaattisia pelejä. Observoinnin lisäksi
aineistoa kerättiin Taas-Taas -taulukon avulla. Paluumatkalla testattiin, mitä tietokoneita Helinä
haluaa itse käyttää ja kuinka hyvin hän pystyy pelaamaan tietokoneilla täysin itsenäisesti. Autossa
pelaamisen lisäksi tarkkailtiin, kuinka paljon koneiden käyttö kiinnosti lapsia kyläpaikassa. Sakari
oli matkan aikana hieman kipeä, hän ei kiinnostunut tietokoneista eikä halunnut pelata niillä.
Juhannuksena 2012 koneita testattiin lasten kanssa uudelleen kotioloissa. Erityistä huomiota
kiinnitettiin tällä kertaa pidempiaikaisen käyttämiskokemuksen tuomien muutosten lisäksi eri
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tietokoneissa olevien keskenään samantapaisten pelien vertailuun. Testit toteutettiin tasan vuosi
koneiden ensikäytön jälkeen. Observoinnin lisäksi aineistoa kerättiin hymiömittarin, Taas-Taas taulukon, Hauskuuslajittelijan ja Tämä vai Tämä -metodin avulla verraten eri metodeilla saatuja
vastauksia toisiinsa. Lisäksi kerättyä aineistoa verrattiin helmikuussa kerättyyn testiaineistoon sekä
lomamatkoilla tehtyihin havaintoihin.
Kuvan 15 keskellä olevan aikajanan oikealle puolelle on merkitty tutkimuksen aikana tehdyt
testit ja lasten itsenäinen lelutietokoneiden käyttö. Janan vasemmalle puolelle on listattu muita
käyttäjäkokemuksen muutoksen kannalta oleellisia tapahtumia vuoden varrelta.

Juhannus 2011

1. lomamatka:
PetShop, Nalle Puh ja
Muumi -koneiden
ensikäyttöä

Sakari: oikean
kannettavan
tietokoneen ja
tabletin käyttöä

Joulu 2011

Tabletin ensikäyttö kotioloissa

2. lomamatka loppiaisena:
muutokset puolen vuoden aikana

Helinä innostuu
Pikku Kakkosen
netin peleistä

Hiihtoloma 2012

Testejä kotioloissa:
eri menetelmien testausta

Helinä oppii
navigoimaan pelistä
toiseen itsenäisesti
Pääsiäinen

3. lomamatka: verrokkipelit ja
laitteiden itsenäinen käyttö

Juhannus 2012

Lopputestit kotioloissa:
verrokkipelit, muutokset vuoden
aikana

Kuva 15: Tutkimuksen aikajana
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3.4. Tutkimuksen viitekehys
Tutkimuksen empiirisessä osassa pyrin selvittämään, millaisia käytettävyysongelmia lapset
kohtaavat lelutietokoneilla pelatessaan, kuinka hauskoja ja miellyttäviä lelutietokoneet ovat sekä
kuinka käyttäjäkokemukset ja havainnot käytettävyysongelmista muuttuivat pitempiaikaisen käytön
aikana. Samalla vertailen eri tutkimusmetodien soveltuvuutta ja luotettavuutta omassa
tutkimuksessani.
Kartoitin käytettävyysongelmia havainnoimalla lasten pelaamista lelutietokoneilla
automatkoilla ja lasten kotona. Luokittelin havaitut käytettävyysongelmat Andren et al. (2001)
luoman interaktiokehän kolmen osa-alueen mukaan. Osa-alueet ovat toiminnan suunnittelu,
palautteen arviointi ja fyysinen toiminta. Olen koonnut tarkemmat kuvaukset osa-alueista
taulukkoon 1.
Toiminnan suunnitteluun

Palautteen arviointiin

Fyysiseen toimintaan

liittyvät ongelmat

liittyvät ongelmat

liittyvät ongelmat

Ongelmia syntyy, kun käyttäjä Ongelmia syntyy tuotteen
muodostaa vääriä mielikuvia
antamasta epäselvästä
tuotteen toiminnasta
palautteesta

Ongelmia syntyy tuotteen
fyysisistä ominaisuuksista

Taulukko 1: Käytettävyysongelmien kategoriat
Tarkastelen lelutietokoneiden hauskuutta ja miellyttävyyttä lasten omien kokemusten lisäksi
myös Vanden Abeelen ja Zamanin (2008) luomaan tuotteen miellyttävyyden viitekehykseen
listattujen attribuuttien perusteella. Kaikki viitekehyksen sisältämät viisi tuotteen miellyttävyyttä
lisäävää gratifikaatiota on jaettu vielä kolmeen tai neljään attribuuttiin. Arvioin attribuuttien avulla
sisältääkö tuote vaaditun gratifikaation tunnuspiirteet. Tuotteen miellyttävyyttä lisäävät
gratifikaatiot ja niihin liittyvät attribuutit on esitelty tarkemmin tämän tutkielman luvussa 2.2.
Kuten jo luvussa 2.2.1 mainittiin, kaikkien viitekehyksessä olevien attribuuttien ei oleteta
esiintyvän kaikissa hauskoissa ja miellyttävissä tuotteissa. Monet attribuuteista eivät sovi
lelutietokoneen attribuuteiksi ja jotkut gratifikaatiot eivät lelutietokoneen kannalta ole niin tärkeitä
kuin toiset. Eiväthän oikeatkaan kannettavat tietokoneet tarjoa aktiviteettia koko keholle, joten sitä
on turha vaatia lelutietokoneilta, eikä aktiviteettien puuttumisella ole negatiivisia vaikutuksia
käyttäjäkokemukseen. Korostan gratifikaatioista lelutietokoneissa haasteellisuutta ja kontrollia,
luovaa ilmaisua ja aktiviteetteja aisteille. On tärkeää, että koneiden sisältämät pelit vastaavat lapsen
taitotasoa ja hän tuntee pystyvänsä hallitsemaan pelitilannetta. Luova ilmaisu ja aktiviteetit aisteille
ovat tärkeitä, sillä ne viihdyttävät lasta esimerkiksi tylsillä automatkoilla, mutta lelutietokoneiden ei
ole tarkoituskaan tarjota aktiviteetteja koko keholle. Sosiaaliset kokemukset ja fantasia eivät ole
oleellisia lelutietokoneiden kannalta.
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Jokaisesta koneesta arvioin kolmiportaisella asteikolla, kuinka hyvin kukin attribuutti on
tuotteessa otettu huomioon. Mikäli attribuutti esiintyy koneessa, kone saa +1 pisteen. Mikäli
attribuuttia ei esiinny koneessa, mutta sen puuttumisella ei ole havaittu olevan vaikutusta
käyttäjäkokemukseen, kone saa 0 pistettä. Mikäli attribuutti ei esiinny tuotteessa ja sen
puuttumisella on havaittu olevan negatiivisia vaikutuksia käyttäjäkokemukseen, kone saa -1 pisteen.
Mitä enemmän kone on saanut positiivisia arvoja, sitä paremmin kyseinen miellyttävyyttä lisäävä
gratifikaatio on tuotteessa otettu huomioon. Lopuksi vertasin viitekehyksen perusteella tehtyjä
päätelmiä vuoden aikana eri metodien avulla keräämääni aineistoon ja havaintoihin lasten omista
käyttäjäkokemuksista. Lisäksi pohdin, miten havaitut käytettävyysongelmat vaikuttavat hauskuuden
ja miellyttävyyden kokemuksiin.
Kaikissa tutkimuksessani mukana olevissa koneissa on pelejä äidinkielen ja matematiikan
taitojen harjoitteluun sekä vähintään yksi musiikkiin liittyvä peli. Vertasin koneita toisiinsa paitsi
kokonaisuuden perusteella, myös vertaamalla samankaltaisia pelejä keskenään. Näissä
verrokkipeleissä idealtaan sama peli on toteutettu käyttämällä erilaisia käyttöliittymäratkaisuja.
Selvitin eri metodien avulla, millaiset ratkaisut olivat lasten mielestä hauskimpia ja miellyttävimpiä.
3.5.

Käytetyt metodit

Käytin havainnointia pääasiallisena metodina tutkittaessa lelutietokoneiden käyttöä lomamatkoilla
ja lasten kotioloissa. Havainnoinnin lisäksi opastaminen oli tarpeen erityisesti ensimmäisillä
käyttökerroilla, koska lapset eivät aluksi osanneet käyttää koneita itsenäisesti. Lapset saivat itse
valita, mitä koneita ja pelejä he haluavat pelata, paitsi kolmannen lomamatkan ensimmäisellä
automatkalla, jolloin käytin aktiivista väliintuloa, eli minä määräsin etukäteen laaditun
suunnitelman mukaisesti koneiden järjestyksen ja pelattavat pelit.
Laddering-menetelmällä pyrin selvittämään, miksi lapset valitsivat juuri tietyt tietokoneet ja
miksi toiset koneet jäivät vähemmälle huomiolle. Käytin metodia hyvin pintapuolisesti, lähinnä
muiden metodien apukeinona eikä tuloksia ole raportoitu erikseen. Testien yhteydessä lasta
pyydettiin antamaan vastauksille perusteluja, joiden avulla pyrin löytämään testien tuloksille
syvällisempiä merkityksiä.
Käytin laddering-haastattelua apuna myös havainnoidessa tietokoneiden käyttöä automatkojen
aikana. Lapset kommentoivat herkästi tekemiään ja huomaamiaan asioita leikkiessään koneiden
kanssa. Kun lapsi nosti esille jonkin käyttäjäkokemukseen liittyvän seikan, kysyin häneltä miksi hän
sanoi niin. Keskustelua jatkettiin, kunnes olimme yhdessä lapsen kanssa löytäneet mielipiteeseen
johtavan syyn tai niin kauan, kun lapsi oli halukas sitä jatkamaan.
Hymiömittarilla arvioin koneen tai pelien yleistä hauskuutta ja käytön helppoutta. Koneita ei
testitilanteessa verrattu toisiinsa vaan jokainen kone tai peli arvioitiin erikseen.
Piirsin hymiöt A4-kokoisille papereille, yksi hymiö paperia kohden. Järjestin paperit lattialle
lapsen eteen esille järjestykseen niin, että surulliset hymiöt olivat lapsen vasemmalla puolella,
neutraali hymiö suurin piirtein suoraan lapsen edessä ja nauravat hymiöt lapsen oikealla puolella.
Aluksi selitin lapselle, mitä erilaiset hymiöt tarkoittavat. Sen jälkeen annoin lapselle lelutietokoneen
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ja pyysin häntä viemään koneen sen hymiön päälle, jollaiseksi arvioi sen hauskuuden tai
helppouden. Kun lapsi oli vienyt koneen paikalleen, kysyin häneltä haluaako hän perustella
vastaustaan. Mikäli lapsi halusi kertoa valinnalleen perusteluja, yritin laddering-menetelmän avulla
johtaa syvällisempiä syitä lapsen tekemälle valinnalle.
Koneet vietiin hymiöiden päälle yksitellen, eli edellinen kone otettiin pois ennen kuin seuraavan
arviointi alkoi. Pyrin tällä välttämään sitä, että lapset arvioisivat koneita ja pelejä verraten niitä
toisiin koneisiin tai toisten koneiden sisältämiin peleihin.
Hauskuutta arvioitaessa hymiömittarin ääripäissä naurava hymiö tarkoitti todella hauskaa ja
surullinen hymiö todella tylsää. Helppoutta arvioitaessa naurava hymiö tarkoitti sitä, että lapsi koki
osaavansa käyttää konetta tai yksittäistä peliä täysin itsenäisesti. Surullinen hymiö puolestaan
tarkoitti sitä, että lapsi ei omasta mielestään osannut käyttää konetta tai peliä lainkaan ilman apua.
Pyysin lapsia hauskuuslajittelijalla vertailemaan koneita toisiinsa ja arvioimaan koneiden
hauskuutta neljän eri ominaisuuden perusteella: toimii parhaiten, on hauskin, on helpoin sekä on
ulkonäöltään hienoin. Kuten jo lasten kehitystä käsittelevässä kohdassa mainittiin (kohta 2.1), alle
kouluikäiset lapset kykenevät luokittelemaan asioita kerrallaan vain yhden ominaisuuden
perusteella. Näin ollen lapselle saattaa tuottaa vaikeuksia arvioida koneiden hauskuutta ja
miellyttävyyttä yleisesti.
Toteutin hauskuuslajittelijan konkreettisesti samaan tapaan A4-papereita käyttämällä kuin
hymiömittari, mutta tällä kertaa hymiöiden tilalla oli numerot 1-4. Molemmat testeihin osallistuvat
lapset ymmärtävät jo näiden numeroiden järjestyksen ja merkityksen. Pyysin lasta valitsemaan
omasta mielestään parhaiten toimivan tietokoneen ja asettamaan sen numero yhden päälle.
Seuraavaksi pyysin häntä valitsemaan mielestään toisiksi parhaiten toimivaan tietokoneen ja
asettamaan sen numero kahden päälle, ja niin edelleen, kunnes kaikki neljä konetta olivat
numeroiden päällä. Tämän jälkeen koneet otettiin takaisin sivuun ja sama tehtävä toistui lapsen
järjestäessä koneet ensin hauskuuden, sitten helppouden ja lopuksi ulkonäön hienouden mukaan.
Lapset itse käyttivät esteettisiä ominaisuuksia arvioitaessa termiä ”hienous”.
Taas-Taas -taulukon avulla pyrin selvittämään, haluaako lapsi pelata juuri pelaamaansa
yksittäistä peliä vielä joskus uudelleen. Käytin metodia erityisesti verratessa eri koneiden sisältämiä
samankaltaisia pelejä toisiinsa. Koska lapset eivät osaa lukea, päätin toteuttaa taulukon sanallisesti.
Kysyin lapselta, haluaako hän pelata kyseistä peliä vielä joskus uudelleen, kyllä, ehkä vai ei.
Tämä vai tämä -metodilla pyrin hauskuuslajittelijan tavoin vertaamaan koneita toisiinsa.
Testissä käytiin läpi kaikki mahdolliset tuoteparit kysymällä lapselta, jos hän saisi ottaa pitkälle
automatkalle mukaan vain yhden koneen ja vaihtoehtoina olisi vain tämä pari, kumman hän valitsisi
”tämän vai tämän”. Jokaisesta parista valittu tuote sai pisteen. Lopuksi laskin tuotteiden saamat
pisteet yhteen ja katsoin, mikä tuotteista oli saanut eniten pisteitä eli mikä tuote on tullut valituksi
useimmin.
Kuten jo aiemmin kyselymenetelmien esittelyssä mainitsin (kohta 2.3), lapsilla on luontainen
halu miellyttää, eivätkä he halua tuottaa pahaa mieltä arvostelun kohteille antamalla huonoja
arvosanoja. Näin ollen kyselyillä saatujen vastausten oikeellisuutta on arvioitava kriittisesti. Tästä
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syystä käytin erityisesti koneiden keskinäiseen vertailuun useampaa, keskenään melko samanlaista
metodia ja vertasin niiden avulla saatuja vastauksia vielä lomamatkoilla tekemiini havaintoihin.
Kaikissa testeissä pyrin käyttämään lapsille ominaisia ja tuttuja termejä, kuten esimerkiksi
hauskaa, tylsää, tosi vaikeaa ja tosi helppoa. Näin pyrin varmistamaan, että lapsi ymmärtää vaaditut
tehtävät ja niiden vastausvaihtoehdot.
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4. Havainnot
Olen koonnut tähän lukuun vuoden kestäneen tutkimukseni aikana tehdyt havainnot lomamatkoilla
autossa ja arkena lasten kotona. Lomamatkoja tehtiin yhteensä kolme: juhannuksen jälkeen
kesäkuussa 2011, loppiaisena tammikuussa 2012 ja pääsiäisenä huhtikuussa 2012. Tarinaan on
hakasulkuihin merkitty taulukon 2 mukaisesti jo kohdassa 3.4 esitellyt käytettävyysongelmien
kategoriat ja kohdan 2.2.1 mukaiset hauskuuteen ja miellyttävyyteen vaikuttavat gratifikaatiot.
Käytettävyysongelmien kategoriat

Tuotteen miellyttävyyden gratifikaatiot

Toiminnan suunnittelun ongelma

Keho ja aistit

Palautteen arvioinnin ongelma

Haasteellisuus ja kontrolli

Fyysisen toiminnan ongelma

Fantasia
Sosiaaliset kokemukset
Luova ilmaisu

Taulukko 2: Käytettävyysongelmien kategoriat ja gratifikaatiot
4.1. Ennakko-odotukset
Ennen koneiden hankkimista kokeilin erilaisia lasten lelutietokoneita kaupoissa ja tuttavien luona.
Ennen tutkimuksen alkua oletin Muumi-tietokoneen olevan paras valinta lukutaidottomille lapsille,
koska pelistä toiseen siirtyminen on Muumi-tietokoneessa kaikkein helpointa. PetShop-tietokonetta
pidin liian vaikeana lukutaidottomalle, koska siinä on niin paljon toimintoja, että pelistä toiseen
siirtyminen vaatii joko lukutaitoa tai erinomaista muistia. Oletin myös Nalle Puh-tietokoneen
käytön olevan haastavaa navigoinnin takia. Myöhemmin mukaan tulleesta tablet-tietokoneesta
minulla ei ollut ennakko-odotuksia.
Koneiden hankinta sai tutkimukseen osallistuvilta lapsilta erinomaisen vastaanoton. Ennen
ensimmäistä käyttökertaa erityisesti Helinä ei olisi malttanut odottaa, että hän saisi käyttää koneita.
Helinä näki koneet ensimmäistä kertaa juhannusviikon keskiviikkona, mutta hänelle annettiin lupa
käyttää niitä vasta juhannuksen jälkeen maanantaina, jolloin alkoi ensimmäinen automatka. Koko
loppuviikon ajan Helinä kyseli: ”Onko nyt jo maanantai? Milloin lähdetään matkalle?” Odotukset
olivat näin ollen erittäin korkealla.
4.2. Juhannus 2011 – ensikäyttökokemukset ensimmäisellä lomamatkalla
Ensikäyttökokemuksia kerättiin havainnoimalla ensimmäisellä lomamatkalla heti juhannuksen 2011
jälkeen. Lomamatka käsitti yhteensä 3 automatkaa ja niiden välissä muutaman päivän pituisia
oleskeluja lasten sukulaisten luona. Lomamatka kesti yhteensä noin viikon.
Loman ensimmäinen automatka kesti noin 3 tuntia. Sakari istui farmariauton etupenkillä
kuljettajan vieressä, Helinä istui takapenkillä Sakarin takana, minä kuljettajan takana niin, että
minulla oli näköyhteys molempiin lapsiin. Sakarin toimia oli kuitenkin hieman hankalampi
tarkkailla enkä voinut auttaa häntä koneen käytössä. Sen sijaan Helinän toimia pystyin
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tarkkailemaan hyvin tarkasti ja neuvoin häntä samalla koneiden käytössä. Taulukkoon 3 on koottu
lasten lelutietokoneilla leikkimiseen käyttämät ajat ensimmäisellä lomamatkalla ensimmäisen
automatkan aikana.
Muumi

PetShop

Nalle Puh

Sakari

20

0

20

Helinä

0

171

0

Taulukko 3: Pelaamiseen käytetty aika minuutteina,
1. lomamatkan 1. automatka
Helinän kokemukset ensimmäisellä automatkalla
Helinä mieltyi heti PetShop-tietokoneeseen erityisesti sen ulkonäön takia [Keho ja aistit]. Hän piti
erityisesti nettikameraa tosi hienona, koska se on violetti! Hän ei halunnut pelata muilla koneilla
koko automatkan aikana. Helinä ei osannut heti itse avata koneen kantta automatkan aikana vaan
noin puoli tuntia perille pääsemisen jälkeen [Fyysisen toiminnan ongelma]. Ennen sitä kansi
avattiin kymmenkunta kertaa. Hankaluuksia tuotti myös pelin valitseminen [Toiminnan
suunnittelun ongelma]. Koska Helinä ei osannut vielä lukea, hän ei osannut navigoida pelistä
toiseen, ellei peli ollut valikossa ensimmäisenä. Myös vastauksen hyväksyminen OK-näppäimellä
unohtui aluksi lähes aina [Toiminnan suunnittelun ongelma]. Sekaannusta lisää se, että aina mitä
tahansa näppäintä painettaessa kone ääntelee eli antaa palautetta jo ennen kuin käyttäjä on
hyväksynyt vastauksensa OK-näppäimellä [Palautteen arvioinnin ongelma].
Helinä pelasi matkan aikana erityisesti Labyrintti-peliä, jota hän oppi pelaamaan
omatoimisesti jo muutaman kerran jälkeen. Hän sai pelistä onnistumisen tunteita [Haasteellisuus ja
kontrolli] päästessään labyrintin läpi ja koneen eläinhahmon antaessa palautetta: ”Littlest PetShop
lemmikit ovat todella iloisia! Olet selvä voittaja!” Koneen antama palaute tarjosi Helinälle myös
leikinaiheen, sillä hän alkoi leikkiä kisaavansa labyrintissä lemmikkien kanssa. [Fantasia]
Labyrintin lisäksi Helinä pelasi myös Käärme-peliä ja Eläintietoa. Käärme-peli on vanhoista
matkapuhelimista tuttu matopeli. Eläintiedossa koneen ruudulla pyörii tekstinä tietoa käyttäjän
valitsemasta eläimestä. Eläintieto-valikossa on myös eläimiin liittyviä tietovisoja. Labyrintti oli
ehdottomasti suosituin peli.
Ensimmäisen käyttökerran perusteella Helinä piti PetShop-koneesta todella paljon. Ongelmia
tuottivat erityisesti vastauksen hyväksyminen OK-nappulaa painamalla, koneen antaman palautteen
tulkitseminen ja pelistä toiseen siirtyminen. Suurin osa peleistä jäi vielä kokeilematta, sillä ne
vaikuttivat lapsen mielestä liian vaikeilta [Toiminnan suunnittelun ongelma]. Vaikka PetShopkoneen lemmikkihahmot miellyttivät [Fantasia] ja nettikamera ihastutti erityisesti värinsä ansiosta,
niihin liittyvä Chat-toiminto lemmikkien kanssa alkoi jo kahden kerran jälkeen häiritä [Toiminnan
suunnittelun ongelma].
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Perille päästyämme kysyin Helinältä mielipidettä PetShop-koneesta. Helinä kuvasi koneen
käyttöä ”pikkuvauvan kokoisen vaikeaksi”. Koneen käyttö oli siis vaikeaa, mutta ei liian vaikeaa
koneen synnyttämään innostukseen verrattuna. [Haasteellisuus ja kontrolli]
Sakarin kokemukset ensimmäisellä automatkalla
Sakari ei itse osannut heti päättää, käyttääkö hän ensin Muumi- vai Nalle Puh -tietokonetta. Valitsin
hänelle Muumi-koneen, koska pidin sitä helpompana kolmevuotiaalle. Viiden minuutin kuluttua
poika ilmoitti, ettei hän pelaa enää, mutta innostui kokeilemaan konetta vielä toiset viisi minuuttia.
Totesin heti, että vaikka Muumi-tietokoneessa on helppo siirtyä pelistä toiseen, koneen peleistä
suurin osa on liian vaikeita 3-vuotiaalle [Toiminnan suunnittelun ongelma]. Noin kymmenen
minuutin käytön jälkeen Sakari halusi vaihtaa Muumi-koneen Nalle Puhiin. Nalle Puhia hän jaksoi
käyttää noin 20 minuuttia. Erityisesti sävelmien soittaminen kiinnosti Sakaria [Luova ilmaisu].
Nalle Puh-koneessa pelien valitseminen on 3-vuotiaalle vielä hankalaa [Toiminnan suunnittelun
ongelma]. Pilven, tähden, mansikan ja kukkasen muotoiset, värikkäät näppäimet kuitenkin
houkuttelivat kokeilemaan [Keho ja aistit]. Valitettavan usein kävi niin, että aikuisen valittua
Sakarin pyynnöstä tietyn pelin, poika painoi jotakin jännän muotoista näppäintä ja vaihtoi
vahingossa peliä [Toiminnan suunnittelun ongelma].
Nalle Puh-koneen käytön jälkeen Sakari halusi käyttää Muumi-konetta uudelleen. Hän kokeili
”Etsi missä on”-peliä, mutta peli vaikutti vielä liian hankalalta itsenäisesti pelattavaksi. Osa
ongelmista selittyy sillä, että osa koneessa olevista sanoista ei ole lapsille tuttuja [Toiminnan
suunnittelun ongelma]. Vaikeita sanoja ovat muun muassa camping, gaselli, quickstep ja
wienerleipä. Onnistuttuaan pari kertaa löytämään oikean sanan Sakari ilmoitti, ettei hän jaksa enää
pelata, ja antoi koneen pois. Vähän sen jälkeen hän nukahti päiväunille. Ensimmäisen käyttökerran
perusteella Sakari piti erityisesti siitä, että hän sai koneet pitämään hassuja ääniä [Keho ja aistit].
Ensimmäisessä lomakohteessa
Perille päästyämme Helinä leikki PetShop-tietokoneen kanssa, lähinnä Labyrintti-peliä, koko
loppupäivän. Hän tarvitsi apua pelin pelaamiseen vain harvakseltaan. Vieläkään hän ei halunnut
vaihtaa PetShop-konetta muihin ja kun Sakari olisi vuorostaan halunnut kokeilla PetShop-konetta,
tuli tappelu. Illan aikana Helinä suostui välillä kokeilemaan muitakin koneita, mutta vaihtoi
korkeintaan 10 minuutin päästä takaisin PetShop-koneeseen, ettei Sakari vain vie sitä häneltä
[Sosiaaliset kokemukset]! Sakari käytti illan aikana Nalle Puh- ja Muumi-koneita muutamaan
otteeseen, mutta korkeintaan 5 minuuttia kerrallaan. Edelleen mielenkiintoisinta oli saada aikaiseksi
hauskoja ääniä. Molemmat lapset alkoivatkin heti ensikäytön jälkeen kutsua koneita
äänitietokoneiksi.
Lomamatkan aikana lelutietokoneet kiinnostivat erityisesti Helinää niin paljon, että niiden
käyttöä piti jo rajoittaa. Helinä ei olisi halunnut lähteä ulos tai leikkiä millään muulla kuin PetShop-
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tietokoneella. Sakari taas olisi halunnut käyttää myös PetShop-konetta, lähinnä siksi, että Helinäkin
piti siitä kovasti! [Sosiaaliset kokemukset]
Toisessa lomakohteessa ja paluumatkalla
Lomamatkan toisella automatkalla tie oli mutkaisempaa ja ilma kuumempaa kuin ensimmäisellä
automatkalla, joten tietokoneiden käytön havainnointi oli hankalampaa. Matka kesti noin kaksi
tuntia. Helinä halusi matkan aikana pelata vain PetShop-koneella. Hän pelasi jälleen lähinnä
Labyrintti-peliä.
Perille päästyämme Helinä halusi ehdottomasti esitellä varsinkin PetShop-konetta saman
ikäisille sukulaistytöille, joilla itsellään oli Hello Kitty -tietokone. Sakari halusi Muumi-koneen,
muttei pelannut sillä taaskaan 5 minuuttia kauempaa. Ilta päättyi koneiden takavarikointiin ja
itkuun, koska Helinä ei olisi halunnut muiden käyttävän PetShop-konetta ja siitä alettiin tapella.
Varmuuden vuoksi koneet annettiin käyttöön seuraavan kerran vasta automatkalla kotiin.
Helinä halusi taas ehdottomasti PetShop-koneen, Sakaria eivät koneet enää kiinnostaneet.
Pian lähdön jälkeen PetShop-koneessa alkoi pyöriä teksti, jossa sanottiin, että Apinan salaisessa
kansiossa on uusia salaisia elokuvia. Löysin koneen ohjekirjasta tiedon, että lemmikkien salaisiin
kansioihin aukeaa still-kuvia, elokuvia ja musiikkikappaleita sitä mukaan, kun käyttäjä pelaa pelejä.
Mitä paremmin käyttäjä pelaa pelejä, sitä nopeammin salaisiin kansioihin avautuu uusia juttuja.
Kuitenkin salaiset kansiot on vaikea löytää [Toiminnan suunnittelun ongelma]. Tarvitsin ohjekirjan
löytääkseni ne ensimmäisellä kerralla ja myöhemmin tarvitsin harjoitusta noin 10 kertaa, ennen
kuin osasin ulkoa neuvoa Helinää navigoimaan tiettyyn kansioon. Navigoinnin vaikeudesta
huolimatta salaiset kuvat ja elokuvat alkoivat kiinnostaa Helinää niin paljon, ettei hän matkan
aikana mitään muuta enää tehnytkään [Keho ja aistit]. Neuvoin aina, miten kansiosta toiseen
vaihdetaan.
4.3. Kesä ja syksy 2011 – koneiden käyttöä kotioloissa
Kesän ja syksyn 2011 aikana koneiden käyttö jatkui itsenäisesti ja lasten vanhempien avustamana
kotioloissa. Lapset saivat vapaasti käyttää tietokoneita kotonaan. Aluksi Helinä halusi pelata
erityisesti PetShop-koneella lähes taukoamatta, jolloin vanhempien piti puuttua pelaamiseen.
Alkuinnostuksen laannuttua Helinä pelasi koneilla noin kerran viikossa, Sakari hyvin harvoin.
Helinä valitsi lähes aina PetShop-koneen. Muut koneet eivät häntä kiinnostaneet kymmentä
minuuttia kauempaa kerrallaan, mutta PetShopilla hän pelasi keskimäärin 30 minuuttia kerrallaan.
Sakari viitsi pelata lelutietokoneilla korkeintaan 10 minuuttia kerrallaan. Hän ei varsinaisesti
pelannut mitään peliä, vaan paineli nappeja, joista tuli hassuja ääniä. Sakari pelasi kaikilla kolmella
koneella yhtä paljon.
Helinä osaa itse navigoida PetShop-tietokoneessa jokaisen valikon ensimmäiseen peliin.
Muumi-koneessa hän pystyy sulavasti siirtymään itsenäisesti pelistä toiseen. Nalle Puhin ja Tabletin
kaikkien pelien avaamiseen Helinä tarvitsee aikuisen apua. Sakari tarvitsee apua navigoinnissa
kaikissa muissa paitsi Muumi-koneessa. [Haasteellisuus ja kontrolli]
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Loppusyksyllä lapset saivat mahdollisuuden käyttää itse ensimmäistä kertaa oikeita
tietokoneita. Lapset saivat halutessaan pelata pelejä Pikku Kakkosen internetsivuilla. Peleissä
käyttäjän tehtävänä oli valita objekteja hiirtä liikuttamalla ja klikkaamalla. Hiiren liikuttaminen oli
vielä kömpelöä, mutta kursorin liikkumisnopeuden hidastamisen myötä hiiren käyttö alkoi sujua
paremmin. Helinä ei halunnut itse pelata pelejä, mutta katsoi kiinnostuneena vierestä Sakarin
pelatessa. Kuten jo aiemmin mainittiin, Helinä on arka kokeilemaan uusia asioita.
Lapset saivat loppusyksyllä myös testata oikealla, lainassa olleella tablet-tietokoneella peliä,
jossa objekteja tuhottiin ”täppäämällä”. Samalla hän innostui pelaamaan Angry Birdsiä. Helinä ei
taaskaan halunnut itse pelata kumpaakaan peliä, mutta hän seurasi tiiviisti vieressä, kun muut
perheenjäsenet pelasivat. Erityisesti tablet-tietokone oli Sakarille todella mieluinen, sillä hän olisi
halunnut pelata sillä senkin jälkeen, kun tabletti palautettiin takaisin omistajalleen. Sakari totesi
vanhemmilleen useasti: ”Pitäisköhän meillekin hankkia semmoinen pelilauta?”
Syksyn 2011 aikana kauppoihin oli ilmestynyt uusia lelutietokoneita lapsille. Valikoima oli
laajentunut muun muassa tabletti-tietokonetta muistuttavalla lelutietokoneella, jollaisen Sakari sai
jouluna 2011 lahjaksi. Tabletti-lelutietokone otettiin mukaan tutkimukseen tasan puoli vuotta
tutkimuksen alkamisen jälkeen. Heti ensimmäisillä käyttökerroilla todettiin, että suurin osa tablettitietokoneen peleistä on liian vaikeita lapsille, jotka eivät osaa lukea, kirjoittaa ja laskea [Keho ja
aistit]. Huomio kiinnittyi erityisesti suomenkieliseen möreään miesääneen ja sen antamiin
epätarkkoihin ohjeisiin. Ohje voi olla esimerkiksi: ”Paina näppäintä!”, kun käyttäjän pitää painaa
numeronäppäintä. [Palautteen arvioinnin ongelma]
Sakari otti joululahjansa vastaan innostuneena, mutta hän raivostui kokeiltuaan sen sisältämiä
pelejä, koska ne olivat hänelle aivan liian vaikeita [Toiminnan suunnittelun ongelma]. Osa
raivostumisesta oli selitettävissä myös sillä, että odotukset oikean tabletti-tietokoneen käytön
jälkeen olivat paljon korkeammalla kuin mitä lelutabletin käyttäminen todellisuudessa pystyi
tarjoamaan. Kuitenkin Sakari oli heti alusta asti tarkka siitä, ettei kukaan saanut käyttää hänen
tabletti-tietokonettaan ilman hänen lupaansa! Toisaalta kysyttäessä lupa irtosi aina helposti.
[Sosiaaliset kokemukset]
4.4. Loppiainen 2012 – toinen lomamatka
Tutkimukseen kuuluva toinen lomamatka toteutettiin loppiaisviikonloppuna 2012. Nyt
havainnoinnin kohteena olivat kaikki neljä lelutietokonetta. Matkan aikana tarkkailin erityisesti sitä,
miten käyttö oli muuttunut kesän ensimmäiseen lomamatkaan verrattuna, kiinnostiko jokin tietty
kone nyt enemmän tai vähemmän kuin kesällä, mitä pelejä lapset halusivat pelata, ja niin edelleen.
Lapset saivat itse valita, mitä konetta ja pelejä he käyttävät. Pyysin kuitenkin Helinää kokeilemaan
myös Tablet-tietokonetta, joka oli nyt mukana lomamatkalla ensimmäistä kertaa.
Matkan aikana molemmat lapset istuivat farmariauton takapenkillä, minä istuin etupenkillä.
Näin ollen saman tietokoneen eri pelien keskinäistä käyttöaikaa oli hankalampaa seurata kuin kesän
automatkoilla. Taulukkoon 4 on koottu lasten lelutietokoneilla leikkimiseen käyttämät ajat toisen
lomamatkan ensimmäisen automatkan aikana.
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Taulukko 4: Pelaamiseen käytetty aika minuutteina,
2. lomamatka, 1. automatka
Sakarin kokemukset
Sakari ei matkan aluksi halunnut mitään koneista käyttöönsä. Myöhemmin hän valitti, ettei hänellä
ole mitään tekemistä. Kun kysyin, haluaisiko hän pelata jollakin tietokoneella, Sakari valitsi
Muumi-koneen.
Sakari pelasi Muumi-koneen kanssa noin 15 minuuttia. Hän ei varsinaisesti taaskaan pelannut
mitään erityistä peliä, vaan leikki lähinnä siitä lähtevillä äänillä [Keho ja aistit]. Nopeasti
painamalla koneesta saa ”sämplättyä” hassuja ääniä. Äänet naurattivat kaikkia paikalla olevia.
Sakari ei osannut avata koneen kantta itse [Fyysisen toiminnan ongelma], mutta hän sai kuitenkin
koneen päälle itse.
15 minuutin kuluttua Sakari kyllästyi Muumi-koneeseen ja halusi PetShop-koneen. Jälleen
kerran Sakari leikki koneen päästämillä äänillä. Kone sanoo aina avaamisen jälkeen ennen
nettikameran avaamista: ”Avaa nettikamera!”. Sakari toisteli lausetta useasti annettuaan koneen
pois noin 10 minuutin käytön jälkeen. Sen jälkeen hän alkoi seurata siskonsa puuhia Nalle Puhkoneen parissa.
Loppumatkan aikana Sakari halusi vielä Muumi-koneen uudelleen käyttöönsä. Hän pelasi ”etsi
missä on” peliä noin 5 minuuttia. Pelin pelaaminen onnistui jo hyvin vieraampien sanojen tultua
tutummiksi.
Muumi-koneen jälkeen Sakari otti Nalle Puh-koneen. Tälläkään kertaa hän ei varsinaisesti
pelannut mitään peliä vaan soitteli sävelmiä [Keho ja aistit] ja nauratti muita hassuilla äänillä
[Sosiaaliset kokemukset]. Nalle Puh-koneen kanssa vierähti 5 minuuttia. Sakari ei halunnut käyttää
tabletti-tietokonetta automatkan aikana, sillä hän oli jo kotona raivostunut siihen, ettei hän osannut
pelata mitään sen peleistä [Toiminnan suunnittelun ongelma].
Helinän kokemukset
Helinä aloitti automatkan pelaamalla PetShop-tietokoneella tuttua Labyrintti-peliä, jonka etsimiseen
ja pelaamiseen hän ei enää tarvitse apua. Labyrintti on omassa valikossaan ensimmäinen peli. Sen
jälkeen hän halusi katsella mielikuvituskavereidensa kanssa salaisia kuvia ja elokuvia, joiden
etsimiseen ja kansiosta toiseen siirtymiseen hän tarvitsi aikuisen apua [Toiminnan suunnittelun
ongelma]. Elokuvien katselun jälkeen hän pelasi vielä vähän aikaa Labyrintti-peliä. PetShoptietokoneen kanssa pelatessa aikaa vierähti yhteensä tunti.
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PetShop-koneen jälkeen annoin Helinälle tabletti-tietokoneen. Pienen protestin jälkeen hän
suostui käyttämään sitä ja pelaamaan ”mehiläissieppari”-peliä, jota oli yhdessä vanhempiensa
kanssa jo harjoitellut jouluna kotioloissa. Mehiläisten sieppaaminen ei kuitenkaan viihdyttänyt
Helinää 5 minuuttia kauempaa.
Tabletin jälkeen Helinä halusi Muumi-koneen. Tällä kertaa koneessa kiinnosti erityisesti
”Äänet, nuotit ja eläinten äänet”- peli. Kirjainnäppäintä painamalla kone antaa näppäimen päällä
olevaan kuvaan liittyvän äänen [Keho ja aistit]. Esimerkiksi K-kirjainta (niin kuin kukko)
painamalla saa kukon kiekaisun. Saman pelin avulla voi myös käyttää numeronäppäimiä pianon
koskettimina. Muumi-kone viihdytti noin 15 minuuttia, jonka jälkeen Helinä piti taukoa.
Myöhemmin Helinä valitsi Nalle Puh-tietokoneen käyttöönsä. Tällä kertaa hän kuunteli
sävelmiä, sävelsi omia sävelmiä ja pelasi ”Etsi minut”-peliä [Luova ilmaisu]. Pelien etsimiseen hän
tarvitsi aikuisen apua. Sen jälkeen hän halusi pelata jotain muuta. Ehdotin kirjoittamisen
harjoittelua, mutta Helinältä tuli tiukka vastaus: ”En mä osaa! EI!” Hän kertoi lopulta haluavansa
pelata peliä, jossa etsitään vihjeen perusteella yhteensopivaa kuvaa. Hän muisti pelanneensa sitä itse
aiemminkin. Peli oli melko vaikea eikä Helinä aina ymmärtänyt koneen antamaa vihjettä
[Toiminnan suunnittelun ongelma], mutta motivaatio pelin pelaamiseen oli suuri, sillä hän pelasi
peliä epäonnistumisista huolimatta lähes puoli tuntia hyvin keskittyneesti [Haasteellisuus ja
kontrolli]. Suurin osa ongelmista johtui siitä, että neljään näppäimeen on jokaiseen sijoitettu kaksi
kirjainta ja niihin liittyvää kuvaa. Helinälle tuotti ongelmia painaa yhtä aikaa Shift-näppäintä ja
kirjainta [Fyysisen toiminnan ongelma]. Lisäksi hän ei ymmärtänyt, minkä kirjaimen yhteydessä
Shift-näppäintä piti painaa [Toiminnan suunnittelun ongelma]. Ongelma koskee lähinnä
skandinaavisia kirjaimia (å, ä ja ö) ja muutamia aakkosten viimeisiä kirjaimia: v, w, x, y ja z.
Kuvien etsimisen jälkeen Helinä pelasi vielä ”Lasketaan”- peliä ja sen jälkeen hän sävelsi vielä
hetken omia sävelmiä [Luova ilmaisu]. Sen jälkeen hän antoi koneen Sakarille. Nalle Puh -koneen
parissa Helinältä vierähti yhteensä peräti 90 minuuttia!
Muita huomioita
Matkan päätteeksi huomattiin uusi käytettävyyteen liittyvä ongelma. Missään lelutietokoneessa ei
ole taustavaloa, joten niitä ei voi käyttää pimeässä [Fyysisen toiminnan ongelma]. Esimerkiksi
talvella pitkillä automatkoilla koneista ei ole pitkään iloa, koska valoisa aika on lyhyt. Oikeassa
tietokoneen ruudussa olisi taustavalo, mutta lelutietokoneissa on kaksi etua verrattuna oikeisiin
kannettaviin tietokoneisiin ja tabletti-tietokoneisiin. Ensinnäkin lelutietokoneet toimivat AAparistoilla. Siinä missä kannettavan tietokoneen akku kestää parhaimmillaan 2 tuntia,
lelutietokoneen paristot toimivat vähintään puoli vuotta. Toiseksikin lelutietokoneet eivät kuumene,
kuten kannettavat tietokoneet ja tabletit. Lelutietokoneiden käytössä ei ole vaaraa, että lapsi polttaa
ihonsa, vaikka hän pitäisi konetta sylissään usean tunnin ajan.
Tabletti-tietokoneen eduksi havaittiin sen ulkomuoto: pienen kokonsa ansiosta se on helpompi
ojentaa takapenkiltä eteen ja toisinpäin. Muissa tietokoneissa avattu kansi ja hiiret vaikeuttavat
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siirtelyä [Fyysisen toiminnan ongelma]. Helinä osaa avata lelutietokoneiden kannet itse, mutta
Sakari ei.
Paluumatka
Perillä lomakohteessa tietokoneita ei käytetty. Paluumatkalla kumpikaan ei aluksi ottanut koneita
käyttöönsä. Loppumatkasta Helinä halusi pelata sillä aikaa kun Sakari nukkui päiväunia.
Helinä halusi jälleen ensimmäisenä PetShop-koneen. Hän halusi pelata ”kivi, paperi, sakset”peliä, jota hän muisti pelanneensa syksyn aikana kotonakin. Sen jälkeen hän halusi pelata
yhdistettyä nopeus- ja muistipeliä, jota hän kutsui ”nuolipeliksi, jossa tulee musiikkia”. Muutaman
minuutin pelattuaan hän totesi: ”Tää on vähän vielä liian vaikee. Mut kokeillaan tätä uudestaan
sitten kun mä oon kuus!” Helinästä on tullut alkutalven aikana itsenäisempi ja vähän rohkeampi
kokeilemaan uusia asioita.
Nopeus- ja muistipelin jälkeen Helinä halusi pelata kaupunkiajoa, joka oli myös tullut tutuksi
syksyn itsenäisen käytön aikana. Muutaman kerran jälkeen hän halusi vaihtaa peliä. Valitsin
muistipelin, jonka tiesin olevan yksi syksyn aikana tutuksi tulleista peleistä. Pelin pelaaminen meni
muuten hyvin, mutta jälleen kerran Helinällä oli aluksi vaikeuksia muistaa hyväksyä vastauksensa
OK-näppäimellä [Toiminnan suunnittelun ongelma].
PetShop-kone kiinnosti tunnin ajan, jonka jälkeen Helinä halusi vaihtaa Muumi-koneeseen.
Muumi-koneella Helinä kuunteli taas ääniä ja soitti itse ”Tuiki, tuiki tähtönen”-kappaleen, jota hän
oli kotona vanhempiensa avulla harjoitellut kosketinsoittimilla. Helinä leikki Muumi-koneen kanssa
noin 20 minuuttia, jonka jälkeen olimme perillä.
4.5. Pääsiäinen 2012 – kolmas lomamatka
Kolmas lomamatka toteutettiin pääsiäisenä. Ennen sitä, maaliskuun aikana, Helinä ja Sakari
tutustuivat vanhempiensa avulla Pikku Kakkosen Internet-sivujen peleihin laajemmin. Tällä kertaa
myös Helinä halusi itse kokeilla pelien pelaamista.
Muutaman käyttökerran jälkeen Helinä osasi jo itse navigoida pelistä toiseen. Tämä vaikutti
myös lelutietokoneiden käyttöön, sillä maaliskuun aikana Helinä pyysi usein aikuista näyttämään
PetShop-tietokoneesta jonkin uuden pelin, jota hän ei ollut vielä pelannut. Näin ollen Helinä oppi
pelaamaan uusia pelejä. Pian Helinä osasi jo itse navigoida PetShop-tietokoneella pelistä toiseen.
Tähän asti hän oli osannut valita vain pelit, jotka olivat valikoissa ensimmäisinä.
Kolmanteen lomamatkaan mennessä Helinä oli oppinut navigoimaan itsenäisesti myös salaisiin
kansioihin. Sakarin mielenkiinto koneita kohtaan oli vähentynyt entisestään. Kolmannen
lomamatkan aikana Sakari oli vielä toipilaana flunssan jälkeen, eikä hän halunnut käyttää koneita
automatkojen aikana. Taulukkoon 5 on koottu lasten lelutietokoneilla leikkimiseen käyttämät ajat
toisen lomamatkan ensimmäisen automatkan aikana.
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Taulukko 5: Pelaamiseen käytetty aika minuutteina,
3. lomamatka, 1. automatka
Kolmas lomamatka erosi kahdesta edellisestä matkasta sillä, että menomatkan alussa Helinä ei
saanut itse valita, missä järjestyksessä hän koneita käyttää ja mitä pelejä hän niillä pelaa. Matkan
aikana oli tarkoitus verrata eri koneiden samankaltaisia pelejä toisiinsa. Käytännössä matkalla
ehdittiin testata vain matemaattisia pelejä. Toisaalta matematiikkapelit ovat Helinälle mieluisia
oppimispelejä.
Ensimmäisen automatkan aikana Helinä ja minä istuimme farmariautossa takapenkillä ja Sakari
kuljettajan kanssa etupenkillä. Tietokoneiden käyttöä tarkkailtiin havainnoimalla. Jokaisen koneen
pelaamisen jälkeen käytettiin Taas-Taas-taulukkoa eli Helinältä kysyttiin, haluaisiko hän pelata
matematiikkapeliä sillä koneella uudelleen: kyllä, ehkä vai ei.
Menomatkalla
Annoin Helinälle ensimmäisenä tabletti-tietokoneen. Helinä olisi halunnut PetShop-tietokoneen ja
lähes suuttui siitä, kun hän ei sitä saanut. Aluksi oli vaikeuksia löytää Helinälle sopiva
matematiikkapeli. Helinä piti tablet-tietokonetta kokonaisuudessaan liian vaikeana ja vaati, että
aikuisen on autettava häntä koko ajan pelin pelaamisen aikana. Kokeilimme pelejä ”kolikoiden
keräilijä”, ”hauskaa laskemista”, mutta ne olivat Helinän mielestä liian nopeita [Toiminnan
suunnittelun ongelma]. Molemmissa peleissä kuviot vilahtavat melko nopeasti ruudulla. Lopulta
kokeilimme ”lisää kuvio”-peliä, joka oli Helinän omasta mielestä sopivan hidas. Tehtävänä on
laskea yhteen ruudulla olevat kuviot. Kuviot pysyvät ruudulla siihen saakka, kun käyttäjän antama
vastaus on tarkistettu. Pelin laskujen loppusumma oli kuitenkin usein yli 10, joten laskeminen tuotti
hieman normaalia enemmän haastetta Helinälle [Toiminnan suunnittelun ongelma]. Lisäksi
hämmennystä tuottaa koneen ääni, joka sanoo numerot sitä mukaa kun niitä painetaan. Esimerkiksi
käyttäjän antaessa vastauksen 12 kone sanoo ”yksi. kaksi.” eikä ”kaksitoista” [Palautteen arvioinnin
ongelma]. Helinä osasi kuitenkin laskea laskut hyvin. Tabletti-koneella laskemisen aikana Helinä
kysyi monesti, milloin hän saa PetShop-koneen käyttöönsä. Samalla hän julisti, että PetShop- ja
Muumi-koneet ovat kaikkein helpoimmat.
Helinä pelasi Tablet-koneen matematiikkapelejä yhteensä 20 minuuttia, jonka jälkeen hän
valitti käsiensä väsyneen [Fyysisen toiminnan ongelma]. Helinä kannatteli tablettia pystyasennossa
toisella kädellä ja toisella hän painoi näppäimiä. Muita koneita hän pitää sylissään. Kysyttäessä
halukkuutta pelata joskus uudelleen ”lisää kuvio”-peliä, Helinä vastasi kyllä.
Toisena vuorossa oli Nalle Puh-tietokoneen ”Lasketaan!” peli, jossa tehtävänä oli laskea
ruudulla olevien mehiläisten määrä. Helinä ilmoitti heti pelaamisen aluksi, että laskeminen on ihan
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helppoa! Tässä koneessa vastaus ei voi olla yli 10, koska koko koneessa on mahdollisuus syöttää
vain numerot 1-10. 10 minuutin pelaamisen jälkeen Helinä ilmoitti, ettei hän jaksa enää laskea
mehiläisiä. Pelin hän arvioi jopa liian helpoksi. Hän kuitenkin vastasi myöntävästi kysymykseen,
haluaako hän pelata peliä joskus uudelleen.
Kolmantena vuorossa oli Muumi-koneen ”Opimme laskemaan”-peli. Pelissä lasketaan tiettyjen
kuvioiden määrä muiden kuvioiden seasta. Kolmen minuutin jälkeen Helinä kuitenkin ilmoitti, että
hänen kätensä ovat väsyneet laskemiseen [Fyysisen toiminnan ongelma]. Helinä laski sormella
kuvioita pieneltä ruudulta. Muuten laskeminen onnistui hyvin ilman apua ja Helinä arvioi pelin
olevan helppo. Hän vastasi myöntävästi kysyttäessä halukkuutta pelata peliä joskus myöhemminkin.
Vaikka Helinä oli Muumi-konetta käyttäessään valittanut väsymystään, hän halusi jatkaa
pelaamista PetShop-koneen kanssa, ikään kuin palkintona siitä, että oli pelannut pyynnöstä muilla
koneilla. Laskutehtäviä hän ei kuitenkaan enää jaksanut tehdä. Se ei haitannut, sillä tiedän Helinän
leikkineen mielellään aikuisten kanssa koulun matematiikan oppitunteja laskemalla PetShoptietokoneella yhteenlaskuja. [Fantasia, Sosiaaliset kokemukset]
PetShop-tietokoneen kanssa Helinä ei enää tarvinnut apua navigointiin pelistä toiseen. Helinä
valitsi itselleen lemmikkiä, kuunteli musiikkia, katseli salaisia kuvia ja elokuvia, vaihtoi chating
asetuksia, chattasi kaikkien virtuaalilemmikkien kanssa ja vastasi eläintietovisaan. Autoin häntä
lukemalla chat-viestit sekä eläintietovisan kysymykset ja vastaukset. Chatin asetuksista hän löysi
ainoan paikan koko koneessa, johon voi kirjoittaa vapaasti mitä haluaa, mutta siinäkin merkkien
määrä oli rajoitettu kahdeksaan merkkiin. Helinä selvästi kaipasi ohjelmaa, johon hän pystyisi
kirjoittamaan [Toiminnan suunnittelun ongelma]. Helinä käytti PetShop-tietokonetta noin 30
minuuttia.
Lomakohteessa
Perille päästyämme Helinä valitti alkuillasta tekemisen puutetta, joten ehdotin lelutietokoneilla
leikkimistä. Helinä keksi leikkiä, että PetShop-kone on televisio, jota hän katseli yhdessä aikuisen
ja Sakarin kanssa [Fantasia]. Leikkitelevisiosta he katselivat kuvia ja kuuntelivat musiikkia.
Myöhemmin hän näytti aikuisille, miten kolikot-peliä pelataan [Sosiaaliset kokemukset]. Pelissä on
tavoitteena siirtää virtuaalikolikkoja rivissä niin, että käyttäjä tekee viimeisen siirron. Peli oli
Helinän mielestä hankalaa. Hän esitteli myös, kuinka hän pelaa ”salainen koodi”-peliä, jossa
käyttäjän tehtävänä on päätellä vihjeiden perusteella salainen numerokoodi. Olimme kokeilleet
peliä yhdessä edellisenä iltana lasten kotona. Helinä haluaa sitä useammin pelata itsenäisesti tiettyä
peliä tietystä koneesta, mitä tutumpi peli ja kone hänelle ovat.
Myös Sakari halusi illalla pelata koneilla. Hän pelasi Muumi-koneen ”Etsi missä on”-peliä. Hän
ei kuitenkaan löytänyt peliä itse [Toiminnan suunnittelun ongelma]. Peli kiinnosti noin 15
minuuttia, jonka jälkeen kysyin häneltä halukkuutta pelata peliä joskus uudelleen. Vastaus oli kyllä.
Tämä oli ainut kerta, kun Sakari pelasi koneilla lomamatkan aikana.
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Paluumatkalla
Kolmannen lomamatkan toisella automatkalla Helinä istui kuljettajan kanssa etupenkillä, minä ja
Sakari istuimme takapenkillä. Asetelma oli erinomainen testatessa, kuinka itsenäisesti Helinä pystyi
tietokoneita käyttämään, mutta huono tarkemman tarkkailun kannalta.
Helinä halusi taas ensimmäisenä PetShop-tietokoneen, Sakari ei halunnut koko matkan aikana
pelata millään koneella. Helinä käytti konetta täysin itsenäisesti. Hän pelasi samoja pelejä kuin
aikaisemminkin pääsiäisen aikana.
Noin 50 minuutin jälkeen Helinä antoi PetShop-tietokoneen pois ja pyysi Muumi-koneen tilalle.
Heti aluksi hän soitti koneella ”Tuiki, tuiki, tähtönen”-laulun [Luova ilmaisu]. Helinä alkoi leikkiä
mielikuvitusleikkiä Muumikoneen avulla [Fantasia]. Hän sanoi leikkivänsä, että Niiskuneiti ja
Pikku Myy ovat esikoulussa. Kun hän painoi koneesta v-kirjainta, josta tuli viulun soittoa, hän
sanoi Niiskuneidin soittavan viulua. Soittaessaan itse pianon koskettimilla hän leikki Pikku Myyn
soittavan pianoa. Koneen päästäessä hevosen hirnahduksen Helinä kertoi Pikku Myyn ja
Niiskuneidin olevan ratsastamassa. Kun kysyin, mitä peliä Helinä pelaa, hän vastasi: ”En mitään.
Eksä tiedä, että tällä voi myös leikkiä?” Helinä leikki Muumien kanssa noin 20 minuuttia, eli
pitämäämme kahvitaukoon asti. Tauon jälkeen hän pelasi vielä PetShop-tietokoneella noin puoli
tuntia, eli perille saakka.
4.6. Yhteenveto havainnoista
Helinän PetShop-koneen parissa viettämä aika on huomattavasti suurempi kuin hänen muiden
koneiden kanssa viettämänsä aika. Helinä innostui PetShop-koneesta jo heti ensisilmäyksellä ja sai
sen käyttämiseen apua minulta ensimmäisellä käyttökerralla, koska istuimme lomamatkalla
vierekkäin auton takapenkillä. Muiden koneiden sisältämiä pelejä pelasimme yhdessä vasta
myöhemmin vuoden aikana.
Sakari istui ensimmäisen lomamatkan automatkoilla etupenkillä enkä voinut paljoa neuvoa
häntä koneiden käytössä. Sakarin kiinnostus koneita kohtaan väheni vuoden aikana ja kolmannella
lomamatkalla muut asiat kiinnostivat häntä enemmän kuin lelutietokoneet.
Kuvassa 16 on kuvattu lasten lelutietokoneilla leikkimiseen käyttämä aika kaikkien kolmen
lomamatkan ensimmäisen automatkan aikana. Pylväisiin on eroteltu eri tietokoneiden osuudet
käytetystä ajasta. Tabletti tuli mukaan tutkimukseen vasta toisella lomamatkalla.
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1.automatka

2.automatka

3.automatka

Kuva 16: Automatkoilla koneilla leikkimiseen käytetyt ajat minuutteina.
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5. Testit kotioloissa
Automatkoilla ja lasten kotioloissa tapahtuneen havainnoinnin lisäksi keräsin aineistoa
kokeilemalla erilaisia tutkimusmetodeja erillisten testaussessioiden aikana. Sessioita oli yhteensä
kaksi: keväällä lasten hiihtoloman aikana ja pitkittäistutkimukseni päätteeksi juhannuksena 2012.
Sessioissa käytetyt metodit on esitelty tarkemmin kohdassa 2.3 ja niiden soveltamisesta omassa
tutkimuksessani olen selostanut kohdassa 3.5.
5.1. Hiihtoloma 2012 – eri metodien kokeilemista
Lasten hiihtolomalla helmikuussa 2012 koneiden miellyttävyyttä ja hauskuutta testattiin
Hymiömittarin, Tämä vai tämä -testin ja laddering-haastattelumenetelmän avulla. Samalla testattiin
näiden menetelmien soveltuvuutta tässä yhteydessä. Testit järjestettiin lasten kotona. Helinän
tekemien tehtävien aikana paikalla oli vain Helinä ja minä. Sakarin tehdessä tehtäviä paikalla oli
myös Helinä ja lasten vanhemmat. Helinän läsnäolo vaikutti hieman Sakarin antamiin vastauksiin ja
testien kulkuun.
Hymiömittaria käytettäessä lapsi vei tietokoneet yksitellen valitsemansa A4-paperille piirretyn
hymiön päälle. Edellinen kone otettiin hymiön päältä pois ennen kuin seuraavaa konetta arvioitiin.
Koneiden käytön vaikeutta arvioitaessa lapsille näytettiin hymiö ja selitettiin sanallisesti, mitä
se tarkoittaa. Ääriarvot olivat 1=”en osaa käyttää konetta yhtään itse” ja 5=”osaan käyttää konetta
ihan itse”. Jo aikaisemmin oli tullut ilmi, että koneiden käyttö on melko vaikeaa alle kouluikäisille,
lukutaidottomille lapsille. Hymiömittarin avulla pyrittiin saamaan selville, kuinka vaikeiksi lapset
itse kokevat koneet.
Hymiömittarin lisäksi koneita verrattiin toisiinsa Tämä vai tämä -metodilla. Lapsille näytettiin
kerralla kaksi konetta, joista heidän piti valita hauskempi. Testissä käytiin läpi kaikki mahdolliset
parit ja parin voittajalle merkittiin piste. Lopuksi pisteet laskettiin yhteen, jotta saatiin selville, mikä
koneista sai eniten pisteitä eli valittiin useimmin. Lisäksi testeissä testattiin myös ladderinghaastattelumenetelmää. Testit toteutettiin kahden päivän aikana yksi testi kerrallaan. Testaussessiot
kestivät korkeintaan puoli tuntia kerrallaan.
Helinä
Hymiömittaria hyväksi käyttäen Helinä arvioi kaikkien koneiden yleisen miellyttävyyden. Kuten
aiempien tutkimusten perusteella oli odotettavissa, mikään koneista ei saanut huonoa arvosanaa.
Kuitenkin koneiden keskinäinen järjestys oli hyvin havaittavissa: PetShop-kone on paras (5),
tabletti huonoin (3) ja loput kaksi siitä väliltä (4). Kun pyysin perusteluja Helinän
arvosanavalinnoille, hän sanoi PetShop-konetta parhaimmaksi, ”koska siinä on vaaleanpunaista ja
violettia ja ne lemmikit!” [Keho ja aistit]. Nalle Puhin hän arvioi toiseksi, ”koska siinä on violettia”
[Keho ja aistit]. Muumi-kone on kolmas ”koska ne kaksi muuta meni jo”. Tabletti jäi neljänneksi
”koska en osaa pelata sen pelejä” [Haasteellisuus ja kontrolli].
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Tämän jälkeen hymiömittaria käytettiin arvioimaan lelutietokoneiden käytön vaikeutta. Helinä
arvioi PetShop-koneen helpoimmaksi (5), Muumi-koneen toiseksi helpoimmaksi (4), Nalle Puhin
kolmanneksi helpoimmaksi (2) ja Tabletin vaikeimmaksi (1). Kun ensimmäisen käyttökerran
jälkeen Helinä arvioi PetShop-koneen käytön olleen ”pikkuvauvan verran vaikeaa”, nyt hän arvioi
sen olleen ”koululaisen verran helppoa”, eli ihan helppoa!
Tämä vai tämä -metodin avulla todettiin, että PetShop- ja Nalle Puh-koneet ovat parempia
(molemmille 2 pistettä) kuin Muumi- ja tabletti-koneet, jotka saivat vain yhden pisteen. Kun kaikki
parit oli käyty läpi, kuitenkin ennen pisteiden laskemista yhteen, Helinä ilmoitti, että PetShoptietokone on kaikkien voittaja. Muumin hän sanoi olevan toinen, Nalle Puhin kolmas ja Tabletin
huonoin. Lausunto oli kuitenkin ristiriitainen testin tulokseen verrattuna, sillä Nalle Puh sai pisteen
enemmän kuin Muumi-kone ja saman verran pisteitä kun PetShop-kone. PetShop- ja Nalle Puhkoneen välisessä valinnassa Helinä valitsi Nalle Puh-koneen! Toisaalta taas Tablet-kone voitti
Muumi-koneen koneiden välisessä valinnassa. Tulos on osaltaan selitettävissä sillä, että lapsille on
ominaista halu miellyttää ja olla loukkaamatta ketään tai mitään. Mikäli lapsi ei kertaakaan valitse
jotakin tietokoneista, hän tuntee pahoittavansa tietokoneen mielen.
Laddering-menetelmän avulla pyrin selvittämään syitä, miksi erityisesti PetShop-tietokone on
Helinän mielestä paljon miellyttävämpi ja hauskempi kuin muut koneet. Haastattelussa selvisi, että
PetShop-koneessa viehättävät erityisesti virtuaalilemmikkihahmot ja niiden kanssa leikkiminen.
Haastattelussa ilmeni myös kaikkia koneita koskien esteettisyys [Keho ja aistit] sekä mahdollisuus
kuunnella ja soittaa musiikkia [Keho ja aistit & Luova ilmaisu].
Tablet-tietokoneesta Helinä sanoi, että siinä on hauskannäköisiä nappuloita [Keho ja aistit],
mutta hänestä tuntuu, ettei hän osaa pelata tabletin sisältämiä pelejä [Toiminnan suunnittelun
ongelma]. Muiden tietokoneiden pelejä hän tuntee osaavansa pelata.
Helinä oli paikalla Sakarin tekemien testien aikana, jolloin hän pääsi vaikuttamaan Sakarin
mielipiteisiin ja erityisesti mielialaan. Koska Sakari ei ole käyttänyt koneita niin paljon kun Helinä,
testit aloitettiin tietokoneilla pelaamisella. Ensin kokeiltiin Nalle Puh -konetta, jonka kannen hän
osasi itse avata, laittaa koneen päälle ja vaihtaa kielen suomeksi. Nalle Puh ja tabletti-tietokone ovat
aina avatessa ruotsiksi.
Sakari
Sakarin tyyli käyttää konetta oli aggressiivista ja hätäistä. Hän ei malttanut odottaa, jollei hän saanut
palautetta HETI! Tämä tuotti ongelmia erityisesti Muumi-koneessa, joka antaa vastauksen ollessa
väärin todella pitkän palautteen. Lapsi taas haluaa korjata virheensä välittömästi, kun hän tajuaa
tehneensä virheen. [Palautteen arvioinnin ongelma]
Seuraavaksi Sakari käytti PetShop-tietokonetta. Hän innostui pelaamaan ”kivi, paperi, sakset” peliä, jota hän pelasi noin 15 minuuttia. Poikamaiseen tapaan hän kuvitteli, että hän ampuu
vastustajaansa ja vastustajana oli leikisti äiti. ”Äiti ampuu kiviä. Mä ammun saksia.”
Tabletti-koneesta Sakari osasi laittaa koneen päälle ja vaihtaa kielen suomelle. Hän ei pelannut
mitään peliä vaan naputteli nappuloita samalla tavalla kuin hänen vanhempansa naputtelevat
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oikeilla tietokoneilla. Sakarin omien sanojen mukaan tabletti oli ihan helppo. Sakari pelasi tabletilla
noin 2 minuuttia.
Kun Sakari oli leikkinyt vähän aikaa kaikilla tietokoneilla, jatkoimme arvioimalla koneita eri
mittarien avulla. Hymiömittarilla Sakari antoi yleisestä miellyttävyydestä Nalle Puh- ja Muumikoneille parhaimman arvosanan (5) sekä PetShop- ja tabletti-koneille toiseksi parhaimman
arvosanan (4). Vaikeutta arvioitaessa kaikki muut koneet saivat parhaimman arvosanan (5) paitsi
tabletti-tietokone, joka sai toiseksi parhaimman arvosanan (4). Sakari sanoi, että tablettitietokoneesta ei saa samalla tavalla ääniä kuin muista koneista.
Kun aloitimme Tämä vai tämä -metodin käytön, Helinä oli paikalla häiriten ja hermostuttaen
Sakaria. Helinä vaikutti Sakarin vastaukseen erityisesti verratessa Nalle Puh- ja Muumi-tietokoneita
toisiinsa. Helinän kehotuksesta Sakari valitsi Nalle Puhin. Kun huomautin asiasta ja pyysin
valitsemaan uudelleen, Sakari valitsi Muumin. Testin tuloksena Nalle Puh- ja tabletti-koneet saivat
2 pistettä PetShop- ja Muumi-koneiden saadessa yhdet pisteet.
Myöhemmin kokeilin laddering-haastattelua. Tunteet nousivat taas vahvasti esiin, kun kysyin
miksi tabletin omistaminen on tärkeää. Sakari on ollut kevään aikana hyvin tarkka siitä, ettei
kukaan saa käyttää tablettia ilman hänen lupaansa. Hänelle on tärkeää, että tabletti on hänen
ikiomansa. Omistaminen tarjoaa vallan tunnetta muihin ihmisiin nähden [Sosiaaliset kokemukset].
Pojalla oli jo itku lähellä, kun hän sanoi: ”Tabletti on mun ikioma!! Jos ei olis ikioma, sitten millä
mää pelaisin? Mä en pelaa niillä sitten ikinä, jos ne on meidän yhteisiä!” Haastattelun aikana
selvisi, että syy hermostumiseen on Helinän käytöksessä. Sakari haluaisi käyttää myös PetShopkonetta, mutta usein Helinä estää sen. Näin ollen Sakari haluaa käyttäytyä samoin Tablettietokoneen kanssa.
Loppujen lopuksi laddering -haastattelu ei onnistunut Sakarin kanssa, koska poika oli liian
vilkas, hervoton ja tunnekuohun vallassa. Halusin kuitenkin vielä tietää, miksi lapset kutsuvat
koneita äänitietokoneiksi. Sakari vastasi, että siksi, kun ne pitää ääntä. Äänet ovat tärkeitä, koska
niiden avulla ymmärtää, mitä koneen virtuaalihahmot sanovat ja sitten voi tehdä, mitä hahmot
pyytävät tekemään. Eli ääniohjaus ja -palaute ovat tärkeitä. [Keho ja aistit]
5.2. Juhannus 2012 – verrokkipelien vertailua
Juhannuksena 2012 koneiden miellyttävyyttä ja hauskuutta testattiin jälleen lasten kotioloissa. Tällä
kertaa tavoitteena oli kerätä tietoa, miten lasten mieltymykset ja lelutietokoneiden käyttö oli
muuttunut vuoden aikana. Lisäksi testien aikana verrattiin koneiden sisältämiä samantapaisia pelejä
toisiinsa ja miten käytetyt metodit soveltuivat tähän tutkimukseen. Testien aikana paikalla olivat
vain testiin osallistuva lapsi ja minä, joten tällä kertaa ulkoiset tekijät eivät päässeet häiritsemään
testin kulkua.
Koska testattavaa oli melko paljon ja lasten kärsivällisyys on melko lyhytkestoista, testit
jaettiin molemmilla lapsilla kolmeen osaan niin, että kaikkien sessioiden pituus oli kerrallaan
enintään 30 minuuttia. Kahdessa ensimmäisessä sessiossa lapsi sai ensin itse pelata tietokoneella
valitsemaani peliä. Sen jälkeen häneltä kysyttiin, haluaisiko hän pelata sitä peliä uudelleen, kyllä,
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ehkä vai ei (Taas-Taas -taulukko). Kun kaikki koneet oli session aikana käyty läpi, lasta pyydettiin
vielä hymiömittarin avulla arvioimaan jokaisen koneen peliryhmän (esimerkiksi musiikkipelit)
hauskuus ja käytön vaikeus. Hymiömittaria käytettiin samalla tavalla kuin hiihtolomalla
toteutetuissa testeissä (kohta 5.1).
Kolmansissa testaussessioissa lapset eivät käyttäneet koneita, vaan vertasivat koneita toisiinsa
vuoden aikana saamiensa kokemusten perusteella. Vertailu tehtiin hauskuuslajittelijaa ja Tämä vai
tämä -metodia apuna käyttäen. Kolmannen testaussession eteneminen ja tulokset on raportoitu
luvussa 6.
Sakari
Juhannuksen ensimmäisessä testaussessiossa testattiin koneiden musiikkipelejä. Oman sessionsa
aluksi Sakari halusi ehdottomasti ottaa PetShop-tietokoneen, koska huomasi, ettei isosisko ole tällä
kertaa heti viemässä sitä pois häneltä. Sakari pelasi yhden pelin eli hieman alle viisi minuuttia
kilpa-ajoa, jonka jälkeen hän ei enää halunnut pelata PetShopilla.
Ensimmäiseksi varsinaiseksi testikoneeksi valitsimme yhdessä Sakarin ikioman tablettilelutietokoneen. Opetin hänelle, miten koneella pystyy soittamaan sävelmiä (Musiikin aika -peli).
Aluksi Sakari ei olisi halunnut tulla kuuntelemaan sävelmiä, mutta tuli lopulta kuitenkin kuultuaan
ennestään tuttuja lauluja. Pojalla oli sävelmiä valitessaan vaikeuksia painaa näppäimiä. Tarpeeksi
voimaa näppäimen painamiseen tuntui olevan vain oikean käden peukalossa. [fyysisen toiminnan
ongelma]
Kun kaikki sävelmät oli kuunneltu kertaalleen läpi, ja muutama tuttu sävelmä pari kertaa,
opetin Sakarille, kuinka tabletilla voi soittaa itse (säveltäjä-peli). Poika innostui soittelemaan
koneella itse muutaman minuutin. Kysyttäessä halukkuutta pelata musiikkipelejä uudelleen hän
vastasi heti myöntävästi.
Seuraavaksi vuorossa oli Muumi-koneen musiikkipelit. Myös tässä koneessa on mahdollisuus
soittaa valmiita sävelmiä tai tehdä itse musiikkia. Tosin käyttäjä ei itse saa valita, minkä valmiin
sävelmän hän haluaa kuunnella, vaan nappia painamalla kone arpoo ja soittaa sävelmän. Itse
musiikin soittaminen onkin toteutettu koneessa paljon paremmin, sillä numeronäppäimet näyttävät
pianon koskettimilta ja niissä on jopa merkitty sävelet c,d,e,f,g,a,h ja c.
Sakari ei ollut kovinkaan innostunut soittamaan Muumi-koneella. Hän sanoi sen olevan ihan
tylsää. Sakari sanoi, että olisi halunnut tehdä orkesterin. Kun kysyin tarkemmin, mitä se tarkoittaa,
hän selitti, että olisi halunnut tehdä hassuja ääniä painelemalla kirjaimia. Havaittavissa oli jo tässä
vaiheessa keskittymisen herpaantumista ja kiinnostumista kaikkiin muihin asioihin kuin
lelutietokoneilla leikkimiseen. Kun lopulta kysyin, haluaisiko hän pelata Muumi-koneen
musiikkipelejä joskus uudelleen, hän vastasi että ehkä.
Kolmantena vuorossa oli Nalle Puh-kone, jossa voi myös kuunnella eri sävelmiä ja soittaa itse.
Toisin kuin muissa, tässä koneessa käyttäjä voi kuunnella itse soittamansa sävelmän uudelleen.
Tosin näissä testeissä havaittiin, että koneen muisti ei riitä esimerkiksi Tuiki, tuiki, tähtönen-laulun
kokonaan tallentamiseen.
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Sakari innostui Nalle Puh-koneella soittamisesta, koska pystyi soittamaan itse sävelmän ja
kuuntelemaan sen uudelleen [Luova ilmaisu]. Valmiiden sävelmien kuuntelemisessa poika jaksoi
kuunnella muutaman sävelmän kokonaan, mutta jatkoi sitten taas ”sämpläystä”, eli paineli nopeasti
eri näppäimiä, jolloin eri sävelmät sekoittuivat toisiinsa. Kuultuaan tuttuja sävelmiä Sakari
kuitenkin jaksoi taas kuunnella sävelmät loppuun saakka ja olisi halunnut kutsua Helinänkin
mukaan kuuntelemaan Tuiki, tuiki, tähtöstä.
Kun kysyin, haluaako Sakari joskus myöhemminkin pelata Nalle Puh-koneen musiikkipelejä,
hän sanoi haluavansa kuunnella sävelmiä joskus, kun minä en ole paikalla. Itse soittamiseen Sakari
antoi suoremman vastauksen, eli kyllä. Nalle Puh-koneen musiikkipelit kiinnostivat Sakaria silmin
nähden huomattavasti enemmän kuin muiden koneiden musiikkipelit. Arvelen, että syynä oli tutut
sävelmät ja mahdollisuus kuunnella itse soittamaansa sävelmää jälkikäteen.
Tässä välissä Sakari ei enää malttanut olla paikallaan, vaan hänen piti käydä vähän aikaa ulkona
juoksemassa. Kun kysyin, tiesikö hän, että PetShop-koneessakin voi soitella sävelmiä, hän huuteli
jo ulko-ovelta: ”Joo! Mut en mä nyt haluu!” Kymmenen minuutin kuluttua Sakari kuitenkin palasi
takaisin sisälle ja sanoi haluavansa taas soitella ”äänitietokoneilla”. Kokeilimme yhdessä PetShopkoneen musiikkisoitinta. Se ei kuitenkaan jaksanut kiinnostaa muutamaan minuuttia kauempaa, eli
kun hän sai kuunneltua jokaisesta koneen kansiosta yhden sävelmän. Kun kysyin, haluaisiko hän
joskus myöhemminkin kuunnella koneen sävelmiä, hän vastasi ehkä, ja ilmaisi taas haluavansa
käyttää konetta ihan yksin.
Lopuksi vielä sain Sakarin juuri ja juuri malttamaan arvioimaan musiikkipelien hauskuutta ja
vaikeusastetta hymiömittarin avulla. Tablet-tietokoneen hauskuudelle Sakari antoi toiseksi
parhaimman arvosanan (4), vaikeusasteeltaan tabletin musiikkipelit olivat todella helppoja (5).
Yleisesti ottaen soittaminen ja musiikin kuuntelu tabletilla kiinnosti Sakaria paljon. Hänen omat
perustelunsa arvosanoille olivat: ”Se oli ihan tyhmä, se kiusas mua! Se pakotti mut riehumaan!”
Arvosanasta päätelleen riehuminen oli kuitenkin Sakarin mielestä hauskaa.
Muumi-koneen musiikkipelit saivat hauskuudesta huonoimman mahdolliset arvosanan (1).
Sakari kuitenkin arvioi koneen musiikkipelien käytön todella helpoksi (5). Perusteluina arvosanoille
olivat: ”Ihan tyhmä! Koska se löi mua!” Sakarin riehuessa sohvalla kone kädessään koneen kansi
kolahti pojan otsaan [fyysisen toiminnan ongelma]. Muutenkaan Muumi-koneen musiikkipelit eivät
Sakaria paljoa kiinnostaneet.
Nalle Puh -kone kiinnosti Sakaria musiikkipelien osalta kaikkein eniten. Hauskuudesta hän
antoi koneelle parhaan mahdollisen arvosanan ja helppoudesta toiseksi parhaimman arvosanan (4).
Toisin kuin muiden koneiden osalta, Nalle Puhista Sakarilta ei irronnut kommentteja.
PetShop-koneessa ei ole mahdollisuutta soittaa itse, mutta siinä on musiikkisoitin, josta voi
kuunnella koneen virtuaalihahmojen mielimusiikkia. PetShop-tietokoneelle Sakari antoi
hauskuudesta huonoimman mahdollisen arvosanan (1). Vaikeusasteeltaan kone sai parhaimman
mahdollisen arvosanan, vaikka Sakari kommentoikin, että: ”Ei se totellut mua! Mä olisin halunnut
pelata ja se sano pippippipipip.” Muutenkaan kone ei kiinnostanut Sakaria.
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Koska Sakari ei vielä osaa kaikkia numeroita ja hänen keskittymiskykynsä testien aikana oli
heikkoa, päätin etsiä koneista toista testaussessiota varten noin neljävuotiaille soveltuvia pelejä
kirjainten oppimiseen. Matemaattiset pelit jätin kokonaan pois, sillä numeroiden opetteluun
soveltuvat pelit ovat lähes identtisiä kirjainten opetteluun soveltuvien pelien kanssa.
Session aikana huomasin, että Sakarin kanssa testaaminen oli huomattavasti helpompaa, kun
annoin pojan itse välillä valita, mitä pelejä pelataan [Haasteellisuus ja kontrolli]. Sakari oli koko
session ajan hyvin vilkas ja omapäinen eikä olisi halunnut tehdä niitä asioita, mitä minä hänelle
ehdotin.
Aloitimme session Muumi-koneen ”aakkoset”-pelillä, jossa lapsi painaa kirjainnäppäintä ja
kone sanoo esimerkiksi ”tämä kirjain on A” samalla kun ruutuun ilmestyy a-kirjaimen kuva. Sakari
vaikutti hyvin kiinnostuneelta ja halusi kirjoittaa oman nimensä. Hän löysi pienellä avustuksella
nimensä kaikki kirjaimet oikeassa järjestyksessä. Peli jaksoi kiinnostaa noin viisi minuuttia. Kun
kysyin häneltä halukkuutta pelata peliä vielä joskus uudelleen, hän vastasi ehkä.
Seuraavaksi vuorossa oli Nalle Puh -kone, josta Sakari innostui kääntelemään näppäimien
välissä olevia kuvapalkkeja heti koneen kannen avaamisen jälkeen [Keho ja aistit]. Peleistä
kokeilimme ensimmäisenä ”etsi kirjain” -peliä, jossa kone antaa kirjaimen, ja lapsen tehtävänä on
painaa vastaavaa kirjainnäppäintä. Aluksi pelin pelaaminen sujui hyvin, mutta jo muutaman
minuutin kuluttua Sakari alkoi taas näpertää kuvapalkkeja ja painella näppäimiä summamutikassa.
Kuitenkin hän kysyttäessä oli halukas pelaamaan peliä joskus vielä uudelleenkin.
Vaihdoimme peliin, jossa tehtävänä on etsiä kuvapalkeista koneen kuvaruudulle ilmestyvän
kuvan kanssa yhteensopiva kuva. Peli kiinnosti Sakaria ja peli sujui muuten hyvin, mutta osa
sanoista osoittautui vaikeiksi [Toiminnan suunnittelun ongelma]. Kun kysyin, haluaisiko hän pelata
etsimispeliä vielä joskus uudelleen, hän vastasi kyllä.
Seuraavaksi Sakari sanoi haluavansa pelata ”Taikurin hattu”-nimistä peliä. En kuitenkaan
muistanut, missä koneessa se oli. Löysin Nalle Puh-koneesta vastaavan pelin, jossa lapsen oli
arvattava, missä purkissa piilotettu keksi oli. Peli sujui muuten hyvin, mutta Sakarilla oli vaikeuksia
käyttää koneen isoa hiirtä, jota pitää ”tönäistä” jommallekummalle sivulle ja painaa, kun on
valinnut vastauksensa. Sakari hermostui hiireen ja halusi lopettaa pelaamisen. [Fyysisen toiminnan
ongelma]
”Taikurin hattu”-peli löytyi PetShop-koneesta. Sakari osasi pelata peliä hyvin, PetShopkoneen nuolinäppäinten käyttö oli helpompaa kuin Nalle Puh-koneen hiiren käyttö. Peli kiinnosti
Sakaria niin kauan, kun hän onnistui löytämään piilotetun esineen. Sen jälkeen kysyin haluaisiko
hän pelata ”Taikurin hattua” vielä joskus uudelleen, mutta vastaus oli ei. Vastaus oli mielestäni
yllättävä, sillä hän oli itse ehdottomasti vaatinut, että hän pelaa kyseistä peliä. PetShop-kone ei
sisällä kirjainten opettelemiseen soveltuvia pelejä, joten siirryimme seuraavaan koneeseen.
Seuraavaksi testasimme tabletti-koneen kirjainten oppimispeliä. Sakari halusi ensimmäisenä
kirjoittaa oman nimensä. Sakarilla oli kuitenkin taas vaikeuksia painaa näppäimiä tarpeeksi lujaa
[Fyysisen toiminnan ongelma]. Havaitsimme samalla koneen antaman ohjeistuksen epätarkkuuden:
Kone sanoo ”paina näppäintä”, vaikka sen pitäisi sanoa ”paina kirjainnäppäintä” [Palautteen
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arvioinnin ongelma]. Jos lapsi painaa esimerkiksi numeronäppäintä, eli toimii ohjeen mukaisesti,
hän hämmentyy kuullessaan virheäänen. Kun kysyin, haluaisiko Sakari pelata peliä vielä joskus
uudelleen, hän vastasi: ”Ehkä, silloin kun se tottelee mua.” Kun kysyin, mitä hän tarkoittaa, poika
selitti, että hän olisi halunnut kirjoittaa oman nimensä niin, että se olisi tullut näkyviin
kokonaisuudessaan koneen ruudulle. Myös Helinä on kaivannut kirjoitusmahdollisuutta
lelutietokoneisiin. [Toiminnan suunnittelun ongelma]
Session päätteeksi yritin vielä saada Sakarin arvioimaan juuri pelaamiensa pelien hauskuutta
ja vaikeusastetta hymiömittarin avulla. Koska testaukseen käytetty aika alkoi lähestyä jo puolta
tuntia ja Sakari oli ollut alusta asti levoton, hän ei jaksanut enää keskittyä hymiömittareihin.
Vastaukset olivat lähes yhtä levottomia kuin poikakin. Muumi-koneen ”aakkoset”-pelin
hauskuudelle ja vaikeusasteelle Sakari antoi huonoimmat mahdolliset arvosanat (molemmille 1).
Perusteluna hän sanoi: ”Se ei totellut mua! Sen olis pitänyt pitää suu hiljaa!” Kone sanoo aina
kirjaimen painamisen jälkeen ”tämä kirjain on...”, kun taas muissa koneissa sanotaan vain kirjaimen
nimi. Jo aiemmin Sakari on menettänyt hermonsa Muumi-tietokoneen liian pitkään palautteeseen.
[Palautteen arvioinnin ongelma]
Nalle Puh-koneen kirjainpelit olivat Sakarin mielestä melko vaikeita (2), mutta myös melko
hauskoja (4). PetShop-tietokoneen ”Taikurin hattu”-pelin Sakari arvioi todella tylsäksi (1) ja todella
vaikeaksi (1). Myös tabletti-koneen kirjainpelit Sakari totesi todella tylsäksi (1) ja todella vaikeaksi
(1). Tosin näiden vastausten luotettavuutta on syytä epäillä, koska Sakari ei enää keskittynyt testien
tekemiseen ja alkoi pelleillä. Testien aikana huomasin, että Sakari osaa jo hyvin avata kaikkien
koneiden kannet, laittaa virran koneisiin ja tarvittaessa vaihtaa kielen suomeksi.
Helinä
Helinän testatessa musiikkipelejä ensimmäisenä vuorossa oli tabletti. Kun opetin tytölle, kuinka
tabletilla pystyy kuuntelemaan sävelmiä (musiikin aika-peli), hänellä oli vaikeuksia painaa tabletin
näppäimiä [Fyysisen toiminnan ongelma]. Helinä aluksi saanut painettua näppäintä kunnolla
[fyysinen ongelma]: ”Tää hyväksyy pelkästään peukun painot!”. Sitten hän luuli, että näppäintä
pitää painaa jatkuvasti, koko sävelmän ajan. [Toiminnan suunnittelun ongelma]. Tabletilla itse
soittaessa (Säveltäjä-peli) Helinällä oli aluksi ongelmia hahmottaa nuotit, sillä hän oli jo tottunut
pianon koskettimiin ja nuotteihin eri nimillä (c,d,e,f, ei do, re, mi, fa) [Toiminnan suunnittelun
ongelma]. Pienen harjoittelun jälkeen soittaminen alkoi kuitenkin jo sujua ihan hyvin. Kun kysyin,
haluaisiko Helinä pelata tabletin musiikkipelejä joskus uudelleen, hän vastasi ”musiikin aika” -pelin
osalta, että ehkä. Säveltäjä-pelin osalta Helinä kuitenkin vastasi myöntävästi.
Muumi-tietokoneella Helinä osasi heti soittaa ”Tuiki, tuiki, tähtösen”, jota hän oli opetellut
kosketinsoittimella ja soittanut Muumi-koneella jo aiemminkin. Tyttö osasi itse löytää myös valmiit
sävelmät, joita kuunteli hetken aikaa. Helinä soitteli hetken koskettimilla omia sävelmiään, sen
jälkeen hän alkoi leikkiä veljensä tavoin kirjain-näppäimistä tulevilla hassuilla äänillä. Kysyttäessä
halukkuutta käyttää koneen musiikkipelejä joskus uudelleen Helinä vastasi molempien pelien osalta
kyllä.
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Nalle Puh -koneen kanssa Helinä aluksi soitti valmiit sävelmät kertaalleen läpi. Sen jälkeen hän
halusi itse vaihtaa soittamiseen. Helinä soitti ja kuunteli itse tekemiään sävelmiä viihtyen koneen
parissa hyvin. Ainut ongelma koneen kanssa oli se, ettei Helinä osannut itse siirtyä pelistä toiseen
[Toiminnan suunnittelun ongelma]. Musiikkipelien varsinainen pelaaminen onnistui hyvin. Kun
kysyin, haluaako Helinä käyttää koneen musiikkipelejä vielä joskus uudelleen, molempien pelien
osalta vastaus oli myöntävä.
Lopuksi pääsimme Helinän lempikoneen pariin. Tyttö esitteli itse, kuinka koneesta voi
kuunnella valmiita sävelmiä. Hän oli oppinut kevään aikana käyttämään konetta itsenäisesti erittäin
hyvin! Hän jopa opetti minulle, kuinka saa soitettua koneessa olevat kaikki laulut. En ollut itse
ymmärtänyt, että kun sävelmän soidessa painaa OK-näppäintä uudelleen, sävelmä vaihtuu. Helinä
oli huomannut asian kokeilemalla. Minä taasen luulin, että koneen jokaisessa ”salaisessa kansiossa”
on vain yksi sävelmä! [Toiminnan suunnittelun ongelma]
Kun kysyin, haluaako Helinä joskus myöhemminkin kuunnella PetShop-tietokoneen sävelmiä,
vastaus oli: ”Ehdottomasti kyllä!”. ”Noi Hellyttävän Kissan kappaleet on niin ihanii! Mä tuun ihan
hulluks kun mä kuutelen niitä! Kun ne on aika rauhallisii!”
Helinän esitellessä PetShop-tietokoneen toimintaa huomasin hänen navigoivan pelistä toiseen
numerokoodien avulla. Kerroin, että tabletti-tietokoneessakin voi navigoida samalla tavalla, jolloin
Helinä heti kiinnostui kokeilemaan. Helinä innostuikin kokeilemaan erilaisia numerokoodeja ja
niiden avaamia pelejä, joita hän ei ollut aikaisemmin uskaltanut kokeilla. Tämä oli ensimmäinen
kerta, kun Helinä oli kiinnostunut pelaamaan tabletti-tietokoneella. Aikaisemmin hän ei ollut
halunnut käyttää sitä, koska hän piti koko konetta aivan liian vaikeana.
Helinä innostui varsinkin pelistä, jossa piti päätellä, miten numerosarja jatkuu. Hän pelasi peliä
lähes kymmenen minuuttia. Lisäksi hän kokeili isojen ja pienten kirjainten etsimistä ja sanojen
kirjoittamista minun opastuksellani . Huomasin, että ä-kirjaimen painaminen tuotti vaikeuksia,
koska siihen tarvitaan shift-näppäimen yhtäaikaista painamista [Fyysisen toiminnan ongelma].
Positiivinen piirre tabletti-tietokoneessa löytyi sanojen kirjoittamispelistä. Jos käyttäjä painaa
väärää kirjainta, kone antaa siitä palautetta ”yritä uudelleen” ja sen jälkeen käyttäjä voi jatkaa siitä,
mihin hän oli jäänyt. Eli hänen ei tarvitse aloittaa kirjoittamista kokonaan uudelleen. Riittää, että
hän korjaa virheensä ja jatkaa eteenpäin! Esimerkiksi Muumi-koneessa virheen tekemisen jälkeen
sanan kirjoittaminen on aloitettava uudelleen! [Haasteellisuus ja kontrolli]
Pelaamisen jälkeen jokaisen koneen musiikkipelit arvioitiin vielä hymiömittarin avulla. Helinän
mielestä tabletti-tietokoneen musiikkipelit olivat tosi hauskoja (5) ja tosi helppoja (5). Hän sanoi,
ettei tabletti ole enää niin vaikea, kuin aluksi. Totesimme yhdessä, että mitä enemmän sitä käyttää,
sitä helpommaksi se tulee.
Muumi-tietokoneen musiikkipelit saivat myös hyvät arvosanat (hauskuus 5 ja helppous 5).
Helinä kertoi, että hän oli soitellut Muumi-koneella naapurissa jo ennen kuin testeissä mukana
oleva kone oli hankittu. Myös Nalle Puh ja PetShop -koneet sai parhaat mahdolliset arvosanat
hauskuudesta ja helppoudesta. Nalle Puhista Helinällä ei ollut kommentteja, mutta PetShop-koneen
musiikkisoittimesta Helinä sanoi, että musiikkeja oli tosi helppo vaihdella.
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Juhannuksen 2012 toisessa testaussessiossa Helinä testasi kirjaimiin ja sanoihin liittyviä pelejä.
PetShop-tietokone on tarkoitettu jo lukemaan oppineille koululaisille, joten siinä ei ole Helinälle tai
Sakarille sopivia kirjaimiin ja sanoihin liittyviä pelejä. Siksi jätin PetShop-tietokoneen äidinkielikategorian pelit kokonaan pois näistä testeistä.
Ensimmäisenä testausvuorossa oli tabletti-lelutietokone, jonka avulla opettelimme kirjaimia ja
etsittiin isoja kirjaimia. Ensimmäisessä pelissä lapsi painoi jotakin kirjainta, jonka jälkeen kone
sanoi kirjaimen nimen ja näytti kirjaimen ruudulla. Isojen kirjainten etsimispelissä kone näytti
ruudulla pienen kirjaimen ja lapsen tehtävänä oli valita annetuista vaihtoehdoista vastaava iso
kirjain. Helinä piti kirjainten opettelupeliä liian helppona, koska hän osaa jo lähes kaikki kirjaimet.
Hän ei pelannut peliä minuuttia kauempaa. Kun kysyin haluaako hän pelata kyseistä peliä joskus
uudelleen, hän vastasi ei. Isojen kirjainten etsimispeli sen sijaan oli Helinän mielestä paljon
mielenkiintoisempi ja hän pelasi sitä noin viisi minuuttia. Kun kysyin, haluaako hän pelata sitä peliä
vielä joskus uudelleen, vastaus oli kyllä. Molemmille kirjainten opetteluun tarkoitetuille peleille
hän antoi yhteisarvosanaksi hauskuudesta neutraalin arvosanan (3). Vaikeusastetta arvioidessaan
Helinä totesi, että varsinainen pelien pelaaminen oli tosi helppoa (arvosana 5), mutta pelien
löytäminen tabletista oli tosi vaikeaa (arvosana 1) [Toiminnan suunnittelun ongelma]. Opettelimme
vielä yhdessä isojen kirjainten etsimispeliin siirtymisen numerokoodia käyttämällä.
Seuraavaksi kokeilimme kolmea kirjainten opetteluun liittyvää peliä. ”Aakkoset”-pelissä lapsi
painaa kirjainnäppäintä ja kone vastaa esimerkiksi: ”Tämä kirjain on A” näyttäen samalla kyseisen
kirjaimen näytöllä. ”Kirjaimet ja numerot”-pelissä lapsi painaa kirjain- tai numeronäppäintä, ja
kone vastaa esimerkiksi:” Tämä kirjain on A, kuten sanassa aurinko.”. ”Näppäilemme kirjaimet” pelissä ruudulla liikkuu vasemmasta reunasta oikeaan reunaan kerrallaan yksi kirjain ja lapsen
tehtävänä on ”pyydystää” kirjain painamalla oikeaa kirjainnäppäintä. ”Aakkoset”-peli oli Helinän
mielestä liian helppo, mutta kysyttäessä halukkuutta pelata sitä joskus uudelleen, hän vastasi
myöntävästi. ”Kirjaimet ja numerot” -peliä Helinä piti edellistä peliä kivempana, koska kone kertoi
kirjaimen lisäksi esimerkkisanan, jossa kirjain esiintyy tai joka alkaa kyseisellä kirjaimella. Tätäkin
peliä Helinä sanoi haluavansa pelata joskus uudelleen. ”Näppäilemme kirjaimet”-pelistä Helinä ei
sen sijaan pitänyt, koska kirjaimet vaelsivat ruudulla aivan liian nopeasti eikä Helinä ehtinyt löytää
oikeaa näppäintä ajoissa. ”Liian nopee! Mä en osaa!” Helinä luovutti jo kertaalleen, mutta kun kone
jatkoi sinnikkäästi kannustamalla:”Koita vielä!”, tyttö kokeili uudelleen ja onnistui tehtävässä pari
kertaa. Sitten taas kirjaimen etsiminen vei liikaa aikaa ja Helinä halusi lopettaa pelin pelaamisen.
Kun kysyin, haluaako hän pelata tätä peliä vielä joskus uudelleen, vastaus oli: ”En, koska se on liian
nopee!”. [Toiminnan suunnittelun ongelma]
Muumi-koneen kaksi ensimmäistä peliä Helinä arvioi tosi hauskoiksi (5) ja helpoiksi (5), mutta
kirjainten pyydystäminen sai hauskuudesta ja vaikeusasteesta huonoimmat mahdolliset arvosanat
(molemmat 1). Pyydystäminen oli Helinän mielestä ”sikavaikeeta”.
Kolmantena vuorossa oli Nalle Puh-tietokone, josta valitsin kaksi peliä. ”Etsi kirjain”-pelissä
kone antaa kirjaimen ja lapsen tehtävänä on painaa vastaavaa kirjainnäppäintä. ”Paina kirjaimia”pelissä ”pyydystetään” ruudun yläreunasta alas putoavia kirjaimia painamalla vastaavia
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kirjainnäppäimiä. Toisin kuin Muumi-tietokoneen vastaavassa pelissä, tässä kirjaimia putoaa monta
kerrallaan, joten tarkoituksena ei edes ole saada kaikkia kirjaimia pyydystettyä. Helinä kuitenkin
turhautui, koska ei saanut kaikkia kirjaimia pyydystettyä. Kirjainten etsimispeliä Helinä sanoi
haluavansa pelata joskus uudelleen, mutta kirjainten ”pyydystämistä” ei, koska sanoi sen olevan tosi
hankalaa [Toiminnan suunnittelun ongelma]. Kun kysyin, kumpi oli vaikeampi, Muumi- vai Nalle
Puh-koneen kirjainten pyydystämispeli, Helinä sanoi Nalle Puhin pelin olevan vaikeampi, koska
siinä ruudulla on monta kirjainta yhtä aikaa ja ne häviävät ruudulta liian nopeasti.
Molempien pelien yhteisarvosanaksi hauskuudesta Helinä antoi toiseksi huonoimman
arvosanan (2). Pelien kokonaisvaikeusasteeksi hän antoi huonoimman arvosanan (1). Arvosanoja
pudotti ”pyydystämispelin” vaikeus.
Nalle Puh-tietokoneen kirjainpelien arvioinnin jälkeen kävin Helinän kanssa tällaisen
keskustelun:
Helinä: Onko nyt kaikki laitettu surulla?
Minä: Onko sillä väliä?
Helinä: On. Mä haluun tietää, kuinka moni on merkattu surulla.
Minä: Pitäiskö olla mahdollisimman paljon vai vähän merkattuna surulla?
Helinä: Mahdollisimman vähän surulla. Kun kaks peliä pitäis olla hyviä.
Minä: Miksi?
Helinä: Kun mä tahdon.
Kuten jo kohdassa 2.3 mainittiin, lapsilla on luontainen halu miellyttää muita. Yllä kuvattu
keskustelu kuvaa mielestäni hyvin sitä, että lapsi ei halua antaa liikaa huonoja arvosanoja, jotta hän
ei pahoita koneiden tai testin järjestäjän mieltä.
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6. Miellyttävyys, käytettävyys ja tulkinnat
Tähän lukuun on koottu tutkimuksen tulokset. Ensimmäiseksi perehdytään tarkemmin havaittuihin
käytettävyysongelmiin. Kohdassa 6.2 perehdytään lelutietokoneiden hauskuuteen ja
miellyttävyyteen sekä teorian että lasten omien kokemusten perusteella. Luvun lopussa verrataan
koneita toisiinsa niiden sisältämien samankaltaisten pelien perusteella ja tarkastellaan
käytettävyysongelmissa ja käyttäjäkokemuksissa havaittuja muutoksia pitkällä aikavälillä.
6.1. Käytettävyysongelmat
Jaoin koneissa havaitut käytettävyysongelmat kolmeen eri kategoriaan ongelman luonteen
perusteella Andre et al. (2001) mukaan. Kategoriat olivat toiminnan suunnitteluun liittyvät
ongelmat, palautteen arviointiin liittyvät ongelmat ja fyysiseen toimintaan liittyvät ongelmat.
Suurin osa havaituista ongelmista oli toiminnan suunnitteluun liittyviä ongelmia, joita
kaikista neljästä lelutietokoneesta löytyi yhteensä 13 kappaletta. Toiseksi eniten havaitsin fyysiseen
toimintaan liittyviä ongelmia, joita laskin olevan yhteensä 8 kappaletta. Palautteen arviointiin
liittyviä ongelmia havaitsin 3 kappaletta. Havaitsin erilaisia käytettävyysongelmia yhteensä 24
kappaletta. Suurin osa ongelmista esiintyi useammassa kuin yhdessä lelutietokoneessa. Kuvassa 17
on kuvattu käytettävyysongelmien jakaumat kategorioittain.
Toiminnan suunnitteluun liittyvät ongelmat
Havaitsin toiminnan suunnitteluun liittyviä ongelmia yhteensä 13 kappaletta. Eniten toiminnan
suunnitteluun liittyviä ongelmia havaittiin PetShop-koneessa, 7 kappaletta. Toiseksi eniten niitä
löytyi Nalle Puh ja tabletti -koneista, joissa molemmissa niitä havaittiin 6 kappaletta. Vähiten
toiminnan suunnitteluun liittyviä ongelmia havaittiin Muumi-tietokoneessa, 5 kappaletta.
Suurimpia toiminnan suunnitteluun liittyviä ongelmia olivat lukutaidottomalle liian vaikea
navigointi ja liian vaikeat pelit. Navigoinnin havaittiin olevan lukutaidottomille lapsille liian
hankalaa PetShop, Nalle Puh ja tabletti -tietokoneissa. Alle kouluikäisille lapsille liian vaikeita
pelejä havaittiin Muumi, PetShop ja tabletti -tietokoneissa. Muita toiminnan suunnitteluun liittyviä
ongelmia olivat muun muassa koneen käyttämät liian vaikeat termit (Muumi) ja vihjeet (Nalle Puh),
liian nopeat pelit (Nalle Puh ja Muumi), ongelmat löytää ja tunnistaa osa toiminnoista (PetShop)
sekä skandinaavisten kirjainten käyttö (Muumi, Nalle Puh ja tabletti).
Nalle Puh ja tabletti -tietokoneissa käyttöliittymän kieli on aina avattaessa ruotsi. Ominaisuus ei
kuitenkaan aiheuttanut ongelmia vaan lapset oppivat vaihtamaan kielen suomeksi heti, kun heille
näytettiin oikea painike.
Palautteen arviointiin liittyvät ongelmat
Palautteen arviointiin liittyviä ongelmia havaittiin yhteensä kolme kappaletta. Eniten ongelmia
havaittiin PetShop-tietokoneessa, josta niitä löytyi kaksi. Muumi ja tabletti -koneissa havaittiin
molemmissa yksi palautteeseen liittyvä ongelma. Nalle Puh-koneesta ei havaittu ongelmia
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palautteen arvioinnissa. Palautteen arviointiin liittyviä ongelmia olivat epäselvä palaute (tabletti ja
PetShop), palautteen sekoittaminen muuhun kommunikaatioon (PetShop) ja liian pitkä palaute
(Muumi).
Fyysiseen toimintaan liittyvät ongelmat
Fyysiseen toimintaan liittyviä ongelmia havaittiin yhteensä kahdeksan kappaletta. Eniten ongelmia
havaittiin Nalle Puh-koneessa, josta niitä löytyi kuusi kappaletta. Muumi-koneesta fyysiseen
toimintaan liittyviä ongelmia havaittiin viisi, PetShop-koneesta neljä ja tabletti-koneesta kolme.
Suurimpia fyysiseen toimintaan liittyviä ongelmia olivat ongelmat painaa näppäimiä (tabletti),
Shift-näppäimen käyttö (Muumi, Nalle Puh ja tabletti) ja kiinteän hiiren käyttö (Nalle Puh).
Koneiden kannen kanssa havaittiin useita eri ongelmia (Nalle Puh, Muumi ja PetShop): aluksi
lapsilla oli ongelmia kansien avaamisessa, automatkalla koneen siirtäminen etuistuimen ja
takaistuinten välillä oli avoimien kansien takia hankalaa ja kotioloissa lapset onnistuivat
kolauttamaan kannen päähänsä.

PetShop

Tabletti

Muumi

Nalle Puh

Kuva 17: Havaittujen käytettävyysongelmien lukumäärät kategorioittain
Kuvan 17 kaikissa kuvioissa on käytetty samaa numeroskaalaa, jolloin niitä on helppo vertailla.
Mitä suurempi eri kategorioiden välille piirtyvä kolmio on, sitä enemmän koneessa on
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käytettävyysongelmia. Kuten kuvioista on havaittavissa, että kaikissa koneissa on paljon toiminnan
suunnitteluun liittyviä käytettävyysongelmia. Oikealla olevissa nuoremmille lapsille suunnatuissa
Muumi ja Nalle Puh -koneissa on enemmän fyysiseen toimintaan liittyviä ongelmia kuin
vasemmalla puolella olevissa vanhemmille lapsille suunnatuissa PetShop ja tabletti-koneissa. Sen
sijaan kaikista koneissa havaittiin vain muutamia palautteen arviointiin liittyviä ongelmia.
6.2. Hauskuuden ja miellyttävyyden arviointi viitekehyksen avulla
Arvioin koneiden hauskuutta ja miellyttävyyttä tuotteen miellyttävyyden viitekehyksen (Vanden
Abeele & Zaman 2008) perusteella. Tutkin miten hyvin mielihyvää tuottavat tekijät eli gratifikaatiot
on lelutietokoneissa otettu huomioon arvioimalla jokaisesta lelutietokoneesta gratifikaatioiden
sisältämien attribuuttien esiintyvyyttä. Arviointi tapahtui taulukon 6 mukaisesti.
+1

Attribuutti esiintyy tuotteessa

0

Attribuutti ei esiinnyt tuotteessa, mutta sen puuttumisella ei ole vaikutusta
käyttäjäkokemukseen

-1

Attribuutti ei esiinny tuotteessa ja sen puuttumisella on negatiivisia vaikutuksia
käyttäjäkokemukseen

Taulukko 6: Attribuuttien esiintyvyyden arviointiasteikko

Haasteellisuus ja kontrolli
PetShop-tietokone on monimutkaisen navigointinsa takia liian haasteellinen alle kouluikäisille
lapsille ilman aikuisen apua. Suurin osa koneen toiminnoista vaatii lukutaitoa. PetShoptietokoneessa on alle kouluikäisille liian paljon haastetta. Muumi-tietokone on tarkoitettu yli 3vuotiaille ja navigointi on helppoa ilman lukutaitoa sen yksinkertaisen valikon ja sitä tukevien
kuvien ja ääniohjauksen ansiosta. Muumi-tietokoneen vaikeustaso on alle kouluikäisille sopiva,
mutta suurin osa sen sisältämistä peleistä on tarkoitettu lukemaan ja laskemaan opetteleville. Nalle
Puh-tietokoneen navigointi on hankalaa ilman lukutaitoa, sillä koneen iloisenkirjavat näppäimet
eivät anna vihjettä niiden käyttötarkoituksesta. Lisäksi näppäimistä avautuvista valikoista on ilman
lukutaitoa mahdoton valita haluamaansa peliä, jollei opettele reittiä ulkoa. Nalle Puh-tietokoneen
navigointi on liian haastavaa alle kouluikäiselle lapselle. Tabletti-tietokoneen navigointi on
hankalaa ilman lukutaitoa. Valikoissa on liian paljon pelejä, joista valita, joten navigointi
ulkomuistin perusteella on vaativaa. Tabletti-tietokoneen navigointi on liian vaikeaa alle
kouluikäiselle lapselle.
PetShop-kone on tarkoitettu pelien perusteella kouluikäisille ja se on ulkomuodoltaan kuin
oikea kannettava tietokone. Lisäksi siinä on tyttöjen rakastamia PetShop-hahmoja. PetShop-kone on
alle kouluikäisten tyttöjen mielestä ”cool”. Muumikone on helppo käyttää, mutta koneen fyysinen
ulkonäkö ja Muumi-hahmot ovat lapsellisia. Varsinkaan kouluikää lähestyvien mielestä Muumikone ei ole ”cool”. Nalle Puh-koneen fyysinen ulkonäkö ja virtuaaliset hahmot ovat lapsellisia.
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Nalle Puh-kone ei ole ”cool”. Tablet-tietokone on pelien perusteella tarkoitettu kouluikäisille. Siinä
ei kuitenkaan ole käytetty mitään lapsien tuntemaa ja ihailemaa tuotemerkkiä eikä se muistuta
tarpeeksi oikeaa tabletti-tietokonetta, joten tabletti-lelutietokone ei ole ”cool”.
Kun lapsi pelaa PetShop-tietokoneen pelejä hyvin, koneen sisältämiin salaisiin kansioihin
avautuu uusia kuvia ja lyhyitä animaatioita. Kuvien avautuminen vähitellen ruokkii uteliaisuutta.
Muumi-, Nalle Puh- ja tabletti-tietokoneissa ei havaittu ominaisuuksia, jotka ruokkisivat
uteliaisuutta.
PetShop-tietokoneessa kuvien avautuminen vähitellen tarjoaa myös jännitystä. Myös koneen
sisällä oleva PetShopien oma virtuaalimaailma ja hahmojen kanssa kommunikointi tarjoavat
jännitystä. Muumi-, Nalle Puh- ja tabletti-tietokoneissa ei havaittu ominaisuuksia, jotka tarjoaisivat
jännitystä.
Taulukon 7 mukaisesti PetShop-kone ottaa koneista parhaiten huomioon haasteellisuuden ja
kontrollin gratifikaation. Se sai hyvän arvosanan kolmesta kohdasta. Vain liian suuri vaikeustaso
vei siltä täydet pisteet. Nalle Puh -koneessa attribuutteja on huomioitu kaikkein vähiten, jopa niin,
että siinä oli peräti kahdessa attribuutissa huomautettavaa. Muissa koneissa ei attribuutteja ole
tuettu ja kumpikin sai yhden huomautuksen.
Haasteellisuuden ja kontrollin gratifikaatio on lelutietokoneiden yhteydessä yksi tärkeimmistä
mielihyvää tuottavista ja näin ollen käyttäjäkokemukseen liittyvistä asioista. Silti kaikki muut paitsi
PetShop saivat siitä negatiivisen kokonaisarvosanan.
PetShop

Muumi

Nalle Puh

Tabletti

Sopivan haasteellinen

-1

0

-1

-1

”Cool”

+1

-1

-1

0

Ruokkii uteliaisuutta

+1

0

0

0

Tarjoaa jännitystä

+1

0

0

0

Yhteensä

+2

-1

-2

-1

Taulukko 7: Haasteellisuuden ja kontrollin attribuutit
Sosiaaliset kokemukset
Koneet voivat tarjoa sekä virtuaalisia että todellisia sosiaalisia kokemuksia. Mikään koneista ei
tarjoa mahdollisuutta moninpeliin, joten vain yksi lapsi voi pelata peliä kerrallaan. Toisaalta kaikkia
niitä voidaan käyttää osana leikkiä, johon voi osallistua monia lapsia ja aikuisia. Helinä on leikkinyt
vanhempiensa kanssa erityisesti PetShop-tietokoneen avulla koulua.
PetShop, Muumi ja Nalle Puh -koneet tarjoavat virtuaalisen maailman, jossa on lapsille tuttuja
eläinhahmoja. Kaikissa kolmessa koneessa pelien pelaaminen on samalla leikkimistä virtuaalisten
hahmojen kanssa. Erityisesti Helinän mielestä on todella hauskaa leikkiä PetShop-lemmikkien,
Muumilaakson asukkaiden ja Puolen hehtaarin metsän asukkaiden kanssa. Tabletti-tietokoneessa ei
ole virtuaalimaailmaa, joten se ei tarjoa virtuaalisia hahmoja, joiden kanssa leikkiä.
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Kaikkien neljän koneen avulla lapsi voi saada aikuisen huomion itseensä ja esitellä taitojaan
aikuisille. Koneet soveltuvat myös aikuisten ja lasten yhteisiin leikkeihin.
Koska missään koneista ei ole mahdollisuutta moninpeliin, mikään koneista ei ota paikalla
olevia sisaruksia huomioon. Jokaisella paikalla olevalla lapsella pitäisi olla oma tietokone
käytössään, muuten he alkava kinata siitä, kuka konetta käyttää. Mutta kaikkia koneita voidaan
käyttää osana leikkiä, johon voi osallistua monia lapsia ja aikuisia.
Missään koneista ei varsinaisesti ole ominaisuutta, jonka avulla lapselle tulisi vallantunne.
Tunne syntyy omistussuhteiden kautta. PetShop antaa Helinälle vallantunnetta tarjoamalla
mahdollisuuden kontrolloida muita. Helinä pitää konetta omanaan eikä halua antaa muiden lasten
leikkiä sillä. Sakarille vallan tunnetta ja kontrollia muita kohtaan tarjoaa tabletti-tietokone, koska se
on hänen ikiomansa. Sakari on ollut erittäin tarkka siitä, että muut eivät saa käyttää tablettia ilman
hänen lupaansa. Nalle Puh ja Muumi -koneet eivät tuota kummallekaan lapselle vallantunnetta.
Lapset mieltävät ne yhteisiksi.
Kuten taulukko 8 osoittaa, sosiaalisten kokemusten gratifikaatio on varsin huonosti otettu
huomioon kaikissa koneissa. Toisaalta sosiaaliset kokemukset eivät ole oleellisia lelutietokoneiden
kannalta eikä niiden heikolla tukemisella ole suurta merkitystä käyttäjäkokemusten kannalta. Koska
PetShop ja tabletti -koneet antoivat edes toiselle lapsista vallantunnetta, laskettiin se yhteispisteissä
koneiden eduksi.

Yhteispeli:
Virtuaalinen
Moninpeli
Leikkiä aikuisen kanssa
Sisarusten huomioiminen
Antaa vallantunnetta
Yhteensä:

PetShop

Muumi

Nalle Puh

Tabletti

+1
-1
+1
-1
Helinä: +1
Sakari: 0
+1

+1
-1
+1
-1
0

+1
-1
+1
-1
0

0

0

0
-1
+1
-1
Sakari: +1
Helinä: 0
0

Taulukko 8: Sosiaalisten kokemusten attribuutit
Fantasia
Mikään koneista ei tarjoa mahdollisuutta käyttää rooliasuja. Tietokoneet eivät kuitenkaan ole
luonteeltaan sellaisia leikkikaluja, että ominaisuuden puuttuminen vähentäisi käyttäjäkokemusta.
Toisaalta lapsi voi koneilla leikkiessään halutessaan pukeutua vaikka Nalle Puhiksi, mikäli hän niin
tahtoo.
PetShop, Muumi ja Nalle Puh -koneet tarjoavat virtuaalisen maailman ja eläinhahmojen avulla
leikkiä tukevan tarinan ja mielikuvitusmaailman. Leikit yhdistyvät tuttujen hahmojen maailmoihin:
PetShop-maailmaan, Muumilaaksoon ja Puolen Hehtaarin metsään. Helinä on esimerkiksi Muumikonetta käyttäessään leikkinyt samalla Niiskuneidin ja Pikku Myyn kanssa esikoulua. Tablettitietokoneessa ei ole virtuaalisia hahmoja tai virtuaalimaailmaa, joten se ei tarjoa tukea

57
mielikuvitusleikkeihin. Toisaalta se ei myöskään estä mielikuvitusleikkejä. Kaikkien koneiden
kaikki pelit ovat sukupuolineutraaleja. Niissä ei oteta kantaa, onko käyttäjä tyttö vai poika.
Taulukosta 9 on havaittavissa, että kaikki muut paitsi tabletti-tietokone tukevat fantasian
gratifikaatiota melko hyvin, vaikka se ei olekaan lelutietokoneiden kannalta oleellinen tekijä.
Koneiden sisältämät virtuaalihahmot kuitenkin lisäävät huomattavasti käyttäjäkokemusta.

Mahdollisuus käyttää rooliasuja
Tarjoaa tarinan
Mielikuvitusmaailma
Sukupuoliroolit
Yhteensä:

PetShop
0
+1
+1
0
+2

Muumi
0
+1
+1
0
+2

Nalle Puh
0
+1
+1
0
+2

Tabletti
0
0
0
0
0

Taulukko 9: Fantasian attribuutit
Luova ilmaisu
Muumi-, Nalle Puh- ja tabletti-tietokoneissa on mahdollista soittaa itse musiikkia. PetShopkoneessa voi soittaa vain valmiita sävelmiä. Muumi- ja tablet-tietokoneissa ei ole mahdollista
tallentaa omia sävelmiä ja soittaa niitä uudelleen. Nalle Puh-koneessa voi tallentaa yhden oman
sävelmän kerrallaan. Toisaalta mikään koneista ei sisällä ohjelmaa, johon lapsi saisi vapaasti
kirjoittaa kirjaimia ja sanoja. Molemmat testeihin osallistuvat lapset ovat kuitenkin kaivanneet
kirjoitusmahdollisuutta.
Koska PetShop, Muumi ja Nalle Puh -tietokoneet ovat ulkomuodoltaan värikkäitä ja niissä on
omat virtuaalimaailmansa ja -hahmonsa, ne voivat inspiroida lasten leikkejä. Helinä on PetShop- ja
Muumi-koneiden innoittamana kuvitellut leikkivänsä PetShop- lemmikkien ja Muumilaakson
asukkaiden kanssa. Tablet-tietokoneen väritys on tumma, lähes synkkä, eikä siinä ole virtuaalisia
hahmoja tai virtuaalimaailmaa. Toisaalta siinä ei myöskään ole havaittu ominaisuuksia, jotka
estäisivät inspiraation syntymisen.
Luova ilmaisu on yksi lelutietokoneiden tärkeimmistä gratifikaatioista. Taulukkoon 10
koottujen tulosten mukaan Nalle Puh -kone tukee luovan ilmaisun gratifikaatiota erinomaisesti
erottuen selvästi muista koneista. Muumi-koneessa luova ilmaisu on myös otettu huomioon melko
hyvin. Tabletissa tulos on neutraali mutta PetShop-koneessa on enemmän huomautettavaa kuin
positiivisia piirteitä luovan ilmaisun suhteen.
PetShop

Muumi

Nalle Puh

Tabletti

Mahdollisuus itseilmaisuun

-1

+1

+1

+1

Tallennetut, esiteltävät tulokset

-1

-1

+1

-1

Inspiraation lähde

+1

+1

+1

0

Yhteensä:

-1

+1

+3

0

Taulukko 10: Luovan ilmaisun attribuutit
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Keho ja aistit
Mikään koneista ei tarjoa aktiviteetteja koko keholle, toisaalta se ei ole lelutietokoneiden luonteelle
tarpeellistakaan. Värikkyytensä, ääniensä ja erityisesti musiikkinsa ansiosta kaikki tietokoneet
tarjoavat aistielämyksiä, muttei yllättäviä elämyksiä.
Kuten taulukko 11 osoittaa, kaikki tietokoneet tarjoavat aistielämyksiä, mutta missään niistä
elämyksiä ei ole tarjottu yllättävästi ja luovasti. Lelutietokoneiden kannalta juuri aistielämysten
tarjoaminen on käyttäjäkokemuksen ja erityisesti tuotteen parissa viihtymisen kannalta tärkeää.
Kaikki koneet tarjoavat ärsykkeitä näkö ja kuuloaisteille, joten voidaan sanoa että kehon ja
erityisesti aistien gratifikaatio on otettu kaikissa koneissa huomioon tilanteeseen nähden hyvin.

Aktiviteettia koko keholle
Tarjoaa aistielämyksiä
Tarjoaa yllättäviä
aistielämyksiä
Yhteensä:

PetShop
0
+1
0

Muumi
0
+1
0

Nalle Puh
0
+1
0

Tabletti
0
+1
0

+1

+1

+1

+1

Taulukko 11: Kehon ja aistien attribuutit
Lelutietokoneiden yhteydessä oleellisimmista mielihyvää tuottavista tekijöistä eli
gratifikaatioista vain keho ja aistit otettu huomioon kaikissa koneissa tilanteeseen nähden hyvin.
Myös luovan ilmaisun gratifikaatio oli otettu huomioon pääsääntöisesti hyvin. Sen sijaan
haasteellisuuden ja kontrollin gratifikaation huomioon ottamisessa on selkeitä epäkohtia.
Viitekehyksen mukaisia tuloksia pohditaan tarkemmin luvussa 7. Samalla pohditaan viitekehyksen
luotettavuutta vertaamalla sen tuloksia muilla menetelmillä saatuihin tuloksiin.
6.3. Koneiden välinen vertailu
Juhannuksen 2012 testien päätteeksi lapset vertasivat koneiden käyttäjäkokemuksia toisiinsa
vuoden aikana saatujen kokemusten perusteella. Arviointi tehtiin järjestämällä koneet neljän
ominaisuuden perusteella, hauskuuslajittelijaa apuna käyttäen. Sakarin antamat vastaukset on
koottu taulukkoon 12.
Sakari
Sakari arvioi tabletti-koneen parhaimmaksi kaikissa muissa kategorioissa paitsi esteettisyydessä
(”on hienoin”), jossa Muumi-kone kiilasi sen eteen. Tabletti oli paras, koska: ”Mä osasin pelata
ilman, että sä autoit! Se oli niin siisti, kun se totteli mua! Tabletti oli helppo. Ainut, jota osasin
käyttää!” Muumi-kone oli tablettia hienompi, koska se oli sininen, joka on Sakarin lempiväri.
PetShop-kone taas sai paljon kritiikkiä: ”PetShop on niin huono! Koska se on niin hidas! Se on
kakkamainen! PetShop ei oo hiano, koska se on niin vaaleenpunanen! Mä tykkään noista muista
väreistä, mutta en vaaleenpunasesta.”
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1.

2.

3.

4.

Toimii parhaiten

Tabletti

Muumi

Nalle Puh

PetShop

On hauskin

Tabletti

Muumi

Nalle Puh

PetShop

On helpoin

Tabletti

Muumi

Nalle Puh

PetShop

On hienoin

Muumi

Tabletti

Nalle Puh

PetShop

Taulukko 12: Hauskuuslajittelija, Sakarin vastaukset
Hauskuuslajittelijan jälkeen kokeilin Tämä vai tämä -metodia. Koneita verrattiin pareittain
toisiinsa. Lapsi valitsi jokaisesta parista paremman koneen, joka sai pisteen. Aluksi Sakari oli
ehdottomasti sitä mieltä, että kaikki koneet ovat yhtä hyviä. Lyhyen neuvottelun jälkeen sain hänet
kuitenkin vastaamaan kysymyksiini. Muumi- ja Nalle Puh-kone saivat molemmat kaksi pistettä,
tabletti ja PetShop yhden pisteen kumpikin. Muumi- ja Nalle Puh-koneiden keskinäisessä parissa
Nalle Puh voitti. Tabletin ja PetShop-koneen keskinäisessä parissa PetShop voitti. Tämä vai tämä metodin mukaiset parivalinnat on koottu taulukkoon 13.
Kone

Pisteet

Kone

PetShop

0

1

Muumi

Tabletti

0

1

Muumi

Nalle Puh

1

0

PetShop

Tabletti

0

1

PetShop

Muumi

0

1

Nalle Puh

Tabletti

1

0

Nalle Puh

Taulukko 13: Sakarin tekemät parivalinnat,
Tämä vai tämä -metodi
Sakarin hauskuuslajittelijaan antamat vastaukset ovat ristiriidassa Tämä vai tämä -metodilla
tehtyihin parivalintoihin. Hauskuuslajittelijassa tabletti oli ylivoimaisesti paras, mutta
parivalinnoissa se valittiin vain kerran voittajaksi. PetShop-kone arvioitiin hauskuuslajittelijan
jokaisessa kohdassa huonoimmaksi, mutta parivalinnoissa Sakari valitsi sen mieluummin kuin
tabletin. Luvussa 7 pohditaan ristiriitaisien tulosten syitä ja molempien menetelmien luotettavuutta
vertaamalla saatuja tuloksia vuoden aikana tekemiini havaintoihin.
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Helinä
Helinän vastaukset hauskuuslajittelijan kysymyksiin vahvistavat saman asian, joka on vuoden
aikana tullut jo monta kertaa esille: PetShop-tietokone on ylivoimaisesti paras Helinän mielestä.
PetShop-kone ylsi ensimmäiseksi kaikissa kategorioissa. PetShopissa miellyttää erityisesti
tyttömäinen väritys ja virtuaalilemmikit. Helinä on käyttänyt PetShopia koneista eniten ja oppinut
käyttämään sitä parhaiten.
Helinä valitsi Muumi-koneen toiseksi parhaimmaksi kaikissa muissa kategorioissa, paitsi
esteettisyydessä, jossa Nalle Puh kiilasi sen edelle. Hauskuuslajittelijassa onkin kaikkein eniten
vaihtelua juuri Nalle Puh-koneen kohdalla: se toimii kolmanneksi parhaiten ja on kolmanneksi
hauskin. Helinän mielestä Muumi-kone on vähän helpompi kuin Nalle Puh-kone. Esteettisyydeltään
Nalle Puh on kuitenkin toiseksi hienoin violetin kannen ja kivan näköisten näppäinten ansiosta.
Muumi-kone on sininen, jonka Helinä mieltää poikien väriksi. Tabletti on Helinän mielestä
väritykseltään tylsä ja siinä on tylsiä pelejä. Sitä on myös vaikein käyttää, eli navigointi pelistä
toiseen on tabletissa vaikeinta. Nalle Puhissa on Helinän mielestä kuitenkin vaikeampia pelejä kuin
tabletti-koneissa. Helinän vastaukset on koottu taulukkoon 14.
1.

2.

3.

4.

Toimii parhaiten

PetShop

Muumi

Nalle Puh

Tabletti

On hauskin

PetShop

Muumi

Nalle Puh

Tabletti

On helpoin

PetShop

Muumi

Tabletti

Nalle Puh

On hienoin

PetShop

Nalle Puh

Muumi

Tabletti

Taulukko14: Hauskuuslajittelija, Helinän vastaukset
Koneiden keskinäistä järjestystä arvioitiin lisäksi Tämä vai Tämä -metodilla, jossa Helinä
valitsi aina jokaisesta koneparista mielestään paremman koneen. Jokaisen parin voittaja sai pisteen,
jotka laskettiin lopuksi yhteen. Tämä vai tämä -metodin vastaukset tukivat hauskuuslajittelijalla
saatuja tuloksia ja vuoden aikana tehtyjä havaintoja. Helinä valitsi PetShop-koneen paremmaksi
kaikissa pareissa, joissa se oli mukana (3 pistettä). Toiseksi eniten pisteitä (2 p.) sai Muumi-kone,
joka hävisi pareissaan vain PetShopille. Kolmanneksi eniten pisteitä (1p.) sai tabletti, joka hävisi
pareissaan PetShopille ja Muumille, mutta voitti Nalle Puhin. Neljänneksi jäi Nalle Puh, joka ei
saanut ainuttakaan pistettä. Tarkemmat parivalinnat on nähtävissä taulukossa 15.
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Kone

Pisteet

Kone

PetShop

1

0

Muumi

Nalle Puh

0

1

Muumi

Tabletti

0

1

Muumi

Nalle Puh

0

1

PetShop

Tabletti

0

1

PetShop

Tabletti

1

0

Nalle Puh

Taulukko 15: Helinän tekemät parivalinnat,
Tämä vai tämä -metodi
Helinän hauskuuslajittelijalla tekemät arvioinnit ja Tämä vai tämä -metodin parivalinnat tukevat
toisiaan. Molempien metodien vastausten perusteella PetShop-tietokone on Helinän mielestä
ylivoimaisesti paras. Toiseksi paras kone on Muumi. Tuloksista on havaittavissa erityisesti
lopputesteissä näkynyt turhautuneisuus Nalle Puh -koneen liian nopeasti eteneviä pelejä kohtaan.
Tuloksia ja metodien luotettavuutta pohditaan lisää luvussa 7.
6.4. Pitkittäistutkimus – muutokset käytön aikana
Tarkkailin tutkimuksessani lasten lelutietokoneiden käytössä tapahtuvaa mahdollista muutosta
vuoden ajan ensikäytöstä lähtien. Vuoden aikana havaitut muutokset käydään läpi lapsikohtaisesti.
Ensimmäisen puolen vuoden aikana Sakarilla oli ongelmia avata tietokoneiden kannet. Hän
oppi avaamaan itse kannet vasta helmikuun testeihin mennessä. Helinä oppi avaamaan
tietokoneiden kannet heti ensimmäisillä käyttökerroilla juhannuksena 2011. Molemmat lapset
oppivat jo ensimmäisten käyttökertojen aikana avaamaan tietokoneen ja tarvittaessa vaihtamaan
käyttöliittymän kielen.
Sakari
Sakarin osalta lelutietokoneiden käytössä ei ole havaittavissa merkittäviä muutoksia. Sakari ei ollut
tutkimuksen alussakaan kovin innostunut lelutietokoneista, mutta hänen mielenkiintonsa koneita
kohtaan väheni vuoden aikana entisestään. Siinä missä Helinä pelasi lelutietokoneilla, Sakari olisi
halunnut enemmän pelata ihan oikeilla tietokoneilla. Juhannuksen 2012 testien aikana Sakari oli
lähes kiusaantunut siitä, että hänet ”pakotettiin” pelaamaan lelutietokoneilla.
Sakarin mielestä on alusta saakka ollut hauskinta saada koneilla aikaan hauskoja ääniä.
Kaikkein eniten kaikissa koneissa on häntä kiinnostaneet musiikkipelit ja äänien tuottaminen.
Erityisesti Muumi-koneessa häntä viehätti koneen monipuolinen äänimaailma. Koneista eniten
häntä kiinnosti kuitenkin tabletti, mutta ei sen sisältämien pelien vuoksi vaan koska se on hänen
ikiomansa. Sakarin suhtautuminen PetShop-tietokoneeseen oli varsinkin tutkimuksen loppupuolella
melko ristiriitaista, sillä kone tuntui kiinnostavan häntä vain siksi, että Helinä oli siitä kiinnostunut.
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Juhannuksen 2012 testeissä hän sessioiden aluksi vaati pelata sen pelejä, mutta lopuksi hän haukkui
täysin koko koneen.
Nalle Puh-kone jäi Sakarille melko etäiseksi ja vähälle käytölle. Koneessa kiinnostusta herätti
eniten alusta asti värikkäät nappulat ja musiikkipelit. Vasta juhannuksena 2012 hän kiinnostui
erityisesti koneen musiikkipeleistä.
Helinä
PetShop-tietokone ja erityisesti sen ulkonäkö herätti Helinän kiinnostuksen jo ennen ensimmäistä
käyttökertaa. Ensimmäisellä lomamatkalla hän tuskin pystyi pitämään sormiaan erossa koneesta.
Alussa hänellä oli ongelmia navigoinnin kanssa, mutta Helinä ei antanut sen häiritä. Heti
ensimmäisestä käyttökerrasta lähtien hän osasi itse navigoida valikkojen ensimmäiseen peliin. Näin
ollen erityisesti ”Labyrintti”-peli oli kesällä 2011 kovassa käytössä. Ensikäyttökokemusten jälkeen
Helinä arvioi koneella pelaamisen olevan ”pikkuvauvan verran vaikeaa”. Kesän ja syksyn 2011
aikana Helinää kiinnostivat erityisesti salaisten kansioiden sisältämät kuvat ja elokuvat. Salaisiin
kansioihin navigointiin tarvittiin kuitenkin aikuisen opastusta.
Helmikuussa 2012 Helinä oli laajentanut pelattavien pelien määrää noin viiteen. Edelleen pelien
avaamiseen tarvittiin aikuisen apua. Helinä arvioi pelaamisen olleen tuolloin ”koululaisen verran
helppoa!”
Keväällä 2012 Helinä opetteli oikealla tietokoneella pelaamaan Pikku Kakkosen internetsivuilla olevia pelejä. Sen jälkeen lelutietokoneetkin alkoivat kiinnostaa uudella tavalla. Aluksi
Helinä pyysi aikuisia valitsemaan PetShop-koneesta pelin, jota hän ei ollut aikaisemmin pelannut.
Pian sen jälkeen tyttö yllättäen oppi navigoimaan itsenäisesti pelistä toiseen. Näin ollen pelattavien
pelien määrä kasvoi radikaalisti. Myös virtuaalilemmikkien salaiset kansiot löytyivät ilman aikuisen
apua. Pääsiäisenä Helinä osasi pelata PetShop-koneella monipuolisesti ja täysin itsenäisesti. Apua
tarvittiin vain chat-viestien ja eläintiedon tekstin lukemiseen. Juhannuksena 2012 tyttö osasi käyttää
konetta jo paljon paremmin kuin minä ja opetti minulle koneesta sellaisia ominaisuuksia, joita en
osannut edes kuvitella.
Nalle Puh -koneen ulkonäkö on viehättänyt Helinää alusta asti, mutta koneella pelaaminen on
jäänyt melko vähäiseksi. Koneella on vaikea navigoida ja koneessa kiinteänä oleva isokokoinen,
hunajapurkin muotoinen hiiri on kömpelö. Monet Nalle Puh -koneen peleistä ovat Helinän mielestä
liian nopeatempoisia. Muumi-kone on Nalle Puhin tavoin jäänyt PetShop-koneen varjoon.
Hauskinta siinä on alusta asti ollut laaja ja molempien lasten mielestä hauska äänimaailma.
Keväällä Muumi-koneessa Helinää miellytti mahdollisuus leikkiä mielikuvitusleikkejä Muumeista
tuttujen hahmojen kanssa.
Tabletti-tietokone tuli tutkimukseen mukaan vasta jouluna 2011, eli puoli vuotta muiden
jälkeen. Koneen ensikäyttökokemukset paljastivat, että lapset mielsivät koneen navigoinnin ja
pelien pelaamisen liian vaikeaksi. Koska muut koneet olivat jo tutumpia, tabletin käyttö jäi talven
aikana hyvin vähäiseksi. Esimerkiksi helmikuun testien aikana Helinä sanoi, ettei hän osaa pelata
Tabletin pelejä eikä halunnut käyttää konetta. Pääsiäisenä hän ei olisi halunnut pelata
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matematiikkapelejä tabletilla, koska tabletin pelit olivat hänen mielestään liian vaikeita. Hän vaati,
että aikuisen on koko ajan autettava häntä pelaamisen aikana. Juhannuksena 2012 opetin Helinää
navigoimaan tabletilla numerokoodien avulla, koska huomasin Helinän käyttävän samanlaista
numerokoodeilla navigointia PetShop-koneessa. Löysimme yhdessä muutamia Helinän taidoille
sopivia pelejä ja harjoittelimme navigointia yhdessä. Heti testaussession jälkeen Helinä osoitti
aiempaa enemmän kiinnostusta tablettia kohtaan. Helinän vanhemmat ovat kertoneet, että tytön
kiinnostus tablettia kohtaan on kasvanut entisestään juhannuksen 2012 jälkeen eli tutkimukseni
päättymisen jälkeen.
Muutokset käyttöajoissa automatkojen aikana
Kuvassa 16 (kohta ) on kuvattu lasten lelutietokoneilla leikkimiseen käyttämä aika kaikkien kolmen
lomamatkan ensimmäisen automatkan aikana. Pylväisiin on eroteltu eri tietokoneiden osuudet
käytetystä ajasta. Tabletti tuli mukaan tutkimukseen vasta toisella lomamatkalla.
Koska Helinä pelasi PetShop-tietokoneella lähes koko ensimmäisen lomamatkan ensimmäisen
automatkan ajan, Sakari ei päässyt käyttämään konetta. Sakarin koneiden käyttöön kuluttama aika
ensimmäisen lomamatkan ensimmäisellä automatkalla jakautui tasan Nalle Puh ja Muumi koneiden kesken. Toisella automatkalla Sakari pelasi eniten Muumi-koneella, toiseksi eniten
PetShop-koneella ja muutamia minuutteja Nalle Puh -koneella. Hän ei pelannut lainkaan Tabletilla,
koska aikuiset eivät voineet auttaa pelaamisessa. Kolmannella lomamatkalla Sakari ei halunnut
pelata koneilla enää ollenkaan.
Kuten jo aiemmin kävi ilmi, ensimmäisellä automatkalla Helinä omi PetShop-tietokoneen
itselleen ja pelasi koneella pieniä taukoja lukuun ottamatta koko matkan. Toisella lomamatkalla
Nalle Puh oli yllättäen Helinän eniten käyttämä kone, se sai PetShop-koneeseen verrattuna jopa
puoli tuntia enemmän peliaikaa. Muumi-koneen parissa vierähti aikaa noin puolet PetShopkoneeseen verrattuna. Tabletti-kone kiinnosti Helinää vain viisi minuuttia. Kolmannella
lomamatkalla minä määräsin matkan aluksi, missä järjestyksessä koneilla pelattiin ja mitä pelejä
niillä pelattiin. Koska pelatut pelit olivat kognitiivisesti melko rasittavia, kokonaispeliaika jäi
muihin lomamatkoihin verrattuna huomattavasti pienemmäksi. Siitä huolimatta PetShop-koneen
osuus käytetystä ajasta on huomattavasti suurempi kuin muiden koneiden osuus. Luvun 4 lopussa
olevassa kuvassa 16 on nähtävissä myös suuri ero Helinän ja Sakarin koneilla leikkimiseen
käyttämissä ajoissa.
Muutokset käytettävyysongelmien osalta
Käytettävyysongelmia havaitsin tutkimuksen aikana yhteensä 24 erilaista, joista osa esiintyi lähes
kaikissa ja osa vain yksittäisessä koneessa. Suurimmassa osassa käytettävyysongelmia (13 kpl) en
havainnut muutosta vuoden aikana. Ongelmista neljä poistui kokonaan ja viisi väheni merkittävästi
vuoden aikana. Nämä ongelmat liittyivät lähinnä outoihin termeihin ja palautteen vääriin
tulkintoihin, jotka vähenivät tai poistuivat kokonaan lapsen saadessa lisää kokemusta koneiden
käytöstä. Kahden käytettävyysongelman esiintymisen havaittiin lisääntyneen käytön myötä. Toinen
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ongelmista oli käsien väsyminen lapsen käyttäessä konetta pitkään ja toinen halutun ominaisuuden
puuttuminen. Yhteenvetona voidaan sanoa, että mitä enemmän lapset käyttivät koneita, sitä
sujuvampaa käyttäminen oli mutta toisaalta sitä enemmän ominaisuuksia he niiltä vaativat.
6.5. Verrokkipelit
Koneissa olevia keskenään samankaltaisia pelejä vertailtiin erityisesti viimeisen lomamatkan ja
juhannuksen 2012 lopputestien aikana. Koska testeihin osallistuneet lapset olivat taitotasoiltaan
erilaisia, he testasivat hieman eri pelejä. Testien aikana havainnoin, kuinka lapsi selviytyy pelin
pelaamisesta ja mitä mieltä hän on pelistä. Verrokkipelejä arvioitiin osana koneiden hauskuuden ja
miellyttävyyden arviointia.
Testeissä lapset ensin pelasivat tiettyjä, vertailuun valitsemiani pelejä. Pelisessioiden aikana
havainnoitiin sitä, kuinka lapsi selviytyy pelin pelaamisesta itsenäisesti ja millä tavalla hän
kommentoi peliä pelatessaan. Pelaamisen havainnoinnin lisäksi lapsia pyydettiin arvioimaan
koneiden sisältämien pelien hauskuutta ja vaikeusastetta hymiömittarin avulla. Hymiömittarissa
surullinen hymiö tarkoittaa ”tosi tylsää” ja naurava hymiö ”tosi hauskaa”. Vaikeusastetta
arvioitaessa surullinen hymiö tarkoittaa ”tosi vaikeaa” ja naurava hymiö ”tosi helppoa”. Arviot
pyydettiin yleisarvosanana jokaisesta pelikategoriasta, ei yksittäisestä pelistä. Lisäksi lapsilta
kysyttiin – Taas-Taas -taulukon mukaisesti – haluaako hän pelata juuri pelaamaansa peliä vielä
joskus uudelleen. Vastausvaihtoehtoina olivat kyllä, ehkä ja ei.
6.5.1. Matemaattiset pelit
Helinä testasi kolmannen lomamatkan aikana tietokoneiden matematiikkapelejä. Koska
hymiömittarin toteuttaminen olisi autossa ollut hankalaa, matemaattisista peleistä ei ole erikseen
kerätty aineistoa hauskuuden ja vaikeusasteen arvioimiseksi. Kuitenkin Helinän antamista
kommenteista käy hyvin ilmi, kuinka hauskana ja haastavana tyttö pelejä piti.
Sakari oli kolmannen lomamatkan aikana toipilaana, eikä hän jaksanut kiinnostua
lelutietokoneilla pelaamisesta koko matkan aikana. Sakarin osalta kaikki verrokit testattiin
juhannuksena 2012. Koska Sakari ei vielä osaa numeroita ja niiden oppimiseen liittyvät pelit ovat
lelutietokoneissa toiminnaltaan kirjainten tunnistamispelien kanssa samanlaisia, päätin jättää
matemaattiset pelit kokonaan testaamatta Sakarin kanssa. En halunnut rasittaa Sakaria ”turhilla”
testeillä, jotka eivät tuottaisi tutkimukselle lisäarvoa, koska hän oli jo muutenkin levoton testien
aikana.
Tabletti-tietokoneessa on 15 matemaattista peliä, joista Helinä kokeili testien aikana kolmea.
Testeissä kävi ilmi, että suurin osa peleistä vaatii alkeistasoa parempia matemaattisia taitoja.
Löysimme Helinän kanssa yhdessä Tabletista kolme aloittelijoille sopivaa laskupeliä, mutta niistä
kahdessa laskettavat asiat vilahtivat liian nopeasti ruudulla. Vain ”Lisää kuvio”-peli (kuva 18) oli
Helinälle tarpeeksi hidastempoinen. Tabletin sisältämissä varsinaisissa laskutehtävissä käytetään
aloittelijalle liian suuria numeroita.
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Kuva 18: Tabletin ”Lisää kuvio”-peli
Nalle Puh -tietokoneessa on yhteensä 4 matemaattista peliä. Testiin valitsimme Lasketaan-pelin,
jossa tehtävänä on laskea ruudulla olevien kuvioiden määrä. Kuviot on esitetty pienellä ruudulla
selkeästi eikä ruudulla ole samaan aikaan ylimääräisiä kuvioita (kuva 19). Helinä piti peliä ihan
helppona, ehkäpä jopa liiankin helppona. Muista kolmesta pelistä vain yksi (yhteenlaskupeli
”Lisätään kukkia”) on Helinälle sopiva. Tyttö ei osaa vielä vähennyslaskua ja numeroiden
pyydystämispeli (”Paina numeroita”) on hänelle liian nopeatempoinen.
Muumi-tietokoneessa on kolme matematiikkaan liittyvää peliä, joista kahdessa pelissä
käsitellään sekä numeroita että kirjaimia. Ainoa varsinainen laskupeli on ”Opimme laskemaan”,
jossa tehtävänä on laskea, kuinka monta kappaletta tiettyä kuviota ruudulla näkyy. Pelin periaate on
sama kuin Nalle Puh -koneen ”Lasketaan”-pelissä, mutta Muumi-koneen ruudulla näkyy
laskettavien kuvioiden lisäksi muitakin kuvioita, joiden seasta oikeat kuviot pitäisi löytää. Lisäksi
pienelle ruudulle on lisätty vielä neljä vastausvaihtoehtoa (kuva 19). Käyttäjä voi vastata joko
valitsemalla hiirellä oikean vaihtoehdon ruudulla olevista luvuista tai painaa koneen näppäimistöltä
oikeaa numeronäppäintä.
Kaiken kaikkiaan Muumi-koneen ”Opimme laskemaan” pelissä pienelle ruudulle on yritetty
mahduttaa aivan liian paljon objekteja. Kaiken lisäksi kuviot muistuttavat paljon toisiaan, joten jopa
aikuisen on välillä katsottava erittäin tarkasti, onko kyseessä esimerkiksi kolmio vai tähti.

A

B
Kuva 19: Muumi (A) ja Nalle Puh (B) -koneiden erilaiset käyttöliittymät kuvioiden
laskemispelissä
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Helinä ei varsinaisen testin aikana enää jaksanut pelata PetShop-tietokoneen
matematiikkapeleillä, mutta hän on vuoden aikana leikkinyt usein koulun matematiikan oppitunteja
koneen laskutehtävien (”Yhteenlasku”) avulla. Laskutehtävien luvut ovat melko suuria (0-99),
mutta laskutehtävä on ruudulla ”allekkain”, eli asettelu on sama kuin laskisi laskuja ruutupaperilla
(kuva 20). Tabletti-koneen vastaavaan yhteenlaskupeliin verrattuna PetShop-koneen pelissä lapsen
on numeroiden asettelun ansiosta helpompi hahmottaa yhteen laskettavat luvut ja samalla oppia,
miten suurempia lukuja kannattaa laskea.
PetShop-koneessa on yhteensä kahdeksan matemaattista peliä peruslaskutoimituksista (yhteen-,
vähennys-, jako- ja kertolasku) numeroiden vertailuun ja numeroiden kirjoittamiseen kirjaimin.
Lisäksi koneessa on viisi logiikkapeliä, joista osassa käsitellään numeroita, kuten numerosarjan
täydentämisessä ja salaisen numerokoodin ratkaisemisessa.

A

B

Kuva 20: PetShop (A) ja Tablet (B) -tietokoneiden erilaiset käyttöliittymät yhteenlaskupelissä

Yhteenvetona voidaan todeta, että PetShop ja tabletti -koneiden matemaattisten pelien
valikoima on paljon kattavampi kuin Nalle Puh ja Muumi -koneissa, mutta suurin osa peleistä ei
sovellu alle kouluikäisille joko liian nopean rytmin tai matemaattisten taitojen vaatimustason
vuoksi. Taulukkoon 16 on koottu Taas-Taas -taulukon mukaiset vastaukset siitä, haluaisiko Helinä
pelata kyseisiä pelejä vielä myöhemminkin sekä Helinän sanallisia kommentteja pelien pelaamisen
aikana.
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Kone: peli

Taas-taas

Kommentit

Kolikoiden keräilijä

ei

liian nopea!

Hauskaa laskemista

ei

liian nopea!

Lisää kuvio

kyllä

sopiva

kyllä

Ihan helppoa!

kyllä

Ihan helppoa!

kyllä

Pelaa paljon

Tabletti:

Nalle puh
Lasketaan!
Muumi
Opimme laskemaan
Petshop
Yhteenlasku

Taulukko 16: Matemaattisten pelien vertailua, Helinä

6.5.2. Musiikkipelit
Kaikissa lelutietokoneissa on toiminto, jonka avulla voi kuunnella lyhyitä sävelmiä. Tabletti ja
Nalle Puh -koneissa jokaista sävelmää varten on oma näppäimensä (molemmissa
numeronäppäimet). Muumi-koneessa sävelmiä voi kuunnella koneen arpomassa järjestyksessä
painamalla ”Musiikki”-näppäintä. PetShop-koneen musiikkisoitin sijaitsee Internet-tilan
alaisuudessa ja sitä oli aluksi melko vaikea löytää. Musiikkisoitin sisältää PetShop-koneen
tunnusmelodian lisäksi koneen jokaisen kolmen virtuaalilemmikin lempimusiikkia. Lemmikistä
toiseen voi siirtyä nuolinäppäinten avulla (vihjeenä pieni nuoli ruudun oikeassa alakulmassa), mutta
en itse ymmärtänyt, että OK-näppäintä painamalla voi siirtyä saman lemmikin muihin
lempikappaleisiin. Toiminnosta ei ole minkäänlaista vihjettä käyttöliittymässä.
Musiikin kuuntelutoimintojen lisäksi kaikissa muissa paitsi PetShop-koneessa voi itse soittaa
sävelmiä. Muumi-koneen numeronäppäimet on muotoiltu pianonkoskettimen muotoisiksi, joten
lapsen on helppo ymmärtää, miten koneella voi soittaa. Nalle Puh-koneessa koskettimina toimii
numeronäppäimet. Tabletti-tietokoneessa koskettimina toimivat keskimmäisen kirjainrivin
näppäimet. Sen lisäksi ylimmällä kirjainrivillä on pianon koskettimien mustia koskettimia vastaavia
näppäimiä ja alimmalla kirjainrivillä ”mi” ja ”fa” -sävelet yhtä oktaavia ylempää kuin
keskimmäisellä rivillä.
Kuten jo luvussa 3 ja 4 mainittiin, tabletti-tietokoneessa sävelet on merkitty ”do, re, mi” jne.
Samaa merkintätapaa on käytetty myös Nalle Puh-koneessa. Muumi-koneessa sävelet on nimetty
”c, d, e” jne., joka on Sakarille ja Helinälle tutumpi nimeämistapa. Testeissä todettiin, että Muumikoneen selkeät pianon koskettimia muistuttavat näppäimet ovat lasten mielestä helpoin tapa soittaa.
Toiseksi helpointa soittaminen oli Nalle Puh -koneessa, jossa soittamiseen tarkoitettuina
näppäiminä toimii numeronäppäimet, joihin sävelten nimet on merkitty selkeästi.
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Numeronäppäimet on sijoitettu erilleen kirjainnäppäimistä ja niiden ulkonäkö eroaa huomattavasti
kirjainnäppäimistä.
Tabletti-koneella soittaminen osoittautui melko vaikeaksi, koska soittamiseen tarkoitetut
näppäimet on merkitty pienin ylämerkinnöin näppäimistöön ja näppäimet sijaitsevat keskellä
näppäimistöä. Kaiken lisäksi molemmilla lapsilla on vaikeuksia painaa tabletti-koneen näppäimiä.
Tabletin eduksi on kuitenkin laskettava se, että sillä voi soittaa myös puolisävelaskeleita. Tosin alle
kouluikäiset tarvitsevat harvoin pianon mustia koskettimia. Kuvassa 21 havainnollistetaan koneiden
keskenään hyvinkin erilaiset tavat toteuttaa soittamiseen tarvittava näppäimistö.

A

B

C
Kuva 21: Ttabletin (A), Nalle Puh -koneen (B) ja Muumi-koneen (C) näppäimistöt musiikin
soittamiseen

Kun jokaisessa koneessa arvioitiin musiikkipelien hauskuutta kokonaisuutena (soittaminen ja
musiikin kuuntelu), Sakarin mielestä hauskimmat musiikkipelit löytyvät Nalle Puh -koneesta, joka
kiinnosti häntä silmin nähden eniten. Hän piti myös tabletti-koneen musiikkipeleistä, jotka pojan
omien sanojen mukaan ”pakotti mut riehumaan!”. Muumi-koneen musiikkipelit eivät Sakaria
saaneet innostumaan ja hauskuutta vähensi varmasti entisestään se, että Sakari onnistui lyömään
itseään päähän koneen kannella. Myöskään PetShop-koneen musiikkisoitin ei Sakaria kiinnostanut.
Sakari arvioi kaikki koneet tosi helpoiksi tai melko helpoiksi (taulukko 17). Tabletti ja Nalle
Puh -koneiden musiikkipelejä hän haluaa varmasti pelata myöhemminkin, Muumi ja PetShop koneiden musiikkipelejä hän sanoi ehkä haluavansa pelata myös myöhemmin.
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Kone:peli

Taas-taas

Hauskuus

Vaikeusaste

Tabletti:
Musiikin aika

kyllä

säveltäjä

kyllä

Nalle Puh
Sävelmät

kyllä

soittaminen

kyllä

Muumi
säveltäminen

ehkä

valmiit sävelmät

ehkä

Petshop
musiikkisoitin

ehkä

Taulukko 17: Musiikkipelien vertailua, Sakari (hymiöt: Read ym. 2002)
Helinä piti kovasti kaikkien koneiden musiikkipeleistä, mutta erityisen paljon hän piti PetShopkoneen musiikkikappaleista. Erityisesti Hellyttävän kissan lempikappaleista hän tulee omien
sanojensa mukaan ihan hulluksi. Helinä arvioi kaikkien koneiden musiikkipelien vaikeusasteen tosi
helpoksi. Tabletin kanssa olleet vaikeudet painaa näppäimiä näkyy taulukossa 18 Helinän
vastauksissa lähinnä epävarmuutena siitä, haluaako hän pelata ”Musiikin aika” -peliä uudelleen.

Kone:peli

Taas-taas

Hauskuus

Vaikeusaste

Tabletti:
Musiikin aika

ehkä

säveltäjä

kyllä

Nalle puh
Sävelmät

kyllä

soittaminen

kyllä

Muumi
säveltäminen

kyllä

valmiit sävelmät

kyllä

Petshop
musiikkisoitin

kyllä

Taulukko 18: Musiikkipelien vertailua, Helinä (hymiöt: Read ym. 2002)
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Tärkeiksi tekijöiksi hauskuuden ja pelien pariin palaamisen kannalta nousi lapsille ennestään
tutut sävelet ja mahdollisuus tallentaa itse soittamansa kappaleen ja kuunnella se uudelleen.
Musiikkipelit ovat koko tutkimukseni ajan kiinnostaneet lapsia paljon. Musiikin lisäksi myös
muiden, erityisesti hassulta kuulostavien äänien tuottaminen lelutietokoneiden avulla on lasten
mielestä hauskaa. Lapset pitävät erityisesti Muumi-koneesta löytyvistä äänistä.
Musiikin ja erilaisten äänien tuottamisen hauskuus tukee tuotteen hauskuuden ja
miellyttävyyden viitekehyksen väitettä, että luovuutta tukevat attribuutit kuten mahdollisuus
itseilmaisuun, mahdollisuus tallentaa ja esitellä omia tuotoksiaan muille sekä tuotteesta saatu
inspiraatio lisäävät hauskuutta ja lapsille suunnatun tuotteen miellyttävyyttä. Ennestään tuttujen
sävelten ja pianosta tuttujen koskettimien havaittu positiivinen vaikutus tuotteen miellyttävyydelle
ja koneen pariin palaamiseen on kuitenkin ristiriidassa hauskuuden ja tuotteen miellyttävyyden
viitekehyksen kanssa. Viitekehyksen mukaan jännitys ja yllätyksellisyys lisäisivät tuotteen
miellyttävyyttä ja hauskuutta, mutta omien havaintojeni mukaan alle kouluikäisiä miellyttää
enemmän tutut ja turvalliset kuin uudet ja jännittävät asiat.
6.5.3. Kielelliset pelit
PetShop-koneessa on yhteensä 10 äidinkieleen liittyvää peliä, mutta mikään niistä ei sovellu
lukutaidottomille. Siksi juhannuksen 2012 testeissä ei testattu koneen äidinkieleen liittyviä pelejä
lainkaan.
Tabletti-tietokoneessa on yhteensä 15 erilaista äidinkieleen liittyvää peliä. Niistä kuusi peliä
soveltuu myös lukutaidottomille. Valitsin testeihin tabletista kuitenkin vain kaksi peliä, koska
muuten testaussessio olisi venynyt liian pitkäksi. ”Opetellaanpa kirjaimet” -pelissä kone antaa
puheena ohjeen ”Paina näppäintä”. Lapsi hämmentyy, jos hän painaa numeronäppäintä ja saakin
siitä palautteeksi äänen, joka tarkoittaa, että hän on tehnyt virheen. Lapsi on kuitenkin toiminut
täsmälleen ohjeen mukaisesti. Koneen antama ohje ei ole tarpeeksi tarkka, jotta lapsi pystyisi sen
perusteella välttämään virheitä.
”Etsi iso kirjain” -pelissä ruudulla näkyy ensin vähän aikaa yksi pieni kirjain. Sen jälkeen
ruudulle ilmestyy kaksi isoa kirjainta, jotka on sijoitettu koripallojen sisään (kuva 22). Käyttäjän
tehtävänä on valita nuolinäppäimillä oikea pallo ja painaa ”enter”-näppäintä. Mikäli vastaus on
oikein, ruudulla koripalloa pelaava lapsi heittää korin. Mikäli vastaus ei ole oikea, ruudulla oleva
lapsi ei saa palloa koriin. Samanlaista animaatiota on tabletti-tietokoneessa käytetty myös
muutamassa muussa, muuten melko helpossa pelissä. Mielestäni ratkaisu on hyvä, sillä se lisää
lapsen mielenkiintoa muuten melko tylsää peliä kohtaan, mutta animaatio ei kuitenkaan ole liian
pitkä eikä se vie liikaa huomiota pois itse asiasta eli kirjainten harjoittelusta.

71

Kuva 22: Tabletin koripallopeli oikean ison kirjaimen valitsemiseen
Muumi-tietokoneessa on 10 äidinkieleen liittyvää peliä, joista kuutta voi pelata ilman
lukutaitoa. Juhannuksena 2012 testeissä pelattiin kolmea peliä. ”Aakkoset”-pelissä erityisesti
Sakaria häiritsi pahasti koneen liian pitkä palaute. Siinä missä muut tietokoneet sanovat
vastaavanlaisissa peleissä kirjainta painettaessa vain kirjaimen nimen, Muumi-kone puhuu
kokonaisia lauseita: ”Tämä kirjain on A”. Koska Sakari halusi kirjoittaa oman nimensä, hän ei
pitänyt siitä, että kone puhui liian paljon: ”Se ei totellut mua! Sen olis pitänyt pitää suu hiljaa!”
”Aakkoset” ja ”Kirjaimet ja numerot” -pelit ovat käyttäjän toiminnan kannalta samanlaisia. Ainoat
erot niissä on siinä, että jälkimmäisessä käyttäjä voi painaa myös numeronäppäimiä ja kirjaimia
painaessa kone antaa esimerkin sanasta, jossa esiintyy kyseinen kirjain.
Muumi-koneen ”Näppäilemme kirjaimet”-pelissä ruudulla vaeltaa vasemmalta oikealle yksi
kirjain ja käyttäjän tehtävänä on painaa näppäimistöltä kyseistä kirjainta ennen kuin kirjain ehtii
ruudun oikeaan laitaan. Nalle Puh-koneen ”Pyydystä kirjaimet”-pelissä on sama idea, mutta
kirjaimia on ruudulla useita samaan aikaan ja ne vaeltavat ylhäältä alas. Toisin kuin Muumi-koneen
pelissä, Nalle Puhissa ei ole tarkoituskaan pyydystää kaikkia kirjaimia. Lapsi ei kuitenkaan
välttämättä sitä ymmärrä vaan turhautuu siitä, ettei ehdi painaa kaikkia kirjaimia ajoissa. Mielestäni
Muumi-koneen käyttöliittymäratkaisu on parempi, koska kirjain viipyy ruudulla pidempään
sivusuunnassa kulkiessaan, joten lapsella on enemmän aikaa etsiä näppäimistöltä oikea kirjain.
Lisäksi lapsi voi keskittyä etsimään vain yhtä kirjainta, koska Muumi-koneen ruudulla on vain yksi
kirjain kerrallaan. (kuva 23)

Kuva 23: Kirjainten pyydystämispelin erilaiset toteuttamistavat Muumi ja Nalle Puh koneissa
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Nalle Puh -koneessa on kahdeksan äidinkieleen liittyvää peliä, joista peräti kuutta on
mahdollista pelata ilman lukutaitoa. Testeissä pelattiin yllä mainitun kirjainten pyydystämispelin
lisäksi kahta muuta peliä. Valitsin Sakarille Nalle Puh -koneesta ”Etsi yhteensopiva kuva”-pelin,
koska ajattelin hänen kiinnostuvan enemmän kuvien kuin yksittäisten kirjaimien etsimisestä.
Muissa koneissa kirjainten opettelupelit eivät kiinnostaneet kauaa, mutta kuvien etsiminen oli
Sakarin mielestä mielenkiintoisempaa. Se oli myös ainut testattu äidinkieleen liittyvä peli, jota
Sakari sanoi haluavansa pelata myös myöhemmin. Muiden pelien pariin palaamisesta hän ei ollut
varma.
Sakari oli jo huonolla tuulella ja väsynyt antaessaan arvioita pelien hauskuudesta ja
vaikeusasteesta. Mitä huonommalla tuulella lapsi oli, sitä huonommat arvosanat hän antoi. Tämä
näkyy myös taulukossa 19, johon on koottu Sakarin antamat hauskuuden ja vaikeusasteen arviot
sekä Taas–taas -metodin mukaiset vastaukset.

Kone:peli

Taas-taas Hauskuus

Vaikeusaste

Tabletti:
Opetellaanpa kirjaimet

Ehkä

Nalle Puh
Etsi yhteensopiva kuva

Kyllä

Muumi
Aakkoset

Ehkä

Petshop
–

Taulukko 19: Kielellisten pelien vertailua, Sakari (hymiöt: Read ym. 2002)
Helinän mielestä tabletti-koneen kirjainten opettelupeli oli aivan liian helppo, koska hän osaa jo
kaikki kirjaimet. Isojen kirjainten etsimispeli oli sen sijaan paljon mielenkiintoisempi ja hauskempi,
koska siinä oli vähän haastetta, muttei kuitenkaan liikaa. Ei siis ihme, että hän ei halua enää pelata
liian helppoa kirjainten opettelupeliä, mutta haluaa jatkossakin etsiä isoja kirjaimia. Molemmat
pelit olivat Helinän mielestä vaikeusasteeltaan tosi helppoja. Yhteisarvio hauskuudesta jäi asteikon
keskiarvoksi, koska toinen peleistä oli tylsä ja toinen hauska.
Helinä piti molempia kirjainten pyydystämispelejä liian nopeina ja vaikeina eikä halua enää
pelata niitä. Kirjainten opettelupelejä hän piti yleisesti ottaen vähän liiankin helppoina, koska osaa
mielestään jo hyvin kaikki kirjaimet. Mielenkiintoa lisäsi, jos kirjain yhdistettiin pelissä johonkin
sanaan, kuten Muumi-koneen ”Kirjaimet ja numerot”-pelissä.
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Helinän antamat vastaukset hauskuuden ja vaikeusasteen arvioimiseksi on koottu taulukkoon
20, jossa on esitetty myös Taas–taas -metodin mukaiset vastaukset. Tuloksista käy hyvin ilmi, että
Helinä ei halua pelata pelejä, jotka hän mieltää liian helpoiksi tai liian vaikeiksi. Tämä tukee
viitekehyksen väittämää, että tuotteen miellyttävyyttä ja hauskuutta lisää se, että lapsi kokee
tuotteen vastaavan omaa taitotasoaan.
Kone: peli

Taas-

Hauskuus

Vaikeusaste

taas
Tabletti:
opetellaanpa kirjaimet

ei

etsi iso kirjain

kyllä

Nalle puh:
etsi kirjain

kyllä

kirjainten

ei

pyydystäminen
Muumi:
Aakkoset

kyllä

Kirjaimet ja numerot

kyllä

Kirjainten

ei

pyydystäminen
Petshop:
–

Taulukko 20: Kielellisten pelien vertailua, Helinä (hymiöt: Read ym. 2002)
Äidinkieleen liittyvien pelien osalta tabletissa on otettu mielestäni parhaiten huomioon sekä
vasta kirjaimia opettelevat että jo edistyneemmät lukijat. Pelien lukumäärä on suurin (15) ja
valikoimaa löytyy kirjainten opettelemisesta sana-arvoituksiin ja sekoitettuihin kirjaimiin. Myös
Muumi-koneen äidinkieleen liittyvien pelien valikoima on monipuolinen. Kymmenestä pelistä noin
puolet soveltuu lukutaidottomille, toinen puoli jo lukemisen osaaville. Lukutaitoiselle eniten
valikoimaa löytyy PetShop-koneesta, jonka kaikki 10 peliä vaativat lukutaitoa. Alle kouluikäiselle
paras valikoima pelejä on Nalle Puh -koneessa (6:ssa pelistä 8:sta), mutta toisaalta suurin osa
peleistä on jo liian helppoja lapsen opittua lukemaan.
Molemmat lapset jäivät kaipaamaan peliä, jossa olisi mahdollista kirjoittaa vapaasti.
Sakari olisi halunnut kirjoittaa oman nimensä niin, että se jää näkyviin ruudulle. Helinä
taas olisi halunnut opetella kirjoittamista jo enemmänkin. Tämä huomio tukee tuotteen
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hauskuuden ja miellyttävyyden viitekehyksen väitettä, että luovuutta tukevat attribuutit
kuten mahdollisuus itseilmaisuun ja mahdollisuus tallentaa ja esitellä omia tuotoksiaan
muille lisäävät hauskuutta ja lapsille suunnatun tuotteen miellyttävyyttä.
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7. Pohdinta
Tässä luvussa vastaan johdannossa esitettyihin kysymyksiin ja pohdin muita tulosten pohjalta esiin
nousseita teemoja. Tutkimuskysymykset olivat: 1) Ovatko lelutietokoneet lasten mielestä hauskoja
ja miellyttäviä? 2) Miten käyttäjäkokemukset muuttuivat vuoden tutkimusjakson aikana? 3)
Millaisia käytettävyysongelmia lapset kohtasivat ja vaikuttivatko ne tässä tapauksessa
käyttäjäkokemuksiin? 4) Miten lasten käytettävyystutkimukseen suunnitellut metodit soveltuvat alle
kouluikäisten lasten kanssa toteutettuun tutkimukseen?
7.1. Käytettävyysongelmat
Kaikissa lelutietokoneissa korostui toiminnan suunnitteluun liittyvien ongelmien suurehko määrä:
peräti 13 kappaletta. Kriittisimpiä kyseiseen kategoriaan liittyviä ongelmia olivat lukutaidottomien
kannalta hankala navigointi ja alle kouluikäiselle tavalla tai toisella liian vaikeat pelit. Koneiden
käytön vaikeus vaikutti negatiivisesti myös käyttäjäkokemuksiin ja erityisesti halukkuuteen käyttää
koneita uudelleen. Toiminnan suunnitteluun liittyvistä ongelmista kuusi väheni tai poistui kokonaan
vuoden aikana. Toisaalta kaksi ongelmaa paheni lasten opittua käyttämään koneita paremmin.
Käytön myötä vaatimukset koneita kohtaan kasvoivat.
Palautteen arviointiin liittyviä ongelmia oli koneissa vain kolme, mutta niistä kaksi oli
käytettävyyden kannalta kriittisiä. Kriittiset ongelmat liittyivät epäselvään palautteeseen. Palautteen
arviointiin liittyvistä ongelmista yksi poistui kokonaan lasten opittua käyttämään koneita paremmin.
Fyysiseen toimintaan liittyviä ongelmia oli koneissa kahdeksan kappaletta. Käytettävyyden ja
käyttäjäkokemuksen kannalta kriittisimpiä fyysiseen toimintaan liittyviä ongelmia olivat
näppäimien painamiseen ja kiinteän hiiren käyttöön liittyvät ongelmat. Fyysiseen toimintaan
liittyvistä ongelmista kaksi poistui kokonaan pitempiaikaisen käytön myötä.
Koneiden käytettävyysongelmien määrissä ei ollut suurta vaihtelua. Eniten ongelmia oli
PetShop-koneessa, josta havaitsin 13 ongelmaa. Vähiten ongelmia löytyi tabletista, jossa oli 10
ongelmaa. Nalle Puh -koneessa ongelmia oli 12 ja Muumi-koneessa 11. Koneiden kannet
aiheuttivat muutamia käytettävyysongelmia, joita kannettomassa tabletissa ei ollut. Tämä selittää
muita koneita hieman vähäisemmän ongelmamäärän.
Vaikka PetShop-tietokoneesta havaittiin eniten käytettävyysongelmia, se oli erityisesti Helinälle
huomattavasti mieluisampi ja kiinnostavampi kuin muut koneet. Toisaalta kumpikaan lapsista ei
halunnut käyttää vähiten käytettävyysongelmia sisältänyttä tablettia ilman aikuisen apua. Tässä
tapauksessa erot ongelmien määrissä olivat kuitenkin niin pieniä, ettei eroja voi pitää
merkityksellisinä. Pohdin käytettävyysongelmien vaikutusta käyttäjäkokemuksiin lisää seuraavassa
kohdassa.
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7.2. Käyttäjäkokemukset
Käyttäjäkokemuksen kannalta olennaiseksi asiaksi nousi koneiden vaikeustaso. Se on huomioitu
myös miellyttävyyden viitekehyksessä haasteellisuuden ja kontrollin gratifikaatiossa. Monet
havaitsemistani
käytettävyysongelmista
nostivat
koneiden
vaikeustasoa,
joten
käytettävyysongelmilla oli huomattavaa negatiivista vaikutusta käyttäjäkokemuksiin.
Haasteellisuuden ja kontrollin osalta vain PetShop-kone sai arvioinnissa positiivisen
kokonaisarvosanan. Suurin syy huonoihin arvosanoihin oli liian vaikeat pelit ja navigointi. Toisaalta
PetShop-kone kiinnosti Helinää muiden ominaisuuksiensa ansiosta niin paljon, että kiinnostus
konetta kohtaan säilyi vaikeusasteesta huolimatta. Sakaria PetShop kiinnosti lähinnä siksi, että
Helinä kiinnitti siihen niin paljon huomiotaan.
Luovan ilmaisun osalta Nalle Puh -kone sai muita huomattavasti paremman kokonaisarvosanan.
Se täyttää kaikki kolme gratifikaatioon liittyvää attribuuttia. Luovan ilmaisun gratifikaation osalta
arvioinnissa korostui erityisesti musiikkipelien toteutus. Nalle Puh -koneen erityisansioksi nousi
mahdollisuus tallentaa ja kuunnella uudelleen itse soitettuja sävelmiä. PetShop-kone on ainoa, joka
sain luovan ilmaisun gratifikaatiosta negatiivisen kokonaisarvosanan. Se johtuu siitä, että koneesta
puuttuu kokonaan mahdollisuus tuottaa itse omaa musiikkia. Kone kuitenkin toimii inspiraation
lähteenä vaikka se ei tarjoakaan mahdollisuutta tehdä omia tuotoksia. Molemmat lapset jäivät
kaipaamaan mahdollisuutta kirjoittaa tekstiä tai kirjaimia vapaasti ilman rajoituksia. Tällainen
mahdollisuus puuttuu kaikista koneista.
Kehon ja aistien gratifikaatiosta nostin tärkeäksi aistielämysten tuottamisen. Kaikki koneet
saivat tilanteeseen nähden hyvän arvosanan tästä gratifikaatiosta. Kaikki koneet tarjoavat ärsykkeitä
näkö- ja kuuloaisteille. Erityisesti Muumi-koneen runsas äänimaailma kiehtoi molempia lapsia.
Sosiaaliset kokemukset eivät ole oleellisia mielihyvää tuottavia tekijöitä lelutietokoneiden
kannalta. Vain PetShop-kone sai siitä positiivisen kokonaisarvosanan. Muiden koneiden
kokonaisarvosana jäi neutraaliksi. Sosiaalisten kokemusten kannalta koneissa mielihyvää tuotti
erityisesti omistussuhteen tuoma vallan tunne muita ihmisiä kohtaan. Sakari oli kiinnostunut
tabletista, koska se on hänen omansa. Sakari ei halunnut pelata tabletilla, mutta oli hyvin tarkka
siitä, ettei kukaan muukaan käyttänyt sitä ilman hänen lupaansa. Helinä mielsi PetShop-koneen
omakseen koneen tyttömäisen värityksen takia.
Vaikka fantasia ei ole oleellinen mielihyvää tuottava tekijä lelutietokoneissa, kaikki muut paitsi
tabletti saivat siitä hyvän kokonaisarvosanan. Mielihyvää ja hauskuutta lisäsivät erityisesti koneiden
sisältämät virtuaalihahmot. Hahmojen avulla lapset siirtyvät mielikuvitusmaailmaan.
PetShop-kone arvioitiin kaikkien tutkimuksessa käytyjen metodien sekä tuotteen
miellyttävyyden viitekehyksen avulla käyttäjäkokemukseltaan selvästi parhaimmaksi koneeksi.
Helinä todisti, että lukutaidoton pystyy vajaassa vuodessa oppimaan melko vaativan koneen
itsenäisen käytön, jos hänellä on tarpeeksi motivaatiota sen oppimiseen, käytännössä opettelemaan
asioita ulkoa. Tarvittava motivaatio opetella käyttämään PetShop-tietokonetta syntyi erityisesti
koneen sisältämistä virtuaalihahmoista ja esteettisistä ominaisuuksista. PetShopin kannalta
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olennaiseksi asiaksi nousi Helinän saama ensivaikutelma koneesta. Helinä ihastui PetShop-koneen
ulkonäköön heti sen nähtyään ja siitä tuli heti tytön ehdoton suosikki.
Tutkimuksen aikana käytettävyydeltään toiseksi parhaimmaksi koneeksi nousi Muumi-kone.
Testituloksissa se oli lähes aina toinen voittaen niukasti kolmanneksi arvioidun Nalle Puh-koneen.
Tuotteen miellyttävyyden viitekehyksen mukaisessa arviossa Nalle Puh kuitenkin kiilasi pisteellä
Muumin ohi. Loppukevään ja kesän 2012 aikana Nalle Puh -koneen hauskuus ja erityisesti
miellyttävyys kuitenkin laskivat. Vielä helmikuun testaussessiossa Helinä arvioi Nalle Puh-koneen
tasaväkiseksi Muumi-koneen kanssa, mutta mitä enemmän ja monipuolisemmin Helinä käytti
konetta, sitä enemmän hän turhautui liian nopeatempoisiin peleihin. Myös Sakari turhautui välillä
liian nopeasti ruudulla vilistäviin asioihin. Lapset arvioivat Nalle Puh-koneen esteettisesti
kauniimmaksi kuin Muumi-koneen, mutta lisääntyneen käyttökokemuksen myötä koneiden sisältö
nousi miellyttävyyden kannalta ulkonäköä tärkeämmäksi.
Tuotteen miellyttävyyden viitekehyksestä ilmenee, että tabletin saamat arvosanat jokaisessa
gratifikaatiossa ovat varsin neutraaleja. Kaiken lisäksi kaikkien gratifikaatioiden arvosanojen
summa on nolla. Eri metodeilla toteutetuissa testeissä tabletti sai aina muita heikomman arvosanan
hauskuutta arvioitaessa. Lisäksi lapset arvioivat sen aina vaikeimmaksi koneeksi. Myös
havaintojeni perusteella tabletista puuttuu ”se jokin”, mikä tekisi siitä hauskan ja miellyttävän.
Tabletin vaikeus ja muutenkin heikko käyttäjäkokemus aiheuttivat sen, että lapset eivät aluksi
halunneet käyttää tablettia. Huono ensivaikutelma vaikutti negatiivisesti siihen saakka, kunnes
kävimme yhdessä läpi koneen sisältämiä pelejä juhannuksen 2012 testien yhteydessä. Aikuisen
antama tuki erityisesti laitteen käyttöönoton yhteydessä nousi ensivaikutelman ohella yhdeksi
tärkeimmistä asioista pidempiaikaisen käyttäjäkokemuksen kannalta. Aikuisen avulla lapsen on
mahdollista saada ensimmäisellä käyttökerralla positiivinen ensivaikutelma myös hieman
vaikeampikäyttöiseen laitteeseen ja näin ollen lapsi on halukkaampi käyttämään laitetta myös
myöhemmin. Mikäli ensivaikutelma on huono, kynnys käyttää laitetta nousee. Aikuinen voi
myöhemminkin opettaa laitteen käyttöä lapselle menestyksellisesti, mutta lapsen asenne laitetta
kohtaan vähentää hänen mielenkiintoaan ja kykyään omaksua uusia asioita. Tilannetta voi verrata
polkupyörällä ajamisen opetteluun: jos lapsi kaatuu ja satuttaa itsensä ensimmäisellä
harjoittelukerralla, hänet on vaikea saada nousemaan satulaan uudelleen.
Yhteenvetona voidaan todeta, että erityisesti PetShop-tietokone on hauska ja miellyttävä. Myös
Nalle Puh- ja Muumi-konetta voidaan sanoa hauskaksi ja miellyttäväksi. Sen sijaan tabletti ei ole
hauska ja miellyttävä, sillä siinä ei ole mielihyvää tuottavia tekijöitä.
Miellyttävyyden viitekehyksen arviointi
Osa viitekehyksen gratifikaatioista ei ole oleellisia lelutietokoneille. Esimerkiksi fantasia lisäävä
rooliasuihin pukeutuminen ja aistielämyksissä koko kehon huomioiminen eivät sovi tietokoneiden
metaforaan. Tässä yhteydessä tärkeitä ovat haasteellisuuden ja kontrollin sekä luovan ilmaisun
gratifikaatiot. Lisäksi kehon ja aistien gratifikaatiosta aistielämykset ovat oleellisia
lelutietokoneiden parissa viihtyvyyden kannalta. Sosiaaliset kokemukset ja fantasian tukeminen
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eivät ole tässä yhteydessä oleellisia, mutta totesin niiden huomioimisen lisäävän lelutietokoneiden
miellyttävyyttä.
Tutkimuksen aikana havaittiin, että mitä tutumpi kone tai peli on, sitä enemmän sillä halutaan
pelata. Tosin Nalle Puh -kone teki tässä tapauksessa poikkeuksen. Pelin tai sen osan tuttuus
kuitenkin nousi monessa tapauksessa esille koneen hauskuutta ja miellyttävyyttä arvioitaessa.
Ennestään tuttuihin toimintoihin haluttiin myös palata useammin kuin valita täysin uutta. Uusiin
toimintoihin tutustuessaan lapset halusivat aikuiselta tukea. Tämä on mielestäni ristiriidassa
viitekehyksen väitteeseen, että tuotteen hauskuutta ja miellyttävyyttä lisää yllätyksellisyys ja
jännitys.
Tutkimuksen perusteella voi todeta fantasian, luovan ilmaisun, aistielämysten ja sopivan
vaikeustason lisäävän lasten mielenkiintoa koneita kohtaan. Tämä tukee viitekehyksen väittämiä.
Muutoinkin eri metodeilla keräämäni tutkimustulokset tukevat viitekehystä. Viitekehyksessä ei
kuitenkaan oteta huomioon käyttäjäkokemuksiin vaikuttavia käytettävyysongelmia. Osa
tutkimuksessa havaitsemistani käytettävyysongelmista vaikutti suoraan tai välillisesti
haasteellisuuden ja kontrollin gratifikaatioon, mutta esimerkiksi käytettävyyden kannalta hyvinkin
oleellisia koneen antamaan palautteeseen liittyviä ongelmia ei voi yhdistää viitekehykseen.
7.3. Käytettyjen menetelmien arviointi
Laddering-menetelmä on ideana mielestäni hyvä, mutta kokemattomana testaajana tulokset jäivät
alle kouluikäisten kanssa hyvin laihoiksi ja pintapuolisiksi. Menetelmän avulla kuitenkin saatiin
selville, että Helinää viehättää PetShop-koneessa erityisesti virtuaalilemmikit ja niiden kanssa
leikkiminen. Sakarille tärkeää oli, että tabletti on hänen ikiomansa. Molemmille lapsille koneissa
nousi tärkeäksi niiden esteettisyys sekä mahdollisuus soittaa ja kuunnella musiikkia. Ja tuottaa
erilaisia ääniä.
Alle 5-vuotiaiden kanssa testatessa erilaisilla metodeilla saatuihin testituloksiin tulee suhtautua
kriittisesti. Käytin tutkimuksessani tarkoituksellisesti samaa asiaa mittaavia testausmetodeja, jotta
pystyisin paremmin arvioimaan tulosten luotettavuutta. Kävi ilmi, että Sakarin hauskuuslajittelijaan
antamat vastaukset olivat ristiriitaisia hänen Tämä vai tämä -metodilla koottuihin vastauksiinsa
verrattuna. Toisaalta taas Helinän kevättalvella antamat vastaukset Tämä vai tämä -metodilla olivat
ristiriitaisia hänen puheisiinsa verrattuna. Juhannuksena 2012 toteutettujen testien tulokset ovat
kuitenkin Helinän osalta jo paljon yhtenäisempiä tekemieni havaintojen kanssa. Tutkimuksen
pohjalta voin päätellä, että Tämä vai tämä -metodi ei ole tarpeeksi luotettava metodi alle 5vuotiaiden tutkimuksessa, ainakaan käyttämälläni tavalla. Vastauksia antaessaan lapsi kontrolloi,
kuinka monta pistettä hän on kullekin koneelle antanut ja varoo jättämättä valitsemasta mitään
konetta. Hauskuuslajittelijan vastaukset tukivat paremmin molempien lasten kohdalla heidän
kommenttejaan ja tekemiäni havaintoja. Hauskuuslajittelijassa lapset vastasivat kysymyksiin
rehellisesti eikä heitä haitannut, vaikka sama tietokone jäi aina viimeiseksi.
Hymiömittaria käytettäessä molemmat lapset valitsivat muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta
asteikon ääriarvoja. Vastaukset eivät kuitenkaan painottuneet pelkästään parhaaseen mahdolliseen
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arvoon, sillä molemmat lapset antoivat paljon myös huonointa mahdollista arvoa. Arviot olivat
yhdenmukaisia sessioiden aikana tekemieni havaintojen kanssa, joten niitä voidaan pitää melko
luotettavina. Helinä käytti asteikon väliarvoja huomattavasti enemmän kuin Sakari. Voidaan siis
päätellä, että hymiömittarin luotettavuus kasvaa lasten ollessa yli 5-vuotiaita.
Taas-taas -menetelmä on mielestäni melko luotettava menetelmä myös silloin, kun
tutkimukseen osallistujat ovat alle 5-vuotiaita. Molemmat lapset vastasivat rehellisesti
kysymykseen, haluavatko he käyttää juuri pelaamaansa peliä joskus uudelleen. Vastaukset olivat
yhtenäisiä pelisessioiden aikana tekemieni havaintojen kanssa. Tosin Sakarin vastauksissa oli
huomattavasti enemmän epäröintiä ja ”ehkä” vastauksia kuin Helinällä. Mielestäni on erittäin hyvä,
että lapsi voi vastata myös ”ehkä”. Mikäli vaihtoehtoina olisivat vain ”kyllä” ja ”ei”, se saattaisi
lisätä ylimääräisiä paineita erityisesti alle 5-vuotiaille lapsille.
Mielestäni havainnot ovat luotettavampia kuin metodien avuilla testeissä lasten antamat
vastaukset, sillä oikeassa pelaamisympäristössä lapset ovat aitoja eivätkä he yritä parannella
tutkimuksen tuloksia miellyttääkseen aikuisia. Eri kyselymetodien antamia tuloksia pitäisikin
mielestäni verrata toisiinsa ja erityisesti luonnollisessa käyttöympäristössä tehtyihin havaintoihin ja
lasten spontaaneihin kommentteihin.
Havainnointi luonnollisessa käyttöympäristössä osoittautui muutenkin parhaaksi ja
luotettavimmaksi tavaksi kerätä aineistoa. Esimerkiksi joitakin käytettävyysongelmia ei olisi
havaittu, jollei havainnointia olisi tehty autossa lomamatkojen aikana. Laboratorio-olosuhteissa ei
esimerkiksi tule välttämättä ajatelleeksi, ettei koneita voi käyttää autossa pimeällä, koska niissä ei
ole taustavaloa.
4-vuotiaan kärsivällisyys ei välttämättä vielä riitä ohjattuihin pelisessioihin. On siis mielestäni
parempi, että lapsi saa itse päättää, mitä ja miten pelata, jos se vain on mahdollista. Yli 5-vuotiaan
kanssa ohjattu pelisessio onnistui jo huomattavasti paremmin.
Yhteenvetona eri metodien toimivuudesta voidaan päätellä, että alle 5-vuotiaiden lasten
osallistuessa käytettävyystutkimukseen luotettavin metodi havainnoida lapsen luontaista toimintaa
testattavan tuotteen parissa, mahdollisimman luonnollisessa toimintaympäristössä. Yli 5-vuotiaiden
osallistujien kanssa toimiessa myös ohjatumpi testaussessio ja esimerkiksi kyselymenetelmien
käyttö alkaa olla mielekkäämpää ja tulokset luotettavampia kuin pienemmillä lapsilla.
Tutkimuksessani mukana oli kuitenkin vain kaksi lasta ja hekin olivat keskenään sisaruksia.
Päätelmäni metodien toimivuudesta eivät siis välttämättä ole yleisesti päteviä.
Tutkimukset ja erityisesti testaussessiot on aina suunniteltava osallistuvien lasten ehdoilla. On
muistettava, että lapset ovat yksilöitä ja erityisesti alle kouluikäisten lasten kehitystasot eroavat
huomattavasti toisistaan. Jotta sessioista muodostuisi kaikille osapuolille miellyttävä kokemus,
tutkimuksen toteuttajien on kartoitettava tutkimukseen osallistuvien lasten kehitystasot ja muut
taustatiedot erittäin hyvin.
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7.4. Oman työn arviointi
Vaikka tutkimukseen osallistui vain kaksi lasta, pitkällä aikavälillä aineistoa ja työtä kertyi
runsaasti. Koska lapset ovat yksilöllisiä, tutkimukseni tuloksia ei voi pitää täysin luotettavina. Ne
ovat kuitenkin suuntaa-antavia. Tutkielmani teoriaosaan on koottu laaja-alainen tietopaketti
asioista, jotka vaikuttavat lasten kokemuksiin. Myös teoriaosan kokoaminen monista eri lähteistä on
vaatinut paljon aikaa. Toivottavasti kokoamani tietopaketti ja metodien käytöstä tekemäni arviointi
auttavat muita lasten parissa käytettävyystutkimusta tekeviä.
Pitkittäistutkimukset
ovat
harvinaisia
lasten
käytettävyystutkimuksessa.
Pitkittäistutkimuksille olisi kuitenkin tarvetta. Lapset kehittyvät nopeasti, joten joululahjaksi saatu
ihana lelu ei välttämättä kiinnostakaan enää juhannuksena. Toisaalta liian vaikea lelutietokone
saattaa kiinnostaa lasta paljon enemmän sen jälkeen kun hän oppii lukemaan. Olisi mielenkiintoista
nähdä, miten lasten käyttäjäkokemukset muuttuvat sen jälkeen, kun he oppivat lukemaan. Ja kuinka
pitkään lapset pitävät lelutietokoneilla leikkimisestä ennen kuin he kokevat niiden olevan liian
lapsellisia.
Tutkimuksessani mukana olevat lapset ovat minulle hyvin läheisiä ja olen viettänyt paljon
aikaa heidän kanssaan jo ennen tutkimuksen alkua. Tämä asetelma antoi minulle erinomaisen ja
ainutlaatuisen mahdollisuuden päästä seuraamaan lasten lelutietokoneilla leikkimistä aidoissa
tilanteissa, esimerkiksi perheen tekemillä automatkoilla. Toisaalta taas lapset eivät vierastaneet
minua edes tutkimuksen alussa ja he uskalsivat ilmaista aidot tunteensa paremmin minulle kuin
vieraammalle tutkimusta tekevälle aikuiselle. Toisaalta taas minun ei tarvinnut tehdä niin paljoa
taustatyötä kartoittaakseni lasten kehitystasoja, koska lapset olivat minulle tuttuja.
Tuotteiden miellyttävyyden viitekehykseen tutustuttuani olen huomannut arvioivani leluja ja
muita lapsille suunnattuja tuotteita eri tavalla kuin ennen. Uskon tutkimuksestani olevan paljon
hyötyä myös ammatillisesti, mikäli tulevaisuudessa pääsen kehittämään esimerkiksi lapsille
suunnattuja pelejä. Joka tapauksessa tunnen tutkimukseni ansiosta suuren määrän
tutkimusmenetelmiä lasten käyttäjäkokemusten arviointiin.
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8. Yhteenveto
Tutkimuksen tavoitteena oli ensinnäkin selvittää, ovatko lelutietokoneet hauskoja ja miellyttäviä.
Asiaa tutkittiin erityisesti lapsille suunniteltujen metodien avulla, havainnoimalla lasten pelaamista
koneiden kanssa sekä arvioimalla koneita teoreettisen viitekehyksen pohjalta. Eri tavoin tuotettua
aineistoa verrattiin toisiinsa, jotta voitiin arvioida eri metodien luotettavuutta ja soveltuvuutta alle
kouluikäisten lasten käyttäjäkokemusten tutkimiseen. Tutkimuksessa oli mukana kaksi alle
kouluikäistä lasta.
Tulosten perusteella PetShop-kone koettiin erityisen hauskaksi ja miellyttäväksi. Myös
Muumi ja Nalle Puh -koneita voidaan pitää hauskoina ja miellyttävinä, mutta tabletissa ei ole
mielihaluja tuottavia tekijöitä. Tosin tutkimuksen loppupuolella lasten mielenkiinto tablettia
kohtaan alkoi lisääntyä. Käytettävyyskokemuksiin vaikuttivat erityisesti lasten saamat
ensivaikutelmat, koneiden vaikeusaste sekä koneiden sisältämät virtuaalihahmot ja esteettinen
ulkomuoto. Myös aikuisen apu erityisesti käyttöönottovaiheessa vaikutti siihen, kuinka paljon lapsi
pelasi koneilla myöhemmin.
Tutkimuksessa selvitettiin myös millaisia käytettävyysongelmia lapset lelutietokoneilla
leikkiessään kohtaavat ja vaikuttivatko käytettävyysongelmat käyttäjäkokemuksiin. Havaitut
ongelmat jaettiin kolmeen eri kategoriaan: toiminnan suunnitteluun, palautteen arviointiin ja
fyysiseen toimintaan liittyviin ongelmiin. Vakavimpia toiminnan suunnitteluun liittyviä ongelmia
olivat lukutaidottomille liian vaikea navigointi (PetShop, Nalle Puh ja tabletti) sekä tavalla tai
toisella alle kouluikäisille lapsille liian vaikeat pelit (Muumi, tabletti, PetShop). Myös
ohjeistuksessa ja palautteessa huomattiin puutteita kaikissa muissa paitsi Nalle Puh -koneessa.
Fyysisistä ongelmista vakavimpia oli kahden näppäimen yhtä aikaa painaminen skandinaavisia
kirjaimia käytettäessä (tabletti, Nalle Puh, Muumi) sekä ongelmat painaa tabletin näppäimiä.
Käytettävyysongelmat vaikuttivat erityisesti tabletin ja Nalle Puh -koneen käyttäjäkokemuksiin.
Kummassakin koneessa navigointi oli lasten mielestä liian vaikeaa eivätkä he halunneet käyttää
koneita ilman aikuisen apua. Toisaalta yhtä vaikeasti navigoitava PetShop-kone kiinnosti erityisesti
Helinää muiden ominaisuuksiensa ansiosta niin paljon, että hän oppi vuoden aikana käyttämään
konetta täysin itsenäisesti.
Tutkimus alkoi juhannuksena 2011 ja päättyi juhannuksena 2012. Vuoden aikana tarkkailtiin
myös käytettävyysongelmien esiintymisessä ja käyttäjäkokemuksissa tapahtuvia muutoksia. Suurin
muutos oli, kun Helinä oppi käyttämään PetShop-tietokonetta täysin itsenäisesti siitä huolimatta,
ettei hän osaa vielä lukea.
Alle 5-vuotiaiden kanssa toimivin tutkimusmenetelmä on luonnollisen pelitilanteen
havainnoiminen. Yli 5-vuotiailla ohjatumpi testitilanne toimii jo paremmin kuin nuoremmilla.
Esikouluiän lähestyessä myös kyselymenetelmien tulokset alkavat olla luotettavampia.
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Liite 1
Kone

Pelit

Littlest PetShop

Äidinkieli (Suomi):
välähtävä sana; puuttuva kirjain; monikko; anagrammi; ilmestyvät kirjaimet;
vaihtuneet kirjaimet; sekoitetut kirjaimet; hirsipuu; synonyymit; vastakohdat
Matematiikka:
yhteenlasku; vähennyslasku; kertolasku; jakolasku; puuttuva merkki;
puuttuva numero; vertailu; numeron kirjoittaminen
Logiikka:
labyrintti; arvoitus; looginen sarja; salainen koodi; kolikot
2. kieli: Englanti:
englannin oppitunti (kuva + englanninkielinen sana);
englanninkielinen oppitunti (valitse oikea englanninkielinen sana);
kääntäjä englanti-suomi (valitse oikea suomennos sanalle);
kääntäjä suomi-englanti (valitse oikea englanninkielinen sana);
sekoitetut kirjaimet englanti (järjestä kirjaimet oikein, kuvavihje);
vaihtuneet kirjaimet englanti (englanninkielisestä sanasta yksi kirjain
vaihtunut toisen sanan kanssa)
Pelit:
käärme (vrt. matopeli); kivi,paperi, sakset; taikurin hattu; nopeus- ja
muistipeli; kaupunkiajo; muistipeli
Tietovisa:
(tietoa kyseisestä aihealueesta, tietovisoissa testataan opittu tieto)
eläintietoa; lemmikkitietoa; ekotietoa; eläinsanontoja; uskomatonta tietoa;
eläintietovisa; lemmikkitietovisa; ekotietovisa; sanontatietovisa;
uskomatonta tietoa –tietovisa
Internet-tila:
@Chat, Kissan henkilökohtainen kansio, Apinan henkilökohtainen kansio,
Koiran henkilökohtainen kansio, Musiikkisoitin
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Liite 2
Nalle Puh

Kirjaimet:
01 aakkoset; 02 etsi kirjain; 03 isot ja pienet kirjaimet; 04 paina/pyydystä
kirjaimia
Sanat:
05 sanojen ääntäminen; 06 etsi!; 07 kirjoitetaan; 08 oikea sana
Numerot:
09 lasketaan; 10 lisätään kukkia; 11 jäljellä olevat marjat; 12 paina/pyydystä
numeroita
Pelit ja musiikki:
13 oikea ja vasen; 14 etsi minut!; 15 sävelmät; 16 leikitään
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Liite 3
Muumi

Aakkoset/kirjainten ääntäminen;
Kirjaimet ja numerot;
Sanat/sanojen ääntäminen;
Vokaalit/Opimme vokaalit;
Oikea järjestys/Kirjainten ja numeroiden järjestys;
Etsi missä on/Keksi missä on;
Muodostamme sanan/Kootaan sanoja;
Puuttuva kirjain/Etsitään puuttuva kirjain;
Kirjoitetaan!/Opitaan kirjoittamaan sanoja;
Näppäilemme kirjaimet/Näppäillään kirjaimet;
Opimme laskemaan/Opitaan laskemaan;
Äänet, nuotit ja eläinten äänet/Opitaan äänteet
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Liite 4
Tabletti

Kieli:
Opetellaanpa kirjaimet; Isot kirjaimet; pienet kirjaimet; opetellaanpa sanat;
etsi iso kirjain; etsi pieni kirjain; alkukirjain; viimeinen kirjain; kirjainten
järjestys; sanamuisti; kaksi puuttuu; sana takaperin; sana-arvoitus; monikot;
oikeinkirjoitus
Matematiikka:
tunne numerot; numeroiden merkitseminen; numerot kirjaimin; numerosarja;
kolikoiden keräilijä; hauskaa laskemista; lisää kuvio; yhteenlasku; vähennä
kuviot; vähennyslasku; kertolasku; jakolasku; etsi + tai –; etsi x tai ÷;
täydennä
Musiikki ja pelit:
Erilainen kuvio pois; mikä on erilainen; muistikoe; piilotettu pari;
megamuistivisa; säveltäjä; musiikin aika; mato; hiirenloukku;
mehiläissieppari

