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Esipuhe  i 

Esipuhe 
 

Kädessäsi oleva raportti on koostettu Tampereen yliopiston tietojenkäsittelytieteiden 
laitoksella keväällä 2004 pidetyssä Käytettävyystutkimuksen menetelmät –seminaarissa. 
Seminaarin syntyyn vaikutti ainakin kolme eri intressiryhmää, opettajat, opiskelijat ja 
käytettävyyslaboratorion tutkijat: kaikki toivat esille tarpeen syvällisemmälle käytettävyys-
tutkimuksen menetelmien osaamiselle.   

Opiskelijoiden toivomus oli, että laitoksella järjestettäisiin syventäviin ja jatko-opintoihin 
sopiva jatkokoulutuskurssi käytettävyysmenetelmistä. Vaikka menetelmien perusasioita 
käydään läpi konkreettisten arviointi- ja suunnittelutehtävien muodossa aiemmilla kursseilla, 
kokonaisnäkemystä ei juuri muodostu, kun pääpaino peruskursseilla on yksittäisten mene-
telmien käytössä. Etenkin kaikki käytettävyysmenetelmien parissa tehty tutkimus ja menetel-
mien vertailu oli kartoittamatta. Tällaista tietoa esimerkiksi graduntekijät joutuvat hakemaan 
itsenäisesti käyttäessään menetelmiä omissa opinnäytteissään. Kynnys materiaaliin tutustu-
miseen on korkea, sillä menetelmistä on kirjoitettu paljon. 

Käytettävyysmenetelmien opettajina koimme aihepiiriin liittyvän (etenkin suomenkielisen) 
käsitteistön hajanaiseksi ja osin ristiriitaiseksi. Jotkin perusmenetelmät katettiin opetuksessa, 
mutta suomenkielisen  materiaalin vähäisyys vaikeutti asioiden opiskelua. Kaipasimme 
konkreettista raporttia pohjaksi keskusteluille.  

Käytännön tasolla esiintyi monia menetelmiin liittyviä kysymyksiä, kuten kuinka monta 
osallistujaa tulisi pyytää käytettävyystestiin ja miten osallistujat valitaan, tai miten tehdään 
kyselylomake jotta sen avulla voidaan arvioida käyttäjätyytyväisyyttä, tai millaisia kustannus-
vaikutuksia menetelmään liittyy ja millaisia hyötyjä siitä voidaan luvata olevan. Yhtenä 
tavoitteena olikin löytää kättä pitempää perustelua menetelmien valinnalle esimerkiksi 
käytettävyyslaboratorion toimeksiantoihin.  

Seminaari työmuotona soveltui hyvin tällaiseen uuden runsaan aineiston kartoitustehtävään. 
Seminaarin osallistujiksi valittiin opiskelijoita, jotka olivat pitkällä ihmisen ja tietokoneen 
vuorovaikutusta tutkivan oppiaineen (vuorovaikutteisen teknologian) opinnoissaan. Suurim-
malla osalla heistä oli jo pro gradu -tutkielma aloitettuna tai tehtynä. Osallistujista oli semi-
naarin aloitushetkellä jatko-opiskelijoita 3, graduvaiheessa olevia 7 ja perustutkinto-opiskeli-
joita 10.  

Seminaariin osallistujilta odotettiin syvällistä paneutumista seminaarin aihepiiriin – mikä 
onnistuikin kiitettävästi. Jokainen piti omasta aiheestaan seminaariesitelmän ja opponoi kahta 
muuta seminaarityötä. Kaikki osallistujat kirjoittivat tähän raporttiin yhden luvun perustuen 
lähdeaineistoon (keskimäärin 22 viitettä, vaihteluväli 9–43) ja opponenteilta ja seminaarin 
vetäjiltä saamiinsa kommentteihin. Kommentointikierroksia on ollut 3; aluksi raporttiin 
antoivat kommentteja opponentit ja seminaarin vetäjät, sen jälkeen opponentit, ja vielä 
kolmanteen versioon opponentit ja vetäjät yhdessä kaikkien muiden kanssa. Valmiissa 
raportissa on siten jokaisesta seminaarityöstä vähintään versio 4. Seminaarityöskentely on 
ollut kannustavaa sillä yhteyksiä tutkittavien menetelmien välille on löytynyt paljon, ja 
kokonaisuudesta on alkanut erottua myös kiinnostavia jatkotutkimuksen aiheita – alueita, 
joissa alkuperäislähteitä on ollut vähän tai ei ollenkaan.  
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Seminaarin syntyvaiheissa aihepiirin kartoitus oli vasta alkutekijöissään, joten seminaariin 
valitut aihepiirit tulivat mukaan lähinnä vain sattuman kautta. Usein lähtökohtana oli viime-
aikaisissa lehdissä tai konferensseissa olleet artikkelit, joissa käsiteltiin jotakin tai joitakin 
käytettävyystutkimuksia. Menetelmiä kuvaavia artikkeleita oli niin paljon, että menetelmistä 
jouduttiin valitsemaan useimmin lähteissä mainitut tähän seminaariin. Monesta menetelmästä 
on myös tehty erilaisia muunnelmia, joita käsitellään vaihtelevalla tavalla seminaaritöissä.  

Seminaarin www-sivusto on edelleen olemassa1, ja sieltä löytyy linkkejä ACM:n ja FinElibin 
kautta saataviin seminaarin alkuperäislähteisiin, joten emme ole katsoneet tarpeelliseksi 
kopioida tähän seminaariraporttiin linkkejä verkkolähteisiin. Seminaarin sivuilla on myös 
palautelomake, jonka kautta toivomme saavamme kaikenlaista palautetta raportista.  

 

Tampereella 11.4.2005 

Saila Ovaska, Anne Aula ja Päivi Majaranta 

 
Tampere Unit for Computer Human Interaction (TAUCHI) 
Tietojenkäsittelytieteiden laitos 
Tampereen yliopisto 

Seminaarin vetäjät 

 

Saila Ovaska, FL, lehtori tietojenkäsittelytieteiden laitoksella. Vastuualueenani 
on ollut ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksen peruskurssien opetus. Olen 
pitänyt erilaisia kursseja käytettävyydestä ja käyttöliittymistä. Tutkimusta olen 
tehnyt lasten käyttöliittymistä ja ryhmätyötä tukevista ohjelmista. Olen ollut 
mukana myös käytettävyyslaboratorion asiakastoimeksiannoissa.  

 

Anne Aula, PsM. Olen työskennellyt tutkijana TAUCHI-yksikössä vuodesta 
1999 lähtien. Tällä hetkellä pääasiallinen työni on väitöskirjatutkimuksen 
tekeminen www-hakukoneiden käytettävyyteen liittyen. Tutkimuksen ohella 
opetan HCI-alaan littyviä kursseja (mm. Havaitseminen, muisti ja ajattelu –
kurssi, jolla pohditaan kognitiivisten tekijöiden vaikutuksia ihminen-tietokone –
vuorovaikutuksessa). Käytettävyystutkimuksen eri menetelmiin olen tutustunut 
käytännössä sekä omassa tutkimuksessani että lukuisissa käytettävyys-
laboratorion asiakastoimeksiannoissa. 

 

Päivi Majaranta, FM. Valmistuin tietojenkäsittelytieteiden laitokselta vuonna 
1998. Työni laitoksella aloitin jo vuonna 1997. Sitä ennen (1995-1997) 
työpaikkanani oli VTT Tietotekniikka, jossa olin mukana kehittämässä 
kommunikaation apuvälineitä vammaisille lapsille. Yliopistolla työnkuvaani on 
kuulunut käyttöliittymien suunnittelu- ja kehitystyötä, tutkimusta ja opetusta. 
Tällä hetkellä teen väitöskirjaa aiheesta katseella kirjoittaminen. Olen myös 
osallistunut käytettävyyslaboratorion toimeksiantoihin. 

                                                      
1 http://www.cs.uta.fi/usabsem/ 
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1Johdatus 
käytettävyystutkimukseen 

Saila Ovaska, Anne Aula ja Päivi Majaranta 

1 

1.1. Johdanto 
Käytettävyystutkimus on ristiriitainen termi. Käytettävyys sinällään alkaa olla monesta yhtey-
destä tuttu, mutta termi tutkimus sen yhteydessä särähtää korvaan – tätä yhdistelmää on 
harvemmin yritetty määritellä, saati sitten perustella omaksi tutkimusalakseen. Tässä rapor-
tissa käytettävyystutkimus liitetään osaksi ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksen tutki-
musta, mutta myös osaksi jokapäiväistä käytännön työskentelyä käytettävyyden paranta-
miseksi tuotekehitysprojekteissa.  

Tässä luvussa kartoitetaan käytettävyystutkimuksen perusteita ja raportissa kuvattavien mene-
telmien kirjoa. Käytettävyyssuunnittelun ja -arvioinnin menetelmien runsaus on toisaalta 
rikkaus, löytyyhän niistä menetelmiä sovellettavaksi erilaisissa tutkimustilanteissa. Toisaalta 
menetelmien runsaus on taakka: menetelmien valinnassa täytyy tuntea paitsi menetelmien 
yksityiskohdat myös niihin liittyvät ennakko-oletukset ja mahdolliset kompastuskivet. 

Ennen kuin käytettävyyssuunnittelun ja -arvioinnin erilaiset menetelmät voidaan ottaa aktiivi-
seen käyttöön, niiden tulisi olla tunnettuja, osattuja ja sisäistettyjä siinä määrin, että niistä 
voidaan hyötyä käytännön ohjelmistokehitystyössä. Kokemuksen merkitys on suuri käytettä-
vyysasiantuntijoiksi oppimisessa, mutta kokeneimmankin asiantuntijan osaamisen tulisi 
nojautua aikaisempaan tutkimustietoon; pyörää ei kannata keksiä aina uudelleen. Tämän 
raportin tavoitteena onkin ollut koota tietoa käytettävyysmenetelmistä perustuen ajantasaisten 
lähteiden laajaan kartoitukseen.  

Yksi lähtökohta raportin synnylle oli käsitteiden sekamelska käytettävyyden alueella (Allen & 
Buie, 2002). Yksin käytettävyyden käsitteeseen liittyy niin monia tulkintavivahteita, että 
käytännössä jokaisen käyttäjän ja erilaisen käyttötilanteen myötä se voitaisiin määritellä 
uudelleen. Työhön on siten kuulunut myös sanaston pohtiminen: alan termistöä ei juurikaan 
ole olemassa suomeksi, ja raportissa tuodaan esiin ehdotuksia termien käännöksiksi.  

Käytännön kokemusta teoriatieto ei kuitenkaan korvaa. Vaikka kirjoittajat ovatkin pohtineet 
asioiden välisiä yhteyksiä, raportti perustuu kuitenkin suurimmaksi osaksi lähdeteoksiin. 
Käytännön kokemukset rikastuttaisivat tekstiä, mutta käytettävissä ollut aika oli liian lyhyt 
niiden systemaattiseen keräämiseen.  

Tämä raportti on tarkoitettu henkilöille, joilla on taustanaan ainakin perustiedot ihmisen ja 
tietokoneen vuorovaikutuksesta, vähintäänkin ensimmäiset asiantuntija-arviot tehtynä ja 
ensimmäinen käytettävyystesti raportoituna. Vasta tällaisen kokemuksen jälkeen on perillä 
aihealueen ongelmista niin hyvin, että raportissa käsiteltävät aiheet löytävät loogisen 
paikkansa aihealueen monien näkökulmien keskellä.  
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Jatkossa käsitellään ensin aihepiirin käsitteistöä ja käyttäjäkeskeisen suunnittelun vaiheita 
sekä esitellään raportissa käsiteltävien menetelmien jaotteluita yleisellä tasolla. Lopuksi 
pohditaan käytettävyystutkimusta – mitä käsitteellä tässä raportissa tarkoitetaan, miten se 
liittyy ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutukseen, ja millaista tutkimustietoa aihepiiriin liittyy. 
Tavoitteena on tarjota kokonaiskäsitys erilaisista käytettävyystutkimuksen menetelmistä 
raportin seuraavien lukujen välisten yhteyksien ymmärtämiseksi.  

1.2. Käyttäjä ja käyttöliittymät  
Lähtökohtana käytettävyystutkimukselle on 1970-luvulta1 peräisin oleva vanha tuttu hokema: 
Tunne käyttäjä! Saman voisi sanoa toisinkin: Älä koskaan kuvittele, että käyttäjä on saman-
lainen kuin itse olet, äläkä tee suunnittelupäätöksiä perustuen siihen, millainen kuvittelet 
käyttäjän olevan. Jos käyttäjä saisi valita, hänestä tuskin käytettäisiin nimitystä käyttäjä. 
Ennemminkin tulisi korostaa muita ominaisuuksia ja tehtäviä kuin tietokoneen käyttöä. 
Käyttäjän näkökulmasta nimittäin tietokoneen avulla tehdään töitä tai pidetään yhteyttä 
ystäviin tai pelataan pelejä. Tässäkin raportissa käytetään kuitenkin termiä käyttäjä, vaikka 
tunnustammekin termin epämääräisyyden ja moneen muuhun ”käyttöön” liittyvän nega-
tiivisen mielikuvan addiktiosta.  

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun (Norman, 1986) perussääntö on se, että käyttäjä tulisi tuntea. 
Käyttäjän tuntemisessa on aina omat haasteensa. Vaikka tunnetaan joukko perussääntöjä 
ihmisistä (kuten se, että useimmat meistä ovat oikeakätisiä), käytännön tilanteissa myös toiset 
tekijät ja eri tekijöiden yhteisvaikutus saattavat nousta tärkeiksi. Esimerkiksi työtään 
tietokoneen avulla tekevän voi olla vaikeaa ymmärtää käytettyä termistöä: käyttöliittymä voi 
olla kielellä, jota hän ei puhu äidinkielenään. Termistö voi erota niistä termeistä, joihin hän on 
tottunut työtä tehdessään. Voi tietysti olla niinkin, että tietokoneessa käytettävä sovellus on 
käännetty ilmauksin, jotka eivät ole helposti ymmärrettäviä. Tällöinkin kynnys käyttämiseen 
on iso, miltei kuin joutuisi opettelemaan vierasta kieltä. Vaikka kieli on suomea, ilmaukset 
ovat peräisin maailmasta, jolle tavalliset käyttäjät voivat vain hymähdellä: käsittämätöntä 
nörttikieltä!    

Miten tietotekniikkaa voisi kehittää niin, ettei tällaisia kielimuureja, kynnyksiä ja käytön 
esteitä syntyisi? Miten voidaan varmistaa, että käyttäjä voisi työskennellä ohjelmiston avulla 
niin, että työt oikeasti etenisivät, tuottavuus kasvaisi ja käyttäjä viihtyisi työssään? Näistä 
kysymyksistä tässä raportissa on perimmältään kyse, mutta tarkastelukulma on kuitenkin 
käytettävyysasiantuntijoille suunnatuissa tutkimusmenetelmissä eikä yksittäisen käyttäjän 
kokemuksissa. Käytettävyysasiantuntijoille keskeisiä kysymyksiä ovat esimerkiksi seuraavat: 
millaisia menetelmiä on kehitetty käyttäjän ”tuntemiseen” (tarpeiden kartoitukseen), 
käytettävyyssuunnitteluun ja -analyysiin tuotekehitysprojekteissa? Miten paljon resursseja 
menetelmät vaativat, ja miten luotettavia tuloksia niistä voi odottaa? Miten valitaan paras 
menetelmä kuhunkin tilanteeseen? 

Käyttöliittymien ja käytettävyyden suunnittelun haasteet vaihtelevat eri konteksteissa. 
Esimerkiksi monen käyttäjän samanaikaiseen käyttöön tarkoitetuissa järjestelmissä käyttäjää 
pitää auttaa pysymään tietoisena muidenkin henkilöiden töiden etenemisestä yhteistyön 
onnistumiseksi; tätä käsitellään tarkemmin raportin luvussa 11 (Lindfors). Teknologian 
kehitys on vaikuttanut käyttöliittymiin laajemminkin kuin vain lisäämällä sovellusalueita. 
Tietokone ei tarkoita tänä päivänä enää pelkästään pöytätietokonetta, hiirtä, näyttöä ja kaiut-
timia. Joskus tietokone kulkee mukana päivittäin, joillakin taskussa, joillakin salkussa tai 
selkärepussa. Joskus tietotekniikka on sijoitettu ympäristöön, ja silloin ei välttämättä edes ole 
näkyvää käyttöliittymää, josta käyttäjä osaisi arvata olevansa laitteen ”käyttäjä” – jotain vain 
tapahtuu automaattisesti. Erilaisia käyttökonteksteja, käyttöliittymä- ja vuorovaikutus-
tekniikoita ei kuitenkaan käydä raportissa systemaattisesti läpi, vaan niitä tarkastellaan 
raporttiin valittujen menetelmien yhteydessä vain silloin kun käytettyyn lähdeaineistoon on 
kuulunut julkaistuja käyttökokemuksia menetelmien soveltamisesta eri konteksteissa.  
                                                      
1 Shneidermanin ja Plaisantin (2005) mukaan periaatteen esitti ensimmäisenä Hansen (1971). 
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1.3. Käytettävyys ja muita käsitemäärittelyjä 
Käytettävyyden käsitettä ovat monet tutkijat määritelleet omista lähtökohdistaan, eikä sille ole 
yhtä yksikäsitteistä määritelmää. Yksi useimmin viitatuista käytettävyyden käsiterakenteista 
on Nielsenin (1993) esittämä käytettävyyden osatekijöiden malli kuvassa 1. Käytettävyys 
(usability) kuvataan siinä erilleen käyttökelpoisuudesta (utility).  Tällä erottelulla Nielsen 
haluaa korostaa sitä, että järjestelmän käyttökelpoisuus on eri asia kuin käytettävyys. Käyttö-
kelpoisuus selviää vasta käytännön tehtävissä, eikä sitä voi havainnoida käytettävyystestissä, 
kuten käytettävyyttä. Kumpikin näistä vaikuttaa silti järjestelmästä saatavaan hyötyyn. 

Käytettävyyden osatekijöinä Nielsen (1993) luettelee helpon opittavuuden, tehokkuuden, 
muistettavuuden käyttökerrasta toiseen, virheitten vähäisen määrän käytön aikana ja käyttäjän 
subjektiivisen tyytyväisyyden. Kaikkia näitä osatekijöitä voidaan tarvittaessa havainnoida 
erilaisilla käytettävyystutkimuksen menetelmillä. Vain niitä tekijöitä, joiden saavuttamista 
voidaan jotenkin arvi-
oida ja mitata, voi-
daan kehittää edel-
leen. Toistamalla mit-
taus uudelleensuunni-
tellun käyttöliittymän 
parissa voidaan va-
kuuttua siitä, että 
suunnittelussa on 
edetty oikeaan suun-
taan ja että käyttöliit-
tymä on parempi kuin 
ennen. Tällä tavoin 
käytettävyyskriteerien 
avulla ohjataan ohjel-
miston kehitystä.  

Haasteena on tavoit-
teiden asettaminen sellaisiksi, että niiden saavuttamisesta on todellista hyötyä sovelluksen 
käytettävyyden kannalta. Tavoitteiden tulee tietysti olla käyttäjälle mielekkäitä. Käyttäjän 
tulee voida hyötyä järjestelmästä ja käyttää sitä johonkin omaan tehtäväänsä – miksi 
järjestelmä muuten rakennettaisiin? 

Nielsenin (1993) mukaan käytettävyyden osatekijät ovat keskenään ristiriitaisia käyttöliitty-
män suunnittelun tavoitteina. Esimerkiksi helposti opittava käyttöliittymä voi sisältää väli-
vaiheita ja käyttäjän muistia tukevia ohjeita tarpeettoman paljon ollakseen tehokas. Tämän 
vuoksi jokaisessa ohjelmistoprojektissa tulisikin miettiä tavoitteita kehitettävälle käyttöliitty-
mälle. Kun lähtökohtana on pyrkimys hyvään käytettävyyteen, projektissa tulisi määritellä 
hyvälle käytettävyydelle asetettavat tavoitemittarit ja –suureet. Onnistuakseen tavoitteen-
asettelussa käytettävyysasiantuntijan on tunnettava kyseisen ohjelmiston käyttäjien tarpeet ja 
ohjelmistolle suunnitellut tyypillisimmät käyttötavat. On ratkaistava, panostetaanko ensim-
mäisen käyttökokemuksen  helppouteen vai onko käyttäjän tyytyväisyys ohjelmistoon 
tärkeämpää, millä tavoin näitä käytännön tilanteessa voidaan ”mitata” ja milloin mittaustulos 
on ”riittävän hyvä”. 

Käytettävyys on vain yksi hyväksyttävyyden (acceptability) osatekijä kuvan 1 kaaviossa. 
Hyväksyttävyydellä Nielsen (1993) viittaa siihen, että järjestelmän tulee täyttää kaikkien 
sidosryhmien sille asettamat tavoitteet ja vaatimukset. Käytännöllinen hyväksyttävyys on eri 
asia kuin sosiaalinen hyväksyttävyys. Nielsen antaa esimerkin järjestelmästä, jolla kerätään 
tietoa sosiaalitukea hakevista ihmisistä. Järjestelmä voi olla käytössä toimiva ja käyttäjiensä 
(virkailijoiden) kannalta onnistunut, mutta toimiakseen se tarvitsee yksityisluonteisia tietoja 
asiakkaista, joille tietojen keräys on kiusallinen tapahtuma vaikkei kyseessä olisikaan yritys 
hakea tukea väärin perustein.  

 

Käytettävyys 
(usability) 

Opittavuus 

Tehokkuus 

Muistettavuus 

Virheettömyys 

Miellyttävyys 

Käytännöllinen 
hyväksyttävyys 

Hyödyllisyys 
(usefulness) 

Käyttökelpoisuus 
(utility) 

Sosiaalinen 
hyväksyttävyys 

Hinta 

Yhteensopivuus 
Luotettavuus 

 jne  
Kuva 1: Käytettävyyden osatekijöitä (Nielsen, 1993). 
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Myös standardi ISO 9241-11 määrittelee käytettävyyden kolmen käsitteen avulla: 

“the extent to which a product can be used by specified users to achieve 
specified goals with effectiveness, efficiency, and satisfaction, in a 
specified context of use.” 

Käytettävyys ISO-standardin mukaan tarkoittaa siis sitä, miten hyvin tietty käyttäjä voi 
tuotteen avulla saavuttaa tavoitteensa tuloksellisesti (effectiveness), tehokkaasti (efficiency) ja 
käyttäjää tyydyttävällä tavalla (satisfaction) tietyssä käyttökontekstissa. Käytettävyyden mää-
ritelmässä ilmaus ”the extent to which” viittaa siihen, että käytettävyys on viime kädessä 
käyttäjän suhteellinen kokemus käytön onnistumisesta. On huomattava, että käytettävyys on 
aina käyttäjä- ja tilannekohtaista, joten standardinkin määrittelytapa johtaa takaisin perus-
periaatteeseen: tunne käyttäjä!  

Standardin ISO 9241-11 mukaan käyttäjän tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttaa käyttäjän 
omien ominaisuuksien lisäksi tehtävän laatu, laitteisto ja ympäristö – näitä kaikkia yhdessä 
kutsutaan käyttötilanteeksi eli käytön kontekstiksi (context of use). Käyttäjän tavoite pitää 

tuntea, jotta voidaan verrata 
tuotteen (esimerkiksi tietokone-
ohjelman) käytössä saavutettua 
aikaansaannosta alkuperäiseen 
tavoitteeseen (kuva 2). 

Eri käyttäjillä tavoitekin voi 
olla erilainen. Esimerkiksi pu-
helinmyyjälle tärkeitä tavoit-
teita asiakastilausten yllä-
pidossa voivat olla virheetön ti-
lauksen kirjaus ja nopeat vas-
taukset asiakkaiden tieduste-
luihin tilaustensa kohtalosta. 
Myynnit kokoava myynti-
sihteeri haluaa vaivattomasti 
tiedon päivän aikana tehdyistä 
kaupoista ja toimitustilanteesta, 
mutta myös yleiskuvan asia-
kaskunnasta ja markkina-
tilanteesta. Jokaiseen käyttäjän 
tavoitteeseen voidaan liittää 

tavoitesuureita, esimerkiksi nopeus tai virheettömyys, jotka pidetään mielessä järjestelmää 
suunniteltaessa. 

Käyttötilanne voi muuttua olennaisesti erilaiseksi eri ympäristöissä. Esimerkiksi kämmen-
tietokonetta tai puhelinta voidaan käyttää liikuttaessa ulkona, ja käyttäjän tulisi voida katsoa 
eteenpäin muuta liikennettä ja mahdollisia esteitä tiellään. Tällainen käyttötapa tulee 
huomioida käytettävyyden arvioinnissa: testaus pelkästään paikallaan istuen tai laboratoriossa 
kävellen ei tavoita oikeaa käyttötilannetta ja siinä esiintyviä käytön ongelmia. 

Jos käytettävyys määritellään viime kädessä käyttäjän kokemuksena käytön onnistumisesta, 
arvioinnissa tarvitaan tietoa käyttäjän kokemuksesta (user experience, use experience), ei 
pelkästään enää niistä käytettävyysongelmista, joita käyttäjä kohtaa ohjelmistoa käyttäessään. 
Käyttäjän tyytyväisyyden arviointi ei ole helposti tehtävissä pelkästään käyttäjää 
tarkkailemalla. Tyytyväisyyden arviointia varten on kehitetty erilaisia kyselylomakkeita; niitä 
käsitellään tarkemmin luvussa 2 (Vanhala) sekä luvussa 17 (Höysniemi) lasten käyttö-
liittymien osalta.  

Käytettävyyden rinnalla on totuttu näkemään toinenkin peruskäsite: saavutettavuus eli esteet-
tömyys (accessibility). Esteettömän suunnittelun lähtökohtana on ollut tarkastella erityis-
ryhmiä, joihin kuuluu aistiensa, motoriikkansa tai kognitiivisten kykyjensä suhteen erilaisia 
käyttäjiä. Varsinaisten tietoteknisten tuotteiden lisäksi esteettömyys kattaa tilojen, palveluiden 
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      Kuva 2: Käytettävyyden käsiterakenne (ISO 9241-11). 
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ja välineistön suunnittelun erityisryhmälle sopivaksi. Vaikka käyttöä helpottavien apuväli-
neiden  kehittäminen onkin keskeisellä sijalla tuettaessa erityisryhmien tietotekniikan käyttöä, 
tässä raportissa ei kuitenkaan puututa niiden suunnitteluun. Aiheesta kerrotaan lisää raportin 
luvussa 16 (Helin). 

Esteettömyydessä korostuu käyttäjien ominaisuuksien ja kykyjen erilaisuus. Gulliksenin ja 
muiden (2004) mukaan ISO-standardi 16071  määrittelee esteettömyyden seuraavasti:  

”the usability of a product, service, environment or facility by people 
with the widest range of capabilities”.  

Esteettömyyden ja käytettävyyden käsitteiden välinen suhde ei ole selkeä. Sen sijaan että 
kyseessä olisi kaksi eri käsitettä, ne voivatkin olla samalla jatkumolla käyttäjän ja hänen 
ympäristössään eri tavoin ilmenevän teknologian välimaastossa. Gulliksen ja muut (2004) 
kuvaavat esteettömän suunnittelun tavoitteiden olevan yleisesti sopusoinnussa käytettävyyden 
tavoittelun kanssa. He korostavat kuitenkin, että käytettävyydelle asetettavat tavoitteet pitää 
miettiä tilannekohtaisesti myös erityisryhmille. Tehokkuuden tavoittelu ei aina ole keskeinen 
päämäärä vaan tuloksellisuus (onnistuminen tehtävässä lopulta) on tärkeämpää: ei haittaa, 
vaikka laitteen käynnistys kestää minuutteja, kunhan se lopulta onnistuu. Tehtävän toistu-
minen kuitenkin muuttaa tilanteen. Laitteen käynnistys tapahtuu vain kerran, pari päivässä. 
Jos tekstin kirjoittamisessa merkin tuottaminen kestää kauan, tehokkuuden ja tuottavuuden 
tavoittelu alkaa olla olennaista – tekstiähän kirjoitetaan usein ja pitkiä aikoja kerrallaan. 

Joskus esteettömyyteen pyrkivästä suunnittelusta käytetään nimitystä ”kaikille tarkoitettu 
suunnittelu” (Design-for-All), DfA. Se määritellään seuraavasti (DfA, 2004): 

“Design for All tarkoittaa sosiaalisesti vastuullista suunnittelua. Se 
merkitsee tuotteissa helppokäyttöisyyttä, ympäristöissä esteettömyyttä ja 
palveluissa saavutettavuutta ja toimivuutta.” 

DfA tarkoittaa, että suunnittelun tulisi tukea kaikkia, ei vain erityisryhmiä. Esimerkiksi sama 
alun perin pyörätuoleja varten suunniteltu ramppi soveltuu lastenvaunuille ja ostosrullakoille, 
polkupyörille ja matkalaukuille. Televisio-ohjelmiin suunniteltiin tekstitys tukemaan huono-
kuuloisia, mutta tekstitys palvelee myös vieraskielisiä, lukemaan vasta opettelevia, tai muuten 
hiljaisuutta edellyttäviä katselutilanteita.  

Muutamissa lähteissä (kuten esimerkiksi Shneiderman & Plaisant, 2005) käytetään termiä 
universaali käytettävyys (universal usability). Suunnittelijan tulisi ottaa huomioon ja ymmär-
tää käyttäjien välisiä fyysisiä, älyllisiä ja persoonallisuuden eroja monipuolisemmin kuin vain 
erityisryhmille suunnitellessaan. Shneiderman ja Plaisant kattavat aihetta käsitellessään 
käyttäjän fyysiset mitat, kognitiiviset ja aisteihin liittyvät kyvyt, persoonallisuus- ja kulttuuri-
erot, vammaiset, vanhukset ja lapset – ja myös erot laitteistoissa, kuten näyttöjen koossa ja 
tarkkuudessa, ja ohjelmistoversioissa. Esimerkiksi tulevaisuuden haasteena käyttöliittymille 
voisi olla useiden kieliversioiden tuottaminen tai Internet-yhteyden kaistanleveyteen mukau-
tuminen niin, että erilaisille päätelaitteille sisältö tarjotaan automaattisesti niille sopivimmalla 
tavalla pilkottuna. 

Käytettävyystutkimuksessa tulisi muistaa toimia eettisten periaatteiden mukaisesti. Peri-
aatteista kerrotaan tarkemmin luvussa 21 (Koskinen). Nämä periaatteet korostuvat silloin, kun 
erityisryhmiin kuuluvia käyttäjiä kuten lapsia (Höysniemi, luku 18) on mukana testeissä.  

1.4. Käytettävyystutkimuksen menetelmistä 
Käytettävyystutkimuksen menetelmät (Usability Engineering Methods, UEM) kattavat erilaisia 
suunnitteluun, mallinnukseen ja arviointiin tarkoitettuja menetelmiä (kuva 3). Rajat näiden 
pääluokkien välillä eivät ole tarkkoja, vaan jotkut menetelmät voivat kuulua useampaankin 
pääluokkaan. Menetelmäjoukko laajenee koko ajan, kun niitä tutkitaan, kehitetään ja otetaan 
käyttöön tuotekehityksen tueksi. Menetelmäkehityksen tavoitteena on tuottaa helppo-
käyttöisiä, nopeita ja tehokkaita menetelmiä, joita voitaisiin käyttää erilaisissa tilanteissa. 
Tämän raportin pääsisältönä käsitellään menetelmiä, joita käytetään kerättäessä tietoa 
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käyttäjistä ja käyttöliittymien käytettävyydestä tarkoituksena tukea ohjelmiston kehitystä. 
Lähinnä ne sopivat arviointimenetelmien pääluokkaan. Arviointimenetelmät jaetaan 
tavallisesti tarkistusmenetelmiin (inspection methods) ja testausmenetelmiin (user testing); 
näiden erona on se, osallistuuko käyttäjä arviointiin vai ei.  

Menetelmällä tarkoitetaan tässä työvaiheittain tai tavoitetuloksina kuvattua tehtäväjoukkoa, 
jonka taustalla voi olla jokin erityinen teoria, malli tai viitekehys. Menetelmän avulla voidaan 
kerätä aineistoa, analysoida sitä ja joskus myös tuottaa konkreettisia ehdotuksia käyttö-
liittymän suunnitteluun. Useimmat menetelmät on tarkoitettu vain johonkin tiettyyn käyttö-
tilanteeseen; niinpä erilaisia menetelmiä muunnoksineen on paljon. Eri nimiset menetelmät 
ovat toisinaan vain suhteellisen pieniä muutoksia aikaisemmassa lähdeaineistossa kuvattuihin 
menetelmiin. Tämän johdosta kaikkia ”menetelmiä” ei varmasti ole edes mainittu tässä 
raportissa, vaikka tarkasteluun on valittu useimmin lähteissä esiintyviä menetelmäperheitä. 

Nielsenin (1993) mukaan käytettävyyden tutkiminen on pitkäkestoinen prosessi, joka jatkuu 
järjestelmän suunnittelun ja kehittämisen ajan. Vaikka käytettävyyttä ei voidakaan yleis-
pätevästi kuvata aina samanlaisena, käytettävyystutkimuksen menetelmät ovat kuvattavissa 
yleispätevästi, ja niitä voidaan soveltaa järjestelmän kehitysprosessin aikana. Projektit ja 
niiden tuotteet vaihtelevat, mutta hyvän käytettävyyden saavuttamiseksi tarvittavat 
toimintatavat toistuvat suhteellisen samanlaisina projektista toiseen. 

Käyttäjän tunteminen edellyttää tiedonkeruuta. Tiedonkeruuseen soveltuvia menetelmiä on 
koottu taulukkoon 1. Tässä raportissa katetaan kyselylomakkeet (Vanhala, luku 2), haastattelu 
(Vuorela, luku 3) ja fokusryhmät (Parviainen, luku 4) sekä käyttäjän havainnointi kentällä tai 
laboratoriossa. Näitä menetelmiä voidaan käyttää jo varhaisessa vaiheessa uutta tuotetta 
suunniteltaessa. Ne soveltuvat vaatimusmäärittelyn tueksi, mutta myös vaiheeseen, jossa 
kerätään palautetta jo käytössä olleesta tuotteesta.  

Usein käytettävyystutkimuksen tiedonkeruuseen liittyy käyttäjän toiminnan tarkkailua siinä 
ympäristössä, johon uutta tuotetta ollaan suunnittelemassa. Raporttiin on koottu erilaisia 
menetelmiä, joissa tavoitteena on havainnoida käyttäjän toimintaa aidossa toimintaympä-
ristössä (etnografia: Vuorinen, luku 5; tilannetutkimus: Heikkilä, luku 6). Myös laboratorio-
oloissa käyttäjän toimintaa havainnoidaan seuraamalla työskentelyä ja kokoamalla tietoa työn 
sujumisesta (käytettävyystestaus: Koskinen, luku 13; ääneenajattelu: Ilves, luku 14).  

Joskus testissä käytetään apuvälineitä, kuten katseenseurantalaitetta (Lehtinen, luku 15); 
toisinaan tehdään jopa fysiologisia mittauksia esimerkiksi sykkeessä tapahtuvien muutosten 
selvittämiseksi. Tällainen tiedonkeruu vaatii laitteita, joita on hankala käyttää muualla kuin 
laboratorio-oloissa, vaikka käytännön tilanteissa esimerkiksi stressitekijöitä tai katseen 
kohdistumiseen liittyviä tekijöitä olisikin kiinnostavaa kartoittaa.  

Aidossa toimintaympäristössä tapahtuvaa tiedonkeruuta tarvitaan tuotekehitysprosessin alku-
puolella vaatimusmäärittelyvaiheessa. Sen sijaan laboratorio-oloissa tehtävissä tutkimuksissa 
etsitään useimmiten käytettävyysongelmia tuotteista, ei niinkään enää käyttäjän tuotteelle 
asettamia vaatimuksia. 
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Kuva 3: Käytettävyystutkimuksen menetelmät. 
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Taulukko 1: Tiedonkeruutapoja (mukailtu lähteestä Preece et al., 2002). 

Tiedonkeruutapa Sopii etenkin Aineisto Edut Ongelmat  

Kyselylomakkeet 
(luku 2) 

• Selväpiirteisiin 
kysymyksiin 
vastaamiseen 

• Voidaan kerätä 
määrällistä ja 
laadullista aineistoa 

• Ei anna välitöntä 
tietoa käyttöliitty-
mästä, vaan käyttä-
jän mielipiteitä ja 
tulkintoja 

• Voi tavoittaa monta 
vastaajaa 
suhteellisen vähillä 
resursseilla 

• Lomakkeen suunnittelu 
on haastavaa 

• Vastausprosentti voi 
jäädä alhaiseksi 

• Vastaukset voivat 
osoittaa, että kysymystä 
ei ole ymmärretty 
halutulla tavalla 

Haastattelut 
(luku 3) 

• Aiheen / käyttäjän 
alustavaan 
tutkimiseen ja 
tunnusteluun 

• Enimmäkseen 
laadullista aineistoa 

• Haastattelija voi 
”avata” kysymyksiä 

• Saadaan kontakti 
käyttäjään 

• Haastattelija voi 
johdatella liiaksi 

Fokusryhmät 
(luku 4) ja työpajat 
(luku 10) 

• Monien 
näkökulmien 
kartoitukseen 

• Laadullista aineistoa • Tuo esiin mielipiteitä 
puolesta ja vastaan 

• Saadaan kontakti 
käyttäjään 

• Dominoivat persoonat 
voivat hankaloittaa 
tilanteen läpiviemistä  

Havainnointi 
kentällä  
(luvut 5 ja 6) 

• Käyttäjän toimin-
taan tutustu-
miseen aidossa 
ympäristössä  

• Laadullista havainto-
aineistoa, kuvia, 
kirjallista materiaalia 

• Toiminnan tarkkailu 
antaa tietoa, jota 
muilla menetelmillä ei 
voi kerätä 

• Vie paljon aikaa ja voi 
tuottaa valtavan aineiston 

Havainnointi 
laboratorio-oloissa 
(luvut 13,  14, ja 15) 

• Suunnitteluvirhei-
den etsimiseen 
kehitteillä ole-
vasta tuotteesta  

• Laadullista havainto-
aineistoa,  
lukumäärätietoa 
(loki) 

• Toiminnan tarkkailu 
antaa tietoa, jota 
muilla menetelmillä ei 
voi kerätä 

• Voidaan haluta tarkka 
analyysi tapahtumista, 
minkä vuoksi videoidaan; 
videoanalyysi on hidasta 

Preece ja muut (2002) rinnastavat fokusryhmät ja työpajat (workshop) taulukossa 1. Työ-
pajassa käyttäjä tai käyttäjäkunnan edustajia voi olla mukana suunnittelu- ja arviointityössä. 
Työpajoja ei muuten käsitellä tässä raportissa, mutta joitakin läpikäyntejä (luku 10, 
Kotkaluoto) voidaan toteuttaa työpajatyyppisesti niin, että käyttäjien edustajia on mukana. 
Karasti (1997) kuvaa etnografisen kenttätutkimuksen aikana keräämiensä havaintojen 
käsittelyä työpajoissa yhdessä niitten henkilöiden kanssa, joiden työtä hän oli tarkkaillut. Työ-
pajoissa saatiin muodostettua osallistujien yhteinen käsitys sekä ongelmia aiheuttavista 
seikoista että niistä asioista, jotka toimivat hyvin. Esimerkki osoittaa, että käyttäjien kanssa 
järjestetty työpaja voi tukea järjestelmänkehitystä myös laajemmin kuin pelkästään käyttö-
liittymän eri vaihtoehtojen vertailemiseksi. Useissa suunnittelumenetelmissä (laajemminkin 
kuin vain käyttäjäkeskeisessä suunnittelussa) korostetaan käyttäjän mukaanottoa järjestelmän 
kehitykseen. Termillä osallistava suunnittelu (Participatory Design) tarkoitetaan hiukan 
erilaisia asioita eri lähteissä (Kujala, 2003), mutta perustaltaan se on kuitenkin käyttäjän tai 
käyttäjän edustajan aktiivista mukanaoloa kehitysprojektissa, osallistumisen laajuus ja 
toteutustapa vain vaihtelevat.  

Käytettävyystutkimuksenkin piirissä pyrkimykset saada käyttäjiä osallistumaan projektiin 
ovat laajentuneet viime vuosina. Suuntaus on ollut pelkästä laboratorio-oloissa tehtävästä 
testauksesta pyrkimykseen ymmärtää käytettävyyttä käyttäjän työympäristössä ja vaihtele-
vissa käyttötilanteissa. Suuntaus on jopa ollut niin radikaali, että laboratorioissa tehtävät testit 
ovat menettäneet merkitystään. Testausta on alettu pitää osittaisoptimointina: testissä kiinni-
tetään huomiota lähinnä siihen, miten käyttäjä selviytyy tietyissä ennalta-annetuissa käyttö-
tilanteissa, muttei tutkita reaalimaailman tuomia muita häiriötekijöitä, jotka saattavat viime 
kädessä jopa estää työskentelyn. Toinen laajenemissuunta on ollut käyttäjän mukaanotto 
suunnitteluvaiheisiinkin, ei pelkästään henkilönä jolta kerätään ideoita ja palautetta tarpeiden 
kartoitukseen vaan aktiivisesti työhön osallistuvana toimijana. 
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Raportissa käsitellyt käytettävyystutkimuksen menetelmät on koottu taulukkoon 2, jossa niitä 
verrataan kohderyhmän käyttäjien mukanaolon ja tiedonkeruun tapahtumapaikan mukaan.   

Taulukko 2: Käytettävyystutkimuksen menetelmiä tässä raportissa. Merkintä x tarkoittaa, että ominaisuus on 
voimassa yleisesti, (x) taas sitä, että ominaisuus on voimassa vain toisinaan. ”Muutamia” käyttäjiä tarkoittaa, ettei 
menetelmässä täsmennetä sen tarkemmin, montako käyttäjää tarvitaan. 

 Mukana kohderyhmän käyttäjiä Aineiston keruun ympäristö 

Menetelmät Ei 

käyttäjiä 
havain-
noidaan  

käyttäjiä 
mukana 
kerralla 

käyttäjiä 
tarvitaan 
kaikkiaan 

tutkijan luona 
tai laborato-
riossa 

kentällä aidossa 
käyttötilan-
teessa 

etänä,  
puhelin tai 
verkko apuna 

Asiantuntija-arviointi 
(luku 8) x       x     

Automaattinen tarkistus 
(luvut 12 ja 16) x      x    

Automatisoitu lokianalyysi 
(luku 12)       kymmeniä x x x 

Etnografia (luku 5)   x 
1 tai 

useita 
riippuu yhtei-

söstä  x (x) 

Fokusryhmät (luku 4)     6-8   x     

Haastattelu (luku 3)    1 muutamia  x x 

Katseenseuranta (luku 15)     1 3-n x     

Kognitiivinen läpikäynti 
(luku 9) x      x    

Käytettävyystestaus 
(luku 13)   x 1 3-n x   (x) 

Lomaketutkimus (luku 2)      kymmeniä   x 

Mallinnus- ja simulointi-
menetelmät (luku 12) x      x    

Ryhmäläpikäynti (luku 10)   (x) 2-3   x     

Tilannetutkimus (luku 6)   x 1 3-9  x   

Toiminnan teoria (luku 7)   x 1-n     x   

Ääneenajattelu (luku 14)   x 1 muutamia x (x)   

Käyttäjää havainnoitaessa kiinnitetään huomiota käyttäjän tekemiin työvaiheisiin ja joskus 
myös ilmeisiin, eleisiin ja mielialaan. Vaihtoehtona havainnoinnille on esimerkiksi käyttäjän 
haastattelu, jolloin muistiin otetaan vain se, mitä käyttäjä kertoo. Tietysti tarkkailun aikana 
kerättyjä havaintoja tulee käyttää käytettävyysarvioinnissa; pelkkä ”tarkkailu” tuo mieleen 
vain käyttäjän toiminnan seuraamisen, ei sitä, että kerätty aineisto analysoitaisiin tarkasti. 

Raportissa päädyttiin käyttämään kokoelmaan valituista käytettävyystutkimuksen lähestymis-
tavoista termiä menetelmä. Rajanveto termien menetelmä ja tekniikka välillä ei ole selkeä. 
Lähdeteoksissa on käytetty vaihtelevasti termejä ”method” ja ”methodology”, joitten 
tarkempaa merkityssisältöä ei useinkaan pohdita. Kumpikin on tässä käännetty yksin-
kertaisesti menetelmäksi. Kolmas hiukan suppeampi käsite on ”technique”, tekniikka; 
menetelmä voi koostua joukosta tekniikoita ja työvaiheita. Käytettävyystestauksesta on 
käytetty kirjallisuudessa termiä ”think aloud” eli ääneenajattelu; nähdäksemme ääneenajattelu 
on ennemmin tekniikka, jota voidaan käyttää testauksessa apuna siinä kuin käyttäjän 
tarkkailuakin. Vasta yhdessä ne ovat oma menetelmänsä, joka tunnetaan nimellä 
käytettävyystestaus. Käymme läpi myös esimerkiksi haastattelun yhtenä ”menetelmänä”, 
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vaikka haastattelu soveltuukin käytettäväksi monenlaisen tutkimuksen tiedonhankinnassa. 
Kun haastattelua käytetään käytettävyystutkimuksen yhteydessä, koottavan aineiston 
analyysiin tarvitaan viitekehystä esimerkiksi tilannetutkimuksesta. 

1.5. Käytettävyystutkimuksen menetelmät tuotekehityksen tukena 
Käyttäjän huomioonottaminen ohjelmiston kehityksen aikana alkaa siitä, että prosessi pitää 
suunnitella: miten tietoa kerätään käyttäjistä, miten ja mistä heidät tavoitetaan, ja miten heiltä 
kerätty tieto saadaan osaksi ohjelmistokehitystä. Käyttäjäkeskeisessä suunnittelussa (User 
Centered Design, UCD) käyttäjän tarpeet huomioivaa kehitystyötä tehdään iteratiivisesti. 
Tässä prosessissa (kuva 4) toiste-
taan määrittely-, suunnittelu- ja 
arviointitehtäviä kunnes saavute-
taan käyttäjän ja organisaation 
vaatimuksia vastaava järjestelmä 
– tai käytännössä kunnes työhön 
varatut resurssit on käytetty ja 
tuote pitää julkistaa. Tässä koh-
dassa verrataan erilaisia käytettä-
vyystutkimuksen menetelmiä ja 
niiden resurssitarpeita. Kuvan 4 
malli ei itsessään ota kantaa 
siihen, miten tuotekehitys organi-
soidaan tai mitä vaiheita projekti 
käy läpi; mukaan kuitenkin tulisi 
saada käyttäjäkeskeisen suunnit-
telun vastuuhenkilö ja prosessiin 
kuuluvia tehtäviä. Silti Gulliksen 
ja muut (2003) osoittavat, että käyttäjäkeskeisyys ei saa aina tarvitsemaansa arvostusta, kun 
UCD-tavoitteet kamppailevat koko yrityksen liiketavoitteiden rinnalla. Käyttäjäkeskeisyys 
tulisi heidän mukaansa saada laajemminkin koko yrityksessä hyväksytyksi tavoitteeksi. Sklar 
ja Gilmore (2004) nostavat esiin samankaltaisen tavoitteen: kun UCD-prosessi käynnistyy 
aikaisissa suunnitteluvaiheissa, käytettävyysasiantuntija voisi tuoda ideoitaan mukaan 
positiivisella tavalla eikä vain hakea ongelmia toisten tekemistä suunnitelmista. 

UCD-prosessia vastaan esitetään käytännössä usein vastaväitteitä. Prosessi vie turhaan aikaa, 
käyttäjät eivät kuitenkaan tiedä mitä haluavat eivätkä osaa tuoda esiin tarpeitaan ja vaati-
muksia ohjelmistolle, ja käyttäjä oppii käyttämään tuotetta sen käyttöliittymästä huolimatta 
(esim. Gould & Lewis, 1985).  

Osaltaan UCD-prosessia vastaan esitetyt vastaväitteet ovat totta. Käyttäjä ei yleensä pysty 
lukemaan ja ymmärtämään teknisiä suunnitteludokumentteja. Hän kokee vaikeaksi kuvata, 
mitä hän tekisi järjestelmällä, jota vasta suunnitellaan. Käyttäjän vaatimusten kerääminen ja 
määrittely (Requirements Gathering, Analysis tai Engineering) on tuotekehitysprojektin 
tärkeimpiä vaiheita, jotta saadaan aikaan käyttäjän tarpeita vastaava järjestelmä. Jotta käyttäjä 
ymmärtäisi suunnitelmia ja osaisi antaa niistä palautetta, on tarpeen tehdä käyttöliittymästä 
erilaisia havainnollistuksia käyttäjän nähtäväksi ja kokeiltavaksi. Mitä helpommin ja nopeam-
min näitä havainnollistuksia pystytään tuottamaan, sitä varmemmin niitä myös tuotetaan ja 
käytetään käytännön tuotekehitysprojekteissa. Käytännössä käytettävyys ja käyttäjäkeskeinen 
suunnittelu pitää monesti ”myydä” kehittäjille niin, että he kokevat sen tarpeelliseksi tuote-
kehitysprojektissa ja sille varataan tarvittavat resurssit koko projektin ajalle. Tuotekehityk-
sessä käyttöliittymän suunnittelun tulisi olla etusijalla eikä vasta viime tipassa tehtyä hieno-
säätöä. Hienosäätö ei näet tehoa: vaikka lisäisitkin buldogille huulipunaa, kukaan ei silti halua 
suudella sitä.  

Jo aivan suunnittelutyön alkuvaiheissa on syytä pohtia sitä, mitä käyttäjäryhmiä ja millaisia 
käyttötilanteita tuotteella halutaan palvella. Näistä voi koota joukon käyttöskenaarioita (use 

Kuva 4: Suositeltava käyttäjäkeskeisen suunnittelun prosessi (ISO 13407). 

 

2. Määrittele 
käyttökonteksti 

1. Suunnittele 
käyttäjäkeskeinen 

prosessi 

3. Määrittele käyttäjän ja 
organisaation 
vaatimukset 

4. Tuota suunnittelu-
ratkaisuja 

5. Arvioi suunnitelmia 
suhteessa käyttäjän 

vaatimuksiin 

täyttää vaatimukset 
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scenario). Skenaariolla tarkoitetaan tässä kuvausta käyttäjästä ja siitä, miten hän tekisi jonkin 
tehtävänsä suunnitteilla olevalla tuotteella. Kun tuotteeseen suunnitteilla oleva toiminnal-
lisuus kuvataan skenaarioina tai kuvakäsikirjoituksina (storyboard), niitä voi pohtia yhdessä 
käyttäjän kanssa: onko tällaisia skenaariossa kuvattuja tilanteita käytännössä, ja onko niissä 
kenties joitakin sellaisia taustatekijöitä, joita suunnittelija ei ole osannut kuvitellakaan? 

Käytettävyysasiantuntija voi tehdä suunnitelmansa konkreettisemmaksi  myös laatimalla siitä 
prototyypin, jota voidaan käydä yhdessä käyttäjän kanssa läpi. Prototyyppejä voi kehittää 
paperilla hyvin nopeasti, jolloin niissä on niukasti yksityiskohtia ja piirrettynä vain muutama 
näytönkuva (ns. karkea prototyyppi, low fidelity prototype), tai niistä voidaan ajan salliessa 
tehdä tietokoneella suoritettavia yksityiskohtaisemmin suunniteltuja täsmäprototyyppejä 
(high-fidelity prototype). Vaikkei karkeaa prototyyppiä helposti yhdistäkään tietokoneen 
näytöllä nähtävään viimeisteltyyn tuotteeseen, antaa senkin kokeileminen (suorituksen 
simulointi esimerkiksi ”sormihiirellä” paperimallin sivuja vaihdellen) hyödyllistä palautetta ja 
tietoa kehittyneemmän version suunnitteluun.  

Jotta käyttäjän tarpeista päästäisiin paremmin selville, prototyyppejä tarvittaisiin jo varhai-
sessa suunnitteluvaiheessa. Ideoiden konkretisointi on tietysti tarpeen muutenkin: keskustelu 
kehittäjien kesken saa prototyypistä konkreettisen tavoitteen, ja tuoteprototyyppiä voi käyttää 
laajemminkin ideoiden myymiseen esimerkiksi johdolle. On silti huomattava, että prototyypin 
läpikäynti käyttäjän kanssa ei saisi olla proton demoamista ja esittelyä, vaan päätavoitteena 
olisi kerätä sen avulla käyttäjän kommentteja, ideoita ja palautetta. Jos esittelijän tavoitteena 
on saada aitoa käyttäjäpalautetta, hänen tulisi jättää esittely minimiin ja keskittyä 
kuuntelemaan käyttäjää, kun käyttäjä pohdiskelee ääneen prototyypissä näkyviä asioita ja 
yrittää tehdä sillä tehtäviä.  

Taulukkoon 3 on koottu tässä raportissa käsitellyt käytettävyystutkimuksen menetelmät 
sijoitettuina yksinkertaistetun tuotekehitysprojektin päävaiheisiin. Tuotekehitysprojektissa 
edetään yleisesti käyttäjän tarpeiden ja toiminnallisuuden määrittelystä erilaisten proto-
tyyppien kehittelyn kautta tuotteen lopulliseen ohjelmoimiseen ja julkistamiseen. 

Käytettävyystutkimuksen menetelmiä tulisi käyttää varhain tuotekehitysprojektissa, sillä vain 
varhaisessa vaiheessa käyttäjä voidaan ottaa huomioon tuotteen toiminnallisuuden ja 
rakenteen suunnittelussa (esim. Gould & Lewis, 1985). Jos lähtökohtana onkin ollut suunnit-
telijan käsitys käyttäjän tarpeista eikä tätä käsitystä olla perustettu käyttäjien tuntemiseen, 
vaarana on suunnitella mukaan toiminnallisuutta, jota käyttäjä ei tarvitse. Käytännössä 
käytettävyystutkimus voi joutua ”testausfunktion” (Siegel & Dray, 2005) asemaan organisaa-
tiossa: sitä tarvitaan vasta siinä vaiheessa, kun tuotekehityksessä ollaan edetty niin pitkälle 
että on jotain testattavaa. Juuri ennen julkistusta annettu ”käytettävyystestattu”-leima ei 
paranna käytettävyyttä, vaikka sillä ehkä markkinoinnissa merkitystä onkin. 

Käytettävyystutkimuksen menetelmien resurssitarve kuvataan taulukossa 3 tiivistetysti niin, 
että tutkimuksen suunnittelusta raportoinnin valmistumiseen kuluva aika on arvioitu 
tyypillisessä menetelmän käyttötilanteessa. Tietysti menetelmän resurssitarvetta voidaan 
vähentää jättämällä pois työläitä työvaiheita, esimerkiksi havaintojen formaali raportointi 
(Dray & Siegel, 1995). Resurssitarpeeseen vaikuttavat kuitenkin sellaisetkin tekijät, jotka ovat 
tutkimuksessa välttämättömiä, kuten esimerkiksi osallistujien rekrytointi ja testisuunnittelu.  

Käytännössä UCD-työvaiheiden tulisi perustua realistiseen käsitykseen siitä, mitä ollaan 
suunnittelemassa, keitä käyttäjät ovat ja miten UCD-työvaiheiden tuottamat havainnot 
saadaan mukaan suunnittelutyöhön (Gulliksen et al., 2003). Drayn ja Siegelin (1995) mukaan 
käytännön projektien haasteena on saada suunnittelija omakohtaisesti näkemään, miten 
käyttäjä työskentelee hänen tekemänsä prototyypin parissa. Vaikka suunnittelija ei ennalta 
arvaa siinä olevan suunnitteluvirheitä, ne konkretisoituvat käyttäjän kokemissa vaikeuksissa, 
eikä ongelmien olemassaoloa tarvitse erikseen perustella esimerkiksi tilastollisen analyysin 
avulla. Omakohtainen käsitys käytössä olevista vaikeuksista myös motivoi korjauksiin. 
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Taulukko 3: Käytettävyystutkimuksen menetelmien resurssitarve. 

 
Tuotekehitysprojektin vaihe, 
johon menetelmä sopii Tyypillinen tutkimuksen kesto  

Menetelmät 
määrittely
-vaihe 

proto-
typointi 

valmis 
tuote tunteja päiviä viikkoja 

kuukausi tai 
enemmän 

Asiantuntija-arviointi x x x x x     

Automaattinen tarkistus  (x) x x     

Automatisoitu lokianalyysi     x x x x x 

Etnografia x  x    x 

Fokusryhmät x x   x x     

Haastattelu x x x  x x x 

Katseenseuranta   x x   x x x 

Kognitiivinen läpikäynti  x x x     

Käytettävyystestaus   x x   x x   

Lomaketutkimus x x x  x x x 

Mallinnus- ja simulointimenetelmät x x x x x    

Ryhmäläpikäynti   x   x x x   

Tilannetutkimus x (x) x  x x x 

Toiminnan teoria x   x     x x 

Ääneenajattelu   x x   x x   

Shcroederin (2003) mukaan 1990-luvun alun käytettävyystestien toteuttamiseen liittyvistä 
tutkimuksista (mm. Virzi, 1992) alkunsa saanut käsitys ”5 testihenkilöä riittää käytettävyys-
testissä tuomaan esiin 80 % käytettävyysongelmista” on saanut faktan aseman. Silti sen 
todenperäisyyttä ei ole osoitettu muuten kuin suhteellisen pienten ja rajattujen arviointi-
kohteiden yhteydessä – ei isojen järjestelmien eikä www-sivustojen yhteydessä. Tällaisten 
uskomusten varaan rakennettu testaussuunitelma ei ole riittävän tukevalla pohjalla, vaikka se 
käytännön tilanteissa vaikuttaakin houkuttelevalta: 5 testiä on helppo, nopea ja halpa tapa 
löytää kehityskohteita, ja jos sillä tavoin löydetään 80 % ongelmista, voidaan jo olla varmoja 
siitä, ettei vaikeita ongelmia jää havaitsematta.  

Käytännön tilanteissa nyrkkisäännöt eivät kuitenkaan saisi olla testaussuunnittelun ainut ohje, 
vaan suunnitelmissa tulee ottaa huomioon tuotekehitysprojektin ja sen työvaiheen erityis-
piirteet. Jossain tilanteessa riittää, että testiin osallistuu yksi henkilö – jos tämän henkilön 
avulla saadaan varma tieto siitä, että prototyypin perusidea ei toimi, testausta on turha jatkaa 
ennen prototyypin korjaamista. Joskus taas käyttäjien avulla halutaan verrata suunnitteluidean 
erilaisia käyttöliittymävaihtoehtoja, ja tällaisessa tilanteessa pitää tietysti huolehtia siitä, että 
palautetta pyydetään riittävältä määrältä käyttäjiä. Osallistujien määrää ja valintaa pohditaan 
tarkemmin luvussa 18 (Anttonen).  

Menetelmien resurssitarpeeseen liittyy myös tekijöiltä vaadittava asiantuntemus. Vaikka 
menetelmä sinällään olisi helposti opittavissa, eri henkilöiden tekemät käytettävyysarviot 
eivät kuitenkaan ole samat. Arvioijan vaikutusta tuloksiin käsitellään tarkemmin luvussa 19 
(Perälä). Toisaalta arvioijien menetelmäosaamista ja käyttäjän huomioonottamisen taitoja 
pitää kehittää, toisaalta taas tarvitaan uusia, tehokkaampia menetelmiä. Menetelmien 
tehokkuutta vertaillaan luvussa 20 (Kosonen).  



 

12  Saila Ovaska, Anne Aula ja Päivi Majaranta 

1.6. Käytettävyystutkimus tieteenalana 
Ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksen (HCI, Human-Computer Interaction) tutkimus on 
nuori tieteenala – etenkin verrattuna psykologiaan, jolla on vuosisataiset perinteet. Tutkimus-
lähtökohdiltaan HCI on toisaalta suunnitteluoppia, toisaalta taustana on tiukka luonnontiede. 
Tavoitteena on kuitenkin viime kädessä tuottaa jotain käytännössä kokeiltavaa, ihmisten 
käyttöön sopivaa, joten tutkimusintressit ovat hyvinkin käytännönläheisiä. Luonnontieteiden 
puolelta peräisin olevat tavoitteet kokeellisesta tutkimuksesta ja hypoteesien testauksesta 
yleistysten laatimiseksi saavat rinnalleen suunnittelutieteelle tyypilliset prototyypit ja niiden 
arvioinnin suunnitelmien parantamiseksi.  

Mackay ja Fayard (1997) ovat kuvanneet HCI-tutkimuksen erilaisia muotoja kolmella tasolla: 
teorian taso, artefaktien suunnittelun taso ja havainnoinnin taso (kuva 5). Havainnointi tapah-
tuu reaalielämässä tarkkailemalla miten ihmiset käyttävät teknologiaa. Havainnoista voidaan 
tehdä erilaisia hypoteeseja ja malleja teorioiksi, ja niiden testaamisessa liikutaan kaikilla kol-
mella tasolla. Vuorovaikutukseen liittyvä malli on esimerkki HCI-tutkimusalueen teoriasta. 
Jos HCI olisi puhdas luonnontiede, yksittäiseen luonnonilmiöön liittyvän teorian tutkiminen 

ei vaatisi vastaavanlaisen 
keinotekoisen artefaktin, 
esim. tietokoneohjelman, 
suunnittelua teorian testaa-
miseksi. Sen sijaan tutkija 
tekisi empiirisen kokeen, 
josta keräisi kiinnostavat 
havainnot tutkimuksensa 
aineistoksi. Jos HCI olisi 
puhdas insinööritiede, pelk-
kä artefaktin suunnittelu ja 
toteutus olisi riittävä haaste.  

Erilaiset teoriat näkyvät 
artefaktien suunnittelu-
työssä joukkona ohjeistoja, 
joita käytetään ohjaamaan 
prototyyppien laatimista. 

Myös asiantuntija-arvioinnissa käytetään apuna ohjeistoja ja nyrkkisääntöjä, jotka poh-
jimmiltaan tulisi perustaa tutkimustuloksiin.  

Jotkin tutkimuslähestymistavat, kuten etnografia, ovat yleisiä muillakin tieteenaloilla kuin 
käytettävyystutkimuksessa. Käytettävyystutkimuksessa etnografisten menetelmien tulisi 
yhdistyä käytännön ohjelmistoprojektiin tuottaen havaintoja käyttäjien työskentelytavoista ja 
tärkeiksi kokemista asioista avuksi toiminnallisuuden ja käyttöliittymien suunnitteluun (Siegel 
& Dray 2005).  

Edellä on puhuttu ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksen tutkimuksesta, josta käytettävyys-
tutkimus kattaa siis vain osan. Käytettävyystutkimus-termi on vapaasti suomennettu: yhtenä 
lähtökohtana sille on Usability engineering (Nielsen, 1993), mutta myös Usability research, 
joka laventaa ”insinööritaitoa” muunkinlaiseen käyttäjäkeskeiseen tutkimukseen ja myös 
menetelmäkehitykseen. Käytettävyystutkimus ei silti kata mallien muodostamista eikä 
sitäkään, mistä löytyvät hyvät uudet ideat vuorovaikutustekniikoiksi. Se ei riitä kattamaan 
käyttäjän tunteisiin vetoavaa suunnittelua – ei ainakaan niillä menetelmillä, jotka on otettu 
mukaan tähän raporttiin. Käytettävyystutkimuksessa kiinnostuksen kohteina ovat käyttäjän 
tarpeiden kartoitus ja artefaktin käytössä löydetyt käytettävyysongelmat, mutta muut osa-
alueet HCI-tutkimuksessa luovat ideoita näiden ongelmien ratkaisemiseksi.  

Mallinnusmenetelmät kuuluvat joiltakin osin teorian tasolle kuvassa 5. Esimerkiksi GOMS 
(Goals, Operators, Methods, and Selection Rules) -menetelmää käytettäessä vuorovaikutus 
kuvataan detaljitasolla niin, että luodun mallin avulla voidaan verrata erilaisia suunnitelmia 
käyttöliittymän toiminnoiksi (esim. St. Amant et al., 2004). Pohjana näilläkin malleilla on 

Teoria 

Artefaktien 
suunnittelu 

Havainnointi 
*

kenttätutkimus 
*

arviointi 

*
simulointi 

*
prototyyppi 

*
malli 

*
korjattu malli 

* vuorovaikutusta
artefaktien 

kanssa

 
Kuva 5: HCI-tutkimuksen tasot (Mackay & Fayard 1997). 
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käyttäjän toiminnasta löydetyt lainalaisuudet. Niitä käsitellään lyhyesti automaattisten 
käytettävyysarviointimenetelmien yhteydessä luvussa 12 (Heimonen). Muilta osin raporttiin 
valitut menetelmät tukevat lähinnä kuvan 5 havainnointitason aktiviteetteja. 

Vaikka käytettävyystestejä tehdään usein laboratorio-olosuhteissa ja testin järjestäjää ohjataan 
olemaan vaikuttamatta tilanteessa tarpeettomasti, jottei testin tulos vääristyisi, käytettävyys-
testausta ei voida pitää kokeellisena tutkimuksena. Käytettävyystestauksesta puuttuu tavoite 
löytää yleistettäviä havaintoja ja teorioita. Testin tuloksia pitää voida käyttää projektissa ja 
niistä pitää saada ideoita kehittämiskohteiksi, joten tavoite on pragmaattinen. Preece ja muut 
(2002) vertaavat käytettävyystestauksen ja kokeellisen tutkimuksen eroja (taulukko 4).  

Taulukko 4: Käytettävyystestauksen ja kokeellisen tutkimuksen erot (Preece et al., 2002). 

Käytettävyystestaus Kokeellinen tutkimus  

Tavoite: tuotekehitys Tavoite: uuden tiedon tuottaminen, hypoteesien testaus  

Vähän osallistujia Monta osallistujaa 

Tulokset ovat tarpeen suunnittelussa Tulokset validoidaan tilastollisin menetelmin 

Testi ei ole täysin toistettavissa Tilanne on toistettavissa 

Kontrolloitu tilanne Koejärjestelyt tarkoin kontrolloidut 

Ennalta suunnitellut testivaiheet Koe eri vaiheineen suunniteltu ennalta tarkoin 

Tulokset raportoidaan ohjelmistokehittäjille Tulokset raportoidaan tiedeyhteisölle 

Perinteistä luonnontieteellistä tiedeihannetta puoltavien tutkijoiden silmissä käytettävyys-
tutkimus ei ole tiedettä ollenkaan – puuttuuhan siltä kokeellisen tutkimuksen perusoletta-
mukset. Tällaisia luonnontieteen taustalla olevia perusolettamuksia ovat Mackayn ja Fayardin 
(1997) mukaan seuraavat:  

• Luonnonilmiöt ovat olemassa ja niitä voidaan tutkia irrotettuna asiayhteydestä. 

• Havainnoijat ovat harhattomia. 

• Samojen ehtojen vallitessa tehdyt toistuvat havainnot tuottavat samat tulokset. 

• Yhdessä tutkimusasetelmassa havaintojen perusteella tehdyt päätelmät voidaan 
yleistää muihin tutkimusasetelmiin. 

Käytännössä on havaittu, että käytettävyyden asiantuntijoiden laatimat kuvaukset arvioitavan 
käyttöliittymän ongelmista sisältävät usein vain osatotuuksia. Mukaan ovat valikoituneet ne 
ongelmat, jotka asiantuntija on sattunut huomaamaan ja joita hän on pitänyt ongelmina – 
tällaisia havaintoja raportoi esimerkiksi Nielsen (1993). Asiantuntijoiden välillä ei ole yksi-
mielisyyttä ongelmien kuvaustavoistakaan. Ongelmista voidaan käyttää erilaisia nimityksiä, 
vaikka ne olisivatkin käytännössä sama ongelma. Kaikkia kehityskohteita ei voida havaita 
käyttöliittymistä millään nykyisin käytössä olevilla arviointimenetelmillä. Tulosten luotetta-
vuus kärsii, kun eri arvioijat nostavat esiin erilaisia havaintoja kehittämiskohteiksi. Voidaan 
myös kysyä, ovatko menetelmät luotettavia, kun tulokset riippuvat menetelmän soveltajista.  

Se osa HCI-tutkimuksesta, jossa käytetään kokeellisia menetelmiä, täyttää parhaimmillaan 
luonnontieteen tiedeihanteen. Käytännön projektitilanteissa käytettävyyden parantamiseen 
tähtäävät toimenpiteet eivät ole tiedettä eikä niihin saa tieteeksi kutsumalla kohdistaa turhia 
odotuksia (Arnowitz & Dykstra-Erickson 2005). Tutkimusta ne sen sijaan ovat, sillä ne 
vaativat tiedon keruuta käytännössä useinkin hyvin monimuotoisista aihepiireistä kuten 
käyttäjän tarpeista, toiveista ja työstä, ja kerätyn tiedon soveltamista suunnittelutilanteessa. 

Käytettävyystutkimus on myös menetelmätutkimusta – mitkä ovat parhaat menettelytavat, 
joilla löydetään käytettävyysongelmat, ja miten havaituista ongelmista osattaisiin valita ne, 
joita suositellaan korjattaviksi? Käytettävyystutkimuksen empiirinen luonne edellyttää 
käyttäjän huomioonottamisen tärkeyden perustelua jokaisessa ohjelmisto- ja tuoteprojektissa 
ja tähän projektiin parhaiten soveltuvien menetelmien valintaa. Käytettävyystutkimus on 
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soveltavaa tutkimusta, jossa ainutlaatuisella tavalla yhdistyy kiinnostus ihmisiin teknologian 
käyttäjinä, vuorovaikutteiseen teknologiaan ja teknisten artefaktien kehitykseen.  

1.7. Lopuksi: käytettävyyden parantamisesta saatavat hyödyt 
Käytettävyyden parantamiseen tähtäävät toimenpiteet pitää siis perustella jokaisessa tuote-
kehitysprojektissa. Vaikka käytettävyyden hyödyistä puhutaan jo ensimmäisillä vuorovaikut-
teisen teknologian kursseilla, on paikallaan koota niistä yhteenveto tähänkin raporttiin: ehkä 
tähän kootuista perusteluista on apua, kun käyttäjäkeskeisen suunnittelun tärkeyttä perus-
tellaan projektin resurssointia mietittäessä.  

Joskus tuotteen kehittäjien mielestä tuotekehitysstrategiaksi riittää se, että käyttöohjeet on 
kuvattu ohjekirjoissa. Strategia ei toimi, sillä käyttäjät eivät aloita käyttöä lukemalla ohje-
kirjoja vaan kokeilemalla. Vaikka ohjelma perustuisi kehittäjien mielestä hyvin helposti 
omaksuttaviin loogisiin periaatteisiin, käyttäjät näkevät ohjelmasta vain sen käyttöliittymän, 
josta on yleensä vaikea nähdä taustalla olevaa logiikkaa.  

Käyttäjät ovat älykkäitä ja oppivat ennemmin tai myöhemmin käyttämään huonosti 
suunniteltua ohjelmaa. Kuitenkin opetteluun kuluva aika on pois tuottavasta työstä, ja jos 
opettelijoille on järjestettävä kurssitusta, kuka kurssit maksaa?   

Käyttäjän kannalta käytettävyyden parantaminen tarkoittaa sitä, että opetteluun kuluu entistä 
vähemmän aikaa ja käyttäjä pääsee nopeammin tekemään haluamiaan tehtäviä. Käyttäjä 
muistaa paremmin, miten harvoin toistuva tehtävä tehdään. Käytettävyys voi tarkoittaa myös 
tehokkaampaa työskentelyä eli tietyssä ajassa valmistuu enemmän tehtäviä kuin vanhalla 
tavalla toimittaessa. Käyttäjä tekee vähemmän virheitä, kun käytettävyys on kunnossa. 
Käyttäjä myös kokee viihtyvänsä tehtävissään, ja työilmapiiri on parempi kuin silloin, kun 
joudutaan takkuamaan käyttöliittymän hankaluuksien kanssa.  

Tuotetta valmistava yritys hyötyy käytettävyyteen panostamisesta, vaikka ensinäkemältä 
käyttäjäkeskeinen suunnittelu aiheuttaakin lisäkustannuksia tuotekehitysprojektissa. Käytettä-
vyyteen panostamisesta saadaan asiakkaiden tyytyväisyys paranemaan, ja sitä kautta ainakin 
osa tuotteiden markkinoinnista hoituu asiakkaiden kehujen ansiosta aikaisempaa helpommin. 
Tuotteen huonosta käytettävyydestä annettu kielteinen palaute voi vahingoittaa pahastikin 
tuotteen imagoa levitessään yleiseen tietoisuuteen esimerkiksi www-keskustelupalstoilla.  

Erityisesti www-palveluissa hyvä käytettävyys on elintärkeää palvelun jatkuvuudelle. Jos 
yrityksen www-sivustolta ei käy selväksi, millaisia palveluja ja tuotteita siellä on tarjolla, 
kävijä siirtyy toiselle sivustolle – sehän on vain yhden napsautuksen päässä. Jos asiakas ei 
löydä haluamaansa tuotetta www-kaupasta, hän ei voi sitä ostaakaan. Yrityksen työn-
tekijöilleen tarkoittamien sivustojen ongelmat puolestaan kuluttavat työntekijöiden työaikaa, 
jota työntekijä muuten käyttäisi omiin työtehtäviinsä. Intranetin huono käytettävyys laskee 
työn tuottavuutta. (Nielsen 2003) 

Lainsäädännössä (Näyttöpäätetyödirektiivi 1990) on säädelty, että työnantajan velvollisuutena 
on huolehtia näyttöpäätteitä työssään käyttävien henkilöiden työolosuhteista. Direktiivi ohjaa 
työpisteen suunnittelussa: esimerkiksi näyttö ei saa heijastella ja ruudun kontrastin on oltava 
riittävä tekstin lukemiseen. Myös ohjelmiston käytettävyyden tulisi vastata direktiivin 
vaatimuksia. Ohjelmiston tulee antaa käyttäjälle palautetta, ja tiedot esitetään tehtävään 
sopivalla tavalla ja nopeudella niin, että käyttäjä pystyy niitä seuraamaan. Ohjelmiston 
kehittämisessä tulee pyrkiä helppokäyttöisyyteen. 

Käytettävyyden parantamisesta saatavat hyödyt saadaan siis esimerkiksi sitä kautta, että 
tehtävän suoritus nopeutuu. Käytännössä on silti vaikeata laskea, mikä on säästyneen ajan 
merkitys työskentelylle. Jos jokaiselta käyttäjältä säästyy 30 sekuntia kun tehtävä tehdään 
suoraviivaisemmin kuin ennen, tämä aikasäästö näkyy suoraan tuottavuudessa ja tunnissa 
valmistuu siten ehkä 1 työsuorite enemmän kuin ennen. Tässä tilanteessa hyöty-kustannus 
-laskennassa voidaan osoittaa, miten paljon käytettävyyden parantamiseen kannattaa sijoittaa 
projektin aikana. Nielsen (1993) esittää muutamia laskelmia, joissa on konkretisoitu sekä 
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hyödyt että kustannukset käytettävyysprojekteista, ja näissä kuvatuissa tapauksissa jäädään 
selvästi plussan puolelle. Monesti hyödyt eivät kuitenkaan ole suoraan mitattavissa. Miten 
esimerkiksi käyttäjien tyytyväisyyttä mitattaisiin rahassa? Hyötyjen saavuttamisestakaan ei 
ole takuita, vaikka käytettävyyteen panostettaisiinkin; usein on varmemmin osoitettavissa ne 
huonot seuraamukset, joita huonolla suunnittelulla on. Gulliksenin ja muiden (2003) mukaan 
hyötyjen ja kustannusten analyysin tulisi olla lähtökohtana, jotta UCD-lähestymistapa 
saataisiin integroitua projekteihin eikä se olisi lisäpalikka, josta voidaan luopua heti kun 
aikataulut alkavat pettää. Käyttäjäkeskeisestä suunnittelusta saatavien hyötyjen tulisi näkyä 
myös projektin perusteluissa, jotta se näkyisi muutenkin kuin kustannuspuolella sille allokoi-
tuina resursseina.  

Käytettävyystutkimuksen menetelmien etuja ja reunaehtoja käsitellään tarkemmin raportin 
seuraavissa luvuissa menetelmä kerrallaan. Menetelmiä myös verrataan toisiinsa, joten 
lukujen välillä on paljon ristikkäisviittauksia. Menetelmien vertailua jatketaan erityisesti 
raportin luvussa 20, jossa käydään läpi menetelmien tehokkuuden arvioimiseksi tehtyjä 
tutkimuksia. Tehokkuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, miten monta käytettävyys-
ongelmaa menetelmällä on löydetty tehdyssä kokeessa. Käytännössä (kuten luvussa 20 
kuvataan), menetelmien valintaan on muitakin perusteita. Oli menetelmä mikä tahansa, 
yksikin sen avulla havaittu suunnitteluvirhe korjattuna käyttäjän kannalta järkevällä tavalla 
vie kohti parempaa käytettävyyttä ja siten laadukkaampaa tuotetta. 
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2Kyselylomakkeet 
käytettävyystutkimuksessa 

Toni Vanhala 

Kyselylomakkeita voidaan käyttää monien erilaisten tutkimusten osana, yhtenä useista 
tai ainoana tiedonkeruumenetelmänä. Kyselyn soveltuminen käytettävyystutkimuksen 
osaksi riippuu tutkimuksen tavoitteista ja valitusta tutkimusstrategiasta. Tutkimuksen 
tavoitteet ja tarkastelukohde vaikuttavat myös siihen, kannattaako käyttää valmista, 
muokattua vai täysin itselaadittua lomaketta. Omien kysymysten laadinta on haastavaa  
ja mahdollisia ongelmia on lukuisia. Lomakkeen onnistunut laadinta edellyttääkin 
huolellista suunnittelua ja toistuvaa lomakkeen arviointia ja muokkausta. Aina ennen 
oman lomakkeen laatimista kannattaakin perehtyä valmiisiin lomakkeisiin ja niiden 
kysymyksiin. Myös käytettävyyden arviointiin on jo olemassa lukuisia valmiita 
lomakkeita. Lomakkeen suunnittelun lisäksi myös kyselyn suorittamiseen on 
aiemmassa tutkimuksessa annettu monia ohjeita, joiden avulla voidaan taata tulosten 
luotettavuus ja pätevyys. Luotettavuuden ja pätevyyden lisäksi kannattaa huomioida jo 
kyselyä suunniteltaessa tulosten analyysin vaatima työmäärä, johon yksittäisistä 
seikoista ehkä eniten vaikuttaa kysymysten tyyppi. Avoimet kysymykset synnyttävät 
laadullista aineistoa, jonka käsittely vaatii enemmän resursseja kuin määrällisen 
aineiston, joka muodostuu vaihtoehtokysymyksten vastauksista. Lisäksi lomakkeiden 
käyttöön käytettävyystutkimuksissa liittyy monia erityisesti huomioitavia seikkoja ja 
valintoja, joiden merkitys on syytä ymmärtää. Esimerkiksi lomakkeiden avulla 
suoritetun kyselyn ja arvioitavan sovelluksen käyttämisen välinen aika saattaa 
vaikuttaa vastauksiin merkittävästi. 

2 

2.1. Johdanto 
Kyselylomakkeiden avulla kerätään tietoa vastaajien ajatuksista, mielipiteistä ja tunte-
muksista. Lomakkeen avulla tiedot voidaan kerätä yhtenäisellä tavalla, jolloin tutkimuksen 
kannalta epäoleelliset tekijät ovat hallittavissa.  

Kysely mahdollistaa tutkimuksen osallistujajoukon kasvattamisen suhteellisen vähäisellä 
resurssien lisäämisellä. Aina suuri vastaajien määrä ei kuitenkaan takaa onnistunutta tutki-
musta vaan saattaa jopa haitata tutkimuksen tavoitteita.  

Kyselylomakkeita voidaan käyttää useimpien tutkimusten osana. Kyselylomakkeita voidaan 
käyttää muita menetelmiä täydentävänä tiedonkeruumenetelmänä, mutta ne soveltuvat myös 
tutkimuksen ainoaksi tiedonkeruumenetelmäksi. Tutkimuskysymykset, tutkittava kohde ja 
taustalla oleva teoria määräävät, kuinka hyvin kyselylomakkeet lopulta soveltuvat 
tutkimuksen osaksi. Eniten lomakkeiden käyttöä rajoittaa niillä kerätyn tiedon subjektiivinen 
luonne.  

Käytettävyystutkimuksen tarpeisiin on suunniteltu lukuisia vapaasti käytettäviä ja kaupallisia 
lomakkeita. Selvin rajoite valmiiden lomakkeiden käytölle suomalaisessa tutkimuksessa on 
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niiden englanninkielisyys. Valmiit lomakkeet eivät myöskään välttämättä anna riittävän 
yksityiskohtaista tietoa tutkimuksen kohteesta. Muun muassa näiden syiden vuoksi on 
lomakkeiden muokkaaminen tai täysin uuden lomakkeen laadinta usein tarpeen.  

Lomakkeen laatiminen on virhealtis prosessi, joka vaatii asiaan paneutumista. Joitakin yleisiä 
ohjeita ja neuvoja laadintaan voidaan antaa, mutta pätevän ja luotettavan lomakkeen 
laatiminen edellyttää toistuvaa testausta ja muokkaamista. Lomakkeen laadinta voidaankin 
rinnastaa käytettävyystutkimukseen, joka tuotekehityksen osana on useimmiten iteratiivista: 
prototyyppiä arvioidaan ja muokataan toistuvasti.   

Kyselyn toteuttamiseen liittyy lomakkeen valinnan ja suunnittelun lisäksi monia päätöksiä. 
Vastaajien valinta, lomakkeiden toimitustapa ja vastausten analysointimenetelmä voivat 
kaikki vaikuttaa tutkimuksen vaatimaan työmäärään ja siitä saatujen tulosten pätevyyteen ja 
luotettavuuteen merkittävästi. Tässä työssä ei kuitenkaan kyetä tyhjentävään esitykseen eri 
ratkaisuihin liittyvistä ongelmista, hyödyistä ja haitoista. Tarkoituksena on antaa lukijalle 
yleinen käsitys kyselymenetelmistä ja valmiudet perehtyä oman tutkimuksen kannalta 
merkittäviin aiheisiin.  

2.2. Kyselyn soveltuminen tutkimukseen 
Ennen kuin kysely liitetään osaksi tutkimusta, on syytä arvioida voidaanko tutkimuksen 
tavoitteet saavuttaa kyselyn avulla. Tähän vaikuttavat tutkimustavoitteiden lisäksi valittu 
tutkimusstrategia ja tutkimuksen sijoittuminen tuotekehityksen tiettyyn vaiheeseen.  

2.2.1. Tutkimuksen tavoite ja tutkimusstrategia 
Tutkimukset voidaan yleisesti jakaa eksploratiivisiin (explorative), kuvaileviin (descriptive) ja 
selittäviin (explanatory). Eksploratiivisessa tutkimuksessa tutkija pyrkii löytämään uusia 
ilmiöitä tai kartoittamaan nykyisen tilanteen, jota tunnetut teoriat eivät kata. Selittävä 
tutkimus pyrkii selittämään tilanteen tai ongelman, useimmiten syy- ja seuraussuhteiden 
avulla. Kuvaileva tutkimus edellyttää jonkinlaista tietämystä tutkittavasta ilmiöstä, jolloin 
tutkimuksen kohteesta voidaan kerätä riittävästi tietoa tarkan kuvauksen muodostamiseksi. 

Kyselylomakkeiden käyttö tuntuu soveltuvan erityisesti kokeellisten tutkimusten, laajojen 
kyselyiden (survey) ja tapaustutkimusten yhteyteen. Erityisesti laajassa kyselyssä lomake 
soveltuu tutkimuksen ainoaksi tiedonkeruumenetelmäksi, korvaten esimerkiksi haastattelun, 
joka on toinen kyselytutkimuksen yleisimmistä aineiston keruumenetelmistä. Lomakekysely 
mahdollistaa laajemman osallistujajoukon käyttämisen suhteellisen pienellä resurssien 
lisäämisellä.  

Kokeelliset tutkimukset voidaan jakaa konrolloituihin kokeisiin ja kenttäkokeisiin. Kontrol-
loidut kokeet tapahtuvat kokeen järjestäjän kontrolloimassa ympäristössä, kuten käytettävyys-
laboratoriossa. Kenttäkokeet tapahtuvat ”oikeassa” ympäristössä, jota kokeen järjestäjä pystyy 
kontrolloimaan hyvin rajoitetusti. Kenttäkokeen erikoistyyppi on luonnollinen koe, jossa 
koeasetelma syntyy ilman tutkijan tekemiä järjestelyjä.  

Kaikille kokeellisille tutkimuksille on yhteistä syy- ja seuraussuhteiden hakeminen; 
kokeellinen tutkimus pyrkii selvittämään, mitkä muuttujat ovat yhteydessä toisiinsa. Kokeel-
linen tutkimus onkin lähes aina selittävää tutkimusta. Kokeellisesti voidaan esimerkiksi tutkia, 
lisääkö hypermediateos opiskelijoiden motivaatiota. Tässä esimerkissä hypermediateos on 
riippumaton muuttuja, jonka käyttöä tai saatavuutta kokeen järjestäjä kontrolloi, ja motivaatio 
on riippuva muuttuja, jonka muutoksia pyritään arvioimaan suhteessa riippumattomaan 
muuttujaan. 

Kysely on halpa tapa saada nopeasti tietoa laajasta joukosta (Järvinen & Järvinen, 2000). 
Yleiskatsauksessa (survey) sama kysely toimitetaan laajalle osallistujajoukolle. Myös verkko-
sivuilla esitetyt, kaikille sivuston käyttäjille suunnatut kyselyt ovat yleiskatsauksia.  
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Kyselylomakkeet ovat ainoa varteenotettava menetelmä näin laajaa aineistoa kerättäessä. 
Osallistujien suuren määrän ja heterogeenisuuden vuoksi useat lomakkeiden suunnittelu-
kysymyksistä ovat erityisen tärkeitä yleiskatsauksissa. Erityisesti kyselyyn vastaamattomuus 
ja tästä aiheutuva vastaajien valikoituminen ovat merkittäviä riskejä, joihin on vaikeaa 
varautua.  

Tapaustutkimus pyrkii keräämään suuren määrän tietoa yksittäisestä tapauksesta. Lomake on 
houkuttelevan helppo tapa kerätä suuri määrä aineistoa pienellä työmäärällä. Yleensä 
käytössä on useita rinnakkaisia tiedonhankintamenetelmiä, kuten kyselyt, haastattelut, havain-
noinnit ja dokumenttianalyysit (Robson, 1994).  

Käytettävyystestit sopivat tapaustutkimusten määritelmään, sillä niissä usein kerätään tietoa 
useilla rinnakkaisilla menetelmillä, kuten käyttäjän toimintaa tarkkailemalla, haastattelulla ja 
kyselylomakkeilla. Tarkoituksena sekä tapaustutkimuksessa että käytettävyystestissä on 
tutkittavan kohteen tarkka kuvaaminen, esimerkiksi kaikkien käytettävyysongelmien löytä-
minen. Useimmiten testaus on kuvailevaa tutkimusta, sillä aiemman tutkimuksen perusteella 
voidaan määritellä kiinnostuksen kohteet, joista tietoa pyritään keräämään. Esimerkiksi 
vakiintuneita heuristiikkoja voidaan käyttää etsittäessä mahdollisia ongelmia, mikä ohjaa 
käytettävyystestissä suoritettavien tehtävien laadintaa.   

Taulukko 1 esittää yleisimmät tutkimusstrategiat ja niitä noudattavan tutkimuksen yleiset 
ominaisuudet. Taulukko on koottu yleisistä tutkimusoppaista (mm. Robson, 1994). 

 Taulukko 1: Tutkimusstrategioihin liittyvät ominaisuudet. 

Yleiskatsauksessa tutkimuksen tavoitteena on useimmiten kuvata nykyinen tilanne, kuten 
vallitseva mielipide. Kokeellisessa tutkimuksessa tavoitteena on ilmiön selittäminen syy- ja 
seuraussuhteiden avulla. Tapaustutkimuksella pyritään useimmiten yksittäisen tapauksen 
tarkan kuvauksen avulla tuottamaan uusia ideoita, esimerkiksi muissa vastaavissa tapauksissa 
käytettäväksi.  

2.2.2. Kysely eri tuotekehitysvaiheissa 
Koska kyselylomakkeet soveltuvat tiedonkeruumenetelmäksi lähes jokaiseen tutkimukseen, 
voidaan niitä käyttää myös kaikissa tuotekehityksen vaiheissa, ehkä varsinaista toteutus-
vaihetta lukuun ottamatta.  

Esitutkimusvaiheessa lomakkeilla voidaan kerätä tietoa kohderyhmän ominaisuuksista ja 
tarpeista. Suunnitteluvaiheessa erilaisten vaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia voidaan 
vertailla, esimerkiksi pyytämällä ihmisten mielipiteitä tuotteen tai käyttöliittymän erilaisista 
ominaisuuksista ja toteutusvaihtoehdoista. Näissä vaiheissa lomakkeiden mahdollistamasta 
suuresta osallistujajoukosta on erityisesti hyötyä. Suurella osallistujien määrällä kaikki 
käyttäjäryhmät tulevat varmemmin katetuksi, minkä ansiosta tulokset ovat luotettavampia.  

tutkimusstrategia osallistujien 
määrä 

tavoite kysymykset ongelmat erityistä 

kyselytutkimus satoja kuvaaminen kuka, mitä, 
missä, kuinka 
monta, kuinka 
paljon  

vastaajien 
valikoituminen 

vastaajien valinta 
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kokeellinen 
tutkimus 
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Valmiiden tuotteiden ja prototyyppien arvioinnissa kyselyiden hyödyt liittyvät lähinnä mene-
telmän yhdenmukaisuuteen. Kysymykset esitetään kaikille vastaajille samalla tavalla, jolloin 
vastauksiin vaikuttavien epäoleellisten tekijöiden kontrollointi on helpompaa kuin useimmilla 
muilla menetelmillä. Käytettävyysongelmista ja tutkittavan kohteen ominaisuuksista ei 
kuitenkaan lomakkeella välttämättä saa yksityiskohtaista tietoa, joten muiden täydentävien 
menetelmien käyttö on usein tarpeellista.  

Tuotteen valmistumisen ja käyttöönoton jälkeen kyselyillä voidaan kartoittaa tuotetta 
pidemmän aikaa käyttäneiden vastaajien ongelmia ja mielipiteitä. Kyselyn tuloksia voidaan 
käyttää kyselylomakkeen itsensä ja tuotteen seuraavien versioiden pohjana ja koulutuksen, 
ohjeistuksen ja käyttötuen tarpeen arvioimisessa.  

2.2.3. Muut tiedonkeruumenetelmät 
Kyselyn ehdoton etu on sen tarjoama mahdollisuus kerätä kohtuullisella vaivalla suuri määrä 
tietoa suurelta vastaajajoukolta. Kyselyllä kerätyn tiedon merkitystä ei kuitenkaan pidä 
yliarvioida, eikä tiedon määrä korvaa sen laatua.  

Kyselyllä kerätty tieto arvioinnin kohteesta on aina subjektiivista eli vastaajan tulkintaan 
perustuvaa. Esimerkiksi kyselyllä kerätty arvio tuotteesta ei suoraan kerro sen käytettä-
vyydestä, eikä arvion taustalla vaikuttavien tekijöiden erittely ole helppoa. Miellyttävyyden 
arvioiminen edellyttää vastaajalta vain hänen omien subjektiivisten tuntemustensa erittelyä, 
mikä vaatii vastaajalta vähemmän tulkintaa kuin esimerkiksi käytettävyyden arviointi. Näin 
ollen käyttäjän subjektiivisten tuntemusten mittaaminen lomakkeella voisi olla suositelta-
vampaa kuin kohteen objektiivisten ominaisuuksien.  

Kohteen objektiivisten ominaisuuksien, kuten tehokkuuden ja toiminnallisuuden, mittaami-
sessa muut menetelmät ovat ylivertaisia. Esimerkiksi tehtävien suoritusajan mittaaminen ja 
muilla tavoin toteutettu suora havainnointi antavat kyselyä luotettavampaa tietoa varsinaisesta 
tehokkuudesta. Joskus vaikutelma tehokkuudesta on kuitenkin varsinaista tehokkuutta 
tärkeämpi, jolloin käyttäjän tuntemukset ovat jälleen kiinnostuksen kohteena. Kyselyillä 
mitatun tiedon subjektiivisuus voi siis tutkimustavoitteen mukaan olla joko toivottavaa tai 
haitallista.  

Haastatteluun verrattaessa kyselyn etuna on vähäisempi resurssien tarve: varsinaisen haastat-
telemisen lisäksi aikaa saattaa kulua myös esimerkiksi vastausten kirjaamiseen nauhoitetuista 
haastatteluista. Lisäksi haastattelija voi vaikuttaa käyttäytymisellään ja olemuksellaan haastat-
telussa annettuihin vastauksiin. Toisaalta henkilökohtaisen haastattelun ympäristö voidaan 
pitää melko kontrolloituna, verrattuna esimerkiksi verkkokyselyyn, johon vastattaessa saate-
taan vaikkapa puhua puhelimessa tai kuunnella musiikkia.  

Kyselyn suorittaminen edellyttää melko hyvää tuntemusta aihealueesta ja jonkinlaista kyselyä 
ohjaavaa teoriaa tai viitekehystä, sillä kysymykset ja vaihtoehdot on kyettävä laatimaan 
kiinnostuksen kohdetta mittaaviksi ja kattaviksi. Haastattelun etuna on mahdollisuus tarkentaa 
vastauksia ja korjata väärinymmärryksiä.  

2.2.4. Kysely tutkimuksen osana   
Kysely soveltuu useisiin tarkoituksiin ja näin ollen myös erilaisiin tutkimuksiin. Tässä 
kohdassa kuvataan muutamaa esimerkkitutkimusta, joissa lomakkeita on käytetty ainoana 
tiedonkeruutapana tai yhtenä tapana muiden joukossa.  

Georgian teknillisen korkeakoulun (Georgia Institute of Technology) grafiikan, visualisoinnin 
ja käytettävyyden tutkimuskeskuksen toteuttama web-käyttöä kartoittanut verkkolomakkeella 
suoritettu kysely (GVU’s 10th WWW user survey, 1998) on hyvä esimerkki laajaa aineistoa 
hyödyntävästä kuvailevasta kyselytutkimuksesta. Esimerkiksi eräs tutkimuksen kysymyksistä 
kartoitti Internetin käytössä kohdattuja ongelmia (”What do you find to be the biggest 
problems in using the Web?”). Lomakkeella annettiin 18 vastausvaihtoehtoa, joista kolme 
useimmin valittua olivat hitaasti latautuvat mainokset, sivujen hidas latautuminen ja 
toimimattomat hypertekstilinkit sivujen välillä.  



 

Kyselylomakkeet käytettävyystutkimuksessa 21 

Tutkimuksen tulokset kuvaavat silloisen web-käytön ominaisuuksia, ja koska vastaava kysely 
oli aiemmin suoritettu lukuisia kertoja, saadaan myös ilmiöiden kehittymisestä tietoa. 
Toisaalta peräkkäisten kyselyiden tuloksia vertaamalla voidaan myös tehdä päätelmiä kyselyn 
luotettavuudesta. Lomake sisälsi myös kysymyksen, jonka avulla selvitettiin, mistä vastaaja 
sai tietää järjestetystä kyselystä. Tämän tiedon avulla eroja peräkkäisiin kyselyihin vastan-
neiden välillä ja vastausten mahdollista vinoutumista voitiin arvioida.  

Ennen kokeen tai käytetttävyystestin suorittamista kerätään usein taustatietoa osallistujista 
kyselylomakkeella (tarkemmin raportin luvuissa 13 ja 18). Tieto sukupuolesta, iästä ja aiem-
masta käyttökokemuksesta  auttaa käyttäjien ryhmittelyssä. Kerätyllä tiedolla voidaan pyrkiä 
varmistamaan, että kokeeseen osallistunut ryhmä vastaa suurempaa ryhmää, jota koskeviksi 
tulokset halutaan yleistää. Tämä ryhmä koostuu kaikista kiinnostuksen kohteena olevista 
yksilöistä, ja sitä kutsutaan populaatioksi.  

Osallistujista kerätyn tiedon avulla voidaan myös pyrkiä kontrolloimaan ja arvioimaan 
väliintulevia muuttujia. Väliintulevat muuttujat vaikuttavat kiinnostuksen kohteena olevaan 
riippuvaan muuttujaan ja häiritsevät näin riippumattoman muuttujan vaikutuksen havaitse-
mista. Esimerkiksi aiemmat käyttökokemukset vastaavista järjestelmistä ja käyttöliittymistä 
voivat  helpottaa tai hankaloittaa uuden omaksumista ja näin ollen vaikuttaa käytettävyys-
testin tehtävistä suoriutumiseen.  

Bernardin ja muiden (2002) tutkimuksessa vertailtiin erityyppisten kirjasinten luettavuutta 
verkkosivuilla. Lomaketta käytettiin koulutustason, näkökyvyn, iän ja verkkosivujen lukemis-
tiheyden keräämisessä. Näillä ominaisuuksilla voi selvästikin olla vaikutusta lukukykyyn. 
Kalbach ja Bosenick (2003) tutkivat verkkosivujen navigointivalikon sijainnin vaikutusta 
käytettävyyteen, ja keräsivät pohjatietoa osallistujien ammatista, Internetin käyttökoke-
muksesta ja kätisyydestä.  

Suoritetulla kyselyllä voidaan myös pyrkiä mittaamaan jotakin riippuvaa muuttujaa, josta 
muilla menetelmillä on vaikeaa tai mahdotonta kerätä tietoa. Tällaiset muuttujat liittyvät 
useimmiten osallistujan sisäisiin ominaisuuksiin ja prosesseihin, kuten ajatuksiin, asenteisiin, 
mielipiteisiin ja tunnetiloihin. Esimerkiksi kahdesta erilaisesta käyttöliittymästä saatujen 
vaikutelmien erot voidaan yhdistää käyttöliittymän ominaisuuksiin, kuten Björk ja muut 
(1999) tekivät vertaillessaan kahta erilaista kämmentietokoneen verkkoselainta. Osallistujia 
pyydettiin arvioimaan selaimen yleisnäkymän (overview) laatua ja hakemisen helppoutta.  

Tällainen asetelma on kuitenkin lähempänä kahta erillistä tapaustutkimusta, joiden tuloksia 
myöhemmin verrataan. ”Puhdas” kokeellinen tutkimus edellyttäisi, että lomakkeella mitattu 
muuttuja olisi suoraan yhteydessä kiinnostuksen kohteena oleviin käyttöliittymän ominai-
suuksiin. Björkin ja muiden tutkimuksessa selaimet erosivat toisistaan monilta osin, jolloin ei 
pystytä varmasti sanomaan, mitkä ominaisuudet tai käyttöliittymän piirteet todella vaikuttivat 
arvioihin.  

Lomakkeiden käytössä tapaustutkimusten yhteydessä on usein ongelmana taustalla olevan 
teorian puutteellisuus tai puuttuminen (Hufnagel & Conca, 1991). Mitatut muuttujat ja lomak-
keen kysymysten yhteys näihin muuttujiin olisi kuitenkin kyettävä perustelemaan. Tämä voi 
olla ongelmana etenkin eksploratiivisissa tapaustutkimuksissa, joissa pyritään löytämään 
uusia ilmiöitä tai muodostamaan uusia teorioita. 

Yksittäisestä tapauksesta voidaan kuitenkin kyselyn avulla saada suuri määrä tietoa. Tieto 
kerätään yhtenäisellä tavalla, mikä helpottaa sen analysointia. Root ja Draper (1983) keräsivät 
Pascal-ohjelmointikielellä kirjoitettujen ohjelmien muokkaamiseen tarkoitetun editorin 
jokaisen yksittäisen toiminnon käytöstä tietoa, jonka avulla editorin ongelmakohdat pystyttiin 
tunnistamaan.  

Esimerkkinä eksploratiivisesta käytettävyystutkimuksesta voidaan mainita Nielsenin (1994) 
tutkimus, jossa kuusiportaisella asteikolla arvioitiin, kuinka hyvin heuristiikat soveltuivat 
aiemmista testeistä kerättyjen 249:n ongelman selittämiseen. Arvioituja heuristiikkoja oli noin 
sata, joista tutkimuksen tuloksiin sovelletun faktorianalyysin avulla muodostettiin yhdeksän 
heuristiikkaa. Varsinaista kyselytutkimusta tutkimuksessa ei kuitenkaan suoritettu, sillä 
ainoastaan Nielsen itse arvioi heuristiikkojen soveltuvuutta. Vastaavanlainen kartoitus heuris-
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tiikkojen selittävyydestä olisi kuitenkin voitu toteuttaa yleiskatsauksena, jossa kyselylomake 
olisi toimitettu laajalle joukolle vastaajia.  

Laajalle vastaajajoukolle toimitettu kysely voi tarjota tietoa ongelmien yleisyydestä ja merkit-
tävyydestä, mutta ongelmista tarkemman kuvan muodostaakseen kannattaa käyttää kyselyn 
rinnalla muita menetelmiä, kuten käytettävyystestiä. Ongelmien kuvaaminen useimmiten 
edellyttäisi avoimia kysymyksiä, joihin voi antaa vapaasti muotoillun vastauksen. Tämä 
aiheuttaa lisävaatimuksia tuloksen analyysille. Vapaamuotoisten vastausten analyysin vaati-
mat lisäresurssit heikentävät kyselyn vahvuuksia, tiedon keräämisen ja analysoinnin 
helppoutta.  

2.3. Valmiit kyselylomakkeet 
On olemassa lukuisia käytettävyyden arviointiin kehitettyjä kyselylomakkeita. Valmiit lomak-
keet mittaavat tuotteen tai käyttöliittymän yleisiä ominaisuuksia. Näin ollen ne eivät sovellu 
tietyn ohjelmiston tai käyttöliittymän piirteiden yksityiskohtaiseen arviointiin. Yleensä 
lomakkeilla mitattu käytettävyys on jaettu muutamaan ulottuvuuteen, jotka on saatettu 
muodostaa lomakkeen aiempien versioiden testaamisen ja esimerkiksi faktorianalyysin avulla. 

Standardoitujen lomakkeiden kehittäminen on pitkä iteratiivinen. prosessi, jossa lomaketta 
muokataan ja testataan toistuvasti. Standardoidun lomakkeen käyttö takaa tulosten 
vertailukelpoisuuden Lomakkeiden vertaaminen yleisesti on vaikeaa, sillä täysin objektiivista 
ja luotettavaa käytettävyyden mittaria ei tunneta. Joitakin vertailuja on kuitenkin tehty, ja 
näiden tulosten perusteella voidaan sanoa, että ainakin jotkut lomakkeet antavat yhteneväisiä 
tuloksia. Kirakowski (1994) kuvaa kaksi tällaista tutkimusta (Lucey, 1991; Wong & Rengger, 
1991).  

Eri lomakkeiden ulottuvuuksien välillä vaikuttaa olevan joitakin yhtäläisyyksiä, mutta 
toisaalta ne myös poikkeavat toisistaan merkittävästi. Ivesin ja muiden (1983) mukaan 
julkisten testitulosten puuttuminen estää lomakkeiden vertailun ja verifioinnin, mikä olisi 
välttämätöntä yleisen käytettävyysmittarin kehittämiseksi. 

Seuraavassa esitellään lyhyesti muutama käytettävyyden tai sen osatekijöiden mittaamiseen 
tarkoitettu lomake.  

2.3.1. Software Usability Measurement Inventory (SUMI) 
SUMI on pitkän kehitystyön tuloksena muotoutunut lomake, joka on saatavilla myös suomen-
kielisenä. Lomake koostuu väitteistä, joihin vastataan ”samaa mieltä”, ”eri mieltä”, tai ”en 
tiedä”. Ammattilaisen käyttöön tarkoitettu aloituspakkaus sisältää ohjekirjan, tulosten lasken-
taan tarkoitetun Windows-ohjelman, ja 50 kyselylomaketta. Pakkauksen hinta on nykyisin 
(1.3.2004) hiukan alle 1000 euroa. Lomakkeita on saatavissa lisää 50 lomakkeen erissä, joista 
jokainen maksaa noin 60 euroa.  

SUMI jakaa ohjelmiston käytettävyyden (usability) viiteen ulottuvuuteen, jotka ovat tehok-
kuus (efficiency), tunne (affect), avuliaisuus (helpfulness), hallinta (control) ja opittavuus 
(learnability) (Kirakowski, 1994). Jokaista ulottuvuutta kohti lomakkeella on 10 väitettä, joten 
lomake sisältää yhteensä 50 väitettä. Näiden lisäksi lomake mittaa yleistä (global) käytettä-
vyyttä, joka lasketaan 25 väitteeseen annetuista vastauksista. Nämä väitteet sisältyvät käytet-
tävyyden osatekijöitä mittaaviin 50 väitteeseen. Lomakkeen sisältö on muotoutunut iteratii-
visessa kehityksessä, jossa lomaketta on toistuvasti testattu ja sisältöä muokattu tulosten 
luotettavuuden ja kuvaavuuden parantamiseksi.  

SUMI on standardoitu lomake. Lomakkeella saadut tulokset noudattavat tiettyä jakaumaa, 
joten saadun tuloksen perusteella testatun järjestelmän käytettävyyttä voi verrata markki-
noiden yleiseen tilanteeseen. Toisin sanoen tuloksen perusteella voi päätellä, kuinka suuri osa 
järjestelmistä ja tuotteista on käytettävyydeltään parempia tai huonompia. Lomakkeen 
vertailukyvyn säilyttäminen edellyttää standardoinnin toistamista säännöllisin väliajoin. 
SUMI-lomake standardoidaan vuosittain.  
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2.3.2. Questionnaire for User Interaction Satisfaction (QUIS) 
QUIS-lomakkeen versio 5.0 löytyy Chinin ja muiden (1988) artikkelista. Lomake arvioi 
käytettävyyttä viidellä ulottuvuudella: yleisvaikutelmaa (overall reactions to the software), 
näyttöä (screen), terminologiaa ja järjestelmän tietoja (terminology and system information), 
oppimista (learning) ja järjestelmän kyvykkyyttä (system capabilities).  

Lomake koostuu kymmenportaisista asteikoista, joiden avulla järjestelmää koskevat väitteet ja 
järjestelmän ominaisuudet arvioidaan. Asteikolla nolla voi merkitä esimerkiksi vaihtoehtoa 
”ei koskaan” tai ”vaikea”, ja yhdeksän merkitsee vaihtoehtoa ”aina” tai ”helppo”. Suurempi 
lukuarvo on siis aina pienempää parempi. Yleisvaikutelmaa mittaava osa lomakkeen versiosta 
5.0 on esitetty taulukossa 2.  

Kaupallinen QUIS 7.0 sisältää edellisten ulottuvuuksien lisäksi myös muutaman vapaa-
ehtoisen osan, joiden avulla arvioidaan muun muassa opastuksen onnistuneisuutta ja ohjelman 
asennuksen helppoutta. Näitä osia mukaan ottamalla tai pois jättämällä lomaketta voidaan 
jonkin verran muokata tutkimukseen soveltuvaksi. Lomakkeen saa akateemiseen käyttöön 
300 dollarilla, kaupallinen käyttö maksaa 1000 dollaria.  

Taulukko 2: QUIS 5.0 lomakkeen yleisvaikutelmaa mittaavat kysymykset (Chin et al., 1988). 

2.3.3. Muut valmiit lomakkeet 
Web site Analysis and MeasureMent Inventory (WAMMI) on SUMI-lomakkeen kehittäjän 
Jurek Kirakowskin ja Nigel Claridgen laatima, SUMIsta kuitenkin täysin erillinen lomake 
verkkosivustojen käytettävyyden arviointiin (WAMMI consortium, 2002). Myös WAMMI:sta 
on saatavana suomenkielinen versio, ja se on SUMIn tavoin standardoitu ja kaupallinen tuote.  

Keinonen (1998) esittelee Lewisin (1995) kehittämät kolme kyselylomaketta. After Scenario 
Questionnaire (ASQ) on tarkoitettu käytettäväksi käytettävyystestin jokaisen tehtävän 
suorituksen jälkeen. Post Study System Usability Questionnaire (PSSUQ) on tarkoitettu 
käytettävyystestin jälkeisen arvion keräämiseen ja Computer System Usability Questionnaire 
(CSUQ) on suunnattu kenttätutkimuksiin.  

Kaikki Lewisin lomakkeet käyttävät 7-portaista Likert-asteikkoa. ASQ mittaa tehtävästä 
suoriutumisen helppoutta, subjektiivista nopeusarviota ja saatavilla olevan tuen riittävyyttä. 
PSSUQ ja CSUQ mittaavat järjestelmän hyödyllisyyttä, tiedon laatua, ja käyttöliittymän 
laatua. Likert-asteikkoa käsitellään tarkemmin kohdassa 2.4.1.  

System Usability Scale (SUS; Brooke, 1996) koostuu kymmenestä väittämästä, joiden 
paikkansapitävyys arvioidaan 5-portaisella Likert-asteikolla. SUS-lomake on suomennettu 

Yleiset reaktiot ohjelmistoon 

surkea         suurenmoinen 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

vaikea         helppo 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

turhauttava         tyydyttävä 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

tehoton         tehokas 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

tylsä         innostava 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

kankea         joustava 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
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(taulukko 3). Lomakkeella kerättyjen vastausten analysointi on hyvin helppoa, sillä lomak-
keella saatu arvio käytettävyydestä muodostuu väittämien saamien pisteiden summasta. 
Lomake antaa siis järjestelmän käytettävyydelle kokonaispistemäärän, joka sijoittuu nollan ja 
sadan väliin.  

Muita tunnettuja käytettävyyden arviointiin tarkoitettuja lomakkeita ovat Usefulness, Satis-
faction, and Ease of use (USE) –lomake (Lund, 2001), End-User Computing Satisfaction 
Instrument (EUCSI) (Doll & Torkzadeh, 1988), Technology Acceptance Model (TAM) 
(Davis, 1993) ja ISO 9241-10 -standardiin perustuva IsoMetrics (Gediga et al., 1999). 
Lomakkeiden välillä on suuria eroja, jotka vaikuttavat mitattaviin muuttujiin ja näin ollen 
myös mitattuihin käytettävyyden osatekijöihin. Esimerkiksi EUCSI, TAM ja PSSUQ mittaa-
vat koettua hyödyllisyyttä (perceived usefulness), jota SUMI ja QUIS eivät suoranaisesti 
mittaa. Keinonen (1998) vertailee ansiokkaasti lomakkeita ja niitä oletuksia käytettävyydestä, 
joihin lomakkeet perustuvat.  

2.3.4. Valmiin lomakkeen muokkaaminen 
Kitchenham ja Pfleeger (2002b) mainitsevat neljä syytä valmiin lomakkeen muokkaamiseen: 
lomakkeen pituuden, vastaajien ja lomakkeen kohderyhmän eroavaisuudet, lomakkeen kielen 
ja suunnitellusta poikkeavan tiedonkeruumenetelmän.  

Jos lomake on pitkä, epäoleelliset kysymykset ainoastaan turhauttavat vastaajia. Kaikissa 
tilanteissa ei pitkää kyselyä muutenkaan pystyttäisi suorittamaan, esimerkiksi silloin kun 
lomakkeet jaetaan ja täytetään kadulla, vaikkapa jonkinlaisen kenttätutkimuksen yhteydessä.  

Kyselyyn vastaajat voivat erota siitä ryhmästä, jolle lomake on alun perin kehitetty. Esi-
merkiksi kokeneiden ja kokemattomien käyttäjien tai aikuisten ja lasten välillä on suuria eroja 
käsitteiden hallinnassa ja ajattelutavoissa. Tällöin kysymysten ja vaihtoehtojen sisältöä on 
syytä muokata.  

Kaikista selvin syy lomakkeen muokkaamiseen on sen kääntäminen toiselle kielelle. Tämä 
harvoin onnistuu sanasta sanaan, eikä tällainen kääntäminen ole suositeltavaakaan. Valmiista 
lomakkeista ainoastaan SUMI-lomakkeesta on tiettävästi saatavilla virallinen suomenkielinen 
versio (SUMI, 2004).  

Neljäntenä syynä Kitchenham ja Pfleeger (2002b) mainitsevat alkuperäisestä poikkeavan 
tiedonkeruumenetelmän käytön. Esimerkiksi konteksti, jossa kysely suoritetaan, voi vaikuttaa 
kysymysten tulkintaan ja vaatia niiden muotoilemista yksikäsitteisemmiksi. Lomaketta 
voidaan myös käyttää haastattelussa aineiston keräämiseen, kuten kuvataan raportin luvussa 3 
(Vuorela). Tällöin kysymyksiä on ehkä muokattava puheenomaisemmiksi ja lyhyemmiksi.  

Näiden syiden lisäksi lomaketta voidaan muokata, jotta tuotteen tai käyttöliittymän ominai-
suuksista saataisiin yksityiskohtaisempi arvio. Valmiit lomakkeet mittaavat yleisiä 
ominaisuuksia, jotka ovat melko abstrakteja. Yksityiskohtaisempaa tietoa saadaan lisäämällä 
kysymyksiä tai muokkaamalla olemassa olevia yksityiskohtaisemmiksi, esimerkiksi 
yksittäisiä toimintoja tai näyttöruutuja koskeviksi.  

2.4. Oman lomakkeen laadinta 
Oman lomakkeen suunnittelu on tarpeen, jos valmiit lomakkeet eivät tunnu mittaavan 
tutkimuksen kannalta kiinnostavia ominaisuuksia. Toinen perustelu oman lomakkeen laatimi-
selle on tarve kerätä yksityiskohtaisempaa tietoa kuin tutkimuksen kohteen sijoitusta joillakin 
käytettävyyden osaulottuvuuksilla. Tähän voi soveltua täysin uuden lomakkeen sijasta myös 
muokattu lomake, jonka pohjana on käytetty jotakin valmista lomaketta. Erityisesti suoma-
laisten tutkimusten kannalta valmiin lomakkeen käyttö on ongelmallista, sillä suurin osa 
lomakkeista ei ole suomeksi saatavilla. Joka tapauksessa, aina omaa lomaketta laadittaessa on 
syytä tutkia valmiita lomakkeita, joiden sanamuotoja ja kysymysten sisältöä on varmasti 
mietitty perusteellisesti.  
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Jos tutkimuksen taustalla oleva teoria ei ohjaa muodostamaan varmasti kaikki olennaiset 
vastausmahdollisuudet kattavia vaihtoehtoja, on haastattelu luultavasti kyselyn sijasta 
paremmin soveltuva tiedonkeruumenetelmä. Haastattelussa voi välittömästi pyytää tarken-
nusta kerättyyn tietoon, ja haastattelu voikin tuoda muita menetelmiä paremmin uusia näkö-
kohtia esiin (Järvinen & Järvinen, 2000).  

Kyselyä suunniteltaessa on kannattavaa hakea ja tunnistaa mahdollisia ongelmia tutkimuksen 
validiteetissa. Näitä ongelmia kutsutaan myös harhoiksi. Tunnistamalla nämä harhat lomak-
keen suunnitteluvaiheessa tutkija voi laatia ylimääräisiä kysymyksiä, joiden avulla vastaajat 
voidaan jakaa vertailuryhmiin (Hufnagel & Conca, 1991). Esimerkiksi tietojärjestelmän 
hyödyllisyyttä koskevaan kyselyyn vastaavat käyttäjät voidaan jakaa järjestelmän käyttö-
kokemuksen mukaan aloitteleviin ja kokeneisiin käyttäjiin. Kokemuksen merkitys arvion 
muodostamisessa voidaan sulkea pois vertaamalla näiden kahden ryhmän vastausten eroja.  

Seuraavaksi käydään läpi lomakkeen suunnittelun perusteita: kysymysten muotoiluja, 
asteikon valintaa ja lomakkeen arviointia – myös lomakkeen täyttäjän näkökulmasta. 

2.4.1. Avoimet ja vaihtoehtokysymykset 
Kysymykset voidaan laatia kahdella tavalla. Vastaajalle voidaan antaa valmiit vastausvaihto-
ehdot tai sallia vastaaminen omin sanoin. Ensimmäinen vaihtoehto on suositeltava, sillä se 
yksinkertaistaa vastausten analysointia (Robson, 1994). Avointen kysymysten synnyttämän 
laadullisen aineiston käsittely vaatii usein otoksen suuruudesta johtuen liikaa resursseja. 
Avoimia kysymyksiä kannattaa käyttää silloin, kun kysymyksen kohteena olevasta asiasta ei 
ole esimerkiksi teoriaan pohjautuvaa yleisesti hyväksyttävää luokitusta (Järvinen & Järvinen, 
2000). Myös henkilökohtaisen ja paheksuttavan käyttäytymisen tiedusteleminen avoimilla 
kysymyksillä on suositeltavaa (Robson, 1994).  

Kysymyksen vaihtoehdot voivat noudattaa nominaali-, ordinaali-, intervalli- tai suhde-
asteikkoa. Nominaaliasteikon luokat eroavat laadullisesti, ordinaaliasteikossa luokat ovat 
järjestyssuhteessa, intervalliasteikossa järjestyksessä peräkkäisten luokkien erot ovat samat ja 
suhdeasteikossa voidaan tämän lisäksi määrittää nollakohta.  

Ordinaali- tai intervalliasteikkoa noudattavia kysymyssarjoja käytetään usein kyselyiden 
yhteydessä, ja niihin viitataan termillä asteikko (scale). Asteikot poikkeavat toisistaan 
vaihtoehtojen määrän ja asteikon laadinnassa käytetyn menetelmän mukaan (Robson, 1994). 
Tunnettuja asteikkoja ovat Likert-asteikko ja semanttinen differentiaali   (semantic 
differential) -asteikko.  

Likert-asteikollinen lomake koostuu väittämistä, joita arvioidaan useimmiten viisiportaisella 
asteikolla. Taulukossa 3 on SUS-lomake1, jonka väittämiin vastataan Likert-asteikolla. Likert-
asteikon huippu ja pienin arvo merkitsevät vastakkaisia mielipiteitä, kuten ”täysin eri mieltä” 
ja ”täysin samaa mieltä”. 

Likert-asteikkoa noudattavassa lomakkeessa jokainen vastaus on tuloksen kannalta yhtä 
merkitsevä. Tämän vuoksi lomakkeella kerättyjen vastausten pisteyttäminen ja tulosten laske-
minen on helppoa, sillä pistemäärä voidaan laskea summaamalla yksittäisten kysymysten 
vastaukset. SUS-lomaketta käytettäessä parittomien kysymysten pistemäärä lasketaan vähen-
tämällä annetun vastauksen pistemäärästä yksi piste. Parillisten kysymysten pistemäärä 
saadaan vähentämällä vastaus viidestä, jolloin vahvasti eri mieltä oleminen tuottaa neljä 
pistettä ja vahvasti saman mielisestä vastauksesta ei lisätä pisteitä lainkaan. Saadut piste-
määrät lasketaan yhteen ja summa kerrotaan luvulla 2,5. Likert-asteikon kehittäminen vaatii 
suuren väittämämäärän testauttamista suurella vastaajamäärällä ja sopivien väittämien 
valitsemista tilastollisten testien perusteella.  

                                                      
1 © Digital Equipment Corporation, 1986.  
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Taulukko 3: SUS-lomakkeen kysymykset (Brooke, 1996). 

 Vahvasti 
eri 

mieltä 

   Vahvasti 
samaa 
mieltä  

1. Luulen, että haluaisin käyttää tätä järjestelmää 
usein.   

 1 2 3 4 5  

2. Minusta järjestelmä oli turhan monimutkainen.   1 2 3 4 5  

3. Mielestäni järjestelmää oli helppo käyttää.   1 2 3 4 5  

4. Luulen, että tarvitsisin teknistä tukea 
järjestelmän käytössä.   

 1 2 3 4 5  

5. Mielestäni järjestelmän eri toiminnot oli 
yhdistetty hyväksi kokonaisuudeksi.   

 1 2 3 4 5  

6. Mielestäni tässä järjestelmässä oli liikaa 
epäjohdonmukaisuutta.  

 1 2 3 4 5  

7. Uskon että useimmat ihmiset oppivat nopeasti 
käyttämään tätä järjestelmää.  

 1 2 3 4 5  

8. Minusta järjestelmän käyttäminen tuntui 
vaivalloiselta.  

 1 2 3 4 5  

9. Tunsin itseni todella varmaksi käyttäessäni 
järjestelmää.  

 1 2 3 4 5  

10. Minun täytyi oppia monia asioita ennen kuin 
pääsin alkuun järjestelmän käytössä.  

 1 2 3 4 5  

Semanttinen differentiaali -asteikko koostuu toisilleen vastakkaisista adjektiiveista (katso 
esimerkiksi QUIS-lomaketta taulukossa 2). Vastaajia pyydetään merkitsemään esimerkiksi 
rastilla kohta, johon tietty asia heidän mielestään sijoittuu. Myös tämän asteikon tulokset 
saadaan luokittelemalla annetut arviot esimerkiksi yhden ja seitsemän välille ja laskemalla 
pistemäärät yhteen.  

Vapaamuotoisten vastausten analyysi edellyttää vastausten luokittelua. Tämä luokittelu 
kuitenkin hävittää osan kerätystä tiedosta, ja luokittelun tarkkuus riippuu myös käytettävästä 
analyysimenetelmästä. Tilastollinen analyysi edellyttää usein pienempää kategorioiden 
määrää, mikä merkitsee suurempaa informaation hävikkiä.  

Lomaketta laadittaessa voidaan avoimilla kysymyksillä hakea vastausvaihtoehtoja, joita 
käytetään lomakkeen myöhemmissä versioissa. Tämän menettelyn avulla lomakkeesta tulee 
vähemmän vaivaa vaativa niin täyttämisen kuin vastausten kirjaamisenkin kannalta..  

2.4.2. Kysymysten edellyttämä päättely 
Hufnagel ja Conca (1991) jakavat kysymykset kolmeen kategoriaan: luokittelua, selittämistä 
ja ennustamista vaativiin. He käsittelevät artikkelissaan erityyppisiin kysymyksiin vastaa-
misen edellyttämää päättelyä, kysymysten virhelähteitä ja virheiden välttämistä.  

Ensimmäisen kategorian kysymysten vaatimalla luokittelulla tarkoitetaan järjestelmän sijoit-
tamista annetuilla ulottuvuuksilla sopiviin kohtiin. Tämä edellyttää vertaamista muihin järjes-
telmiin sekä yhtäläisyyksien että erojen osalta (taulukko 4). Esimerkiksi taulukossa 2 esitetyt 
QUIS-lomakkeen kysymykset edellyttävät muun muassa järjestelmien tyydyttävyyden ja 
joustavuuden vertailua.  
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Taulukko 4: Luokitteluun liittyvät tehtävät ja virhelähteet (Hufnagel & Conca, 1991). 

Taulukossa 4 kuvatut luokittelukysymysten ongelmat johtuvat Hufnagelin ja Concan (1991) 
mukaan vastausten kontekstisidonnaisuudesta ja vihjeistä, joita aiempi kokemus, ympäristö, 
tutkija, kyselyn ohjeistus ja itse kysymys tarjoavat. Kysymyksen kontekstin on oltava yksi-
käsitteinen, sillä epämääräiset sanamuodot ja tuntematon terminologia voivat aiheuttaa sekä 
satunnaisia virheitä että harhoja vastauksiin. Satunnaisten virheiden vaikutuksesta vastaukset 
poikkeavat vastaajien todellisista mielipiteistä ja arvioista satunnaisesti, harhat aiheuttavat 
johdonmukaisen poikkeaman. Harhan vaikutuksesta osallistujat siis vastaavat todellista 
mielipidettään myönteisemmin tai kielteisemmin. Tällaiset kysymykset voidaan tunnistaa 
tulkitsemalla kysymysten välisiä riippuvuuksia tilastollisesti.  

Jonkin tapahtuman toteutumistiheyden (frekvenssin) arviointi on myöskin virhealtista. On 
havaittu, että vaihtoehtojen suhteellinen sijainti vastausasteikolla vaikuttaa vastaukseen 
enemmän kuin vastausvaihtoehdon sisältö (Hufnagel & Conca, 1991). Parempaan tulokseen 
päästään käyttämällä sanallisten vaihtoehtojen sijasta numeerista asteikkoa.  

Käytettävyystestauksen yhteydessä suoritettujen kyselyiden kannalta erityisen ongelmallista 
on ero juuri kohdattujen ja aiempien kokemusten muistamisessa. Viimeaikaiset ongelmat 
palautuvat helpommin mieleen ja vaikuttavat vastauksiin enemmän kuin pidemmältä 
ajanjaksolta hankitut käyttökokemukset. 

Ongelmaa lisää tunnesävyttyneiden, positiivisten tai negatiivisten, muistojen dominoiva vai-
kutus päättelyyn. Tiettyjen ongelmien esiintuontiin tähtäävä käytettävyystesti vaikuttaa sen 
jälkeen suoritettavaan arviointiin, vaikka käyttäjällä olisi pitkäaikainen aiempi käyttökoke-
mus. Samat ongelmat koskevat toki myös muissa yhteyksissä tehtävää käytetyn järjestelmän 
arviota.  

Taulukko 5 esittää selitysten muodostamista vaativiin kysymyksiin liittyvät virhelähteet ja 
näiden välttämiseksi ehdotetut toimenpiteet. Selitysten muodostaminen on tarpeen vastat-
taessa kysymyksiin, jotka edellyttävät arvioita järjestelmän käytön seurauksista. Tällaista 
päättelyä edellyttävä väittämä on esimerkiksi: ”[Tietyn teknologian] käyttö lisää tuotta-
vuuttani (Hufnagel & Conca, 1991).” 

Selitysten muodostaminen edellyttää Hufnagelin ja Concan mukaan ensin objektin luokittelua 
ja tämän jälkeen syy- ja seuraussuhteiden tunnistamista. Selitysten muodostamiseen siis 
liittyy samoja ongelmia kuin luokittelukysymyksiin. Lisäksi syiden ja seurausten tunnista-
misen ongelmina ovat onnistumisten ja epäonnistumisten syiden vinoutunut tunnistaminen, 
aikaisemmat odotukset ja ryhmien väliset eroavaisuudet. 

Tehtävä Vastausten virhelähteitä Ehdotetut ratkaisut 

henkilön tai objektin 
ominaisuuksien erittely 

moniselitteinen kysymys tai konteksti  Kuvaa konteksti ohjeistuksessa. 
 Määrittele mahdollisesti epäselvät 

käsitteet.  
 Käytä vertailevia kysymyksiä.  
 Testaa lomaketta osalla vastaajista.  

 sanalliset frekvenssiasteikot  Käytä prosenttiasteikkoja.  

 aiemman kokemuksen merkitys ja 
mieleenpalautuminen 

 Ohjeista vastaajat arvioimaan yleisintä 
tilannetta.  

 vähän aikaa sitten hankitun 
kokemuksen keskeisyys 

 Ilmoita ajanjakso, jota vastaajien tulee 
tarkastella (esim. viime viikko).   

 tietämyksen puute  Anna mahdollisuus epävarmoihin 
vastauksiin (”en tiedä”, ”en ole varma”).   

 asenteen laimeus  Kerää tietoa asenteiden ja mielipiteiden 
voimakkuudesta.   
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Taulukko 5: Selittämiseen liittyvät tehtävät ja virhelähteet (Hufnagel & Conca, 1991). 

Tehtävä Vastausten virhelähteitä Ehdotetut ratkaisut 

henkilön tai objektin 
ominaisuuksien erittely 

luokitteluun liittyvät virhelähteet 
(taulukko 4) 

 

syy- ja seuraussuhteiden 
arvioiminen havaintojen 
perusteella  

vastaajat eroavat toisistaan:  

 suoriutumisessaan  
 ennakko-odotuksissaan  
 asiantuntemukseltaan 
 kokemukseltaan 
 vastuuntunteeltaan 
 vapaaehtoisuudeltaan.  

 Tunnista vastaajaryhmien väliset erot 
lomaketta suunniteltaessa. Liitä kyselyyn 
kysymyksiä, joiden avulla vastaajat 
voidaan jakaa eri ryhmiin näiden erojen 
merkittävyyden arvioimiseksi.   

Järjestelmän ongelmiin keskittyvän lomakkeen kysymykset ohjaavat etsimään epäonnistu-
misen syitä ensisijaisesti järjestelmästä. Vastauksiin vaikuttaa myös osallistujien suoriutu-
minen ja vapaaehtoisuus. Hufnagel ja Conca (1991) viittaavat aiempiin tutkimuksiin, joiden 
mukaan hyvin suoriutuvat johtajat ja järjestelmää vapaaehtoisesti käyttävät arvioivat kohtaa-
mansa ongelmat useammin itsestään johtuviksi kuin huonosti suoriutuvat johtajat ja järjestel-
män käyttäjiksi pakotetut yksilöt, jotka näkevät ongelmien syynä useammin itse järjestelmän. 
Näistä vinoutuneista arvioista johtuvaa vastausten harhaisuutta voi kontrolloida tarkkailemalla 
eroja toisistaan poikkeavien osallistujaryhmien vastauksissa. Vastaajien jakaminen ryhmiin 
edellyttää kuitenkin ylimääräisen taustatiedon keräämistä.  

Vaativin kysymystyyppi edellyttää, että lomakkeen täyttäjä arvioi tulevaisuuden mieltymyk-
siään tai toimintaansa. Hufnagel ja Conca (1991) lainaavat Mathiesonin (1991) tutkimuksesta 
seuraavan kysymyksen esimerkkinä ennustamisen edellyttämisestä: ”Tehtävän suorittaminen 
[taulukkolaskentaohjelmalla] vaatisi minulta paljon (enemmän/vähemmän) aikaa kuin saman 
tehtävän suorittaminen taskulaskimellani.” Ennustaminen edellyttää selitystä edellyttävien 
kysymysten vaatiman syy- ja seuraussuhteiden tunnistamisen lisäksi näiden suhteiden pysy-
vyyden arvioimista.  

Viimeaikaisen kokemuksen merkitys korostuu vastauksissa enemmän kuin aikaisempi koke-
mustieto. Lisäksi erityisesti päätelmien tekeminen rajoitetusta tiedon määrästä on vaikeaa. 
Tämä vaikeus koskee erityisesti survey-tyyppistä markkinakartoitusta, joka kerää jonkin 
järjestelmän potentiaalisten käyttäjien mielipiteitä. Taulukko 6 esittää tiivistelmän ennusta-
misen vaatimuksista.  

Taulukko 6: Ennustamiseen liittyvät tehtävät ja virhelähteet (Hufnagel & Conca, 1991). 

Tehtävä Vastausten virhelähteitä Ehdotetut ratkaisut 

henkilön tai –objektin 
ominaisuuksien erittely 

luokitteluun liittyvät virhelähteet 
(taulukko 4)  

 

syy- ja seuraussuhteiden 
arvioiminen havaintojen 
perusteella  

selittämiseen liittyvät virhelähteet 
(taulukko 5)  

 

havaittujen suhteiden 
pysyvyyden arvioiminen  

vastaajalle annettu puolueellinen 
ennakkotieto, esimerkiksi 
arvioinnin kohteen esittely tai 
mahdollisuus kokeilla sitä 

 Ohjeista vastaajaa ottamaan 
vastaamista edeltäneen esityksen tms. 
lisäksi myös vastakkainen näkökulma 
huomioon.  

 oman tulevaisuutta koskevan  
tärkeysjärjestyksen päättäminen  

 Käytä luokittelukysymyksiä, jotka 
pakottavat harkitsemaan vaihtoehtojen 
keskinäistä edullisuutta.  

 tulevaisuudessa vallitsevan oman  
tärkeysjärjestyksen epävarmuus  

 Pyydä arvio vastauksen 
luotettavuudesta.  
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Vaikuttaisi siis siltä, että luokittelukysymyksiä kannattaa suosia. Tähän ryhmään kuuluviin 
kysymyksiin liittyy vähiten potentiaalisia ongelmia. Kysymysten asettelu riippuu kuitenkin 
tutkimusasetelmasta ja tutkimuksen aiheesta, eikä muiden kysymystyyppien käyttöä voida 
kokonaan välttää.  

Ensi silmäyksellä voi vaikuttaa siltä, että Hufnagelin ja Concan käsittelystä on unohtunut tule-
vaisuuden ennustamisen vastakohta: menneisyyden kuvaaminen. Tämä on kuitenkin kahden 
ensimmäisen kategorian taustalla, sillä kaikkiin edellä kuvattuihin kysymystyyppeihin 
vastattaessa on turvauduttava muistiin ja aiempia kokemuksia koskeviin muistoihin. 
Arvatenkin luokittelukysymyksiä koskevana ongelmana mainittu tunneperäisen kokemuksen 
vaikutus on sitä korostuneempi, mitä kauemmas ajallisesti vastaajan on muisteltava.  

2.4.3. Kysymysjärjestys 
Hufnagelin ja Concan (1991) mainitsema kontekstin merkitys kyselyiden tuloksissa näkyy 
myös kysymysjärjestyksen vaikutuksessa vastauksiin. Babbien (1973) esimerkin mukaan 
kyselyssä ensiksi pyydetty arvio osallistujan yleisestä uskonnollisuudesta vaikuttaa seuraaviin 
tietyistä uskonnollisuuden piirteistä annettuihin vastauksiin, sillä vastaajat pyrkivät olemaan 
johdonmukaisia.  

Joissakin tutkimuksissa käytetty kysymysten satunnaistaminen ei Babbien mukaan ole suosi-
teltavaa, sillä sekava joukko kysymyksiä vaikuttaa vastaajista hyödyttömältä ja vaatii ajatus-
ten jatkuvaa siirtämistä aiheesta toiseen. Satunnaistaminen ei myöskään poista kontekstin 
merkityksen ongelmaa, ainoastaan piilottaa sen, jolloin sitä ei myöskään voida kontrolloida. 
Jos kysymysjärjestyksen vaikutus koetaan erityisen tärkeäksi, on syytä laatia useita kysymys-
järjestykseltään vaihtelevia lomakkeita ja testata kysymysjärjestyksen vaikutus pienellä 
osallistujista muodostetulla ryhmällä.  

Mikään ei tietenkään takaa, että kyselyyn osallistuja lukee lomakkeen kysymykset järjestyk-
sessä. Vastaaja voi esimerkiksi ohittaa vaikeat kysymykset palatakseen niihin myöhemmin. 
Jos järjestys on kriittisen tärkeä, on syytä toteuttaa kyselyn sijasta strukturoitu haastattelu, 
jossa kysymykset voidaan esittää juuri toivotussa järjestyksessä. Haastattelusta ja siihen liitty-
vistä ongelmista kertoo tarkemmin raportin luku 3 (Vuorela).  

Robsonin (1994) mukaan ainoa tutkimuksen tuottama suositus kysymysjärjestyksestä on ylei-
sempien kysymysten sijoittaminen ennen tarkkoja kysymyksiä. Babbie (1973) suosittelee 
tämän lisäksi kuitenkin sijoittamaan mielenkiinnottomat kysymykset, joilla vastaajat luoki-
tellaan (demografisiin) ryhmiin, kyselyn loppuun. Tällaisia kysymyksiä ovat esimerkiksi 
sukupuoli ja ikä. Kiinnostavat kysymykset lomakkeen alussa luultavasti herättävätkin 
vastaajan mielenkiinnon ja kannustavat aloittamaan lomakkeen täytön. 

2.4.4. Kyselylomakkeen arviointi 
Kyselylomakkeella saatujen tulosten luotettavuus voidaan jakaa reliabiliteettiin ja 
validiteettiin. Heikko reliabiliteetti merkitsee, että satunnainen vaihtelu vaikuttaa suuresti 
saatuihin vastauksiin, minkä vuoksi tutkimuksen tuloksetkin ovat satunnaisia. Tutkimus ei siis 
ole toistettavissa, eikä se tämän vuoksi ole myöskään luotettava (Hufnagel & Conca, 1991).  

Reliabiliteettia voidaan arvioida teettämällä kysely samassa muodossa ja samoilla vastaajilla 
useita kertoja ja vertaamalla tuloksia. Tulosten vastaavuus yleisesti merkitsee hyvää reliabili-
teettia, mutta osallistujat voivat myös tietoisesti pyrkiä vastaustensa johdonmukaisuuteen. 
Toinen menetelmä reliabiliteetin arvioimiseen on kyselyn toistaminen lomakkeella, josta 
esimerkiksi kysymysten järjestystä tai sanamuotoja on muutettu. Tällöinkin tavoitteena on 
annettujen vastausten johdonmukaisuus. Lomakkeen sisäistä johdonmukaisuutta voidaan 
arvioida vertaamalla vastauksia, joita on annettu saman käsitteen eri osa-alueita mittaaviin 
kysymyksiin. (Kitchenham & Pfleeger, 2002c) 

Reliabiliteettia voidaan parantaa kasvattamalla otoksen kokoa. Tämä on kuitenkin Hufnagelin 
ja Concan (1991) mukaan usein kalliimpaa ja vaikeampaa kuin lomakkeiden huolellinen 
suunnittelu, jolla virheitä myös voidaan välttää.  
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Validiteetista voidaan edelleen erottaa useita eri tyyppejä (Kitchenham & Pfleeger, 2002c; 
Robson, 1994). Rakennevaliditeetti (construct validity) kuvaa, kuinka hyvin menetelmät 
mittaavat sitä ominaisuutta mitä niiden tulisi mitata. Lomakkeen kysymysten muotoilu 
liittyykin suoraan rakenteelliseen validiteettiin. Rakenteellista validiteettia voidaan arvioida 
vain teorian ja siihen liittyvien aiempien tutkimusten pohjalta. Tilastollisia tai muitakaan 
testejä ei voida käyttää arvioinnissa (Hufnagel & Conca, 1991; Kitchenham & Pfleeger, 
2002c).  

Sisäinen validiteetti (Robson, 1994) ei suoranaisesti liity kyselylomakkeisiin mutta vaikuttaa 
toki tutkimusasetelmaan yleisesti. Sisäinen validiteetti kuvaa erityisesti löydettyjen syy- ja 
seuraussuhteiden luotettavuutta. Toisin sanoen tutkimuksen sisäinen validiteetti on hyvä, jos 
muutokset riippuvassa muuttujassa ovat aiheutuneet riippumattoman muuttujan manipu-
loinnista. Sisäinen validiteetti onkin erityisen keskeinen kokeellisessa tutkimuksessa.  

Ulkoinen validiteetti (Robson, 1994) kertoo, kuinka luotettavia tuloksista tehtävät yleistykset 
ovat. Yleistäminen merkitsee tässä yhteydessä tulosten tulkitsemista laajempaa joukkoa 
koskeviksi, esimerkiksi tietyn opiskelijamäärän suorittaman kokeen tulosten yleistämistä 
kaikkia oppilaita koskeviksi. Yleistämisen kannalta tärkeintä on kyselyyn vastaavan joukon 
onnistunut valinta.  

Sisältövaliditeetti on subjektiivinen arvio lomakkeen soveltuvuudesta tutkittavan asian mittaa-
miseen. Arvion muodostavat aihealueen asiantuntijat, jotka voivat haluta käyttää kehitettävää 
lomaketta tutkimuksissaan. Sisältövaliditeetin arviointi on erityisen hyödyllistä kehitettäessä 
lomaketta arvioimaan sellaista ominaisuutta, jota mittaavia aiemmin kehitettyjä lomakkeita ei 
ole olemassa. (Kitchenham & Pfleeger, 2002c) 

Kriteerivaliditeetti kertoo, kuinka hyvin lomake vastaa toisella tiedonkeruumenetelmällä 
saatuja tuloksia tai noudattaa jotakin muuta kriteeriä. Parhaiten se on arvioitavissa, kun 
lomakkeella saadut tulokset voidaan liittää tulevaisuuden ennustamiseen. Esimerkiksi koulu-
menestystä ennustavan lomakkeen tuloksia voidaan suoraan verrata todelliseen koulumenes-
tykseen. (Kitchenham & Pfleeger, 2002c) 

Muista validiteetin tyypeistä kyselylomakkeisiin liittyvät myös konvergoiva validiteetti ja 
erotteleva validiteetti. (Kitchenham & Pfleeger, 2002c) Näiden arviointi vaatii useimmissa 
tapauksissa monien vuosien kokemuksen kyselylomakkeiden kehittämisestä, eikä niitä 
tarkastella tässä enempää. 

2.5. Kyselyn toteuttaminen 
Kyselyn varsinaiseen toteutukseen liittyy monia huomioon otettavia seikkoja. Vastaajien 
valinta, lomakkeiden toimittamiseen valittu menetelmä ja kyselyn suorittaminen erilaisissa 
konteksteissa voivat kaikki vaikuttaa tuloksiin ja tulosten analyysiin.  

2.5.1. Otoksen valitseminen  
Yleensä kaikki tutkimuksen kannalta merkittävät henkilöt eivät voi osallistua tutkimukseen. 
Kohderyhmän koko on useimmiten hyvin suuri, vaikkakin poikkeuksia löytyy. Suuresta 
ryhmästä on valittava ne osallistujat eli otos, joka vastaa kyselyyn.  

Otoksen valinta eli otanta on tarpeen tietojen keräämisen ja analysoinnin vaatimien resurssien 
pienentämiseksi. Hyvin suuren otoksen vaatima aika saattaisi olla niin suuri, että esimerkiksi 
markkinakartoituksen tulokset olisivat saatavilla vasta toteutusvaiheen jälkeen. Otanta 
mahdollistaa myös vastaamatta jättäneiden henkilöiden kartoittamisen, mikä edesauttaa 
otoksen edustavuuden määrittelyä ja auttaa arvioimaan vastaajien valikoitumisen merkitystä 
saatujen tulosten kannalta. (Kitchenham & Pfleeger, 2002d) 

Otos valitaan populaatiosta. Populaatio merkitsee kaikkia tarkasteltavia tapauksia, kuten 
kaikkia potentiaalisia tuotteen tai ohjelmiston käyttäjiä. Otantamenetelmät voidaan karkeasti 
jakaa satunnaisiin ja ei-satunnaisiin.  
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Satunnaiset menetelmät, kuten yksinkertainen satunnaisotanta, systemaattinen otanta ja 
ryväsotanta, tähtäävät edustavan otoksen muodostamiseen populaatiosta. Edustava otos 
mahdollistaa koko populaatiota koskevien päätelmien muodostamisen. Satunnaisen otoksen 
muodostaminen onkin tärkeää erityisesti kokeellisessa tutkimuksessa, jossa tavoitellaan 
ulkoista validiteettia.  

Ei-satunnainen otanta on usein helpommin järjestettävissä ja vaatii vähemmän resursseja kuin 
satunnaisen otoksen muodostaminen. Ei-satunnainen otos onkin käytännöllisempi, jos 
tuloksia ei ole tarkoitus arvioida tilastollisesti. Yleistettävät tulokset kuitenkin edellyttävät 
jonkinlaista analyysia, minkä vuoksi menetelmä sopii lähinnä tapaustutkimuksiin.  

Kysely mahdollistaa laajan otoksen käytön, mikä edesauttaa tulosten yleistettävyyttä. Otoksen 
edustavuus on kuitenkin usein kyseenalainen. Esimerkiksi Helsingin Sanomien Nyt-liitteen 
verkkosivulla (Nyt.fi, 2004) esitetyn kyselyn tuloksia ei voi yleistää kaikkia suomalaisia 
koskeviksi, sillä kyselyyn vastanneet eivät luultavasti muodosta kaikkia suomalaisia edusta-
vaa joukkoa.  

Laajalle ihmisjoukolle postitetun kyselylomakkeen palauttaneet ja kyselyyn vastaamatta jättä-
neet eroavat luultavasti muussakin kuin viitseliäisyydessä. Vastaajien valikoituminen ei ole 
näin suuri ongelma, kun lomake on henkilökohtaisesti toimitettu jokaiselle osallistujalle, 
esimerkiksi laboratoriotutkimuksen yhteydessä.  

Kitchenham ja Pfleeger (2002a) huomauttavat, että otoksen koon merkitys kyselyn onnistu-
misen kannalta usein yliarvioidaan. Käyttämällä pienempää otosta osa kyselylle varatuista 
resursseista voidaan käyttää vastaamattomuuden syiden selvittämiseen. Näiden syiden 
ymmärtäminen on tärkeää paitsi aineiston analyysissä, myös kyselystrategian, kysely-
lomakkeen ja kyselyn suorittamisen kehittämiseksi.  

Sopivan otoksen muodostamista ja määrittelyä ei tässä esityksessä käsitellä tarkemmin. 
Etenkin kokeellista tutkimusta tai kyselyä harkittaessa kannattaa perehtyä tämän raportin 
luvun 18 (Anttonen) lisäksi tilastollisiin menetelmiin liittyvään kirjallisuuteen.  

2.5.2. Lomakkeiden toimittaminen vastaajille 
Tutkimuksessa käytettävän otoksen koko määrää pitkälti, millaista menetelmää kyselyn 
suorittamisessa kannattaa käyttää. Useimmiten lomaketta ei voida toimittaa jokaiselle 
vastaajalle henkilökohtaisesti, poikkeuksena laboratoriotutkimuksen yhteydessä jaettava 
taustatietolomake. Kun otoskoko on suuri, kyselylomakkeet toimitetaan usein postittamalla tai 
sähköisesti. Postitettujen vastausten määrää voi kasvattaa kyselyn mukaan liitetyllä 
kirjekuorella, johon palautusosoite on valmiiksi merkitty ja jonka postimaksu on maksettu 
(Nielsen, 1997).  

Sähköisen kyselyn etuna postitettuun verrattuna on kustannustehokkuus, sillä vastausten 
syöttäminen analysoinnissa käytettävään sovellukseen voidaan automatisoida ja kyselystä ei 
aiheudu postikuluja (Punter et al., 2003). Sähköinen kysely voidaan toimittaa sähköpostin 
välityksellä tai verkkosivulla. Sähköpostin liitetiedostoihin ohjeistetaan kuitenkin suhtautu-
maan varauksella, mikä saattaa vähentää vastaajien määrää. Sähköpostilla annettujen vastaus-
ten muotoa on myös vaikeampi kontrolloida, mikä vaikeuttaa automaattista käsittelyä.  

Jos kyselyyn vastaajat päätetään populaatiosta muodostetun otoksen perusteella, mahdollistaa 
kyselyn sähköinen muoto helpomman vastanneiden ja vastaamattomien seurannan. Huonosti 
laaditut kysymykset voidaan tunnistaa tarkkailemalla, mitkä kysymykset aiheuttavat vastaa-
misesta luopumisen (Punter et al., 2003). Muistutusten lähettäminen sähköisessä muodossa on 
myös halvempaa ja helpompaa. Jos kyselyyn vastaajat valikoituvat oman kiinnostuksensa 
perusteella eli hakeutuvat kyselyn sisältävälle verkkosivulle tutkijoiden ilmoitusten houkutte-
lemina, muodostuvat kyselyn tulokset todennäköisesti innokkaampien osallistujien vastauk-
sista (Nielsen, 1997).  

GVU:n järjestämään kyselyyn (GVU’s 10th WWW user survey, 1998) toivottiin vastauksia 
Internetin kaikilta käyttäjäryhmiltä. Kyselystä tiedotettiin Internetin uutisryhmissä, tunnetuilla 
verkkosivustoilla, monilla verkkosivuilla esiintyvissä mainoksissa ja julkisissa viestimissä, 
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kuten päivälehdissä ja ammattilehdissä. Tämän toivottiin takaavan vastaajajoukon hetero-
geenisyys ja edustavuus. Muihin satunnaista otantaa käyttäneisiin internetin käyttöä koskeviin 
tutkimuksiin verrattuna kyselyn vastaajat olivat kuitenkin kokeneempia, taitavampia ja 
intensiivisempiä Internetin käyttäjiä. Tutkijoiden mukaan tämä oli joidenkin tutkimuksen 
tavoitteiden kannalta jopa toivottavaa.  

Verkkosivustoilla olevat sivuston arviointilomakkeet voivat antaa tarkempia tuloksia kuin 
erilliset paperilomakkeet. Rootin ja Draperin (1983) tutkimuksen mukaan käyttäjät antavat 
ongelmistaan tarkemman kuvauksen, jos he käyttävät arvioitavaa järjestelmää juuri ennen 
lomakkeen täyttämistä. Nielsenin (1997) mukaan tämä tukee sähköisten lomakkeiden käyttöä 
verkkosivujen arvionnissa. Verkkosivustolla on myös mahdollista automaattisesti kerätä 
tietoa käyttäjän toiminnasta sivustolla ja yhdistää kerätyt tiedot lomakkeen vastauksiin.  

Verkkolomakkeen käyttö säästää tutkijalle koituvien kustannusten lisäksi myös vastaajien 
aikaa (Punter et al., 2003). Erityisesti motorisesti vammaiset tai näkövammaiset voivat 
käyttää olemassa olevia apuvälineitä, kuten ruudunlukijoita, verkkolomakkeen täyttämisessä. 
Heille paperisen lomakkeen käsittely saattaisi olla vaikeaa, jopa mahdotonta. Toki verkko-
kysely edellyttää käyttäjiltä jonkin verran kokemusta tietokoneiden ja Internetin käytöstä, 
minkä vuoksi se ei aina sovellu ainoaksi tiedonkeruumenetelmäksi. Ongelma ei ole niin suuri 
tutkittaessa verkkosivun varsinaisia käyttäjiä, koska kohderyhmän voidaan useimmiten olettaa 
hallitsevan tarvittavat perustaidot. Suurempi ongelma on vastaajien kokema anonymiteetin 
puute (Shannon et al., 2002). Sähköiset lomakkeet sisältävät useimmiten jonkin tunniste-
tiedon, jolla vastaamattomuutta voidaan tarkkailla.  

Tutkijalta verkkokyselyn järjestäminen edellyttää jonkin verran teknistä osaamista, joskin 
joitakin valmiita työkaluja kyselyn laatimiseen ja aineiston keräämiseen on olemassa 
(Globalpark, 2004; Logisoft, 2004) ja näitä esitellään erityisesti tämän raportin luvussa 12 
(Heimonen). Verkkokyselyssä olisi hyvä olla myös mahdollisuus vastaamisen keskeyttä-
miseen ja keskeytetyn kyselyn jatkamiseen. Muita toivottuja ominaisuuksia ovat kyselyssä 
edistymisen osoittaminen vastaajalle, jotta tämä ei turhaudu, ja vastausten automaattinen 
seuranta. (Punter et al., 2003) 

Vastausten määrän kasvattamiseksi Robson (1994) antaa 26 erilaista suositusta. Robsonin 
suosituksista osa soveltuu sekä postitettujen että sähköisten kyselyjen suorittamiseen 
(taulukko 7). 

Taulukko 7: Kymmenen suositusta kyselyyn vastaajien määrän kasvattamiseksi Robsonia (1994) mukaillen. 

1. Lomakkeen täytyy näyttää helposti täytettävältä.  

2. Sanamuotojen tulee olla selkeitä.  

3. Järjestä lomakkeen sisältö huolellisesti. Esimerkiksi vältä lomakkeen alussa kysymyksiä, jotka vihjaavat, 
ettei kysely kosketa osaa vastaajista.  

4. Väritys voi selkeyttää lomakkeen rakennetta.  

5. Toista kyselyn täyttöohjeet, jos sekaannus on mahdollista.  

6. Ensimmäisten kysymysten pitää olla kiinnostavia, seuraavat voivat käsitellä vaikeampia asioita.  
7. Kyselyn sanamuodot ovat tärkeitä. Lomakkeen testaaminen ennen kyselyä on ehdottoman tärkeää.  

8. Tutkimuksen tärkeys ja tarkoitus pitää tuoda esiin. Vastaajat on vakuutettava kyselyn luottamukselli-
suudesta, vastausten seurantaan tarkoitettujen menetelmien (kuten tunnusmerkkijonojen) käyttö on 
perusteltava.  

9. Muistuttaessasi kyselystä älä vihjaa vastaamattomuuden olevan yleistä.  

10.  Kolmen muistutuksen lähettämistä suositellaan yleisesti. Ne voivat kasvattaa vastausten lukumäärää 
(postikyselyssä) kolmanneksella. 
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2.5.3. Lomakkeen täyttöhetken merkitys 
Teague ja muut (2001) tutkivat käyttäjien antamia arvioita tehtävän helppoudesta ja miellyttä-
vyydestä käytettävyystestissä. Tutkimuksessa käyttäjien tuli arvioida tehtävän helppoutta ja 
miellyttävyyttä joko vastaamalla tehtävän suorituksen aikana säännöllisin väliajoin 
esitettyihin kysymyksiin tai vastaamalla kerran välittömästi tehtävän suorituksen jälkeen. 
Heidän tulostensa mukaan tehtävien jälkeen annetut arviot olivat positiivisempia kuin niiden 
aikana muodostetut.  

Tulos selittyy Hufnagelin ja Concan (1991) esittämällä vastausten kontekstisidonnaisuudella. 
Tehtävän suorituksen aikana kohdatut ongelmat ovat tuoreemmassa muistissa, jos arvio 
annetaan tehtävän aikana. Kysymysten esittäminen tehtävän aikana myös ohjaa käyttäjän 
tarkkaavuuden kysymyksen aiheen kannalta merkittäviin asioihin, esimerkiksi kohdattuihin 
helppouteen ja miellyttävyyteen liittyviin ongelmiin. Tätä tukee myös Teaguen ja muiden 
(2001) analyysi, jonka mukaan käyttäjät antoivat yksityiskohtaisemman kuvauksen 
ongelmasta, jos he arvioivat tehtävän sitä suorittaessaan.  

Myös muussa tutkimuksessa kuin käytettävyystestauksessa arvioinnin suorittaminen ja 
kyselylomakkeen täyttäminen erilaisissa konteksteissa on tuloksiin merkittävästi vaikuttava 
tekijä. Esimerkiksi ohjelmiston käyttökokemuksia mitattaessa osa vastaajista saattaa vastata 
pelkän muistin varassa, kun taas osa saattaa täyttää lomakkeen käyttäessään järjestelmää 
muistinsa virkistämiseksi.  

Rootin ja Draperin (1983) tutkimuksessa osallistujia pyydettiin arvioimaan editorin toiminto-
jen ongelmallisuutta. Vastaajat, jotka pystyivät kokeilemaan jonkin toiminnon tekemistä 
editorilla lomakkeen täytön aikana, raportoivat useampia ongelmia. Kuitenkaan esiin tulleiden 
ongelmien suhteellinen järjestys ei muuttunut. Toisin sanoen samat ongelmat tulivat esille, 
mutta ongelmat esiintyivät useammissa arvioissa, jos editori oli saatavilla.  

Kuvattujen tutkimusten perusteella näyttäisi siis siltä, että jos tavoitteena on mahdollisimman 
monien ongelmien löytäminen ja yksityiskohtainen kuvaaminen, on kyselyn suorittaminen 
käytettävyystestin tehtävien tai vapaan käytön aikana kannattavaa. Tämä kuitenkin vaikuttaa 
tehtävistä suoriutumiseen ja tuotteen käyttöön, mikä voi haitata kokonaisvaikutelman 
muodostamista.  

Jälleen on todettava, että tutkimuksen tarkoitus on merkittävin tekijä arvioinnin ajankohtaa 
määritettäessä. Tapaustutkimus, joka tähtää esimerkiksi tietyn ohjelmiston kaikkien 
ongelmien löytämiseen, hyötyy luultavasti käytön kanssa rinnakkain tehtävistä arvioista. 
Käytön aikana esitetyt kysymykset saattavat aiheuttaa vinoutuneita vastauksia, joiden objek-
tiivinen vertailu muista järjestelmistä saatujen tulosten kanssa ei onnistu. Luotettavuus ja 
yleistettävyys eivät silloin voi olla kyselyn tavoitteena, vaan tavoite on lähempänä: kyseisen 
ohjelmiston arvioinnissa.  

2.5.4. Vastausten analysointi  
Vastausten analysoinnin vaatima työmäärä riippuu sekä valitun otoksen koosta että aineiston 
laadusta. Laadullisen aineiston analysointi on työläämpää kuin määrällisen aineiston. Kysely-
lomakkeilla kerätyn aineiston tyyppi liittyy suoraan kysymystyyppeihin: vaihtoehto-
kysymykset synnyttävät määrällistä aineistoa ja avoimet kysymykset laadullista aineistoa. 

Kerätyn määrällisen aineiston analyysin vaatima työmäärä riippuu tutkimuksessa käytetystä 
lomakkeesta. Valmiiksi sähköisessä muodossa tai koneellisesti luettavissa oleva informaatio 
voidaan käsitellä suoraan. Kirjallisesti annettujen vastausten siirtäminen sähköiseen muotoon 
vaatii luonnollisesti enemmän resursseja.  

Sopivien tilastollisten menetelmien soveltaminen kerättyyn aineistoon ei ole työlästä saata-
villa olevien ohjelmistojen ansiosta, mutta menetelmien valinta ja tulosten arviointi vaatii 
asiaan perehtymistä. Mitä laajempi aineisto on kerätty, sitä helpompaa on löytää merkitseviä 
tuloksia, joiden pohjalla onkin sattuma oikean ilmiön sijasta (Kitchenham, 2003). Esimerkiksi 
14 tilastollista testiä, joista jokaisen virhemarginaali on viisi prosenttia, tuottavat 
todennäköisesti (yli 51 % varmuudella) ainakin yhden tuloksen, jonka tilastollinen 
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merkitsevyys on täysin sattuman aiheuttama. Tulosten tilastollinen merkitsevyys ei myöskään 
takaa niiden käytännöllisyyttä; laaja otos ja suuri kysymysten määrä voi tuoda esiin ilmiön, 
jota ei voida hyödyntää.  

Laadullisen aineiston analyysissa päästään suhteellisen pienellä työmäärällä, jos tutkimusta 
ohjannut viitekehys (teoria) on selkeä. Jos kysymysten avoimuus johtuu vain siitä, ettei 
kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja tunneta (kuten vastaajien mahdollisia ammatteja), on luokit-
telu eri luokkiin (esimerkiksi palvelu-, tuotanto- ja muihin ammatteihin) melko helppoa, 
joskaan ei yksikäsitteistä. Sen sijaan uutta teoriaa luovan tutkimuksen analyysivaihe voi olla 
hyvinkin työläs. 

2.6. Päätelmät 
Kyselylomake on tiedonkeruun työkalu, joka ei pakota minkään tietyn tutkimusstrategian 
käyttöön eikä myöskään määrää tutkimuksen tavoitteita. Kyselyn soveltuvuutta tutkimukseen 
on kuitenkin syytä arvioida strategian ja tavoitteiden perusteella. Strategia ja tavoitteet 
ohjaavat myös lomakkeen ja kysymystyyppien valintaa.  

Käytettävyyden arviointiin on olemassa lukuisia valmiita lomakkeita. SUMI-lomakkeen etuna 
ovat etenkin standardoidut tulokset, joiden avulla voidaan verrata arvioidun järjestelmän 
käytettävyyttä muiden markkinoilla olevien järjestelmien käytettävyyteen. Valmiiden lomak-
keiden haittapuolena on niillä kerätyn tiedon yleinen luonne. Jonkin yksittäisen ominaisuuden 
tai piirteen arviointi edellyttää juuri tähän tarkoitukseen laadittavaa lomaketta tai valmiin 
lomakkeen muokkaamista. Lomakkeen muokkaaminen voi kuitenkin olla haitaksi tulosten 
luotettavuudelle, joka on eräs valmiiden lomakkeiden suurimmista eduista.  

Oman lomakkeen suunnitteluun liittyy monia mahdollisia ongelmia ja huomioitavia seikkoja. 
Tutkimuskysymykset ohjaavat lomakkeen sisällön laatimista, mutta lomakkeen sanamuotojen 
ja kysymysjärjestyksen vaikutusta on usein vaikea ennakoida. Oman lomakkeen kehittäminen 
vaatiikin testauksen, luotettavuuden arvioinnin ja lomakkeen muokkaamisen toistamista 
useita kertoja. Jotta lomakkeen suunnittelussa ja arvioinnissa päästäisiin vähäisemmällä 
työmäärällä, oman lomakkeen pohjaksi kannattaa aina ottaa jokin valmis lomake tai ainakin 
tutustua useisiin erilaisiin lomakkeisiin.  

Tutkimusstrategian ja tutkimuksen tavoitteiden vaikutus näkyy selvimmin kyselyn varsinaisen 
toteutustavan valinnassa. Tarkasti suunniteltu vastaajien valinta voi tutkimuksesta riippuen 
olla hyvin tärkeää tai suhteellisen merkityksetöntä. Lomakkeiden toimitustapa voi vaihdella, 
mikä vaikuttaa vastaajien valikoitumisen lisäksi myös kyselyn suorittamisessa ja vastausten 
analysoinnissa vaadittujen resurssien määrään.  

Kysely soveltuu parhaiten tutkimuksiin, joissa ollaan kiinnostuneita suuren osallistujajoukon 
mielipiteistä ja muista subjektiivisista arvioista. Kyselylomakkeet eivät kuitenkaan sovellu 
kaikkiin tarkoituksiin; käytettävyystutkimuksessa niillä ei välttämättä saada yksityiskohtaista 
tietoa käyttöliittymän ongelmista, mutta niillä kerätty aineisto tukee hyvin muita 
käytettävyyden arviointimenetelmiä ja voi tarjota tukea erityisesti tulosten validointiin, sillä 
lomakkeiden avulla saadaan määrällistä aineistoa ja tilastollisia arvioita. 
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3Haastattelumenetelmät  
Suvi Vuorela 

Haastattelu on ennalta suunniteltu vuorovaikutteinen keskustelutilanne, jonka avulla 
voidaan käytettävyystutkimuksessa etupäässä kerätä tietoja käyttäjän asenteista ja 
kokemuksista, ei niinkään varsinaisista käytettävyysongelmista. Haastattelut voidaan 
jakaa lomake-, teema- ja avoimiin haastatteluihin, jotka voidaan toteuttaa yksilö-, 
pari- tai ryhmähaastatteluina. Nämä monet haastattelutyypit ja toteutustavat lisättynä 
siihen, että haastattelu voidaan yhdistää myös muihin tutkimusmenetelmiin, 
mahdollistavat haastatteluiden monipuolisen käytön käytettävyys tutkimuksissa. 
Tutkimusmenetelmänä haastatteluun liittyy luonnollisesti sekä vahvuuksia että 
haasteita. Haastattelun vahvuuksia ovat esimerkiksi joustavuus ja suora vuorovaikutus 
haastateltavan kanssa. Haastattelutilanteen onnistumisen haasteet liittyvät mm. 
haastattelijan taitoihin ja haastattelukysymyksiin. Haastattelun toteutus on moni-
vaiheinen prosessi, johon tulee varata tarpeeksi aikaa. 

5 3 

3.1. Johdanto 
Haastattelun (interview)  ideana on kerätä tietoa kielellisen vuorovaikutuksen avulla. Käsit-
teenä haastattelu on kuitenkin laaja eikä sitä voi ajatella vain tutkimusmenetelmänä. (Hirsjärvi 
& Hurme, 2001) Ihmiset törmäävät moniin erilaisiin haastattelutilanteisiin elämänsä aikana: 
haastattelijana, haastateltavana ja haastattelun tuloksien lukijana/kuulijana. Ihmiset siis yleen-
sä tietävät mihin lupautuvat, kun suostuvat haastateltavaksi. Tutkimusmielessä haastattelun 
monet eri toteutusmenetelmät ja -tyypit mahdollistavat sen monipuolisen käytön erilaisissa 
tilanteissa. Joustavuus kuuluukin haastattelun tärkeimpiin vahvuuksiin. 

Haastattelun historia on pitkä, sillä sen juuret ulottuvat jo Aristoteleen ajoille. Filosofeista 
Platon on osoittanut puheissaan, miten keskustellen on mahdollista saada esille asioiden 
moniselitteisyys. Vastaavasti Sokrates käytti haastattelua saadakseen oppilaansa ajattelemaan. 
(Hirsjärvi & Hurme, 2001) Vuosisatojen ajan haastattelua on käytetty tiedonkeruumene-
telmänä monilla eri aloilla. 

Nielsenin (1993) mukaan monet käytettävyyteen liittyvät asiat selviävät parhaiten käyttäjältä 
kysymällä. Kyselyt ja haastattelut ovat hyödyllisiä menetelmiä tutkittaessa sitä, kuinka 
käyttäjät käyttävät järjestelmää ja mistä ominaisuuksista he pitävät tai eivät pidä. Haastattelun 
avulla saadaan etupäässä kvalitatiivista eli laadullista tietoa esimerkiksi käyttäjän tyytyväisyy-
destä, peloista ja innostuksista, joita muuten olisi vaikea puolueettomasti tutkia. Kysymällä on 
parasta selvittää myös esimerkiksi se, mitä käyttäjät järjestelmältä haluaisivat. Käyttäjältä 
saatujen vastausten hyödyllisyyteen vaikuttaa olennaisesti se, milloin käyttäjä on viimeksi 
käyttänyt järjestelmää, jota kysymykset koskevat. Vastaukset ovat yleensä sitä hyödylli-
sempiä, mitä vähemmän aikaa käytöstä on kulunut. (Nielsen, 1993; Nielsen, 1997)  

Tässä luvussa esitellään aluksi eri haastattelutyyppejä ja niiden toteutustapoja, jonka jälkeen 
käydään läpi haastattelun hyviä ja huonoja puolia sekä itse haastattelutilanteen toteutusta. 
Toteutuksesta käsitellään tarkemmin haastattelijan ja kysymysten rooleja, haastattelutilanteen 
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suunnittelua ja toteuttamista, sekä tulosten analysointia. Lopuksi kerrotaan muutamia esi-
merkkitilanteita haastattelun käytöstä käytettävyystutkimuksessa. 

3.2. Haastattelun käsite 
Haastattelu on käsitteenä laaja ja monitahoinen. Hirsjärven ja Hurmeen (2001) mielestä käsi-
tettä ei pidä sitoa liian tiukasti, sillä on olemassa monia tapoja ymmärtää ja toteuttaa haastat-
telu. Normaali kuulumisien vaihtaminen sisältää samoja ominaisuuksia kuin mitä haastatte-
lulle tutkimusmielessä nähdään ominaiseksi ja siksi miltei mitä tahansa arkielämän 
keskustelua voidaan kutsua myös haastatteluksi. Suurin ero näiden ”haastatteluiden” välillä 
on siinä, että tutkimusmenetelmänä haastattelu on ennalta enemmän tai vähemmän suunni-
teltua, päämäärähakuista keskustelua, jota ohjaa tavallisesti haastattelija. Keskustelun-
omaisessa haastattelussa sen sijaan keskustellaan vapaammin ilman, että toinen on aina 
kysymysten esittäjä. Haastattelutilanne etenee käydyn keskustelun perusteella, ei tarkkaan 
mietittyjen kysymysten.  

Haastattelut voidaan jakaa ns. käytännön- ja tutkimushaastatteluihin. Suurin ero näiden haas-
tattelumuotojen välillä on saadun tiedon käytössä. Käytännönhaastattelussa saatua tietoa käy-
tetään hyväksi heti, sillä sen tavoitteena on välitön ongelman ratkaiseminen. Tutkimus-
haastattelusta saatua tietoa taas voidaan käyttää hyväksi vasta sitten, kun tieto on tieteellisesti 
varmistettu ja tiivistetty. Näitä kumpaakin tyyppiä voidaan kutsua myös tiedonhankintahaas-
tatteluiksi. (Hirsjärvi & Hurme, 2001) Tutkimushaastattelu voidaan jaotella vielä eri 
haastattelutyypeiksi, jotka esitellään seuraavassa kohdassa. Haastattelu on sopiva tiedon-
keruumenetelmä esimerkiksi silloin kun tietojen keruun kohteena on ihmisen näkyvä käyttäy-
tyminen tai hänen ajatuksiensa sisältö. (Järvinen & Järvinen, 2000) 

3.3. Haastattelutyypit 
Haastattelumenetelmät voidaan jakaa haastattelutyyppeihin sen perusteella, kuinka paljon 
ennakkoon suunnitellut kysymykset kontrolloivat haastattelun kulkua (Preece et al., 2002). 
Tämä vaikuttaa myös haastattelutilanteen yhdenmukaisuuteen eri tutkittavien välillä (kuva 1).  
Eri haastattelutyypeistä käytetyt nimikkeet vaihtelevat suuresti eri lähteissä. Hirsjärvi ja 
Hurme (2001) lajittelevat haastattelumenetelmät avoimiin (strukturoimaton), teema- (puoli-
strukturoitu) ja lomakehaastatteluihin (strukturoitu). Preece ja muut (2002) lisäävät tähän 
vielä ryhmähaastattelun omaksi haastattelutyypiksi, mutta tässä työssä se esitellään Hirsjärven 
ja Hurmeen mukaan vain yhtenä haastattelutapana, jolla voidaan toteuttaa näitä muita 
tyyppejä. 

 

 

 

 

Kuva 1: Haastattelutyypit (Hirsjärvi & Hurme, 1995) 

3.3.1.  Avoin haastattelu 
Avoin haastattelu on haastattelutyypeistä vapaamuotoisin. Siinä käytetään avoimia kysymyk-
siä, joissa vastausvaihtoehtoja ei ole valmiiksi muotoiltu. Avoin haastattelu on keskustelun-
omainen tilanne, jossa on tietty aihe. Aiheen käsittelyssä voidaan mennä syvällekin. 
Haastattelijalla on mahdollisuus kysyä uusia kysymyksiä haastateltavan vastausten perus-
teella. Tämä haastattelumenetelmä on lähtöisin lääkäreiden ja pappien käyttämästä kliinisestä 
haastattelusta ja tällä vuosisadalla myös monet muut ammattiryhmät ovat ottaneet sen 
käyttöönsä. (Hirsjärvi & Hurme, 2001) 
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Avoimia kysymyksiä käyttämällä saadaan useimmiten rikasta materiaalia. Haastattelu voi 
tuoda esille myös asioita, joita haastattelija suoraan ei ole osannut kysyä. Tämä hyöty kuiten-
kin maksaa, sillä runsaan ja vapaan aineiston analysointi on paljon hitaampaa ja vaikeampaa 
kuin valmiiksi muotoiltujen vastausten analysointi. (Preece et al., 2002) Avoimen haastattelu-
menetelmän  käyttö on kannattavaa silloin, kun haastateltavien kokemukset vaihtelevat paljon 
ja kun haastateltavia ei ole monta (Metsämuuronen, 2000). 

Eriksson (1986) tuo esille, että avoin haastattelu vaatii haastattelijalta enemmän ihmissuhde-
taitoa ja -kokemusta kuin muut haastattelumenetelmät. Vaikka keskustelu onkin vapaa-
muotoista, haastattelijan tulee kuitenkin ohjata sitä niin, että tarvittavat tiedot tulevat esille. 
Avoin haastattelu sopii Erikssonin mukaan parhaiten arkaluontoisten asioiden, menneisyyden 
tapahtumien ja heikosti tiedostettujen asioiden tutkimiseen. Käytettävyystutkimuksessa avoin 
haastattelu on hyödyllinen esimerkiksi silloin kun havainnoidaan henkilöä käyttämässä 
järjestelmää ja samalla esitetään kysymyksiä, joita tulee toiminnan aikana mieleen.   

3.3.2.  Lomakehaastattelu 
Käytetyin haastattelumenetelmä on Hirsjärven ja Hurmeen (2001) mukaan lomakehaastattelu. 
Tässä haastattelutyypissä haastattelu etenee lomakkeen mukaisesti täysin ennakkoon määritel-
tyjen kysymysten mukaan. Menetelmä eroaa kyselystä ainoastaan siten, että haastattelija 
esittää ennakkoon suunnitellut kysymykset haastateltavalle suullisesti ja kirjaa hänen anta-
mansa vastaukset lomakkeelle kun taas kyselyssä kysymykset esitetään paperilomakkeella, 
johon vastaaja kirjaa vastauksensa. Kyselyitä käsitellään tarkemmin raportin luvussa 2 
(Vanhala). Lomakehaastattelu on haastattelumenetelmistä helpoin ja nopein toteuttaa. Vaikeu-
tena siinä on kysymysten ja lomakkeen muodostaminen. Saatu aineisto on samantyyppistä 
kuin kyselyissä, ja sen analysoinnissa voidaan siis käyttää samoja menetelmiä kuin kyselyiden 
analysoinnissa. (Hirsjärvi & Hurme, 2001) 

Lomakehaastattelun käyttö on kannattavaa silloin, kun tutkimuksen tavoite on selvästi 
ymmärrettävissä ja tärkeimmät kysymykset voidaan tunnistaa. Tutkija siis tietää, millaista 
tietoa haastateltavat voivat antaa ja hän pystyy tämän perusteella muodostamaan kysymykset 
ja vastausvaihtoehdot. Kysymykset ovat muodoltaan yleensä suljettuja ja niiden tulee olla 
lyhyitä ja selvästi muotoiltuja. Kysymykset ovat samat kaikille haastateltaville. (Preece et al., 
2002) Lomakehaastattelu soveltuu myös tilanteisiin, joissa on tarkoituksena testata muodol-
lisia hypoteeseja (Hirsjärvi & Hurme, 2001). Menetelmän käyttö mahdollistaa kerätyn 
aineiston helpon ja mielekkään luokittelun. Aineistoa voidaan analysoida tilastollisesti 
(Rautio, 2004). 

Metsämuuronen (2000) näkee lomakehaastattelun tehokkaana silloin, kun sitä edeltää vähem-
män strukturoituja vaiheita ja kun tutkittava ryhmä on melko yhtenäinen. Ongelmia voi 
aiheutua, jos jonkun haastateltavan näkemykset poikkeavat selvästi perusjoukosta. Suljettujen 
kysymysten heikkoutena ovat haastateltavan vähäiset mahdollisuudet tuoda esille ennalta 
määrätystä poikkeavia vastauksia. Raution (2004) mielestä lomakehaastattelussa yhdistyvät 
kaikki kyselyn ja haastattelun huonot puolet. Esimerkiksi kysymysten laadinta on haastavaa ja 
aikaa vievää. Raution mukaan tutkijan kannattaisi tehdä ennemmin teemahaastattelu, jos 
hänellä on mahdollisuus ja aikaa mennä haastattelemaan. 

3.3.3.  Teemahaastattelu 
Täysin yhdenmukaisen lomakehaastattelun ja vapaamuotoisen avoimen haastattelun väli-
muoto on suunnattu teemahaastattelu. Teemahaastattelu etenee ennakkoon mietittyjen teemo-
jen varassa, mutta haastattelutilanteissa on myös liikkumavaraa (Hirsjärvi & Hurme, 2001). 
Juuri ennakkoon mietityt teemat erottavat teemahaastattelun avoimesta haastattelusta 
(Eriksson, 1986). Erikssonin mukaan lomakehaastattelu voi olla puolistrukturoitu haastattelu, 
jos haastattelija voi päättää, missä järjestyksessä ja millä sanamuodoilla hän ennakkoon 
suunnitellut kysymykset kysyy.  
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Teemahaastattelu saattaa olla hyvin vapaamuotoista keskustelua, joka voi sisältää sekä 
avoimia että suljettuja kysymyksiä. Teemahaastatteluissa käsitellään samat aiheet kaikkien 
haastateltavien kanssa. (Preece et al., 2002) Teemahaastattelun käyttö sopii samoihin tilan-
teisiin kuin avoin haastattelu, ja se onkin lähempänä avointa haastattelua kuin lomake-
haastattelua. (Hirsjärvi & Hurme, 1995) 

3.3.4. Haastattelutyyppien vertailua 
Haastattelutyyppiä valittaessa tulee ottaa huomioon monia niiden eri ominaisuuksia. Tau-
lukko 1 havainnollistaa tyyppien eroja keskeisten piirteiden suhteen. Tutkimusongelma ratkai-
see, millaisia vaatimuksia haastattelutyypille tulee asettaa. Eri ominaisuuksien painotus, joka 
osoittaa ominaisuuden merkitystä, on erilainen eri tutkimuksissa. Haastattelutyyppejä vertail-
laan myös myöhemmin, kun käsitellään haastattelun vahvuuksia ja heikkouksia. 

Taulukko 1: Haastattelutyyppien vertailu (Hirsjärvi & Hurme, 1995). 

  Lomakehaastattelu Teemahaastattelu Avoin haastattelu 

Kysymysten muotoilu Kiinteä Suosituskysymyksiä Vapaa 

Kysymysalue Tiukasti määritelty Pääpiirteittäin määritelty Vapaa 

Osallistujamäärä Suuri Melko pieni Pieni 

Kustannus yksikköä kohden Pienehkö Suurehko Suurehko 

Työmäärä analyysivaiheessa Melko pieni Suuri Suuri 

Tutkijan paneutuminen Voi olla pieni Välttämättä suuri Välttämättä suuri 

Saatu tieto Pintapuolinen Syvä Syvä 

3.4. Erilaisia toteutustapoja 
Haastattelu voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmähaastatteluna. Yksilöhaastattelu on eniten käy-
tetty haastattelutyyppi. Nimensä mukaisesti haastateltavia on vain yksi kerrallaan. Tällöin ei 
ole muita henkilöitä vaikuttamassa haastateltavan vastauksiin, ja vastuu haastattelun suun-
nasta on täysin haastattelijalla. (Hirsjärvi & Hurme, 2001) Yksilöhaastattelu voidaan toteuttaa 
kasvokkain tapahtuvan haastattelun lisäksi myös puhelinhaastatteluna. Myös ryhmähaas-
tattelusta voidaan erottaa alalajit pari- ja täsmäryhmähaastattelu eli fokusryhmät (focus 
groups) (Hirsjärvi ja Hurme, 2001). Tutkimustyyppiä mietittäessä on syytä arvioida, kannat-
taako haastateltava eristää yhteisöstään vai olisiko haastattelu parempi tehdä ryhmässä 
(Rautio, 2004).  

Puhelinhaastattelua käytetään yleensä silloin kun fyysinen haastattelutilanne ei ole mahdol-
linen. Kehon kieltä ei voi havaita puhelimitse, mutta siitä huolimatta sillä on paljon yhteistä 
kasvokkaisen haastattelutilanteen kanssa. Esimerkiksi haastattelija ja haastateltava ovat kielel-
lisessä vuorovaikutuksessa, jolloin kummallakin on mahdollisuus esittää kommentteja ja 
kysymyksiä tarpeen vaatiessa. Puhelinhaastattelu on yleensä melko strukturoitu haastattelu. 
Sen käyttö on hyödyllistä myös jo haastateltujen ihmisten jatkohaastattelussa. (Preece et al., 
2002) 

Ryhmähaastattelun käyttö on lisääntynyt viime vuosina. Sitä käytetään, jos vastaajilla on 
yhteisiä työpaikka- ja opiskelukokemuksia tai yleensä, jos ryhmän kaikki jäsenet ovat 
kiinnostuneet muiden käsityksistä, muistoista, suunnitelmista jne. Toinen vaihtoehto on 
käyttää ryhmähaastattelua silloin, kun keskustelijoilla on hyvin erilaiset käsitykset ja mieli-
piteet asioista. Ryhmässä suositellaan olevan 6–8 henkilöä. Tilanteessa käytetään hyväksi 
ryhmädynamiikkaa eli ihmisten vaikutusta toisiinsa haastattelutilanteessa. Ryhmähaastattelun 
etuna yksilöhaastatteluun verrattaessa on nopeampi tiedon saanti useammalta henkilöltä. 
Lisäksi keskustelu voi olla runsaampaa kuin yksilöhaastattelussa. (Hirsjärvi & Hurme, 2001) 
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Ryhmähaastattelua käytettäessä on huomioitava mahdolliset aineiston tallennuksesta ja analy-
soinnista aiheutuvat ongelmat. Videointi on paras ratkaisu ryhmähaastattelun tallentamiseen, 
vaikka videoltakin voi joskus olla vaikea tunnistaa kuka puhuu. Videokameran onnistunut 
asettaminen haastattelutilaan ei välttämättä ole aina helppoa, esimerkiksi kaikki haastateltavat 
on vaikea saada näkymään samanaikaisesti tai jonkun haastateltavan hiljainen ääni ei 
välttämättä kuulu videolla. Ongelman voivat aiheuttaa myös erilaiset valtasuhteet ja luonteet 
ryhmän sisällä. Esimerkiksi työyhteisössä työntekijän työasema voi vaikuttaa siihen kuinka 
asiat ilmaistaan. Myös esimerkiksi luonteeltaan ujo henkilö ei välttämättä osallistu mielellään 
ryhmässä keskusteluun. Haastattelijan pitäisikin saada kaikki osapuolet puhumaan haastat-
telutilanteessa yhtä paljon eli välttää sitä, ettei yksi henkilö dominoi keskustelua. (Hirsjärvi & 
Hurme, 2001) 

Moilasen (1995) mukaan ryhmähaastattelu on tiedonkeruumenetelmä, jossa tavoitetietoinen 
vuorovaikutus tapahtuu ryhmässä. Tällöin on mahdollista sekä kerätä tietoa että vaikuttaa 
ryhmän jäseniin. Ryhmähaastattelu voidaan jakaa neljään tyyppiin: kartoittava lähestymis-
tapa, kliininen arviointi, fenomenologinen lähestymistapa sekä yhteisön kehittäminen ja 
arviointi. Kartoittavaa lähestymistapaa käytetään tavallisesti esitutkimuksessa, jolloin 
muodostetaan oletukset asioiden tilasta ja tiedonalasta. Siinä vertaillaan tieteellistä tietoa ja 
haastateltavien näkemyksiä. Kliinisessä arvioinnissa tutkitaan ryhmädynamiikkaa sekä 
toimintaan ja tunnetilaan vaikuttavia tunnistamattomia sosiaalisia ja psykologisia vaikutuksia. 
Fenomenologisessa lähestymistavassa pyritään näkemään maailma haastateltavien tavoin. 
Yhteisön kehittämisen ja arvioinnin lähestymistavassa tutkitaan ja kehitetään yhteisön ilma-
piiriä ja toimivuutta vuorovaikutuksen kautta. 

Ryhmähaastattelun alalajeja ovat mm. parihaastattelu ja täsmäryhmähaastattelu (eli fokus-
ryhmähaastattelu). Nielsenin (1993) mukaan fokusryhmät ovat hieman arkinen tekniikka, jota 
voidaan käyttää arvioitaessa käyttäjän tarpeita ja tunteita. Fokusryhmiä voidaan käyttää sekä 
ennen järjestelmän suunnittelua että sen jälkeen, kun järjestelmää on käytetty jonkin aikaa. 
Fokusryhmissä käytettävä haastattelu on strukturoimaton, joskin moderaattori  on miettinyt 
aiheita valmiiksi ja ohjaa keskustelua niiden mukaan. Fokusryhmien etuna on haastateltavien 
vaikutus keskustelun etenemiseen. Moderaattorilta vaaditaan kuitenkin taitoa ohjata keskus-
telu oleellisiin asioihin ja saada myös hiljaisemmat ilmaisemaan mielipiteensä. Fokusryhmät 
eivät alun perin ole varsinainen käytettävyyden kehittämisen menetelmä vaan sitä on käytetty 
hyväksi esimerkiksi markkinoinnissa.  

Fokusryhmän osallistujien valinta  riippuu tutkimuksen tarkoitusperästä. Yleensä ryhmään 
valitaan ihmisiä, joilla on tietty sama piirre, esimerkiksi sama työyhteisö. Raution (2004) 
mukaan fokusryhmähaastattelussa keskustellaan tuotteen käyttökokemuksista tai uudelle 
tuotteelle asetetuissa vaatimuksista. Järjestely muistuttaa hänen mukaan tavallista yhdistyksen 
kokousta. Fokusryhmien käytöstä käytettävyystutkimuksen menetelmänä kerrotaan enemmän 
raportin luvussa 4 (Parviainen).  

Hirsjärven ja Hurmeen (2001) mukaan parihaastattelu on käytetty haastattelutyyppi esimer-
kiksi perhetutkimuksissa. Parihaastatteluksi voidaan kutsua myös tilannetta, jossa haastattelija 
seuraa kahden henkilön keskustelua tietystä aiheesta ja poimii siitä tarvittavia asioita muistiin 
(Anttila, 2000). 

3.5.  Haastattelun vahvuudet ja haasteet 
Haastattelussa, kuten muissakin tutkimusmenetelmissä, on hyvät ja huonot puolensa. Seuraa-
vaksi tässä työssä esitellään haastattelun vahvuuksia. Tämän jälkeen esitellään haastattelun 
huonot puolet haasteina, jotka tulee huomioida sekä menetelmää valittaessa että haastattelua 
suunnitellessa ja toteuttaessa. Tarkoituksena on esitellä, milloin ja miksi haastattelu on hyvä 
tutkimusmenetelmä ja milloin ei. Osa esiteltävistä vahvuuksista ja haasteista koskee vain 
jotakin haastattelutyyppiä, osa taas kaikkia. Menetelmää valittaessa tulee ottaa huomioon kun-
kin tyypin vahvuudet ja heikkoudet. 
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3.5.1  Vahvuudet 
Haastattelun vahvimpia puolia on sen joustavuus. Haastattelun eri tyypit ja toteutustavat 
mahdollistavat sen monipuolisen käytön. Etuna on myös se, että haastateltava ei voi etukäteen 
tutustua esitettäviin kysymyksiin. Tällöin myöhemmät kysymykset eivät voi vaikuttaa annet-
tuihin vastauksiin. (Hirsjärvi & Hurme, 2001) Suora kielellinen vuorovaikutus tutkittavan 
kanssa tarjoaa mahdollisuuden kommunikoida haastateltavan kanssa ja kysyä asioita, joiden 
kysymistä ei olisi osattu suunnitella etukäteen. Aineiston keruuta on mahdollisuus säädellä 
tilanteen mukaisesti ja vastaajaa myötäillen. Aineistoa on myös mahdollista täydentää tarpeen 
tullen myöhemmin. (Hirsjärvi & Hurme, 1995) 

Haastatteluissa, joissa haastateltavalla on mahdollisuus vastata kysymyksiin omin sanoin, 
haastateltava voi tuoda vapaasti esille omia ajatuksiaan. Vastausvaihtoehdot eivät ole 
valmiiksi asetettuja vaan haastateltavalla on mahdollisuus vastata, mitä itse haluaa ja tällöin 
vastauskin on totuudenmukaisempi. Lisäksi vapaasti vastattavissa kysymyksissä on mahdol-
lisuus tuoda esille monipuolisemmin asioita esille kun valmiissa vastausvaihtoehdoissa. 
Haastattelu, johon ei tarvitse etukäteen suunnitella kysymyksiä, on hyvä tutkimusmenetelmä 
silloin, kun aihe on tuntematon ja kysymysten laatiminen etukäteen on täten vaikeaa. Se 
mahdollistaa syvällisempien vastauksien saannin ja epäselväksi jääneiden asioiden selventä-
misen. Kysymyksiä voidaan selventää haastateltavalle joko haastattelutilanteessa tai myö-
hemmin, jos hän ei haastattelutilanteessa ymmärrä jotakin. (Hirsjärvi & Hurme, 2001) 

Jos tutkimuksen aihe on sellainen, että vastausten tiedetään olevan monitahoisia ja moniin 
suuntiin meneviä, on haastattelu hyvä tutkimusmenetelmä. Haastattelija voi muodostaa kysy-
myksiä myös haastateltavan vastausten perusteella. Hirsjärvi ja Hurme (2001) pitävät haastat-
telua myös hyvänä tapana tutkia arkoja tai vaikeita aiheita. He tuovat kuitenkin esille, että 
tästä asiasta on monia mielipiteitä. Jotkut esimerkiksi pitävät kyselyä parempana menetel-
mänä sen anonyymisyyden vuoksi.  

3.5.2.  Haasteet  
Haastattelun käytön yksi haaste on haastattelukysymysten onnistunut laadinta. Haastattelu-
menetelmästä riippuen kysymysten suunnitteluun menee enemmän tai vähemmän aikaa. 
Suunniteltaessa on muistettava, että kysymykset eivät saa olla haastateltavaa johdattelevia, 
vaan haastateltavalla on oltava mahdollisuus vastata niihin oman mielipiteensä mukaisesti. 
Myöskään haastattelija ei saa johdatella haastateltavaa. Kysymysten suunnittelussa on 
ongelmallista myös se, miten saada oleellinen tieto kysyttyä ja miten vastaukset olisivat 
helpoiten analysoitavissa. Kysymysten tulisi olla mahdollisimman yksiselitteisiä ja jokaisella 
kysymyksellä tulisi olla tarkoitus. Kysymyksiä koskevat ongelmat tulevat esille varsinkin 
lomakehaastattelussa, jossa haastattelijalla ei ole mahdollisuutta muokata kysymyksiä enää 
haastattelutilanteessa. (Hirsjärvi & Hurme, 2001) 

Toisena haasteena voidaan nähdä itse haastattelutilanne. Se ei välttämättä ole kaikille helppo. 
Haastateltavat eivät aina pysty puhumaan luontevasti esimerkiksi jännityksen tai oudon 
tilanteen vuoksi. Haastattelijan tulee tehdä tilanteesta kuitenkin mahdollisimman vapaa ja 
luonteva. Haastattelutilanteen voi pilata esimerkiksi jokin keskeytys. Raution (2004) mukaan 
haastateltavan tilanne on melko keinotekoinen: hän on erossa luonnollisesta toiminnastaan ja 
sosiaalisista siteistään, sillä hänen huomionsa kiinnittyy poikkeuksellisesti haastattelijaan ja 
kysymyksiin. Monet asenteet ja merkitykset ovat mielekkäitä vain henkilön suhteissa lähi-
piiriinsä, eikä niitä ole olemassa yhteisön ulkopuolella. 

Kolmas haaste koskee haastattelijaa. Hyvältä haastattelijalta vaaditaan taitoa ja kokemusta, 
mikä välttämättä vaatii kouluttautumista ja harjoittelua. Haastattelijan on pyrittävä olemaan 
tilanteissa mahdollisimman neutraali eikä hän saisi antaa omien mielipiteidensä tulla esille. 
(Nielsen, 1997) Haastattelijan tulisi varmistaa, että haastateltava ymmärtää käytettävät 
käsitteet (Nielsen, 1993). Myös tutkimustulosten tulkinta on haastattelijaan liittyvä haaste, 
koska haastattelija voi tulkita asiat tahallisesti tai tahattomasti väärin. Haastattelijalla on siis 
hyvin suuri rooli haastattelumenetelmissä. Näistä haasteista kerrotaan lisää kohdassa 3.7.2. 
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Neljäs haaste liittyy haastateltavaan. Nielsen (1993) näkee ongelmaksi sen, että haastateltava 
voi yrittää antaa itsestään kuvan, joka ei ole välttämättä todellinen. Hän voi pyrkiä antamaan 
odotusten mukaisia tai sosiaalisesti hyväksyttäviä vastauksia, vaikka ne eivät olisikaan välttä-
mättä totuudenmukaisia. Haastateltava voi myös ymmärtää kysytyn asian väärin. Haastatte-
lussa, kuten kyselyssäkään, ei voi siis luottaa kaikkiin haastateltavan antamiin vastauksiin. 

Viidentenä haasteena voidaan nähdä itse haastattelun toteutus, joka kokonaisuudessaan vie 
paljon aikaa. Kohderyhmän ja haastateltavien valinta ovat haastattelun vaikeuksia – kuinka 
monta haastateltavaa on tarpeeksi ja kuinka voi olla varma, että otos on mahdollisimman 
todenperäinen. Haastattelun työläimpinä vaiheita ovat suunnittelu ja tulosten analysointi. 
Eniten aikaa ja työtä vaatii avoimia kysymyksiä sisältävien haastattelujen tulosten analyysi. 
Saadun aineiston analysointi, tulkinta ja raportointi ovat ongelmallista myös siksi, että 
valmiita malleja ei ole tarjolla. Haastattelun kalleus tutkimusmenetelmänä vaihtelee haastat-
telun strukturoinnin asteesta riippuen, varsinkin avoin ja teemahaastattelu tulevat kalliiksi 
kerätyn aineiston runsauden vuoksi. (Hirsjärvi & Hurme, 1995; Hirsjärvi & Hurme, 2001)  

Haastatteluissa voi jäädä joitakin tärkeitä asioita tulematta esille, sillä käyttäjät eivät välttä-
mättä tiedä, mitkä seikat ovat suunnittelun kannalta oleellisia. Tämä ongelma voi kuitenkin 
ratketa, jos haastattelija on tarpeeksi taitava ja osaa kysyä asioita, joita haastateltava ei muu-
ten osaisi kertoa.  

Tutkimusmenetelmänä haastattelu vaatii paljon työtä ja panostusta. Työläyteen vaikuttaa kui-
tenkin haastateltavien määrä, haastattelumenetelmä, toteutustyyppi ja haastattelun sisältö. 
Yleisesti voidaan ajatella, että mitä enemmän haastattelussa on avoimia kysymyksiä, sitä 
enemmän työtä haastattelu vaati. Toisaalta lomakehaastattelussa lomakkeen suunnittelu vie 
paljon aikaa. (Hirsjärvi & Hurme, 2001) 

3.6. Haastattelu osana muita tutkimusmenetelmiä 
Metsämuurosen (2000) näkemys on, että mitä useampaa tutkimusmenetelmää käytetään, sitä 
varmempaa saatu tieto on. Vastaavasti Hirsjärvi ja Hurme (2001) esittävät, että jossain 
tapauksissa useamman tutkimusmenetelmän käyttö laajentaa tutkimusta ja lisää luotetta-
vuutta, mutta samalla myös työ lisääntyy ja tulosten analyysi vaikeutuu. Menetelmiä yhdis-
täessä tulee huomioida se, että valittavat menetelmät tukevat toisiaan ja ovat ongelman ratkai-
semisen kannalta mahdollisimman palvelevia. (Hirsjärvi & Hurme, 2001) 

Haastattelu voidaan yhdistää esimerkiksi kyselyyn  (Hirsjärvi & Hurme, 1995). Tarkoitus-
perästä riippuen ensin voidaan käyttää kyselyä, jonka perusteella valitaan kiinnostavimmat 
henkilöt haastateltaviksi. Tällöin kyselyn avulla voidaan selvittää mahdollisimman kattava 
kohderyhmä jatkotutkimusta varten. Joissakin tapauksissa on myös mahdollista, että haastat-
telua täydennetään kyselyllä. Asiantuntija-arvioissa voidaan käyttää myös haastattelu-
menetelmiä esimerkiksi haastattelemalla asiantuntijoita. Asiantuntija-arvioita käsitellään 
tarkemmin raportin luvussa 8 (Korvenranta) ja kyselyitä luvussa 2 (Vanhala). 

Käytettävyystutkimusta voidaan tehdä myös niin, että tietokoneelle jää tieto kaikista käyttäjän 
tekemisistä. Aineiston automaattinen keräys –menetelmässä kerätään käyttäjän tekemisestä 
lokia, jota voidaan analysoida jälkeenpäin. Loki yksin ei kuitenkaan kerro, miksi käyttäjä 
tekee jotakin ja siksi tähän tutkimusmenetelmään olisi hyvä yhdistää käyttäjien haastattelu. 
Tietokoneen keräämän tiedon avulla voidaan laatia tilastoja, jotka kuvaavat yksityis-
kohtaisesti systeemin käyttöä. Tilastot osoittavat usein erilaisia virhetilanteita. Haastattelu-
tilanteessa käyttäjälle voidaan näyttää aineistoa, jota hänen toimintansa on saanut aikaiseksi ja 
pyytää häntä tarkentamaan aineistosta esille tulevia mielenkiintoisia kohtia. (Nielsen, 1993) 

Etnografia (ethnography) on tutkimusmenetelmä, jossa tutustutaan osallistuvan havain-
noinnin avulla käyttäjän ympäristöön, joka koostuu niin fyysisestä kuin sosiaalisesta 
ympäristöstä. Kenttätutkimusvaiheessa tutkija tarkkailee tutkimuskohdetta ja pyrkii ymmärtä-
mään tapahtumien merkitystä havainnoitavien omasta näkökulmasta. Oleellisena osana 
aineiston keruuta on myös haastattelu ja keskustelu, jotka mahdollistavat käyttäjän kertoa 
omia näkemyksiä teoistaan ja haastattelijan kysyä epäselviä asioita. (Metsämuuronen, 2000) 
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Etnografia mahdollistaa teorian ja empirian molemminpuolisen vuorovaikutuksen, ts. 
havainnot, joita tehdään, sitoutuvat johonkin tiettyyn teoreettiseen näkökulmaan. Menetelmä 
mahdollistaa sen, että tutkija voi ilmaista asioita persoonallisemmin. Tutkija voi tuoda esille 
myös omia havaintoja, joita on tehnyt haastattelun aikana eikä vain haastateltavan sanomia 
asioita, kuin muissa menetelmissä. Tehtävänä on pyrkiä ymmärtämään ihmisen tekoja ja 
tekojen taustalta vaikuttavia merkityksiä. Tutkija pyrkii asettumaan tutkittavan asemaan. Mitä 
intensiivisempään ja avoimempaan vuorovaikutukseen tutkija pääsee tutkittavan kanssa, sen 
luotettavampia tulkintoja tutkija voi tehdä. (Anttila, 2000) Etnografisia haastatteluita käsi-
tellään enemmän luvussa 5 (Vuorinen). 

Tilannetutkimus (contextual inquiry) on tutkimusmenetelmä, jolla saadaan kerättyä tietoa 
käyttäjistä heidän todellisessa työskentely-ympäristössään. Menetelmän periaatteisiin kuuluu 
käyttäjän kontekstin selvittäminen, tutkijan ja käyttäjän tasavertainen suhde ja tutkimuksen 
määritelty fokus. (Raven & Flanders, 1996) Menetelmä yhdistää käyttöympäristössä tapahtu-
van haastattelun ja osallistuvan havainnoinnin. Haastattelija seuraa haastateltavan toimintaa ja 
keskustelee samalla hänen kanssaan. Menetelmään kuuluu aluksi tavanomainen haastattelu, 
jossa käydään läpi perustietoja haastateltavasta. Siirtymävaiheen kautta siirrytään konteks-
tuaaliseen haastatteluun, jossa käyttäjä toimii, ja haastattelija esittää välillä kysymyksiä. 
Tutkimustilanne loppuu yhteenvetoon. Menetelmä soveltuu käytettäväksi erityisesti tuote-
kehitysprosessin alkuvaiheessa, jolloin kerätään ajatuksia uuteen tuotteeseen ja jolloin 
suunnittelijalla ei välttämättä ole selkeää kuvaa siitä keitä ja millaisia ihmisiä käyttäjät ovat. 
Tilannetutkimusta voidaan käyttää myös olemassa olevien palvelujen kehittämiseen kerää-
mällä tietoa käyttäjistä ja siitä, miten he käyttävät tutkittavaa järjestelmää. (Nikkanen, 2001) 
Raportin luku 6 (Heikkilä) käsittelee tilannetutkimusmenetelmää tarkemmin. 

3.7. Haastattelun toteutus 
Seuraavaksi havainnollistetaan haastattelun toteutuksessa huomioon otettavia asioita. Tutkit-
tavan aihepiirin tuttuudesta riippuen haastattelijan tulee tehdä enemmän tai vähemmän pohja-
työtä, jossa hän ottaa selvää tutkittavasta aiheesta. Haastattelun toteutus etenee tavallisesti siis 
tästä pohjatietämyksen hankinnasta haastattelun suunnittelun kautta itse haastattelutilan-
teeseen. Suunnittelun ja haastattelutilanteen aikana kysymyksillä on luonnollisesti oleellinen 
rooli. Niiden muotoihin ja asetteluihin on kiinnitettävä huomiota. Aineiston keruun jälkeen se 
tulee purkaa ja analysoida. Analyysin jälkeen tulokset tavallisesti raportoidaan tutkimuksen 
vaatimalla tavalla. Haastattelun toteuttamisesta vastaa pääsääntöisesti haastattelija. 

3.7.1.  Tilanteen suunnittelu ja läpivienti 
Haastattelutilanne tulee aina suunnitella hyvin etukäteen. Haastattelurunkoa suunniteltaessa 
on myös saadun aineiston analysointitapa syytä miettiä valmiiksi, koska se helpottaa 
analysointivaihetta ja mahdollistaa laadukkaamman aineiston saannin. (Hirsjärvi & Hurme, 
2001) Suunniteltaessa haastattelua on otettava huomioon myös monia käytännön 
järjestelyihin liittyviä asioita. Esimerkiksi haastattelun toteutusympäristö on oleellinen osa 
haastattelua ja voi myös vaikuttaa tuloksiin. Myös esimerkiksi haastattelijan ja haastateltavan 
vireystilaan, mahdollisiin sairauksiin sekä ulkonäköön liittyvät tekijät on otettava huomioon 
niin, että ne vaikuttavat tilanteeseen mahdollisimman vähän. Suunnitteluvaiheessa on 
mietittävä myös tallennus- ja analysointivälineet. Niiden käyttöön tulee luonnollisestikin 
tutustua jo hyvissä ajoin ennen haastattelutilannetta. Haastatteluajankohdat on hyvä sopia 
etukäteen. (Hirsjärvi & Hurme, 2001) 

Haastattelussa on aina kaksi osapuolta. Haastateltavien puolella voi olla yksi tai useampi 
henkilö haastattelutyypistä riippuen. Haastattelijoita on tavallisimmin yksi. Hänen apunaan 
voi kuitenkin olla muitakin henkilöitä, esimerkiksi kirjaaja. Haastattelutilannetta ohjaa 
yleensä haastattelija. Haastattelijan tavoitteena on luoda avoin, vuorovaikutteinen tilanne, 
jossa annetaan palautetta puolin ja toisin, ja näin saada myös haastateltavan tuntemaan olonsa 
mukavaksi. Jos tilanne käy haastateltavalle ahdistavaksi, se vaikuttaa myös hänen antamiinsa 
vastauksiin. (Steward & Cash, 1988) 
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Esihaastatteluja tulisi tehdä useassa vaiheessa. Alkuvaiheessa esihaastattelun tarkoitus on 
muodostaa kuva haastateltavasta kohdejoukosta, kuten esimerkiksi heidän mahdollisista 
sanavalinnoistaan. Tämän perusteella muodostetaan haastattelurunko. Varsinaisen esihaastat-
telun tehtävä on testata haastattelurunkoa ja selvittää esimerkiksi haastattelun kesto ja 
valmiiden kysymysasettelujen toimivuus. Esihaastattelun tarkoitus on myös harjaannuttaa 
haastattelijaa tehtäväänsä. (Hirsjärvi & Hurme, 2001) 

Haastattelutilanne on vuorovaikutustilanne, jossa yhteinen kieli on olennainen asia. Kieli pitää 
nähdä kuitenkin syvällisempänä asiana kuin vain sanottuina sanoina. Sama sana voi tarkoittaa 
montaa eri asiaa ja sen voi sanoa monella eri tavalla. Haastattelijan tulee havainnoida myös 
haastateltavan kehon kieltä haastattelun aikana. Tärkeää on lisäksi varmistaa, että haastatel-
tava ja haastattelija ymmärtävät haastattelussa käytettävät käsitteet samoin. (Hirsjärvi & 
Hurme, 2001) Nielsen (1997) tuo esimerkissään esille, että haastateltava voi vastata kysymyk-
seen ymmärtämättä, mitä kyseessä oleva termi edes tarkoittaa ja näin tuottaa virheellistä 
aineistoa. 

Itse haastattelutilanteen alussa haastattelijan tulee kertoa hiukan johdantoa haastatteluun. 
Tässä on hyvä tuoda esille mm. hiukan tutkimuksen tarkoitusta ja sitä, miksi juuri kyseinen 
haastateltava on valittu tähän tilanteeseen. Kysymysten esittäminen tulee aloittaa helpoilla ja 
yksinkertaisilla kysymyksillä, joiden avulla tilanne voidaan yrittää saada vapautuneeksi ja 
avoimeksi. Tämän jälkeen voidaan esittää muut kysymykset. Ennen haastattelun loppumista 
on hyvä esittää jälleen muutama helpompi kysymys. Jos haastateltava on esimerkiksi jossain 
vaiheessa haastattelua tuntenut olonsa epävarmaksi ja tietämättömäksi, on lopussa hyvä kysyä 
kysymyksiä, joista tietää haastateltavalla olevan tietoa ja näin saada hänet jälleen tuntemaan 
olonsa paremmaksi. Lopetuksen yhteydessä voi tehdä hiukan yhteenvetoa läpikäydyistä 
asioista ja samalla varmistaa haastateltavalta, tulivatko asiat ymmärretyiksi oikein. Lopuksi 
on hyvä muistaa kiittää haastateltavaa. Jos haastattelija epäilee, että hänellä voi olla syytä 
tarkentaa joitakin asioita jälkikäteen, on lopuksi hyvä kysyä, onko yhteydenotto haastatel-
tavaan myöhemmin mahdollista. (Preece et al., 2002) 

Tuotekehitysprosessissa haastattelu sopii parhaiten käytettäväksi vaatimusmäärittelyn alussa. 
Toisaalta myös järjestelmän käyttöönoton jälkeen on mahdollista tutkia käyttäjien mielipiteitä 
järjestelmästä haastattelun avulla. Suunnittelun eri vaiheissa on hyödyllistä kysyä nopeasti 
palautetta muutamilta käyttäjiltä. Tällöin lyhyet haastattelut ovat usein keskustelunomaisia 
tilanteita, joissa käyttäjiltä kysytään heidän mielipiteitään. (Preece et al., 2002) Youngin ja 
Stantonin mukaan (1999) haastattelua voidaan hyödyntää suunnitteluprosessin kaikissa 
vaiheissa. Käytettävyyttä arvioitaessa vähintään osittainen prototyyppi pitäisi kuitenkin olla 
saatavilla. 

3.7.2.  Haastattelijan rooli 
Haastattelun toteuttaminen on tavallisesti haastattelijan vastuulla. Haastattelun onnistuminen 
onkin paljon haastattelijan taidoista kiinni. Haastattelijan tehtävä on ohjata haastattelutilan-
netta ja pitää keskustelu aiheessa. Hänen tulee olla kriittinen omalle työlleen, sillä vain arvioi-
malla omaa työtään, haastattelija voi kehittää haastattelutaitojaan. (Hirsjärvi & Hurme, 2001)  

Myös haastattelijan fyysinen olemus vaikuttaa haastattelutilanteeseen. Ulkonäköön ei kukaan 
tietystikään voi paljoa vaikuttaa, mutta esimerkiksi pukeutuminen kannattaa miettiä tilan-
teeseen sopivaksi. Mikä sitten on sopiva tapa? Yleisesti ottaen pukeutumisen olisi hyvä olla 
melko neutraali ja huomiota herättämätön. Haastattelijan eleet, liikkeet ja asennot haastattelu-
tilanteessa voivat myös vaikuttaa haastateltavaan ja hänen vastauksiinsa. Haastattelijan tulee 
myös sanattomalla viestinnällään motivoida haastateltava vastaamaan kysymyksiin mahdolli-
simman hyvin, kuitenkaan vaikuttamatta vastausten sisältöön. (Hirsjärvi & Hurme, 2001) 

Haastateltava voi usein miettiä asioita ääneen, kommentoida ja esittää myös joitakin kysy-
myksiä haastattelijalle. Haastattelijan ei kuitenkaan pitäisi selittää, miksi esimerkiksi järjes-
telmä toimii kyseisellä tavalla. Jos haastateltava kuitenkin valittaa paljon asiasta, voi haastat-
telija selittää tilannetta. Haastateltavilla on usein taipumus vastata kysymyksiin mahdollisim-
man lyhyesti. Haastateltava pitäisi kuitenkin saada vastaamaan kokonaisilla lauseilla, jotta tie-
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toa saataisiin mahdollisimman paljon. Jos haastateltavan on vaikea keksiä vastausta, kannattaa 
haastattelijan itse tuoda esille esimerkkitilanteita tai pyytää haastateltavana itse muodosta-
maan niitä. Tämä usein auttaa tuomaan esille konkreettisia asioita oikeista käyttötilanteista. 
(Nielsen, 1993) 

Haastattelijan tehtävänä on haastattelutilanteessa arvioida vastauksia ja tarpeen tullen kysyä 
uudelleen kysymyksiä, jos hän ei ymmärrä vastausta tai jollei vastaus ole tarpeeksi kattava. 
On tärkeää toimia tehtäväkeskeisesti, mutta varoa silti osoittamasta liikaa yleistä uteliaisuutta. 
Haastattelijan tulee näyttää siltä, että hän tekee työtä, josta on kiinnostunut ja jonka kokee 
tärkeäksi. Haastattelija ei saa olla kuitenkaan liian autoritäärinen/ohjaileva. Hänen pitää 
osoittaa kaikilla tavoilla olevansa luotettava, eikä puhua esimerkiksi muista haastateltavista. 
(Hirsjärvi & Hurme, 1995) Jos haastattelu liittyy haastateltavan työtehtäviin, tulisi haastatte-
lijan katsoa asioita haastateltavan näkökulmasta. Haastateltava voi olla kuka tahansa johta-
jasta alemman portaan työntekijään. Tämä vaatii haastattelijalta sopeutumiskykyä. Jos taas on 
kyse muusta haastattelusta, tulee haastattelijan etukäteen perehtyä ilmiöalueeseen, jota 
haastattelu koskee. (Järvinen & Järvinen, 2000) 

3.7.3.  Haastattelukysymykset 
Kysymysten asettelu vaikuttaa paljon haastattelun tuloksiin. Menetelmissä, joissa kysymykset 
on valmiiksi muotoiltu, tulee miettiä erityisen paljon ennakkoon kysymysten muotoa ja asette-
luja. Kysymysten tulee olla lyhyitä, sillä pitkiä kysymyksiä on vaikea muistaa. Kaksiosaisia 
kysymyksiä tulisi välttää, varsinkin sellaisia, joissa kysytään kahta eri asiaa kerralla. Kysy-
myksissä tulee pyrkiä käyttämään ymmärrettävää kieltä, jotta vältyttäisiin haastateltavien 
väärinymmärtämiseltä. Kysymykset eivät saa olla myöskään johdattelevia tai tuoda esille 
haastattelijan omaa mielipidettä. (Preece et al., 2002) 

Kysymykset tulisi asetella niin, että ne tukisivat haastateltavan vastaamista kokonaisilla 
lauseilla. Kysymykset, joihin vastataan vain kyllä tai ei, eivät anna niin paljon informaatiota 
kuin kokonaiset lauseet. Luonnollisesti joskus kyllä/ei -vastaukset ovat tarkoituksenmukaisia. 
Kysymyksiin voi hakea vastausta myös esimerkkien kautta. Esimerkkiä voidaan pyytää joko 
heti tai vasta sitten, kun haastateltava on vastannut. (Nielsen, 1997) 

Haastattelukysymykset voidaan luokitella kolmella tavalla (Steward & Cash, 1988):  

• avoimet (open) – suljetut (closed),  

• ensisijaiset (primary) – toissijaiset (secondary) ja  

• luonnolliset (neutral) – johdattelevat (leading).  

Avoimet kysymykset mahdollistavat nimensä mukaisesti sen, että haastateltava voi vastata 
vapaasti omin sanoin kysymykseen. Avoin kysymys on esimerkiksi: ”Kerro minulle itsestäsi”. 
Etuna on sellaisen informaation saaminen, jota ei välttämättä muuten olisi osattu kysyä. 
Vastaavasti huonona puolena on runsas materiaali, joka saattaa sisältää myös paljon turhaa 
tietoa. (Steward & Cash, 1988) Avoimet kysymykset ovat hyödyllisiä esimerkiksi kysyttäessä 
käyttäjältä kriittisiä käyttötilanteita systeemiä käyttäessä. Avoimet kysymykset tuottavat 
hedelmällistä tietoa varsinkin, jos järjestelmä on todella hyvä tai huono, sillä vapaasti 
vastatessaan haastateltavalla on mahdollisuus kehua tai kritisoida järjestelmää ja näin syntyy 
usein runsaasti aineistoa. (Nielsen, 1993) 

Suljettuja kysymyksiä voi olla kolmen tyylisiä. Osittain suljetuissa (moderately closed) 
kysymyksissä ei anneta valmiita vastausvaihtoehtoja, mutta niissä kysytään jotakin tiettyä 
tietoa. Kysymys voi olla esimerkiksi: ”Kuinka vanha olet?”. Täysin suljetuissa (highly closed)  
kysymyksissä vastausvaihtoehdot on annettu valmiiksi. Vaihtoehtokysymyksissä (bipolar) 
kysymys on aseteltu niin, että se sisältää vastausvaihtoehdot, esimerkiksi: ”Asutko kaupunki-
alueella vai maalla?”. Vaihtoehtokysymyksiksi luokitellaan myös kysymykset, joihin 
vastataan kyllä tai ei. Suljettujen kysymysten avulla haastattelijan on helpompi kontrolloida 
tilannetta ja kysyä tarkempaa tietoa. Tulosten analysointi on myös helpompaa kuin avointen 
kysymysten kohdalla, mutta toisaalta ne antavat mahdollisesti vähemmän tietoa. Suljetut 
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kysymykset eivät myöskään selvitä, miksi haastateltava ajattelee niin kuin ajattelee. (Steward 
& Cash, 1988) 

Ensisijaisten kysymysten tarkoitus on nimensä mukaisesti kerätä tietoa siitä, mitä haastat-
telussa halutaan saada selville. Toissijaisten kysymysten tarkoitus on tarkentaa jo esille tul-
leita asioita ja kerätä muutenkin lisätietoa haastateltavalta. Toissijaiset kysymykset voivat olla 
suljettuja tai avoimia. Esimerkiksi ensisijaisena kysymyksenä voisi olla: ”Mitä mieltä olet 
uudesta järjestelmästä?”. Tähän toissijaisena jatkokysymyksenä voisi olla: ”Miksi olet sitä 
mieltä?”.  

Luonnolliset kysymykset mahdollistavat haastateltavan vastaamisen vapaasti ilman haastat-
telijan puolelta tulevaa johdattelua tai painetta vastata tietyllä tavalla. Esimerkiksi luonnol-
linen kysymys voisi olla: ”Oletko lähdössä mukaamme?”, kun taas: ”Sinähän olet lähdössä 
mukaamme, olethan?” -tyyppinen kysymys on johdatteleva. (Steward & Cash, 1988) 

Sisällön mukaan jaoteltuna kysymykset voidaan jakaa karkeasti tosiasiakysymyksiin ja mieli-
pidekysymyksiin (kuva 2). 

Tosiasiakysymykset ovat lomakehaastattelussa usein esikoodattuja suljettuja kysymyksiä ja 
ne voivat olla julkisia tosiasiakysymyksiä tai julkisia tietokysymyksiä. Mielipidekysymykset, 
joihin luetaan myös asennekysymykset, voivat olla joko esikoodattuja tai avoimia – teema-
haastattelussa kysymykset ovat tyypistä riippumatta avoimia. Mielipidekysymyksillä voidaan 
selvittää tunteita, asenteita ja arvostuksia. (Hirsjärvi & Hurme, 1995) 

3.7.4.  Aineiston analyysi ja raportointi 
Vaikka haastateltavia olisi vähän, haastatteluista syntyy materiaalia silti paljon. Varsinkin 
haastattelumenetelmissä, joissa haastateltavan on mahdollisuus vastata omin sanoin, voi ai-
neiston runsaus jopa aiheuttaa ongelmia. Aineiston analysointitapa on syytä miettiä etukäteen 
ja käyttää tätä ohjenuorana haastattelun aikana, jotta asiat eivät pääse rönsyilemään liikaa. 
Aineisto tulee purkaa haastattelutilanteessa tai mahdollisimman pian sen jälkeen, jotta mah-
dolliset epäselvyydet tai puuttuvat tiedot on helpompi selvittää. (Hirsjärvi & Hurme, 2001) 

Aineisto voidaan purkaa kirjoittamalla aineisto tekstiksi. Sanasanainen puhtaaksikirjoitus eli 
litterointi voidaan tehdä koko haastatteludialogista. Litterointi voidaan tehdä myös valikoiden 

tosiasiakysymykset 

mielipidekysymykset 

tunteet 

asenteet 

arvostukset 

julkiset 
tietokysymykset 

yksityiset 
tosiasiakysymykset 

Mitä nuorisojärjestöjä on kunnassasi? 

Minä vuonna olet syntynyt? 

Oliko sinulla mukavaa nuorisokerhossa? 

Pitäisitkö hyvänä, jos saisit palkkiota 
vapaaehtoisesta nuorisotyöstä? 

Mitä yleensä pidät elämässäsi tärkeänä? 

Kuva 2: Kysymykset sisällön mukaan lajiteltuna (Hirsjärvi & Hurme, 1995). 

Esimerkki 
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esimerkiksi vain teema-alueista tai vain haastateltavan puheesta. Toinen vaihtoehto on, että 
aineistoa ei kirjoiteta tekstiksi, vaan päätelmiä tai teemojen koodaamista tehdään suoraan 
tallennetuista aineistoista (ääninauhoilta, videonauhoilta, minilevykkeiltä, kovalevylle tallen-
netusta materiaalista). (Hirsjärvi & Hurme, 2001) 

Aineiston purkamisen jälkeen kirjallinen materiaali on syytä lukea, mieluimmin useampaan 
kertaan, ennen analyysin aloittamista. Huolellinen materiaaliin tutustuminen on tärkeää sen 

vuoksi, että analysoinnin onnistuminen voi olla 
kiinni aiheen tuttuudesta. 

Hirsjärvi ja Hurme (2001) esittävät aikaisempaan 
tutkimukseen perustuen kuvauksen kvalitatiivisen 
aineiston analysoinnista kolmivaiheisena proses-
sina, jonka vaiheet ovat kuvaus, luokittelu ja yhdis-
tely (kuva 3). Kuvausvaiheessa haetaan yleensä 
vastauksia kysymyksiin ”kuka?”, ”missä?”, ”mil-
loin?”, ”kuinka paljon?” ja ”kuinka usein?”. 
Aineiston luokittelun tarkoituksena on puolestaan 
luoda pohja tai kehys, johon aineiston tulkinta 
myöhemmässä vaiheessa pohjautuu. Luokittelun 
ideana on jäsentää aineisto luokiksi vertailemalla 
aineiston eri osia toisiinsa. Yhdistelyn tarkoituksena 
on löytää yhteyksiä luokkien esiintymisen välille. 
Aineiston luokittelun jälkeen se tulee myös tulkita. 
Siihen on kiinnitettävä huomiota, koska samaa 

aineistoa voidaan tulkita monella tavalla riippuen esimerkiksi tutkijan erilaisista näkökulmista 
ja ennakkotiedoista. (Hirsjärvi & Hurme, 2001) 

Haastatteluaineiston perustuessa teema-aiheisiin tai avoimiin kysymyksiin, se voidaan analy-
soida kuten laadullinen aineisto yleensä analysoidaan eli käsittelemällä aineisto tutkimuksen 
teoreettisten taustaoletusten, tutkimuskysymysten ja -ongelmien antaman viitekehyksen 
mukaisesti (Anttila, 2000). Aineisto voidaan käsitellä myös kvantitatiivisesti, jos aineisto 
muutetaan numeerisiksi arvoiksi. Kvantitatiivisen aineiston analyysiin voi käyttää samoja 
menetelmiä kuin kyselyistä saatavan aineiston analyysiin, josta kerrotaan tarkemmin raportin 
luvussa 2 (Vanhala). (Hirsjärvi & Hurme, 2001) 

Tutkimustulosten raportointi riippuu suuresti tulosten lukijakunnasta. Tarkoituksena on 
kuitenkin aina tulosten esittäminen niin, että tulokset ovat mahdollisimman ymmärrettäviä ja 
niin, että ne vastaavat mahdollisimman hyvin tutkittavien maailmaa. Raportoinnissa tulee 
nojautua suoriin haastatteluotteisiin (lainauksiin) ja tutkijan esittämiin omiin yhteenvetoihin ja 
päätelmiin kaikista haastatteluista. Mitä tärkeämmästä ilmiöstä on kyse, sitä useampia 
haastatteluotteita on syytä esittää. Haastatteluotteita valittaessa on tärkeää, että ne tulevat 
henkilöiltä, joilla on tietoa tai joiden asema lisää haastatteluotteiden uskottavuutta. On myös 
tärkeä tuoda esille aineiston vivahteikkuus, ettei esitetä pelkästään päätuloksia ja suuria 
linjoja, vaan tuodaan esille myös aineiston vaihtelua ja poikkeamat suurista linjoista. 
(Hirsjärvi & Hurme, 2001) 

Haastattelun tulokset riippuvat paljon siitä, kuinka onnistuneita haastattelun kysymykset ovat 
olleet. Onko osattu kysyä oikeita asioita ja oikealla tavalla? Tuloksien laatu riippuu myös 
aineiston analysoinnista – siitä, osasiko haastattelija poimia aineistosta oleelliset asiat ja 
tulkita ne oikein. (Hirsjärvi & Hurme, 2001) 

3.8. Haastattelut käytettävyystutkimuksessa 
Haastattelu on siis yksi varteenotettava tutkimusmenetelmä käytettävyystutkimuksissa. Tutki-
muksesta riippuen tulee eri haastattelumenetelmistä valita mahdollisimman hyvin tarkoitusta 
palveleva. Preece ja muut (2002) esittävät esimerkkeinä, että vapaamuotoinen haastattelu on 
paras haastattelutyyppi tutkittaessa sitä, miten käyttäjä reagoi uuteen suunnitteluideaan. Jos 
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Kuva 3: Kvalitatiivinen analyysi kolmivaiheisena 
prosessina (Hirsjärvi & Hurme, 2001) 
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vastaavasti tavoitteena on saada palautetta uudesta www-selaimesta, silloin lomakehaastattelu 
tai kysely on usein parempi. Tämä siksi, että jälkimmäisessä tavoite on paremmin tunnettu ja 
kysymykset ovat muotoiltavissa tarkemmin. Nielsenin (1993) mukaan haastattelu tutkimus-
menetelmänä, niin kuin kyselykin, mittaa käyttäjän asenteita ja kokemuksia käyttöliittymästä, 
ei suoraan käyttöliittymän käytettävyyttä. Seuraavassa esitellään muutamia esimerkkejä 
haastattelun käytöstä käytettävyystutkimuksessa joko yksin tai yhdistettynä muihin tiedon-
keruumuotoihin. 

3.8.1.  ADA-menetelmä 
Åborg ja muut (2003) kertovat artikkelissaan ADA-menetelmästä, joka on kehitetty ensi-
sijaisesti työterveyshuoltoa tekevien organisaatioiden käyttöön sopivaksi arviointimetodiksi. 
Työterveydenhuollon tarkoituksena on ehkäistä terveys- ja turvallisuusongelmia ja parantaa 
ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Jotta tähän tavoitteeseen päästäisiin, on tärkeää selvittää 
mahdolliset riskitekijät ja -tilanteet mahdollisimman hyvin. Tietokoneiden ja erilaisten 
järjestelmien käyttö on työelämässä lisääntynyt runsaasti. Samalla ne ovat alkaneet myös 
vaikuttaa enemmän käyttäjiin ja työtilanteisiin. Tähän muuttuneeseen työtilanteeseen tarvittiin 
menetelmä, jolla terveydenhuollon ammattilaiset voivat itse arvioida käyttöliittymiäkin osana 
muuta työyhteisön työterveyshuoltoa. Aikaisemmin terveydenhuollossa tutkimusmenetelmänä 
on käytetty haastattelua, kyselyä ja havainnointia sekä näiden yhdistelmiä, mutta nämä eivät 
ole vastanneet terveydenhuollon tarpeisiin käyttöliittymien ja käytettävyyden arvioinnin 
osalta. 

ADA-menetelmän tarkoitus on kuvata työtilanne työympäristö mukaan lukien, jotta tietoja 
voidaan käyttää järjestelmän kehitysprosessissa. Menetelmässä tutkijoina toimivat työterveys-
ammattilaiset, jotka sitten kertovat käytettävyyden ammattilaisille tuloksista ja mahdollisista 
kehityskohteista. Vaikka menetelmä on suunniteltu työterveysammattilaisten käyttöön, voi se 
opettaa myös käytettävyysammattilaisia ottamaan huomioon työympäristön ongelmat. 
Tarkoituksena on selvittää, mikä suhde on työorganisaation, työn sisällön ja stressireaktioiden 
välillä silloin, kun tietotekniikkaa työssään tarvitseva, ammattitaitoinen työntekijä  kokee 
kognitiivista rasitetta tietokoneen käytössä, tai fyysistä rasittumista esimerkiksi hiiren 
pitkäaikaisen käytön tai näytön tuijottamisen seurauksena. 

ADA-menetelmän tavoitteena on tunnistaa ratkaisevat näkökulmat, kun käyttäjä käyttää tieto-
järjestelmää työelämässä:  

 Tarkoituksena on tunnistaa järjestelmän käytettävyysongelmat liittyen puutteellisiin 
toiminnallisuuksiin ja kognitiiviseen työympäristöön. 

 Tarkoituksena on toimia perustana myöhemmille analyyseille ja keskusteluille, jotka 
koskevat järjestelmän parannuksia. 

 Tavoitteena on löytää pahimmat käytettävyysongelmat, ei välttämättä kaikkia ongelmia. 
ADA-menetelmässä yhdistyvät havainnointi-, haastattelu- ja kyselymenetelmät. Haastattelu 
perustuu haastatteluoppaaseen, joka sisältää tietoa käytettävyyden näkökulmista ja neuvoista, 
kuinka käytön havainnointi tulee hoitaa. Oppaassa on valmiita kysymyksiä pohjaksi 
haastattelulle ja tarkkailulle. Esimerkiksi kiinnitetään huomiota siihen, miten ohjelmistossa 
vuorotellaan eri näyttöjen välillä – onko kaikki asiaankuuluva tieto saatavilla samalla 
näytöllä? Käytetäänkö hiirtä vai näppäimistöä tiedon tallennukseen?  

Tutkimus toteutetaan käyttäjän työpaikalla. Se ei käsitä ainoastaan ohjelmistoa, vaan myös 
käyttäjän normaalit työtehtävät ja organisaationäkökulman. Käyttäjän tulee tehdä normaaleja 
työtehtäviä ja käyttäytyä muutenkin mahdollisimman normaalisti havainnoinnin aikana. Itse 
havainnointi ja dokumentointi tehdään nopeasti. Menetelmä ei vaadi ihmisen ja tietokoneen 
välisen vuorovaikutuksen tietämystä, mutta mahdollistaa silti yhtä hyvät tulokset. 
Menetelmää ei voi käyttää kehitysprosessin aikana, vaan vasta sitten, kun järjestelmä on 
käytössä. Kuitenkin tulokset voivat johtaa järjestelmän muuttamiseen. (Åborg et al., 2003) 
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3.8.2.  Muita esimerkkejä 
Yksi tapa soveltaa haastattelua käytettävyysarvioinneissa on käyttää menetelmää nimeltä 
yhteistoiminnallinen arviointi (cooperative evaluation). Menetelmässä loppukäyttäjälle anne-
taan järjestelmän prototyyppi ja häntä pyydetään tekemään annettuja tehtäviä. Tämän jälkeen 
häntä haastatellaan. Kysymykset käsittelevät käytettävyyttä, kohdattuja ongelmia ja mahdol-
lisia parannuksia. Ilmapiiri tulee muodostaa avoimeksi, jotta käyttäjä uskaltaa kritisoida 
järjestelmää. Haastattelumenetelmänä voi käyttää kaikkia kolmea tässä artikkelissa esiteltyä 
haastattelumenetelmää. Strukturoiduissa haastatteluissa käytetään tavallisesti tarkistuslistaa, 
joka sisältää 11 osaa erilaisista käytettävyyden elementeistä mm. näyttöjen selkeydestä, 
palautteesta ja sopivuudesta tehtävään. Tämä on yhteistoiminnallisessa arvioinnissa käyte-
tyistä haastattelumenetelmistä useimmin käytetty, sillä se ohjaa haastattelijaa käymään kaikki 
oleelliset asiat läpi. Haastateltavana voidaan käyttää myös suunnitteluryhmän jäsentä. 
Tutkimustilanteita on hyvä järjestää useita, sillä niin saadaan parempia tuloksia. (Young & 
Stanton, 1999) 

Suomessa tehdyistä tutkimuksista esimerkkinä voi tuoda esille ryhmäkeskusteluna tehdyn 
kvalitatiivisen tutkimuksen, jossa selvitettiin aktiivisten internetin käyttäjien suhtautumista 
Suomi.fi-sivustoon ja sen käytettävyyteen. Tutkimuksessa oli mukana 14 henkilöä, jotka 
jaettiin kahteen ryhmään: aiemmin Suomi.fi -sivustolla käyneisiin ja sivustolla ei-käyneisiin. 
Tutkimus eteni etukäteen suunnitellun haastattelurungon mukaisesti. Runko sisälsi teemoja ja 
avoimia kysymyksiä. Tutkimuksen aikana tehtiin myös testitehtäviä, joiden perusteella 
haastateltavat antoivat palautetta käyttökokemuksistaan. (Taloustutkimus, 2002) 

3.9.  Haastattelu verrattuna muihin tutkimusmenetelmiin 
Suullinen kyseleminen eli haastattelu ja kirjallinen kysely (questionnaire)  ovat kaksi erilaista 
tutkimusmenetelmää. Periaatteessa niillä ei ole suurta eroa ja niillä on englannin kielessä 
yhteinen nimikin, survey. Monissa tilanteissa ne ovatkin vaihtoehtoisia menetelmiä. (Rautio, 
2004) Näin ei kuitenkaan ole aina, sillä niistä löytyy myös eroja, jotka vaikuttavat siihen, 
kumpi tutkimusmenetelmistä kannattaa ennemmin valita. Erikssonin (1986) mukaan lomake-
haastattelu sopii asenteiden ja mielipiteiden tutkimiseen paremmin kuin kysely. Lomake-
haastattelun etuna kyselyyn nähden on se, että haastattelija voi haastattelutilanteessa selventää 
kysymyksiä, joita haastateltava ei ehkä ymmärrä. Yleensä lomakehaastattelulla saavutetaan 
myös parempi vastausprosentti kuin kyselyllä. 

Hirsjärvi ja Hurme (2001) puolestaan esittävät, että haastattelu on tutkimusmenetelmänä 
joustavampi kyselyyn verrattuna.Haastattelussa on myös helpompi motivoida henkilöitä kuin 
kyselyssä. Kuitenkin kysely soveltuu helppoutensa vuoksi paremmin ei-tieteellisiin 
tutkimuksiin. Kyselylomakkeet ovat hiukan menettämässä yleisön mielenkiintoa yleisyytensä 
takia. Erilaisia kyselyjä on niin sähköisessä kuin paperimuodossakin jatkuvasti tarjolla 
ihmisten täytettäväksi. Kyselyn suurimpana etuna on aineiston analyysin helppous verratessa 
haastatteluaineiston analysointiin. Vastaavasti kyselyn heikkoutena ovat valmiiksi 
suunnitellut ja rajalliset vastausvaihtoehdot.  

Havainnointi  mahdollistaa havaintojen tekemisen todellisuudesta silloin kun asiat tapahtuvat. 
Havainnointi ei vaadi verbaalista kommunikointia vaan havaintoja voidaan tehdä myös eleistä 
ilmeistä, liikkeistä, toimintaprosesseista yms. Menetelmä sopii luonnollisesti paremmin tutki-
musmenetelmäksi silloin, kun haastateltavalla on kielellisiä vaikeuksia. (Anttila, 2000) 
Havainnointitilanteet ovat ainutkertaisia eikä asioihin voi palata jälkikäteen, kuten haastatte-
lussa. Siksi videointi on tarpeen menetelmää käytettäessä. Havainnointi mahdollistaa 
kuitenkin sellaisten tietojen saamisen, joista haastateltava ei välttämättä haastattelutilanteessa 
huomaisi/osaisi kertoa. Havainnointi koskee nykyisyyttä, ja haastattelulla voidaan käsitellä 
myös menneisyyttä. (Hirsjärvi & Hurme, 2001) Havainnointi kuitenkin eroaa haastattelusta 
siinä, että havainnoija näkee tutkimuskohteensa oman käsitekehikkonsa läpi, kun taas 
haastateltava voi ilmaista asioita, joista tutkijalla ei ole ennakkoon lainkaan tietoa (Järvinen & 
Järvinen, 2000). 
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3.10.  Yhteenveto 
Haastattelu on niin käytettävyys- kuin muissakin tutkimuksissa tehokas tiedonkeruu-
menetelmä. Käytettävyystutkimuksissa haastattelu on tehokas varsinkin silloin, kun se 
yhdistetään johonkin muuhun tutkimusmenetelmään, esimerkiksi tarkkailuun, tilannetutki-
mukseen tai käytettävyystestiin. Haastattelu, niin kuin kaikki muutkin tutkimusmenetelmät, 
sisältää sekä hyviä että huonoja puolia. Etuna on mm. joustavuus ja vuorovaikutus-
mahdollisuus haastateltavan kannalta. Vastaavasti haasteena tulee nähdä mm. haastattelu-
kysymysten laatimisen vaikeus ja haastattelijan haasteellinen rooli. Tutkimusongelmasta 
riippuen eri eduilla ja haasteilla on erilaiset painoarvot, jotka tulee huomioida. 

Luonnollinen jännitys kuuluu haastattelutilanteeseen. Usein tilanne kuitenkin vapautuu 
jossain vaiheessa. Tilannetta helpottaa entisestään, jos haastateltava pääsee puhumaan 
asioista, joista hän tietää. Tämä mahdollistaa syvällisen keskustelun, joka tuottaa paljon 
aineistoa. Haastattelijan rooli on erittäin keskeinen haastattelun toteuttamisessa ja sen onnistu-
misessa. Hyväksi haastattelijaksi ei kuitenkaan synnytä, vaan sellaiseksi tuleminen vaatii 
aikaa ja työtä. 

Käytettävyystutkimuksessa ihmisen ajatukset selviävät parhaiten häneltä itseltään kysymällä 
(Nielsen, 1993). Usein ihmiset puhuvat paremmin tuntemuksistaan kuin kirjoittavat. Varsin-
kin, jos arvioitavassa järjestelmässä on todella paljon heikkouksia tai hyviä puolia, siitä on 
helppoa kertoa. Toisaalta Nielsen tuo esille, että kaikki eivät uskalla antaa palautetta esimer-
kiksi tietokoneisiin liittyen, sillä he voivat luulla itse tehneensä virheen tai luulevat etteivät 
yksinkertaisesti osaa käyttää järjestelmää. Tällöin käyttäjä ei välttämättä uskalla antaa 
palautetta. Vähäisen käyttökokemuksen vuoksi käyttäjä ei aina myöskään tiedä, että asiat 
voisivat sujua paremmin tai helpommin. Tällaisissa tapauksissa luultavastikin havainnoinnin 
yhdistäminen haastatteluun tarjoaisi pelkkää haastattelua parempia tuloksia. 
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4Fokusryhmät 
 Leena Parviainen 

Fokusryhmät on puolistrukturoitu ryhmähaastattelu- tai ryhmäkeskustelutilanne, jota 
ohjailee haastattelija eli moderaattori. Fokusryhmiä voidaan käyttää konseptisuunnit-
telussa ja -tutkimuksessa alustavaan ideointiin tai konseptin tarkentamiseen. Käyttö-
liittymäsuunnittelussa ja -tutkimuksessa menetelmä sopii esimerkiksi visuaalisen 
ilmeen, pinnanjakojen, terminologian ja toimintalogiikan ideointiin ja tarkentamiseen 
sekä käyttöliittymän uudelleensuunnittelussa aikaisemman version parannusehdo-
tusten tuottamiseen. Fokusryhmien käyttö vaatii kokenutta moderaattoria, sopivan 
ryhmähaastattelutilan käyttöä, huolellisesti valittuja osanottajia ja joustavaa tilanteiden 
hallintaa. Menetelmällä voidaan tutkia käytettävyyttä myös markkinointitutkimuksen 
tai yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen yhteydessä, jos tutkimuksen tavoitteena on 
useamman eri näkökulman tarkastelu. Näin voidaan tehdä esimerkiksi tuotekonsep-
toinnissa, markkinapositioinnissa (kohderyhmätutkimuksessa) tai käyttäjäpersoona-
tutkimuksessa. Fokusryhmillä saadaan tietoa ryhmämerkityksistä, merkitysten 
luomisen ryhmädynamiikasta ja ryhmien sisäisistä normeista, minkä tutkimiseen 
fokusryhmät on erityisen käyttökelpoinen menetelmä. Menetelmän vahvuuksia ovat 
monipuolinen laadullinen aineisto suhteellisen lyhyessä ajassa ja joustava 
haastattelutapa. Heikkouksia ovat osallistujien lausuntojen mahdollinen epä-
luotettavuus ryhmätilanteen vaikutuksesta, määrällisen aineiston puute, tilastollinen 
epäpätevyys ja tulosten laadun riippuvaisuus moderaattorin taidoista ja motivaatiosta. 
Fokusryhmillä ei myöskään voida mitata tai validoida mitään. 

6 4 

4.1. Johdanto 
Fokusryhmät on laadullinen tutkimusmenetelmä, jota käytetään yhteiskunta- ja ihmistieteissä 
sekä käytettävyystutkimuksessa. Lyhyesti kuvailtuna kyseessä on puolistrukturoitu (semi-
structured) ryhmähaastattelu- tai ryhmäkeskustelutilanne, jota ohjailee haastattelija eli 
moderaattori (moderator, facilitator). Fokusryhmiä voidaan käyttää konseptisuunnittelussa ja 
-tutkimuksessa alustavaan ideointiin tai konseptin tarkentamiseen esimerkiksi käyttötapojen ja 
konseptiin liittyvien arvojen ja normien osalta. Käyttöliittymäsuunnittelussa ja -tutkimuksessa 
fokusryhmät sopivat muun muassa visuaalisen ilmeen, pinnanjakojen, terminologian tai 
toimintalogiikan ideointiin ja tarkentamiseen. Käyttöliittymän tai koko tuotteen uudelleen-
suunnittelussa menetelmää voidaan käyttää parannusehdotusten tuottamiseen. 

Tutkimusmenetelmänä fokusryhmät sai alkunsa Columbian yliopistossa soveltavan yhteis-
kuntatieteellisen tutkimuksen yksikössä 1940-luvulla. Kyseessä on varsin vanha ja vakiin-
tunut menetelmä, jota aluksi käytettiin muihin kuin käytettävyystutkimuksiin, kuten kaupalli-
seen markkinointitutkimukseen ja sota-ajan propagandan vastaanottotutkimukseen. Menetel-
mällä oli myös alkuvaiheessa määrällinen luonne: fokusryhmiin osallistujat ilmaisivat reak-
tioitaan asioihin positiivisesti tai negatiivisesti äänestämällä kahdella painikkeella, ja tuloksia 
analysoitiin määrällisesti. Tähän lähtökohtaan tyytymätön Robert Merton uudisti menetelmän 
kehittämällä fokusryhmissä käytettävän haastattelukäytännön, joka vakiintui ajan mittaan – 
näin saatiin subjektiivisia näkemyksiä ja laadullista aineistoa analysoitavaksi. Merton ja 
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Kendall (1946) kuvailivat haastattelumenetelmänsä artikkelissa ”The focused interview”, joka 
myöhemmin julkaistiin samannimisenä monografiana (Bloor et al., 2001). Tästä julkaisusta 
sai alkunsa toinenkin nykyään hyvin suosittu haastattelumenetelmä, teemahaastattelu 
(focused interview).  

1960-luvulla fokusryhmiä alettiin käyttää uudelleen nimenomaan kaupalliseen markkinointi-
tutkimukseen, ja sen suosio kasvoi. Fokusryhmien käyttö jakautui kahtia puhtaasti kaupalli-
seen ja julkisen sektorin käyttämään markkinointitutkimukseen. Näiden ohella voidaan vielä 
erottaa fokusryhmien käyttö akateemisesti muihin tarkoituksiin kuin markkinointiin. Menetel-
mästä tuli kustannusmielessä skaalautuva: voitiin tarkoituksenmukaisesti säädellä tutki-
muksen kalleutta tutkimusaineiston laadulla, analyysin syvyydellä ja vertailun laajuudella 
(Bloor et al., 2001). Kuvassa 1 on esitetty fokusryhmien sovellusalueiden tyypilliset laajuus-
erot skaalautuvuuden suhteen: akateeminen tutkimus pyrkii tyypillisesti laajapohjaisempaan 
ja syvällisempään tutkimusotteeseen kuin markkinointitutkimus, erityisesti kaupallinen 
markkinointitutkimus, joka voi olla soveltavaa, pragmaattista ja vähemmän teoreettista. 

  

 

 

Skaalautuvuus 
(aineiston laatu, analyysin syvyys, vertailun laajuus) 

Kuva 1: Fokusryhmien sovellusalueet. 

Nykyään fokusryhmät on erittäin suosittu tutkimusmenetelmä erityisesti markkinointitutki-
muksessa, mutta myös käytettävyystutkimuksessa, jos mukaan luetaan konseptointi. Menetel-
mää käsitteleviä kursseja, konferensseja, ammattijulkaisuja ja Internet-sivustoja on runsaasti. 
Erityisesti Yhdysvalloissa se on kukoistavaa liiketoimintaa ja pelkästään fokusryhmiä vetäviä 
ammattilaismoderaattoreita on arvioitu olevan yli tuhat (Bloor et al., 2001). 

Seuraavassa esitellään, mihin tutkimustarkoituksiin fokusryhmiä voidaan käyttää ja millaista 
tietoa tällä menetelmällä voidaan saada selville. Fokusryhmien läpivienti esitellään käytän-
nönläheisesti vaihe vaiheelta, keskittyen seikkoihin, joita olisi hyvä ottaa huomioon mene-
telmää käytettäessä. Lopuksi fokusryhmiä vertaillaan muihin käytettävyystutkimusmene-
telmiin heikkouksineen ja vahvuuksineen. 

4.2. Fokusryhmien käyttötarkoituksia 
Fokusryhmillä saadaan tietoa ryhmämerkityksistä, merkitysten luomisen ryhmädynamiikasta 
ja ryhmien sisäisistä normeista, mikä on ehkä tärkein fokusryhmien anti. Fokusryhmiä 
voidaan silti käyttää muuhunkin kuin ryhmäreaktioiden selvittämiseen. Sillä voidaan valmis-
tella myöhempää tutkimusta, täydentää muilla menetelmillä saatavia tuloksia tai laajentaa 
tutkimusotetta.  

Fokusryhmien käyttämistä yksinään  kritisoidaankin usein (Bloor et al., 2001; Nielsen, 1997). 
Syyt ovat moninaiset: fokusryhmillä ei voida saada yksilöitä koskevaa tietoa, koska kyse on 
ryhmätilanteesta, ja ihmisten antamat lausunnot voivat olla epäluotettavia sekä sosiaalisen 
tilanteen vaikutuksesta että yleisemminkin tilannesidonnaisuutensa vuoksi. On myös havaittu 
ero siinä, mitä ihmiset sanovat ja tekevät, joten haastatteluita tulisi aina täydentää toimintaa ja 
tuotteen todellista käyttöä tutkivalla menetelmällä, esimerkiksi käytettävyystestauksella. 
Kärjistetysti sanoen fokusryhmillä saadaan selville, pitävätkö tutkimukseen osallistujat 
tuotteesta, mutta ei voida selvittää, osaisivatko he käyttää sitä (Nielsen, 1997).  

Fokusryhmien käyttötarkoituksia käytettävyystutkimuksessa: 
 esitutkimusvaiheen (pre-study) tiedonkeruu; uusien tai vähän tutkittujen käyttäytymis-

normien tutkiminen, 

Akateeminen  
tutkimus 

Julkisen sektorin  
markkinointitutkimus 

Kaupallinen  
markkinointitutkimus 
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 kontekstuaalisen aineiston kerääminen esimerkiksi kyselylomakkeen laatimista varten, 
 kohderyhmän käyttämien ilmausten selvittäminen (käyttöliittymän kieli), 
 aikaisemman analyysin syventäminen, aikaisempien mahdollisesti ristiriitaisten tai yllät-

tävien tulosten selittäminen, aikaisempien tutkimustulosten kyseenalaistaminen (ei 
kuitenkaan tulosten validointi; haastattelu ei ole validi testi millekään tutkimustulokselle 
tai toiselle tutkimusmenetelmälle), ja 

 osallistava tutkimus: fokusryhmän osallistujat mukana moderoimassa haastattelu-
tilanteita. 

Osallistavassa tutkimuksessa etuina voivat olla vertaismoderaattorin parempi hyväksyttävyys, 
uskottavuus ja parempi ymmärrettävyys. Hän puhuu haastateltavien kieltä ja ymmärtää, mitä 
he todella tarkoittavat. Fokusryhmän jäsenet voivat olla myös mukana analysoimassa tai 
kommentoimassa analyysin tuloksia (Bloor et al., 2001). Tällainen vertaismoderointi voisi 
tulla kyseeseen erityisesti alakulttuureja, pitkälle erikoistuneita ammattiryhmiä, eri yhteis-
kuntaryhmiä tai sukupolvia tutkittaessa (esimerkiksi extreme-urheilijat, kirurgit, maan-
viljelijät tai vanhukset). Alakulttuurien ja tutkijasta sosiaalisesti kaukana olevien erityis-
ryhmien kieli, yhteiset merkitykset ja puhetavat voivat olla tutkijalle täysin saavuttamatto-
missa. Jos haastateltava toteaa tutkitun tuotteen olevan ”tosi old-skool” tai ”pätö vehe... 
meleko köppäänen”, ei tutkija voi kovin helposti kasvojaan menettämättä tarkentaa, mitä 
haastateltava tarkoitti. Hienovaraisemmin alakulttuurin kieltä ja piilomerkityksiä voi tulkita 
osallistuvan vertaismoderaattorin  kautta. 

Fokusryhmä voidaan hyvin yhdistää käytettävyystutkimuksena markkinointitutkimukseen tai 
yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen, jos se sopii tutkimuksen tavoitteisiin. Markkinointi-
orientoituneessa käytettävyystutkimuksessa fokusryhmiä voidaan käyttää esimerkiksi tuote-
konseptointiin, markkinapositiointiin (kohderyhmätutkimukseen) ja käyttäjäpersoonatutki-
mukseen. Yhteiskunnallisesti orientoituneessa käytettävyystutkimuksessa se sopii esimerkiksi 
teledemokratiatutkimukseen tai verkkoasiointitutkimukseen. Ylipäätään fokusryhmien avulla 
voidaan hyvin tutkia mitä tahansa inhimillistä toimintaa, johon liittyy yhteisesti tuotettuja tai 
säädeltyjä arvoja, normeja, käytäntöjä, uskomuksia, asenteita jne., koska ryhmäkeskustelu-
tilanteessa saadaan niitä esiin ja osittain pystytään saamaan selville niiden rakentumis-
mekanismeja ja taustalla piileviä syitä.  

Fokusryhmät on hyvä keino saada selville käyttäjien tarpeita, mieltymyksiä, subjektiivisia 
reaktioita ja toiminnallisuusideoita tuotteiden ja palvelujen kehitystä varten. Jos osallistujat 
eivät itse keksi toiminnallisuuksia, heille voi tarjota esimerkkejä ja ehdotuksia ja pyytää heitä 
kommentoimaan niitä. Usein on epärealistista odottaa, että fokusryhmään osallistujat pystyi-
sivät keksimään täysin tuoreita ideoita. Brinckin ja muiden (2002) näkemyksen mukaan 
sellaisista toiminnoista tai tuotteista, joita ei ole vielä olemassa, on vaikea sanoa mitään kovin 
konkreettista, tai spekuloida kuinka usein tai miten sitä käyttäisi. Bruseberg ja McDonagh-
Philp (2002) edustavat hieman toisenlaista kantaa. He käyttivät fokusryhmiä uusien ideoiden 
kehittelyyn ja testaamiseen. Ihmisten luovuuden vapautti se, kun kehotettiin ajattelemaan mitä 
tuote voisi olla tulevaisuudessa. Rajoittuminen nykytekniikkaan voi rajoittaa uusien ideoiden 
syntymistä.  

Joka tapauksessa käyttäjien ideat ja mielipiteet ovat arvokkaita. Osallistujia voidaan pyytää 
arvioimaan käyttöliittymien visuaalista ulkoasua, tai vertailemaan tutkittavia tuotteita tai 
palveluja kilpailevien tuotteiden tai palvelujen kanssa. Fokusryhmään osallistuvia voidaan 
pyytää kertomaan ensivaikutelmista, ulkoasun tuottamista mielikuvista jne. Heille voidaan 
jopa esittää useita näkymiä, joiden välillä voidaan liikkua, yksinkertaisia käyttöliittymä-
malleja tai valmiita palveluja. Fokusryhmien avulla näistä voidaan saada erilaista tietoa kuin 
käytettävyystestauksella. Kun perinteisessä testauksessa huomio kiinnittyy tehtävänratkaisuun 
ja toimintalogiikkaan, fokusryhmässä osallistujilta saadaan helpommin kommentteja yleisestä 
konseptista vahvuuksineen ja heikkouksineen, visuaalisesta ilmeestä, nimeämisistä jne. 
(Brinck et at., 2002).  



 

56  Lepe Parviainen 

4.2.1.  Fokusryhmät tuotekehityksen eri vaiheissa  
Fokusryhmiä voi käyttää kaikissa suunnitteluvaiheissa. Projektin alkuvaiheessa fokusryhmillä 
voidaan tutkia konseptia, alustavia ideoita, käyttöliittymän kieltä ja terminologiaa tai tuotteen 
sosiaalista tarvetta. Kun prototyyppejä tai suunnitteluehdotuksia on olemassa, niitä voidaan 
vertailla fokusryhmissä ja kerätä niistä mielikuvia ja mielipiteitä (Brinck et al., 2002).   

Valmiin tuotteen tai palvelun sosiaalista hyväksyttävyyttä ja käyttötapoja voidaan myös tutkia 
fokusryhmillä. Myöhäisemmässä vaiheessa tehtävät tutkimukset tuottavat konkreettisempaa ja 
yksityiskohtaisempaa tietoa tutkimuksen kohteesta (Brinck et al., 2002).  

4.2.2.  Virtuaaliset fokusryhmät 
Virtuaaliset fokusryhmät (virtual focus groups) ovat tietokoneavusteisesti Internetin välityk-
sellä tapahtuvia fokusryhmätutkimuksia. Niitä ei kuitenkaan tulisi pitää tavanomaisen kasvok-
kain tapahtuvan menetelmän korvaajana, vaan täydennyksenä fokusryhmätutkimuksen perin-
teeseen. Toistaiseksi niiden kehitys ja yleistyminen on ollut vähäistä (Bloor et al., 2001). 

Virtuaalisissa fokusryhmissä on selviä käytännön eroja kasvokkaiseen tutkimustilanteeseen. 
Keskustelu on tietokonevälitteistä, joten jonkinasteinen anonymiteetti  on mahdollista. 
Osallistujat voivat sijaita eri puolilla maailmaa, tosin aivan maailmanlaajuista tutkimusta ei 
ole mahdollista tehdä yhtäaikaisesti aikaerojen vuoksi. Aineiston tallennus suoraan tekstinä 
on mahdollista, ja tutkimusta voidaan tehdä sekä synkronisesti että epäsynkronisesti; tutkimus 
voi ajallisesti kestää esimerkiksi viikkoja ja osallistujia voi olla useita kymmeniä samassa 
fokusryhmässä. Kustannuksiltaan virtuaaliset fokusryhmät, erityisesti kansainväliset, ovat 
huomattavasti edullisempia kuin kasvokkaiset ryhmähaastattelut. Virtuaalinen läsnäolo ja 
suhteellinen anonymiteetti voi rohkaista paljastamaan hyvin henkilökohtaisiakin asioita ja 
vähentää haastattelijan vaikutusta keskustelun kulkuun. Moderaattori voi tarpeen tullen pysy-
tellä ”näkymättömissä” vain tarkkaillen ja esittää ohjailevia tai tarkentavia kommentteja ja 
kysymyksiä ryhmälle. Haittoina menetelmässä ovat rajoittuneisuus Internetiä käyttävään 
populaatioon ja vaikeus tulkita tiedon luotettavuutta esimerkiksi pelkän tekstin perusteella. 
Ylipäätään haittapuolina ovat sanattoman viestinnän puuttuminen ja osallistujia koskevat 
vaatimukset riittävän sujuvaan tietotekniikan käyttöön (Bloor et al., 2001).  

Virtuaalisilla fokusryhmillä saatuun tietoon vaikuttavat osaltaan erilaisten tietokonevälitteis-
ten keskustelumahdollisuuksien keskinäiset erot ja sovelluskohtaiset toimintojen erot, jotka 
heijastuvat sosiaaliseen dynamiikkaan, keskustelutapoihin jne.  Bloorin ja muiden (2001) 
mukaan Murray (1997) oli tutkimuksessaan huomannut tutkijan esittämien kysymysten 
johtaneen pikemminkin siihen, että fokusryhmäläiset vastasivat kysymykseen vuorotellen 
suoraan tutkijalle, eikä toistensa kanssa keskustelemalla.  

4.3. Menetelmän vaiheet 

4.3.1. Osallistujien rekrytointi ja fokusryhmien muodostaminen 
Osallistujien rekrytoinnissa täytyy kiinnittää huomiota otoksen kattavuuteen (Brinck et al., 
2002). Tässä kohtaa täytyy huomata, että pyrkimys pitäisi olla laadulliseen kattavuuteen – että 
fokusryhmiin osallistuisi mahdollisimman monenlaisia kohderyhmään kuuluvia henkilöitä – 
eikä tilastolliseen edustavuuteen tai otoskokoon (ASA, 1997; Bloor et al., 2001). Menetelmä 
ei vaadi monimutkaista tutkimukseen osallistujien otantatekniikkaa. Perusjoukosta eli popu-
laatiosta voidaan ottaa näyte (non-probability sample), joka on harkintaan – ei satunnais-
otantaan – perustuva otos. Haastattelumenetelmissä osallistujien seulonta ja valinta on kriitti-
sempää kuin vaikkapa lomakekyselyissä, joissa on mahdollista tavoittaa suurempia ihmis-
ryhmiä (Brinck et al., 2002).  
Osallistujien valinnassa käytetään usein osallistujien seulontalomaketta (screener).  Lomak-
keeseen määritellään kysymykset, joilla on tutkimuksen kannalta merkitystä osallistujien 
taustatietoina. Jos osallistujien täytyy esimerkiksi kuulua johonkin kohderyhmään tai käyttäjä-
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profiiliin, on tätä ryhmää kuvaavat väitteet operationalisoitava reaalimaailmassa esiintyviksi 
muuttujiksi. Tutkittava asia on siis saatava mitattavaan muotoon ja ilmaistava kysymys- tai 
väitelausein seulontalomakkeessa. Tyypillisiä seulontalomakkeen kysymyksiä ovat 
demografiset tiedot, suhtautuminen tutkittavaan ilmiöön tai sitä lähellä oleviin ilmiöihin, 
aiempi osallistuminen tutkimuksiin, kulutus- ja käyttötottumukset jne.   

Ryhmiä muodostettaessa voidaan valita kahdesta perusstrategiasta, joita on havainnollistettu 
kuvassa 2. Jos ryhmiä on 
tulossa vain vähän, voidaan 
jokaiseen ryhmään pyrkiä 
kokoamaan heterogeeninen 
edustus kohderyhmästä, ja 
täten varmistaa laadullinen 
kattavuus. Jos taas ryhmiä on 
riittävän monta kattamaan 
suunnilleen kaikki kohde-
ryhmän osajoukot, voidaan 
kuhunkin fokusryhmään koo-
ta mahdollisimman homo-
geeninen otos. Tällöin kun-
kin ryhmän tulokset toden-
näköisesti poikkeavat toisis-
taan ja ryhmien tuloksia 
täytyy analysoida sen mukai-
sesti (Brinck et al., 2002). 

Ryhmien muodostuksessa tulisi ottaa huomioon muutamia seikkoja, jotka vaikuttavat ryhmä-
dynamiikkaan, keskustelun laatuun, vuorovaikutuksen tasapuolisuuteen ja jopa tulosten 
luotettavuuteen. Osallistujat eivät saisi olla liian erilaisia, jotta yhteisiä merkityksiä ja mieli-
piteitä on mahdollista ylipäätään muodostua fokusryhmäkeskustelussa. Henkilöitä, joiden 
mielipiteet poikkeavat hyvin paljon toisistaan, ei pitäisi tietoisesti valita samaan ryhmään. 
Konfliktitilanteet voivat nimittäin aiheuttaa mielipahaa tai vaivautuneisuutta ryhmän jäsenille. 
Ennalta olemassa olevia sosiaalisia ryhmiä voidaan hyvin käyttää, mutta silloin on moderaat-
torin oltava tarkkana, ettei riko jo muodostunutta ryhmädynamiikkaa. Porukassa saattaa olla 
tyyppi, jota kaikki pitävät vitsiniekkana, tai tyyppi, joka normaalistikin pitää tapanaan hallita 
keskustelua. Tällaisia asetelmia ei pitäisi yrittää muuttaa, koska se tekisi tilanteesta sosiaa-
lisesti epäluontevan kaikille. Tutussa ryhmässä keskustelu voi olla luonnollisempaa ja usein 
(kokonaisten) ryhmien rekrytointi on helpompaa (Bloor et al., 2001).  

Joissakin kulttuureissa tai sosiaalisissa ryhmissä voi olla matala kynnys perua luvattu 
tutkimukseen osallistuminen. Suomessa sitä kuitenkin tapahtuu verrattain harvoin ja silloinkin 
yleensä vain hyvästä syystä. Silti kannattaa rekrytoida aina joitakin ylimääräisiä osallistujia. 
Jos kaikki saapuvatkin paikalle, osalle voi ilmoittaa, ettei heitä tällä kertaa tarvittukaan ja 
antaa heille silti osallistumispalkkiot – tästä tuskin loukkaantuu kukaan.  

Sopiva ryhmän koko voi vaihdella tutkimusaiheen mukaan, mutta yleisesti 6–8 osallistujaa 
ryhmää kohti on pidetty hyvänä määränä. Joskus on ehdotettu sopivaksi määräksi jopa 6–12, 
mikä tuntuu ryhmätutkimustilanteeseen liian suurelta määrältä. Pienemmissä ryhmissä 
keskustelu voi olla syvällisempää ja intiimimpää kuin suuremmassa ryhmässä, jossa taas 
runsas ideointi voi onnistua paremmin. Pienessä ryhmässä kaikki saavat paremmin suun-
vuoron, suuressa ryhmässä hiljaisemmat voivat turhautua. Suuremmat ryhmät ovat hankalam-
pia hallita ja työläämpiä purkaa ja analysoida aineiston runsauden ja rönsyilevyyden vuoksi. 
Käytännössä ryhmäkoko voi toki määräytyä myös käytännön järjestelyjen (tilakoko, valmiin 
ryhmän koko, aikataulujen yhteensopivuus) kautta (Bloor et al., 2001). Osallistujien 
valinnasta ja ryhmien muodostamisesta kerrotaan myös luvussa 18 (Anttonen). 

 
Kuva 2: Ryhmien muodostamisstrategiat. 
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4.3.2.  Tutkimustilanteen valmistelu 
Fokusryhmien, kuten muidenkin tutkimusmenetelmien läpivientiä on syytä harjoitella ja 
tutkimusprotokollaa eli kysymysten ja tehtävien listaa testata pilottitutkimuksella. Näin 
voidaan varmistua siitä, että haastattelukysymyksiin on mahdollista vastata suunnitellussa 
ajassa ja että moderaattori pystyy ohjaamaan keskustelua rakentavaan suuntaan. Jokainen 
ryhmätilanne on kuitenkin ainutlaatuinen, eikä ennalta voi koskaan täysin tietää, mitä voi 
tapahtua. Moderointi on helpompaa, kun erilaisia tilanteita on käyty läpi ennen varsinaisia 
fokusryhmiä. Tehtäviä voidaan myös tarpeen mukaan jakaa kahden tutkijan välillä niin, että 
toinen hoitaa moderoinnin ja toinen tekee muistiinpanoja, jolloin molemmat voivat keskittyä 
omaan tehtäväänsä paremmin.  

Pilottitutkimukseen voidaan rekrytoida joko oikeaa kohderyhmää edustavia henkilöitä tai 
käyttää esimerkiksi oman yrityksen sisäisiä henkilöitä. Näiden tulisi kuitenkin olla tutkittavan 
asian suhteen riippumattomia, jotta asiantuntemus tai intressit eivät pääse liikaa vaikuttamaan 
pilottitutkimuksen kulkuun. Pilottitutkimuksella saatuun aineistoon voidaan suhtautua samalla 
tavalla kuin muissakin tutkimusmenetelmissä, esimerkiksi käytettävyystestauksessa. Mikäli 
tutkimusasetelmaa ei ole tarpeen muuttaa pilotin ja varsinaisten tutkimusten välillä ja 
muutenkin voidaan katsoa, ettei tilanteen harjoittelumaisuus ole vaikuttanut tuloksiin, voidaan 
pilottitutkimuksella saatua aineistoa hyvin käyttää osana lopullista tutkimusaineistoa. Lisäksi 
edellytyksenä on tietenkin, että pilottiin osallistuneet henkilöt edustavat kohderyhmää. Tämän 
päätöksen tekeminen vaatii tietenkin kylmää harkintaa ja periksiantamattomuutta; tulokset 
pitää pystyä myös hylkäämään lopullisesta aineistosta, jos aihetta on.   

Tutkimustila täytyisi valita niin, että se on hiljainen, häiriötön ja mahdollistaa arvioitavien 
tuotteiden tai prototyyppien esittelyn osallistujille. Tilassa tulisi olla mieluusti pöytä, jonka 
ympärillä osallistujat voivat istua mukavasti ja nauttia virvokkeita. Havainnoijille eli obser-
voijille täytyy järjestää paikat joko samasta tilasta osallistujien kanssa tai läheisestä 
huoneesta, josta voidaan havainnoida ryhmätilannetta esimerkiksi yksisuuntaisen lasin läpi tai 
monitoreista. Myös mahdollisesta näkymättömästä havainnoinnista täytyy aina mainita 
osallistujille.  

4.3.3.  Tutkimustilanteen läpivienti 
Fokusryhmäsessio on parasta aloittaa esittäytymisillä. Usein osallistujia jännittää hieman, ja 
esittäytyminen voi vapauttaa tunnelmaa ja auttaa kaikkia osallistumaan keskusteluun alusta 
alkaen. Moderaattorin on hyvä pitää nimilappu esillä koko ajan, jotta osallistujien ei tarvitse 
muistaa hänen nimeään. Luottamuksellisuuden lisäämiseksi voi olla tarpeen korostaa 
osallistujien anonymiteettisuojaa ja tutkimustulosten luottamuksellisuutta, että niitä ei 
julkaista missään tai paljasteta esimerkiksi haastateltavien työnantajille (Brinck et al., 2002). 
Nämä lupaukset täytyy tietenkin myös pitää. 

Tilanteen aluksi voidaan tarjota virvokkeita ja pientä naposteltavaa, jotta tunnelma olisi 
leppoisa ja ryhmän kesken tulee samalla pientä vuorovaikutusta ja epävirallista keskustelua. 
Jos tilanteen arvioidaan kestävän yli kaksi tuntia, voidaan välillä pitää lepotauko. Tässä täytyy 
kuitenkin käyttää harkintaa, jos on olemassa riski, että useat poistuvat tutkimuksesta tauon 
aikana (esimerkiksi töiden pariin työpaikallaan). Fokusryhmätutkimukseen osallistujat ovat 
mukana vapaaehtoisesti, joten heillä on oikeus keskeyttää ja poistua, jos niin haluavat. 
Yleensä fokusryhmätutkimukset kestävät 1–4 tuntia, harvemmin kuitenkaan yli kaksi tuntia. 
(ASA, 1997; Brinck et al., 2002; Mayhew, 1999). 

Ammattilaismoderaattorit ovat tottuneita viemään läpi ryhmätilanteita ja rohkaisemaan 
kaikkia osallistumaan keskusteluun. Kokenut moderaattori voi jopa tahallisesti yllyttää osal-
listujia pieniin kiistoihin, jotta erilaiset näkemykset tulisivat esiin ja niille haettaisiin perus-
teluja. Kenenkään tunteita ei kuitenkaan saisi antaa loukata eikä kiistely saa mennä liian 
pitkälle. Haastatteluteknisesti on hyvä käyttää avoimia kysymyksiä, joihin ei voi vastata vain 
”kyllä” tai ”ei”. Haastattelukysymykset voivat olla joko strukturoituja eli tiukasti johonkin 
tutkimuksen kohteeseen liittyviä tai hyvin löyhiä, teemojen kaltaisia. Joka tapauksessa niiden 
tulisi olla selkeästi muotoiltuja, helposti ymmärrettäviä ja neutraaleja (eivät johdattele). 
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Kysymykset tulisi esittää sellaisessa järjestyksessä, että yleiset kysymykset edeltävät 
tarkempia kysymyksiä ja vähemmän intiimit kysymykset henkilökohtaisempia kysymyksiä. 
(ASA, 1997; Bloor et al., 2001)  

Tilanteesta tehdyt muistiinpanot voidaan havainnollistaa ja koodata jo samalla, kun muistiin-
panoja tehdään. Tutkija voi esimerkiksi piirtää osallistujista numeroidun istumakartan ja 
numeroida kommentit sen mukaan. Suorat lainaukset tulee merkitä lainausmerkein. Hyvät 
ideat tai tärkeät, toistuvat havainnot voidaan merkitä vaikka tähdellä tai laatikoida. Olipa 
merkintätapa millainen tahansa, muistiinpanoja on hyvä visualisoida johdonmukaisesti, jotta 
analyysi nopeutuu ja helpottuu. 

Tutkimustilanteen aluksi tai lopuksi voidaan käyttää lomakekyselyä. Lomakkeella voidaan 
kerätä demografisia taustatietoja ja esimerkiksi tietoa osallistujan mieltymyksistä ja elämän-
tavasta (Brinck et al., 2002).  

Fokusryhmiä pidetään yleensä useampia kuin yksi, tyypillisesti ehkä 3–5. Ryhmien kokoon-
tumisia voidaan myös jatkaa niin kauan, kunnes uutta tietoa ei enää tunnu tulevan esille ja 
vanhat havainnot vain toistuvat (Brinck et al., 2002). 

4.3.4.  Fokusryhmien tallennus 
Fokusryhmätilanne voidaan tallentaa joko ääni- tai videonauhoille. Eettisistä syistä nauhoi-
tuksesta on kerrottava osallistujille. Äänen nauhoittaminen on yleensä huomaamattomampaa; 
mikrofonit voidaan kätkeä tilaan niin, etteivät ne jatkuvasti muistuta nauhoituksesta, vaikka 
session aluksi onkin kerrottu, että tilanne nauhoitetaan. Yleensä ääninauhoitus riittää. Se 
voidaan tarvittaessa litteroida eli purkaa aineisto äänitteeltä kirjalliseen muotoon tai käyttää 
nauhaa muistiinpanojen tukena. Jos yksikin ryhmätilanteeseen osallistuja kieltäytyy nauhoi-
tuksesta, täytyy tehdä ryhmälle selväksi, että tilannetta ei myöskään nauhoiteta.  

Videonauhoituksella voidaan tallentaa eleitä ja ilmeitä. On kuitenkin melko vaikea nauhoittaa 
koko tilannetta niin, että kaikki osallistujat näkyisivät nauhalla samalla tavalla. Myös video-
kamerat voidaan kätkeä nurkkaan tai peililasin taakse, jolloin nauhoittaminen on huomaama-
tonta (Brinck et at., 2002). Nauhoitukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä pohditaan luvussa 21 
(Koskinen). 

4.3.5.  Aineiston analyysi 
Fokusryhmillä saadaan aineistoksi haastattelumateriaalia, joka koostuu fokusryhmään osallis-
tujien kommenteista. Aineiston analyysimenetelmiä on ainakin neljä (Bloor et al., 2001): 

 litterointiin (transcription) perustuva analyysi, 
 nauhoituksiin perustuva analyysi, 
 muistiinpanoihin perustuva analyysi, ja 
 muistinvarainen analyysi. 

Näistä ensimmäinen on kaikkein aikaavievin ja metodisesti tiukin, eikä sitä yleensä käytetä 
muualla kuin akateemisessa tutkimuksessa. Haastattelumateriaali litteroidaan eli puretaan 
äänitteeltä kirjalliseen muotoon ja analysoidaan kaikkine huokauksineen, naurahduksineen ja 
äänensävyineen. Merkitysten tulkinta korostuu tässä analyysitavassa. Nauhoituksiin perustu-
vassa analyysitavassa kuunnellaan ja katsellaan ääni- tai videonauhoja tarkasti, mutta ei 
tarkastella litteroitua aineistoa. Yleinen käytäntö fokusryhmiä vetävillä ammattilaismode-
raattoreilla on kahden jälkimmäisen menetelmän yhdistäminen; ryhmän moderaattori eli 
haastattelija käyttää muistiinpanojaan apuna selostaessaan suullisesti tuloksia raportoijalle 
muistinvaraisesti. Raportoija kirjoittaa raportin selostusten ja muistiinpanojen pohjalta 
tutkimuksen tilaajalle, mahdollisesti yhdistelemällä eri ryhmiä moderoineiden haastatte-
lijoiden selostuksia.  
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4.4.  Fokusryhmien vertailua muihin menetelmiin  
Teemahaastattelulla ja fokusryhmillä on yhteinen perusta Mertonin ja Kendallin (1946) 
menetelmäkuvauksessa, ja niillä on edelleenkin yhtymäkohtia. Molemmat pyrkivät pääse-
mään syvälle tutkittavan ajatuksiin ja mielipiteisiin. Haastattelun aikana tulisi saada haasta-
teltava ”retrospektiivisen introspektion” tilaan (Merton & Kendall, 1946), eli tarkkailemaan 
järjestelmällisesti omaa ajattelua, siinä hetkessä ja takautuvasti. Analyysimenetelmänä 
alkuperäisessä menetelmäkuvauksessa korostettiin analyyttistä induktiota eli eroavaisuuksien 
havaitsemista eri ryhmien välillä (Bloor et al., 2001). Puolistrukturoidusta haastattelusta eli 
teemahaastattelusta kerrotaan lisää luvussa 3 (Vuorela).  

Yksilöhaastattelujen  ja fokusryhmien erona on osallistujien määrä, josta seuraa menetelmille 
ominaisia piirteitä. Kun haastatellaan yhtä henkilöä kerrallaan, hänen mielipiteisiinsä eivät 
vaikuta ryhmän mielipiteet ja ryhmäkäyttäytyminen. Ryhmässä ihmisten on yleensä helpompi 
olla samaa mieltä enemmistön kanssa kuin esittää eroavia mielipiteitä. Fokusryhmien etuna 
yksilöhaastatteluihin nähden voidaan pitää yksilöiden esittämien ideoiden eteenpäin kehittelyä 
pidemmälle kuin yksilöhaastatteluissa. Toisaalta haittana voi olla keskustelun harhailu pois 
tutkimusaiheesta sellaisiin aiheisiin, joista on helppoa tai mielenkiintoista puhua (ASA, 1997; 
Brinck et al., 2002). Muista ryhmähaastatteluista kerrotaan luvussa 3. 

Fokusryhmät voivat olla edullisempi vaihtoehto etnografialle. Silläkin saadaan tietoa 
sosiaalisesti muodostuvista merkityksistä ja normeista. Jos taas halutaan tietoa ryhmäkäyttäy-
tymisestä tai asenteista, on yleensä parempi käyttää syvähaastatteluja  tai lomakekyselyjä, 
koska fokusryhmätutkimuksessa ryhmien sisäiset vaihtelut yksilöiden välillä tulevat heikosti 
esille (Bloor et al., 2001). Fokusryhmiä ei voi käyttää, jos halutaan yleistettävää tai tilastolli-
sesti vertailukelpoista dataa, koska ryhmät eivät ole tilastollisesti kattavia. Fokusryhmiä ei voi 
käyttää mittaamaan asenne-eroja, tuntemusten voimakkuutta tai käyttäytymismallin toistu-
vuutta. Silloin parempi vaihtoehto olisi lomakekysely suuremmalle satunnaisotannalla 
valitulle joukolle. (ASA, 1997) Lisätietoa etnografiasta on luvussa 5 (Vuorinen) ja kysely-
lomakkeista luvussa 2 (Vanhala). 

Fokusryhmiä voidaan käyttää täydentämään muita menetelmiä monimenetelmätutkimuksessa 
tai ns. triangulaatiossa (määrällisten ja laadullisten menetelmien yhdistelyssä), mutta sitä ei 
voi käyttää muiden menetelmien tulosten validointiin. (Bloor et al., 2001)  

Lomakekyselyjä käytettäessä fokusryhmien avulla voidaan tehdä taustatutkimusta jo ennen 
lomakkeiden laatimista. Samoin fokusryhmät soveltuu apumenetelmäksi kyselytutkimusten 
tulosten tulkintaan tai kriittiseen uudelleenarviointiin. (ASA, 1997; Bloor et al., 2001) 

Fokusryhmät on myös keino palautteen antamiseen tutkimustuloksista tutkittaville. Näin 
alustavien tutkimustulosten analyysiä voidaan syventää ja laajentaa, mutta ei kuitenkaan 
pitäisi yrittää varmistaa tulosten oikeellisuutta, eli validoida tuloksia. Validointia neuvotaan 
välttämään siksi, että osallistujilla ei välttämättä ole riittävää kriittisyyttä tai etäisyyttä asiaan, 
jotta he pystyisivät arvioimaan tulosten oikeellisuutta. Lisäksi mielipiteiden on havaittu 
vaihtelevan kontekstin mukaan. (Bloor et al., 2001)  

Vaikka tulosten validointia kehotetaankin välttämään, palautteen antamisesta voisi olla hyötyä 
erityisesti pitkittäistutkimuksessa, jos halutaan varmistaa tulosten epävarmojen tulkintojen 
oikeansuuntaisuutta ja uudelleenohjata tutkimusta palautteen avulla. Fokusryhmillä voidaan 
tällöin tutkia, vastaako tähän asti muodostettu tutkijan käsitys aihepiiristä tutkittavien 
käsitystä, tunnistavatko he vastanneensa tutkijalle niin kuin hän on tulkinnut. Fokusryhmä-
menetelmän käyttö tähän tarkoitukseen vaatii silti erityistä harkintaa tutkijalta, koska 
haastattelu ei ole validi testi millekään tutkimustulokselle. Aikaisempien tutkimusten tulokset 
pitäisi validoida esimerkiksi käytettävyystestaamalla. Testeissä nähdään, toimivatko käyttäjät 
tuotteen kanssa niin kuin haastatteluaineiston perusteella voitaisiin olettaa, tai tuntuuko 
vaikkapa haastattelussa hyvänä pidetty toiminnallisuus enää toteutettuna järkevältä. 

Fokusryhmiä voidaan käyttää myös osallistavan tutkimuksen apuvälineenä, kuten edellisessä 
kohdassa selostettiin. Yksi keino tähän on käyttäjäpersoonien (user personas) yhdistäminen 
fokusryhmätutkimukseen. Tällöin luodaan kuvitteellisia mutta mahdollisimman toden-
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mukaisia persoonankuvauksia tuotteen tai palvelun oletetuista käyttäjistä eli kohderyhmän 
edustajista. Näiden kuvausten mukaisia henkilöitä rekrytoidaan ja heidät otetaan mukaan 
fokusryhmiin. Tutkimussessioita voidaan pitää useita eli tehdä pitkittäistutkimusta ja kohde-
ryhmän edustajat voivat osallistua niihin toistuvasti. Samalla osallistujat voivat antaa 
palautetta aiempien sessioiden tutkimustuloksista ja arvioida tuloksia omalta osaltaan. Halut-
taessa pitkittäiseen tutkimukseen osallistuvat voivat ottaa osaa fokusryhmän moderointiinkin. 

4.5.  Fokusryhmien vahvuudet ja heikkoudet 
Fokusryhmillä on seuraavanlaisia vahvuuksia: 

 saadaan rikasta laadullista aineistoa, 
 saadaan suhteellisen lyhyessä ajassa monipuolista tietoa tutkimusaiheesta, 
 moderaattori voi keskustelun edetessä joustavasti jatkaa aiheista, jotka nousevat 

odottamattomasti esiin, ja 
 menetelmä ei vaadi monimutkaista tutkimukseen osallistujien otantatekniikkaa. 

Fokusryhmien heikkouksia puolestaan ovat muun muassa: 
 tulosten laatu riippuu suuresti moderaattorin taidoista ja motivaatiosta, 
 ei saada määrällistä aineistoa, 
 koska otos (tai näyte) ei ole edustava eikä satunnaisotannalla valittu, tulokset eivät ole 

tilastollisesti päteviä tai yleistettäviä, 
 menetelmällä ei voida mitata tai validoida mitään, ja 
 epäluonnollinen tilanne tuntemattomien ihmisten kanssa ja ryhmädynamiikka vaikuttavat 

ihmisten ilmoittamiin mielipiteisiin; ihmiset eivät kerro luotettavasti toiminnastaan itse 
eivätkä ole tutkimustilanteessa tietoisia alitajuisista motiiveistaan (koko menetelmä on 
kyseenalaistettu tällä perusteella, ks. esimerkiksi Nielsen, 1997).  

Vaikka fokusryhmät onkin alun perin markkinointitutkimuksen menetelmä, se ei silti tarkoita, 
että sen hyödyntäminen käytettävyystutkimusmenetelmänä olisi väärinkäyttöä. Fokusryhmistä 
onkin tehty käytettävyystutkimukseen paremmin sopivia muunnelmia. Käyttötilanteita 
voidaan esimerkiksi havainnollistaa näyttelemällä, jolloin tuotteen käytöstä voidaan havaita 
konkreettisesti erilaisia piirteitä. Fokusryhmään osallistujien kommentteja voidaan kategori-
soida eriväristen ”hattujen” avulla, jotka auttavat keskittymään vuorotellen vaikkapa tuotteen 
mahdollisuuksiin, heikkouksiin ja uusiin ideoihin tuotteen tiimoilta (Sato & Salvador, 1999). 
Fokusryhmät on muuntuva menetelmä, kuten jo Mertonin varhaiset radikaalit uudistukset 
osoittivat; se täytyy vain ottaa käyttöön ja muokata kunkin käytettävyystutkimuksen tarkoi-
tukseen sopivaksi. 
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5Etnografia 
Kimmo Vuorinen 

Etnografia on tutkimusmenetelmä, jota käytetään yhteisöjen kulttuuristen järjestelmien 
tutkimiseen. Se liitetään perinteisesti etenkin antropologiaan ja sosiaalitieteisiin. 
Etnografinen tutkimus koostuu yleensä aidossa ympäristössä tehtävästä kenttätyöstä, 
joka sisältää osallistuvaa havainnointia, haastatteluja ja muita tiedonkeruutapoja. 
Tutkimuksen yksityiskohdat vaihtelevat paljon tilanteen mukaan, ja itse tutkijalla on 
tutkimuksessa aina hyvin suuri merkitys. Tiedonkeruun lisäksi etnografiaan kuuluu 
aina myös aineiston kuvailu ja analyysi. Käytettävyystutkimuksessa etnografian avulla 
pyritään ymmärtämään käyttöympäristöä ja käyttäjiä – heidän tarpeitaan, käytäntöjään 
ja sosiaalisia prosessejaan. Luvun tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva etno-
grafiasta menetelmänä ja pohtia, millä tavoin sen käyttö soveltuu käytettävyys-
tutkimukseen. Luvussa käsitellään etnografisen tutkimuksen suunnittelua, kulkua ja 
tulosten analyysiä. Mukana on muutamia lähdekirjallisuudesta poimittuja ohjeistuksia 
ja esimerkkejä, joiden avulla etnografian roolia ja mahdollisuuksia käytettävyys-
tutkimuksessa pyritään havainnollistamaan. Lisäksi esitellään joitakin soveltavia 
etnografisia menetelmiä, joita hyödynnetään käytettävyystutkimuksessa. 

5  

5.1. Johdanto 
Etnografia (ethnography) on laadullinen tutkimusmenetelmä, jota käytetään useilla tieteen-
aloilla tutkimaan erilaisten yhteisöjen kulttuurisia järjestelmiä. Etnografia ei ole mikään yksit-
täinen tiedonkeruumenetelmä vaan pikemminkin tutkimuksen tyyli, jossa tavoitteena on 
ymmärtää ihmisten toimintaa ja sen sisältämiä sosiaalisia merkityksiä tietyssä ympäristössä. 
Vaikka itse tutkimuksen yksityiskohdat saattavat vaihdella, etnografinen tutkimus sisältää 
yleensä luonnollisissa olosuhteissa tehtävää periodimaista kenttätyötä sen kulttuurin tai 
ryhmän parissa, joka on tutkimuksen kohteena. Ajatuksena on tietoinen kohteeseen sisälle 
meneminen, siihen henkilökohtaisesti tutustuminen, havainnointi ja oppiminen. (Anderson, 
1992). 

Etnografisen tutkimuksen tekijä eli etnografi (ethnographer) toimii eräänlaisena kääntäjänä 
tai välittäjänä kohteen ja tutkimustulosten välillä. Kenttätyön avulla saadaan selville, mitä 
ihmiset tekevät; tutkijan tehtävänä on analysoida ja tulkita tuloksia. Etnografia ei ole koskaan 
puolueetonta, vaan tutkijan rooli vaikuttaa merkittävästi lopullisiin tuloksiin (Blomberg et al., 
1993).  

Sana etnografia merkitsee kirjaimellisesti ihmisen kuvaamista tai ihmisestä kirjoittamista. 
Perinteisesti etnografiaa on käytetty tutkimusmetodina etenkin antropologiassa ja sosiaali-
tieteissä. Yleensä etnografia ja antropologia onkin liitetty hyvin tiiviisti yhteen. Tulkinnasta 
riippuen etnografia voidaan nähdä joko antropologian sovellusalana tai metodologisena lähes-
tymistapana. Käytännössä etnografia on käsitteenä melko yleinen ja epämääräinen; käsitettä 
käytetään paljon monenlaisten kenttätutkimusmenetelmiä hyödyntävien tutkimusten yhtey-
dessä.  
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Tässä työssä käsitellään etnografiaa käytettävyystutkimuksen näkökulmasta. Etnografiaa 
käytetään muun muassa ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksen ja etenkin tietokone-
avusteisen yhteistyön tutkimiseen. Yleensä etnografian käyttö astuu kuvaan järjestelmän 
vaatimusten määrittelyn ja suunnittelun yhteydessä; silloin kun tarkoituksena on tutustua 
siihen ympäristöön ja niihin ihmisiin, jotka ovat järjestelmän kohderyhmänä. Etnografiasta 
voi olla hyötyä myös olemassa olevien järjestelmien tutkimisessa jatkokehitystä tai 
käytönseurantaa varten (Gilmore, 2002; Hughes et al., 1994).  

Etnografia on kehittynyt antropologian1 vieraiden kulttuurien tutkimusten yhteydessä. Mene-
telmän kehittäjänä pidetään yleisesti puolalaista Bronislaw Manilowskia, joka vuosina 1913–
1916 tutki syrjäisten Trobriandin saarten asukkaiden elämää ja samalla ”keksi” kenttätyön ja 
sen tulosten etnografisen analyysin niiden moderneissa muodoissa antropologisena 
tutkimusmenetelmänä. (Anderson, 1997) 

Sosiaalitieteisiin etnografia on levinnyt 1930-luvulla niin kutsutun symbolisen interaktio-
nismin2 välityksellä. Everett Hughes käytti etnografisia kenttätutkimusmetodeja 1930-luvun 
Chicagon kaupunkilaiselämän ja sen ilmiöiden tutkimiseen. Toisin kuin aiemmin, kohteena ei 
ollut vieras, esiteollinen kulttuuri vaan ympäristö, joka oli jossain määrin tuttu sekä tutkijoille 
että tutkimuksen lukijoille – kohteena olivat siis ”niiden” sijasta ”me”. Sittemmin etnografisia 
menetelmiä on hyödynnetty eri tieteenaloilla useisiin aiheisiin liittyen. Tutkimuksen kohteina 
on ollut muun muassa jengejä, ammattiryhmiä, lahkoja, oikeusistuntoja, työyhteisöjä ja 
lukuisia muita sosiaalisesti järjestyneitä ryhmiä ja ympäristöjä, joilla on omat toiminta-
mallinsa ja kulttuurinsa (Anderson, 1997; Hughes et al., 1992). 

1980-luvulta lähtien on käytettävyystutkimuksen ja sitä kautta myös järjestelmänkehityksen 
parissa noussut kiinnostus sosiologian ja muiden tieteenalojen kuten psykologian metodien 
soveltamiseen. Lähtökohtana on yleensä tarve ymmärtää järjestelmän käyttäjiä sekä käyttö-
ympäristöä. Käytettävyystutkimuksessa etnografiaa käytetään ensisijaisesti pyrittäessä 
hankkimaan tietoa tuotteen tai järjestelmän käyttäjistä luonnollisessa sosiaalisessa ympä-
ristössä.  

Etnografiasta on johdettu joitakin soveltavia tutkimusmenetelmiä, kuten tilannetutkimus 
(contextual inquiry) (Heikkilä, luku 6). Käytettävyystutkimuksen piirissä on kehitetty myös 
useita soveltavia metodologioita, joista muutamia käsitellään kohdassa 5.4. 

Tässä työssä käydään ensin läpi etnografian tavoitteet, käytetyt menetelmät ja tulosten analy-
sointitavat yleisellä tasolla. Sen jälkeen tarkastellaan etnografiaa käytettävyystutkimuksen 
näkökulmasta, pohditaan sen etuja ja esitetään ohjeistuksia menetelmän käytöstä. Lisäksi 
esitellään menetelmän sovelluksia ja vertaillaan etnografiaa muihin menetelmiin.  

5.2. Etnografian tavoitteet 
Etnografian pääasiallinen tavoite on yleensä yhteisöjen kulttuuristen järjestelmien kuvailu. 
Sanan kulttuuri tarkka määrittely on kohtalaisen hankalaa. Esimerkiksi Masseyn (1998) 
mukaan se on jotain, mikä ”koostuu tietyistä arvoista, käytännöistä, suhteista ja määritel-
mistä”. Tutkittaviin asioihin kuuluvat muun muassa ryhmän ja sen jäsenten väliset suhteet ja 
vuorovaikutus, kulttuurin sisäiset toimintatavat ja normit sekä ryhmän jäsenten tietämys ja 
taidot. Tutkimusmuotona etnografiaa käytetään tuottamaan yksityiskohtaisia kuvauksia 
sosiaalisten toimijoiden kokemuksista ja toiminnasta rajatussa kontekstissa. Etnografia yrittää 
selvittää, mitä tietoa ihmiset käyttävät kuvatessaan kokemuksiaan ja mikä muokkaa heidän 
                                                      
1 Antropologia on tieteenala, joka tutkii ihmiskuntaa sekä ihmisten menneitä ja nykyisiä elämäntapoja 
ja kulttuureja. 
2 Symbolinen interaktionismi on 1900-luvun alussa Chicagon koulukunnassa kehitetty näkemys 
ihmisen sosiaalisuudesta, jonka mukaan ihmisten keskeinen vuorovaikutus on luonteeltaan symbolista. 
Ihmisen mieli on sisäistä symbolista toimintaa ja ihmisen minäkäsitys syntyy sosiaalisesti tarkaste-
lemalla itseä toisten näkökulmasta. Symbolinen interaktionismi on kiinnostunut kulttuurin roolista 
ihmisen toiminnan muokkaajana ja ihmisten keskinäisestä vuorovaikutuksesta (Anttila, 2000). 
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käytöstään. Esimerkki etnografisesta tutkimuksesta voisi olla työyhteisön työtapojen ja 
normien kuvailu järjestelmän suunnittelua varten. 

Yksi etnografian käytön puolesta esitetyistä argumenteista johtaa juurensa kritiikistä 
muuttuja-analyyttisiä ja kvantitatiivisia metodeja (kuten kokeellisia tutkimuksia ja kysely-
tutkimuksia) kohtaan (Hammersley & Atkinson, 1995; Hughes et al., 1992). Koska näiden 
tutkimusmenetelmien tiedonkeruuprosessi on strukturoitu, on esitetty, että tutkijan oletta-
mukset määrittävät aineistoa liikaa. Lisäksi kokeellisia tutkimuksia on kritisoitu yrityksestä 
suoristaa sosiaalisia ilmiöitä lainomaisiin säännönmukaisuuksiin. Keinotekoisissa olo-
suhteissa (kuten kontrolloiduissa kokeissa) aikaansaadut tutkimustulokset saattavat johtaa 
kyseenalaisiin yleistyksiin ja tulosten etääntymiseen tosielämän sosiaalisista konteksteista 
(Hughes et al., 1992). 

Eskola ja Suoranta (1998) tiivistävät ja luonnehtivat etnografista tutkimusta seuraavasti: 
 Ihmisten toimintaa tutkitaan pääosin jokapäiväisissä tilanteissa. 
 Tutkimusaineistoja kerätään monista eri lähteistä. Pääasiallisimmat tiedonlähteet ovat 

havainnoinnin eri muodot, keskustelut ja haastattelut. 
 Tietojen keräys on ennalta suhteellisen määräämätöntä ja strukturoimatonta. Tietojen 

analysoinnissa ei käytetä valmiita luokituksia. Tutkimusta ohjaavat tutkijan tiedostetut ja 
tiedostamattomat ennakkokäsitykset. 

 Tutkimuskohteena on usein jokin yksittäinen tilanne tai jonkin ryhmän toiminta. 
 Aineiston analyysissa tarkastellaan aineiston sisältämiä merkityksiä ja ihmisten toimin-

nan mieltä tai tavoitteita. Raportoinnissa tulokset esitetään pääasiassa kirjallisina 
kuvauksina ja selityksinä. 

Etnografisille tutkimuksille on tyypillistä se, että tutkimussuunnitelmat ovat yleensä aluksi 
väljiä ja kiinteytyvät ajan myötä. Usein varsinaiset tutkimuskysymyksetkin muotoutuvat 
vasta, kun tutkija on seurannut tutkittavaa kohdetta jo jonkin aikaa. Tällä varmistutaan siitä, 
että kysymykset ovat relevantteja kohteeseen nähden ja kasvaisivat yhteisön sisältä päin 
(Anttila, 2000). Kuitenkin käytettävyystutkimuksessa on yleensä jokin selkeä tavoite, kuten 
järjestelmän suunnittelu tai sen käytettävyyden parantaminen. Siksi nämä tutkimukset lähtevät 
hieman eri tavoitteesta. Seuraavassa kohdassa käsitellään etnografisen tutkimuksen 
suunnittelua ja toteutusta yleisesti. Etnografisista käytettävyystutkimuksista ja niiden 
suunnittelusta puhutaan enemmän kohdassa 5.4.  

5.3. Etnografiset tutkimusmenetelmät 
Etnografisessa tutkimuksessa itse tutkijalla on merkittävä rooli. Yleisimmin käytetyt tutki-
mustavat ovat osallistuva havainnointi sekä haastattelut. Tutkimusaineisto perustuu yleensä 
omakohtaiseen kokemukseen luonnollisessa toimintaympäristössä sekä ihmistoimijoiden 
havainnointiin. Tutkittavista ihmisistä käytetään myös nimitystä informantti (informant), joka 
merkitsee sananmukaisesti tiedon antajaa tai välittäjää.  

Käytettävyystutkimuksessa sanoja etnografia, kenttätutkimus ja etnografinen tutkimus käyte-
tään usein toistensa synonyymeinä. Etnografia ei kuitenkaan koskaan koostu yksinomaan 
kenttätyöstä. Pelkkä osallistuvan havainnoinnin käyttö tutkimuksessa ei myöskään tee siitä 
etnografiaa – myös tulosten analysointi on olennainen osa etnografista tutkimusta (Anderson, 
1997). 

Etnografisen tutkimuksen tulokset ovat aina monella tapaa välittyneitä. On tutkijan vastuu ja 
tehtävä määrätä, mitä on relevanttia havaita ja mitä ei. Tutkimukselle on tyypillistä se, että 
tutkija omaksuu aloitusvaiheessa mahdollisimman vähän ennakko-odotuksia tutkittavasta 
kohteesta (poikkeuksena esimerkiksi uudelleenarvioiva etnografia, kohta 5.5.4.). Analyysi 
lähtee siitä, mitä tutkimuksen kohteet eli ihmiset oikeasti tekevät jokapäiväisesti luonnolli-
sessa ympäristössään. Etnografiassa aineiston keruu ja analyysi eivät ole erilliset, toisiaan 
seuraavat vaiheet, vaan molempia tehdään koko ajan kenttätyön aikana. Analyysi ohjaa myös 
tiedonkeruun kulkua ja suuntaa koko tutkimuksen ajan (Hughes et al., 1992). 
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Suunniteltaessa etnografisia tutkimuksia ei yleensä pyritä löytämään kohteeksi keskiverto-
käyttäjiä vaan ihmisiä laidasta laitaan. Omintakeisia käyttäjiä pidetään kiinnostavina, koska 
he usein pystyvät tarjoamaan kiinnostavaa tietoa (Gilmore, 2002). Vaikka tällöin tiedon 
soveltaminen yleistettävänä tutkimustuloksena voi olla ongelmallista, erilaiset käyttäjät voivat 
tuoda esiin yllättäviä asioita tai erikoisia tarpeita. Varsinaista “keskivertokäyttäjää” ei pyritä 
löytämään siksikään, että todellisuudessa sellaistahan ei ole olemassa, vaan kaikilla käyttäjillä 
on yksilölliset tarpeensa. Toisin kuin esimerkiksi psykologisissa tutkimuksissa, käyttäjien 
suurta määrää ei välttämättä pidetä tärkeänä eikä tilastolliseen merkitsevyyteen pyritä. 
Etnografiassa tutkitaan mieluummin pientä määrää käyttäjiä huolellisesti kuin suurta joukkoa 
yleistyksiin pyrkien. 

Yleisenä nyrkkisääntönä aineiston kerääminen ei perustu tutkittavien kohteiden tai infor-
manttien lukumäärään vaan tutkimuksen syvällisyyteen ja monipuolisuuteen. Tutkijan täytyy 
kuitenkin pystyä välittämään lukijalle, millaisesta kulttuurisesta todellisuudesta tutkittavassa 
ympäristössä on kyse. Siksipä informanttien lukumäärä, demografinen profiili sekä haastatte-
lujen ja havainnoinnin kesto pitäisi kuvailla. Liiallista subjektiivisuutta pyritään välttämään 
antamalla etnografisen tutkimuksen lukijalle runsaasti mahdollisimman tarkkoja ja eläviä 
kuvauksia kohteesta. 

5.3.1. Kenttätyö 
Keskeisin tapa kerätä aineistoa etnografisessa tutkimuksessa on kenttätyö (field work). 
Kenttätyössä etnografi joko elää tai vierailee toistuvasti tutkittavien parissa. Pitkän aikaa 
kestävissä etnografisissa tutkimuksissa on oleellista se, että havainnointi tapahtuu ajalliset 
vaihtelut huomioon ottaen. Esimerkiksi työympäristön sesongin tai vuorokaudenajan vaihte-
lun aiheuttamat muutokset tulisi ottaa huomioon tulosten keräämisessä ja analysoinnissa 
(Germain, 1993).   

Blomberg ja muut (1993) määrittelevät tutkijan roolin etnografisessa kenttätyössä niin, että 
tutkija   

 tutkii toimintaa luonnollisissa olosuhteissa, 
 omaksuu kokonaisvaltaisen näkökulman siitä, että toiminta voidaan ymmärtää vain siinä 

kontekstissa, jossa se tapahtuu, 
 pyrkii kuvailevaan ymmärtämiseen määräävän sijasta, ja 
 omaksuu tutkimuksen osanottajien näkökulman. 

Kenttätyötä tekevän tutkijan tehtävä on päästä sisälle yhteisöön ja tehdä siitä havaintoja. 
Etnografi on tutkimuksessaan kiinnostunut muun muassa yhteisön sosiaalisista käytännöistä, 
tietämyksestä, uskomuksista, asenteista ja toimintamalleista. Tehdessään kenttätyötä esi-
merkiksi työpaikalla tutkija viettää aikaa työympäristössä ja havainnoi sen tapahtumia ja 
toimintaa. Käytännössä tutkija esimerkiksi havainnoi työntekoa ja sen käytäntöjä, seuraa 
kokouksia, tutustuu työvälineisiin ja työtiloihin sekä haastattelee työntekijöitä (Hughes et al., 
1992; Ormerod et al., 2003). 

Kenttään tutustuessaan tutkijan kannattaa pohtia sellaisia seikkoja kuten pukeutumistaan, 
osallistumisensa laajuutta ja muistiinpanojen tekemiseen liittyviä käytännön asioita. 
Kenttätyön toteutumiseksi tutkijan tulee pyrkiä pääsemään sisälle sopiviin tilanteisiin, jotta 
voisi havainnoida toimintoja, ihmisiä ja fyysistä ympäristöä kokonaisvaltaisesti. Tämä saattaa 
vaatia valmistelua tai erityisjärjestelyjä. Mikäli mahdollista, tutkijan tulisi pyrkiä tutustumaan 
kohteeseen etukäteen helpottaakseen havainnointia. Yhteisöön sisälle pääseminen saattaa 
tilanteesta riippuen vaatia erityisiä ponnisteluja tai valmisteluja. Tutustuminen kohteeseen ja 
avoimuus tutkijan roolista lisäävät luottamusta tutkijan ja kohteiden välille, mikä on usein 
tärkeää tutkimuksen onnistumisen kannalta. Mitä intensiivisempi ja monipuolisempi 
vuorovaikutussuhde tutkijan ja tutkittavan välille syntyy, sitä parempia tulkintoja voi tutkija 
tehdä (Anttila, 2000). 

Yleensä etnografi on ainakin aluksi noviisi tutkittavassa ympäristössä. Tämä mahdollistaa 
sen, että hän voi tehdä sellaisia havaintoja ja kysyä sellaisia kysymyksiä, joita ekspertit eivät 
normaalisti pystyisi tekemään. Tutkimuksessa on kuitenkin aina se riski, että tutkija muuttuu 
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ympäristön natiiviksi ja sitä kautta menettää herkkyytensä puolueettomien ja analyyttisten 
havaintojen tekemiseen. Siksi etnografille suositellaan säännöllisin väliajoin etääntymistä 
kohteesta. Osallistuvana havainnoijana tutkijan on hyvä olla välillä sisällä tapahtumissa ja 
välillä tarkkailla niitä ulkopuolisen silmin saadakseen kuvan kokonaisuudesta. Paradok-
saalisesti etnografin tulee päästä lähelle kohdetta voidakseen tehdä tehokkaita havaintoja ja 
hyviä tulkintoja, mutta hän ei voi tulla liian asiantuntevaksi tutkittavassa ympäristössä, jotta ei 
menettäisi kykyään olla objektiivinen. (Hughes et al., 1992; Järvinen & Järvinen, 2000). 

Etnografi saattaa kohdata tutkimuksessaan monenlaisia haasteita tai esteitä. Esimerkiksi 
Harperin (2000) mukaan toimistotyö on usein hyvin rutiininomaista ja yksitoikkoista ja työn-
tekijöitä on vaikea saada puhumaan tehtävistään, koska he eivät pidä niitä tai niistä puhumista 
kovin kiinnostavana. Tähän auttaa se, että etnografi itse kokeilee työtehtävien tekemistä. Se 
auttaa työntekijöitä huomaamaan, että tutkija on aidosti kiinnostunut heidän työstään ja antaa 
tutkijalle mahdollisuuden havainnoida myös omaa työskentelyään. Harper käyttää termiä 
”virkaanastuminen”, millä hän tarkoittaa sitä hetkeä, jolloin työympäristön jäsenet hyväksyvät 
etnografin osaksi työympäristöä ja alkavat kohdella tätä yhtenä omistaan ulkopuolisen sijasta.  

Vaikka etnografinen tutkimus ei lähtökohdiltaan sisällä muita oletuksia, kuin että tutkimuksen 
kohteena oleva ympäristö on sosiaalisesti järjestynyt, painopistettä tarkennetaan vastauksena 
tutkijan tekemiin havaintoihin ja tapahtumiin tutkimuksen edetessä. Tutkijan tulee koko ajan 
reflektoida omaa työtään ja tarvittaessa siirtää painopistettä sen mukaan, mitä jo saaduista 
tuloksista ilmenee. Dray ja muut (2002) korostavat palaverien ja reflektoinnin merkitystä. 
Esimerkiksi päivittäin on hyvä kerätä yhteen päivällä saatu aineisto ja pohtia sitä. Jos 
tutkijoita on useita, heidän on hyvä keskustella ja analysoida saatua aineistoa ja tuloksia 
mahdollisimman usein keskenään. 

Kuten monissa muissakin tutkimustyypeissä, etnografiassa tutkimuksen yksityiskohdat kuten 
kesto sekä informanttien määrä ja laatu määräytyvät paljolti tilanteen ja tutkimuksen 
tavoitteiden mukaan. Yleisluonteisia ohjeita hyvien havainnointien ja tulosten aikaansaami-
seksi ei siis voi antaa. Usein etnografi onkin hieman liian omillaan tutkimuksen suunnittelun 
kanssa. Kohdassa 5.4.3. esitellään muutamia ohjeita, joita eri tutkijat ovat antaneet etno-
grafisia käytettävyystutkimuksia varten. 

5.3.2. Tiedonkeruumenetelmät 
Osallistuva havainnointi (participatory observation) on keskeisin etnografisessa kenttätyössä 
käytettävä tiedonkeruumenetelmä. Se voidaan jakaa neljään päätyyppiin sen mukaan, onko 
tutkijan rooli julkinen vai ei ja onko tutkija vuorovaikutuksessa havainnoitavan kanssa vai 
toimiiko hän ainoastaan tarkkailijana. Päätyypit ovat täydellinen havainnoija, havainnoija 
osallistujana, osallistuja havainnoijana ja täydellinen osallistuja. Taulukkoon 1 on koottu 
katsaus erilaisiin havainnointityyppeihin (Germain, 1993). 

Havainnoinnissa on tärkeää, että tutkija pyrkii etsimään erilaisia tilanteita. Esimerkiksi 
toimistotyössä pöydän ääressä tehtävä rutiinityö ei sinällään tarjoa kovin monipuolisesti 
havainnoitavaa, mutta kokouksissa ja jopa kahvipöytäkeskusteluissa saattaa tulla esiin mielen-
kiintoista tietoa. Näiden monipuolinen havainnointi auttaa tutkijaa myös ymmärtämään niitä 
konteksteja, joissa varsinaiset työtehtävät tehdään (Harper, 2000). 

Tutkijan ollessa täydellinen havainnoija hän on joko näkyvä tai näkymätön tarkkailija. Vaikka 
hän saattaa olla näkyvä kohteelle, hän ei ole vuorovaikutuksessa havainnoitavien kanssa (vrt. 
tarkkailija käytettävyystestissä tai keskusteluryhmää sivusta seuraava henkilö). Ongelmaksi 
muodostuu tällöin se, että tilanteessa aineiston keruu rajoittuu täysin ulkopuoliseen havain-
nointiin. Havainnointia, jossa tutkija ei ole vuorovaikutuksessa kohteensa kanssa, kutsutaan 
myös luonnolliseksi havainnoinniksi (naturalistic observation). 

Havainnoijan ollessa osallistujana sekä tutkijan rooli että tavoitteet ovat julkisia kohteelle. 
Osallistuja havainnoijana -strategian omaksuminen tekee tutkijan roolin osittain salaiseksi; 
tutkijan toiminta ja mielenkiinnon kohteet eivät välttämättä ole julkisia, vaikka hänen roolinsa 
tutkijana onkin kohteen tiedossa. Tämän havainnointityypin ongelmana on se, että kohteet 
voivat olla epäluuloisia tai haluttomia yhteistyöhön, mikä saattaa rajoittaa aineistoa.  
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Tutkijan toimiessa täydellisenä osallistujana hänen identiteettinsä on tarkoituksellisesti 
salattu, jotta hän voisi osallistua mahdollisimman tasavertaisena jäsenenä ryhmän toimintaan 
ja jotta havainnoijan vaikutus tutkittavaan ilmiöön pystyttäisiin minimoimaan. Salailun takia 
täydellisen osallistujan lähestymistapa on eettisesti kaikista arveluttavin, mutta sen käyttö 
saattaa olla perusteltua tilanteissa, joissa tutkijan roolin paljastuminen saattaisi haitata 
tutkimusta (Germain, 1993). 

Taulukko 1: Havainnointityypit (Germain, 1993). 

 Täydellinen  
havainnoija 

Havainnoija  
osallistujana 

Osallistuja  
havainnoijana 

Täydellinen 
osallistuja 

Tutkijan  
osallistuminen 

Ei osallistu Osallistuu Osallistuu Osallistuu 

Tutkijan rooli Julkinen tai 
salainen 

Julkinen Julkinen Salainen 

Tutkijan  
tavoitteet 

Julkinen tai 
salainen 

Julkinen Salainen Salainen 

Havainnointi-
tyypin ongelmat 

Aineiston keruu 
rajoittuu 
ulkopuoliseen 
havainnointiin 

- Kohteiden 
epäluuloisuus 
saattaa rajoittaa 
aineistoa 

Eettisiä ongelmia 

Käytännössä useimmat etnografiset tutkimukset yhdistävät erilaisia havainnointityyppejä ja 
muita tiedonkeruumenetelmiä, kuten haastatteluja. Etnografiaan soveltuvat kaikenlaiset haas-
tattelutyypit avoimesta strukturoituun. Haastattelun pyrkimyksenä on saada mahdollisimman 
selkeä kuva tutkittavasta kohteesta haastateltavan näkökulmasta. Haastatteluissa ja keskus-
teluissa on tärkeää se, että tutkija pyrkii saamaan sellaista tietoa josta on hyötyä tutkimuksen 
kannalta. Haastattelujen suunnittelua ja toteutusta käsitellään enemmän luvussa 3 (Vuorela). 

Kun tutkija sekä haastattelee käyttäjiä että tarkkailee heitä työssään, saatava aineisto on moni-
puolisempaa kuin jos käytettäisiin vain jompaakumpaa tiedonkeruumenetelmää. Tarkkaile-
malla käyttäjää voidaan saada selville sellaista tietoa jota käyttäjä ei välttämättä osaa tai halua 
pukea sanoiksi, ja toisaalta haastattelemalla käyttäjää saadaan selville paitsi mitä käyttäjät 
tekevät, myös miten he toimintansa kokevat. 

Kenttätyön ja haastattelujen lisäksi aineistoa voidaan täydentää tutkimalla artikkeleita, valo-
kuvia ja filmejä tai saatavilla olevaa muuta kirjallista ja kuvallista aineistoa (Germain, 1993). 
Käynnit tutkimuspaikoilla voidaan videoida tai nauhoittaa, mutta se ei kuitenkaan ole välttä-
mätöntä. Valokuvien ja videoiden avulla voidaan kuvata havainnollisesti esimerkiksi sellaisia 
työympäristön ominaisuuksia, joita on vaikea ilmaista yksinomaan sanallisesti. Lisäksi niiden 
käyttö havainnollistaa tulosten esittämistä ja lisää tutkimuksen luotettavuutta (Rose et al., 
1995). 

Vaikka etnografiassa keskitytään yleensä laadullisen tiedon keräämiseen, tutkimuksissa 
saadaan usein myös määrällistä tietoa, jonka kerääminen on useissa tapauksissa suotavaa. 
Esimerkiksi McClard ja Somers (2000) kuvailevat tutkimusta, jossa tutkittiin kannettavan 
Internet-laitteen käyttöä. Tutkijat saivat laadullista tietoa havainnoimalla ja haastattelemalla 
käyttäjiä heidän kotonaan ja määrällistä tietoa laitteisiin asennettujen seurantaominaisuuksien 
kautta. 

5.3.3. Tulosten esittäminen ja analyysi 
Etnografia on menetelmänä yleinen ja sillä voidaan tutkia monenlaisia kohteita. Etnografi ei 
vain kerää ”faktoja”, sillä ennen pitkää hänen täytyy olla valikoiva kerätessään aineistoa, joka 
liittyy tutkimusongelmaan. Vaikka etnografian pääpaino on kohteen kuvailussa, sen eräs 
tehtävä on selvittää ja analysoida miten ja millä tavoin kohde on sosiaalisesti järjestynyt. 
Aineiston analyysissa tarkastellaan aineiston sisältämiä merkityksiä ja ihmisten toiminnan 
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mieltä tai tavoitteita. Raportissa tulokset esitetään pääasiassa kirjallisina kuvauksina ja seli-
tyksinä (Hughes et al., 1992). 

Etnografisessa tutkimuksessa aineiston keruu ja analyysi kulkevat limittäin. Kenttätyö selvit-
tää mitä ihmiset tekevät ja analyysin tehtävänä on tulkita, miksi he tekevät niin. Tulkinnassa 
on usein perinteisesti mukana jokin teoreettinen kehys. Taustateoriaan ei kuitenkaan pidä 
nojata liikaa, etenkään jos saatu aineisto osoittaa, että se ei anna tarpeeksi tukea (Anttila, 
2000) Käytettävyystutkimuksessa tehtyjä etnografisia tutkimuksia on toisinaan kritisoitu 
tämänkaltaisen perspektiivin puuttumisesta. Kyse on pikemminkin vain menetelmän muovau-
tumisesta tieteenalan ja tarkoitusperiensä takia. On lisäksi ehkä saivartelua keskustella siitä, 
käytetäänkö käytettävyystutkimuksessa “puhdasta” etnografiaa vai tiettyjä etnografisia 
metodeja – tutkimusmenetelmät muovautuvat aina tieteenalan ja tarkoitusperien mukaan 
(HCIRN, 2004; Rose et al., 1995). 

Aineistoa eli haastattelunauhoja, kenttämuistiinpanoja ja muita aineksia tiivistetään eri tavoin 
koko tulkintaprosessin ajan. Tiivistäminen poimii aineistosta yleisiä, abstrakteja ja teoreetti-
sesti perusteltuja piirteitä. Haastattelut litteroidaan yleensä propositiotason litteroinnilla, mikä 
tarkoittaa haastattelussa esiintyvien keskeisten argumenttien puhtaaksi kirjoittamista. Myös 
yksityiskohtaisempaa diskurssianalyysiä voidaan käyttää, tosin se ei useinkaan ole välttämä-
töntä (Eskola & Suoranta, 1998).  

Aineiston analyysissä on tavoitteena löytää ja kehittää sellaisia käsitteitä ja lainalaisuuksia, 
jotka auttavat ymmärtämään tutkittavaa aineistoa ja tulkitsemaan, mistä tutkittavassa koh-
teessa on kysymys. Aineistoa käsiteltäessä pyritään huomaamaan siinä esiintyviä rakenteita, 
ajatusmalleja ja käsityksiä. Apuna voidaan käyttää eri tavoin kehitettyjä ja eri teorioihin 
liittyviä hahmotteluja, joita usein löytää aikaisemmista tutkimustuloksista. Pääsääntöisesti 
etnografiassa voidaan käyttää lähes mitä tahansa laadullisen aineiston analyysiin soveltuvia 
menetelmiä, kunhan pidetään mielessä tutkimuksen tavoitteet. (Anttila, 2000; Hammersley & 
Atkinson, 1995).  

5.3.4. Etnografian haasteet 
Etnografisessa analyysissa täytyy aina pitää mielessä itse tutkijan herkkyys virheille. Tutkija 
voi joutua harhaan monesta syystä. Kohteet voivat valehdella tai olla itse tietämättömiä tai 
harhaanjohdettuja tutkittavan ympäristön tai ammattialansa asioiden suhteen. Ihmiset voivat 
olla taipuvaisia muuntelemaan totuutta henkilökohtaisista syistä tai tabujen ja kollektiivisten 
salaisuuksien varjelemiseksi. Toisaalta ne henkilöt, joiden pitäisi olla asioista parhaiten 
perillä, eivät välttämättä sitä ole. Lisäksi on aina riski oletuksille, jotka otetaan annettuina. 
Haastateltavat eivät välttämättä osaa pukea sanoiksi tyypillisiä käytäntöjään ja tutkijalla voi 
olla myös omia ennakko-olettamuksia, joita hän ei itse pysty huomaamaan (Van Maanen, 
1979; Järvinen & Järvinen, 2000). 

Tutkijan ja tutkittavan suhde ja etäisyys vaikuttavat aina tuloksiin. Tutkija ei välttämättä 
pääse tarpeeksi lähelle tutkittavaa liian lyhyen perehtymisen tai muiden ongelmien vuoksi. Jos 
tutkittava kohde on tutkijalle ennestään tuttu, hän saattaa olla taas liian lähellä tutkittavaa 
mikä vääristää tuloksia. Lisäksi tutkijan ennakkoasenteet saattavat olla luutuneita, liian yksi-
puolisia tai tarkoituksellisia. Myös tulosten analyysissä on mahdollisuus tarkoitukselliselle tai 
tarkoituksettomalle harhaanjohtamiselle. Tutkijan tutkittavalle esittämät kysymykset voivat 
olla huonosti suunniteltuja tai johdattelevia tai tuloksia voi värittää pyrkimys esittää asiat 
hyvässä valossa. Tutkijan kulttuurinen (länsimainen) tai analyyttinen kehys vaikuttaa aina 
tulosten analysointiin. 

Sekä tiedon keräämisessä että analyysissä tulisi myös pitää eettiset näkökannat mielessä. 
Etnografian kaltaisen menetelmän käyttö sisältää ongelmia, joita ei esiinny rajatuissa ja 
järjestetyissä tilanteissa, kuten käytettävyystesteissä. Kenttätyössä tutkija viettää toden-
näköisesti tunti- tai päiväkausia tutkittavien kohteiden parissa. On todennäköistä, että tutkijan 
ja kohteen välinen suhde muodostuu erilaiseksi kuin esimerkiksi käytettävyystestissä tai 
muussa sellaisessa tilanteessa, missä he ovat vain pinnallisessa vuorovaikutuksessa 
keskenään. Siksi on varmaa, että etnografi saa tietoonsa sellaisia asioita, jotka liittyvät 
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kohteen yksityiseen elämään ja joista osa saattaa olla arkaluontoisia tai joiden esiintuloa tai 
käsittelyä kohde ei muuten vain pidä toivottavana. Siksi lainauksia ja kuvailuja käytettäessä 
on syytä muistaa tutkimuksen kohteen oikeus anonymiteettiin ja noudattaa muutenkin 
tarvittaessa luottamuksellisuutta tiedon keruussa ja sen käsittelyssä. On itsestään selvää, että 
saatua aineistoa tulee käsitellä vastuullisesti. Tulosten esittämisessä tulee ottaa huomioon 
yksilön ja ryhmän suoja ja oikeus anonymiteettiin. Sellaista aineistoa, jonka esiintulo saattaa 
vahingoittaa kohdetta, tulisi käsitellä varoen.  

Myös tiedonkeruun aikana kohteeseen tulisi suhtautua kunnioittavasti. Kulttuurin tapoja, 
uskomuksia ja käytäntöjä tulisi kohdella kunnioittavasti ja varoen. Tutkijan tehtävä on tehdä 
tutkimusta, ei opettaa tai valistaa kohdetta. On tietysti vielä ongelmallisempi asia, jos tutkija 
törmää tutkimusta tehdessään johonkin selkeästi vahingolliseen tai laittomaan (Fine, 1994; 
Walsh, 2003). 

Tapoja vähentää tai ehkäistä tutkimuksessa vastaantulevia ongelmia ovat muun muassa 
avoimuus tutkijan roolista (5.3.1), tutkimuksen tavoitteista (mikäli mahdollista) ja kirjallisen 
suostumuksen pyytäminen kohteelta. Tutkijan tulisi mahdollisuuksien mukaan yrittää saada 
kohde ymmärtämään tutkimuksen mahdolliset seuraukset. Täysi avoimuus ei kuitenkaan aina 
ole mahdollista, eikä varotoimista huolimatta ongelmilta voi välttyä. Tutkimuksen tavoitteet 
täytyy aina pitää mielessä ja tutkijan vastuulla on määrittää, kuinka paljon hän voi niistä 
järkevästi (Fine, 1994). Käytettävyystutkimuksen etiikkaa käsitellään tarkemmin luvussa 21 
(Koskinen). 

5.4. Etnografia käytettävyystutkimuksessa 
Tässä kohdassa tarkastellaan, millaisten kohteiden tutkimisessa etnografiaa käytetään. 
Pohditaan myös sitä, mitä etua menetelmän käytöstä voi käytettävyystutkimuksessa olla. 
Lisäksi pyritään muodostamaan kokonaiskuva siitä, millaisia etnografiset käytettävyys-
tutkimukset käytännössä ovat. Lopuksi esitellään muutamia ohjeita, joista voi olla hyötyä 
etnografisen käytettävyystutkimuksen suunnittelussa. 

5.4.1. Etnografian käyttökohteita  
Etnografian käyttö käytettävyystutkimuksessa soveltuu parhaiten suunnittelu- ja vaatimus-
määrittelyvaiheeseen. Menetelmällä saatavasta tiedosta saadaan suurin hyöty kun sitä 
sovelletaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa järjestelmänkehitystä. Käytettävyyden 
arvioinnissa etnografia vaatii yleensä liikaa aikaa ja resursseja tuloksiin nähden, jotta käyttö 
olisi perusteltua. Järjestelmän toteutuksen aikana etnografiaa voidaan käyttää hankkimaan 
tietoa kohdeympäristöstä tukemaan kehitystä. Tutkimusta tehdään tällöin limittäisesti järjes-
telmän suunnittelun ja kehityksen kanssa. Tutkimuksen vaatimat resurssit ja etnografin, 
suunnittelijoiden ja kehittäjien välinen vuorovaikutus pitää ottaa huomioon. Menetelmää 
voidaan käyttää myös valmiin järjestelmän tai prototyypin arvioimiseen, etenkin, jos 
tarkoituksena on järjestelmän jatkokehitys.  

Etnografia soveltuu erityisesti jonkin tietyn järjestelmän tai jollain tavalla rajatun käyttäjä-
ryhmän tai -ympäristön tutkimiseen. Kohteesta riippuen tulosten soveltaminen muihin projek-
teihin voi olla ongelmallista. Esimerkiksi työyhteisössä voi olla omat vakiintuneet käytän-
tönsä, joiden soveltaminen muihin kohteisiin ei välttämättä onnistu. Toisaalta tutkittaessa 
jonkin laajemman erityisryhmän (esimerkiksi vammaiset tai purjehduksen harrastajat) 
toimintaa voidaan saada hyödyllistä tietoa, jota voidaan soveltaa useisiin eri projekteihin. 

Hughes ja muut (1994) esittävät kaksi kehityslinjaa, jotka ovat vaikuttaneet kiinnostukseen 
etnografisia metodeja kohtaan. Ensinnäkin on arvioitu, että monet järjestelmät epäonnistuvat 
juuri siksi, että niiden suunnittelu ei tarpeeksi ota huomioon käyttöympäristön sosiaalista 
kontekstia. Toiseksi verkottuneen ja jaetun tietojenkäsittelyn useassa paikassa läsnäoleva 
luonne aiheuttaa uusia haasteita järjestelmien suunnittelulle. Tämä vaatii työn yhteis-
toiminnallisen ja sosiaalisen luonteen analysointia ja ymmärtämistä.  
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Käytettävyystutkimuksessa tehtävät etnografiset tutkimukset ovat käytännössä usein erilaisia 
kuin sosiaalitieteissä. Esimerkiksi Drayn1 mukaan käytettävyystutkijan etnografinen tutkimus 
saattaa kestää päiviä tai viikkoja, kun taas sosiaalitieteilijä käyttää siihen kuukausia. Tämä 
vaihtelu johtuu paljolti tieteenalasta mutta myös tutkittavasta kohteesta. Esimerkiksi Harper 
(2000) korostaa edellä mainitun ”virkaanastumisen” merkitystä. Tutkittaessa vieraita kulttuu-
reja tähän saattaa kulua kuukausia tai jopa vuosia, mutta työyhteisöjä tai muita vastaavia 
ympäristöjä tutkittaessa aika on (paikasta ja muista olosuhteista riippuen) lyhyempi, 
todennäköisesti muutamia päiviä tai viikkoja. 

Käytännössä etnografiassa kuluu aikaa yleensä huomattavasti enemmän kuin monissa muissa 
tutkimusmetodeissa. Esimerkiksi päivän kestävän vierailun perusteella on vielä vaikea saada 
kattavasti tietoa työympäristöstä. Monessa etnografisessa käytettävyystutkimuksessa sovelle-
taan kuitenkin käytännössä jotain muunnelmaa, joista osa on lyhytkestoisempia kuin ”perin-
teinen”, kuukausia tai vuosia kestävä etnografia. Yleensä niissäkin kuluu aikaa joitakin 
viikkoja. Muutamia näistä sovelluksista on esitelty tarkemmin kohdassa 5.4.3. 

Etnografian avulla on tutkittu tuloksekkaasti mm. lennonjohtojärjestelmän automatisointia 
(Hughes et al., 1992), vakuutusyhtiötä työympäristönä vakuutuspetoksen paljastusohjelmiston 
kehitystä varten (Ormerod et al., 2003) sekä pienyritysten ja tavallisten ihmisten kohtaamia 
käytettävyysongelmia (Gilmore, 2002). 

Etnografiaa käytetään paljon tietokoneavusteisen ryhmätyön tutkimiseen organisaatioissa. 
Sitä käytetään myös erilaisten virtuaaliyhteisöjen ja -ryhmien tutkimiseen. Tällöin on kyse 
siitä, että tutkija osallistuu yhteisön toimintaan ja tekee samalla havaintoja. Verkkoetnografia 
(online ethnography) on yksi merkittävimpiä virtuaaliyhteisöjen tutkimiseen käytettäviä 
menetelmiä (Van Dijnck, 2004). Koska tässä raportissa keskitytään käytettävyys-
tutkimukseen, verkkoetnografia jätetään vähäisemmälle huomiolle. Verkossa etnografiaa on 
käytetty tutkimaan esimerkiksi Internetin kulttuurisia järjestelmiä (Helmers et al., 2000) ja 
kyberseksiä (Hamman, 1996). On todennäköistä, että verkkoetnografiasta olisi hyötyä myös 
käytettävyystutkimuksessa, esimerkiksi kun on tarkoitus tutkia ryhmätyö- ja 
keskustelusovellusten käytettävyyttä. 

5.4.2. Etnografian edut käytettävyystutkimuksessa 
Käytettävyystutkimuksessa etnografian käyttöä perustellaan sillä, että se auttaa ymmärtämään 
potentiaalisten käyttäjien tai asiakkaiden todelliset tarpeet. Suunnittelupäätökset eivät siis 
perustu intuitiolle siitä, mitä käyttäjät tarvitsevat tai tutkimuksiin käyttäjien tai käyttäjä-
ryhmien keskimääräisistä tarpeista. Hughes ja muut (1994) esittävät, että kenttätyöntekijän 
osallistuminen aitoon tapahtumaympäristöön pystyy tarjoamaan arvokasta tietoa, jota ei 
muilla menetelmillä pystyttäisi saamaan.  

Gilmore (2002) perustelee etnografian käyttöä markkinointitutkimuksen ohella tai sen osana 
juuri näihin näkökohtiin vedoten. Hänen mukaansa etnografiasta on hyötyä käyttäjien tarpei-
den ymmärtämisessä, ei ainoastaan niiden kartoittamisessa. Sen käyttö pystyy tarjoamaan 
tietoa siitä, miksi käyttäjät tarvitsevat tiettyjä ominaisuuksia. Lisäksi etnografian avulla 
voidaan saada selville hyödyllistä ja yksityiskohtaista tietoa omintakeisista käyttäjistä, joilla 
on erityistarpeita. Tällainen tieto saattaisi muuten hukkua tilastojen tasapäistävän 
keskiarvohakuisuuden alle. 

Lisäksi on mahdollista, että etnografi voi myöhemmin hyödyntää saamaansa kokemusta 
monin tavoin itse tuotteen suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. Tutkija voi tutkimuksen päätyttyä 
osallistua järjestelmän kehitykseen antamalla ehdotuksia havaintojensa ja kokemustensa 
pohjalta tai tarvittaessa omaksua käyttäjän roolin osallistavassa suunnittelussa, jos varsinaisia 
loppukäyttäjiä on vaikeasti saatavilla (Burke & Kirk, 2004). 

Rose ja muut (1995) perustelevat etnografian käyttöä sillä, että se mahdollistaa käyttäjien 
hyödyntämisen järjestelmän suunnittelussa. Heidän mukaansa käyttäjien myönteinen suhtau-

                                                      
1 Susan Dray, Dray & Associates, 12.3.2004, henkilökohtainen sähköpostikeskustelu. 
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tuminen järjestelmään on tärkeää, jotta järjestelmä toimisi onnistuneesti käytännössä. Koska 
käyttäjät tuntevat itse työympäristönsä ja työtapansa, heiltä voi saada tärkeää tietoa siitä miten 
heidän työtään voidaan parantaa. Lisäksi etnografisen tutkimuksen teko työpaikalla antaa 
suunnittelijoille ja käyttäjille yhteyden ja luottamuksen toisiinsa, mikä voi auttaa myöhem-
missä työvaiheissa ja järjestelmän jatkokehityksessä. 

5.4.3. Tutkimuksen suunnittelu ja toteutus 
Aloittelevan  etnografin ongelmana on usein se, että ohjeet tutkimuksen toteuttamiseen ja 
tulosten tulkintaan ovat usein hyvin epämääräisiä ja suuntaa antavia. Esimerkiksi Harperin 
(2000) mukaan monet aikaisemmatkin tutkimukset lähinnä korostavat sattuman merkitystä 
tulosten saamisessa ja “etnografisen silmän” harjaantumista tutkimusten myötä. Niinpä aloit-
televat tutkijat jäävät helposti omilleen. Teoreettista materiaalia on saatavilla paljon, mutta 
varsinaisia ohjeistuksia tutkimuksen tekoon on vaikea löytää. Lisäksi tutkimusohjeet saattavat 
vaihdella paljon tieteenalan, tutkimuskehyksen ja tutkittavan kohteen mukaan. 

Rose ja muut (1995) esittelevät soveltavaksi etnografiaksi (applied ethnography) kutsutun 
menetelmän, jonka tarkoituksena on selkeyttää etnografista tutkimusta ja tarjota teoriaan 
pohjaava yleinen kehys, jonka avulla erilaisia etnografisia tutkimuksia voidaan konkreettisesti 
tehdä. He ehdottavat joukkoa suuntaviivoja etnografisen tutkimuksen kulkua varten 
(taulukko 2). Vaikka soveltavan etnografian juuret ovat käytettävyystutkimuksessa, näistä 
yleisistä suuntaviivoista on varmasti hyötyä useammanlaisissa tutkimuksissa. 

Taulukko 2: Suuntaviivat etnografisen tutkimuksen kulkua varten (Rose et al., 1995).  

Valmistelu 

• Ota selvää organisaation käytännöistä ja työkulttuurista. 

• Tutustu järjestelmään ja sen historiaan. 

• Aseta alustavat päämäärät ja valmistele kysymyksiä. 

• Hanki pääsy ja lupa tarkkailemaan ja tekemään haastatteluja. 

Kenttätyö 

• Muodosta yhteys käyttäjien ja esimiesten kanssa. 

• Tarkkaile tai haastattele käyttäjiä työpaikalla; kerää sekä subjektiivista että objektiivista ja sekä 
määrällistä että laadullista tietoa. 

• Seuraa mahdollisia johtolankoja (eli anna tutkimuksen suunnalle tilaa ja aikaa muotoutua sen aikana). 

• Tallenna käynnit. 

Analyysi  

• Kokoa kerätty aineisto numeerisiin, multimedia- ja tekstitietokantoihin. 

• Määrällistä aineisto ja tee tilastoja. 

• Tiivistä ja tulkitse aineistoa. 

• Jalosta päämääriä ja prosessia. 

Esittäminen 

• Ota huomioon useat kohdeyleisöt ja päämäärät. 

• Valmistele raportti ja esitä tulokset. 

 

Burke ja Kirk (2004) antavat lisäksi muutamia ohjeita etnografisen tutkimuksen suunnitteluun 
ja toteutukseen. Ensinnäkin etnografista tutkimusta pitäisi käyttää mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa suunnittelua, jotta voitaisiin minimoida ne riskit mitä “tuntematonta” käyttäjää 
varten suunnittelusta aiheutuu. Näkökulma tulisi määritellä hyvin, koska etnografian avoin 
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luonne voi olla sekä etu että haitta. Tutkijan tulisi pyrkiä huomaamaan, mitä on tarpeellista 
tutkia ja mitä ei. Tämän lisäksi etnografisen tutkimuksen tyyppi ja laajuus tulisi valita ajan ja 
resurssien rajoitusten mukaan. Jos mahdollista, aikaisempia etnografisia tutkimuksia tulisi 
pyrkiä hyödyntämään missä tahansa tutkimuksessa. Viimeisenä ohjeenaan Burke ja Kirk 
muistuttavat tutkijaa, että hänen tulisi varoa omaksumasta samaan aikaan sekä etnografin että 
suunnittelijan roolia. Olisi tärkeää, että tutkija pyrkii ymmärtämään käyttäjää tämän omassa 
kontekstissa, ennen kuin hän yrittää itse ehdottaa muutoksia järjestelmään tai suunnitelmaan.  

5.5. Soveltavia menetelmiä 
Yksi käytettävyystutkimuksen ja etnografian välisistä ongelmista on yhteisen käsitteistön ja 
menetelmien puuttuminen (Hughes, 1992). Koska etnografia on ollut pitkään ensisijaisesti 
antropologinen ja sosiaalitieteellinen metodi, sen soveltaminen käytettävyystutkimukseen ei 
ole täysin vaivatonta. Etnografia ei itsessään ole myöskään kovin suunnittelulähtöistä. Sen 
vuoksi siitä on kehitetty joitakin soveltavia menetelmiä, joiden lähtökohta on enemmän 
tuotteen suunnittelua tukeva. 

Hughes ja muut (1994) esittävät neljä soveltavaa lähestymistapaa sille, miten etnografiaa 
voitaisiin käyttää järjestelmän kehityksessä. Limittäisessä etnografiassa (concurrent 
ethnography) tutkimus toteutetaan ja sen tulokset analysoidaan samanaikaisesti järjestelmän 
kehityksen kanssa. Pikaetnografia (quick and dirty ethnography)  tarkoittaa pikaista etno-
grafista tutkimusta jonka tarkoitus on antaa suunnittelijoille nopeaa tietoa joistain järjestelmän 
kehitykseen liittyvästä aiheista. Arvioiva etnografia (evaluative ethnography) tarkoittaa 
suunnittelupäätösten tai valmiin järjestelmän arviointia etnografisten menetelmien avulla. 
Uudelleentutkivassa etnografiassa (re-examinative ethnography) muiden aihepiirien ja alojen 
aikaisempia tutkimuksia arvioidaan uudelleen soveltavasti.  

5.5.1. Limittäinen etnografia 
Limittäinen etnografia on ehkä kaikista yleisin etnografian muoto järjestelmänsuunnittelussa. 
Se on prosessi, jossa kohteen etnografinen tutkiminen tehdään samaan aikaan järjestelmän 
suunnittelun kanssa ja sitä tukien. Prosessi koostuu aikajaksosta jonka aikana toistetaan sykliä 
kenttätyö  analyysi  prototyypin iteraatio  kenttätyö (kuva 1). Tänä aikana etnografista 
kenttätyötä ja analyysiä tehdään 
limittäin järjestelmän kehityksen 
kanssa. Kenttätyöhön ja analyy-
siin palataan järjestelmän kehi-
tyksen aikana niin monta kertaa 
kuin on tarpeellista. 

Limittäinen etnografia on pitkä 
prosessi, jossa on tarkoitus saada 
kattava ja yksityiskohtainen ko-
konaiskuva kohdeympäristöstä. 
Se tuottaa tuloksia, mutta vaatii pitkän panostuksen ja paljon resursseja. Kulultaan ja järjes-
telyiltään se muistuttaa eniten ”tyypillistä” etnografista tutkimusta 

Limittäisen etnografian käyttö mahdollistaa sen, että sekä tutkija että järjestelmän kehittäjät ja 
suunnittelijat pääsevät vaikuttamaan toistensa työhön ja tukemaan sitä. Tutkija voi tehdä 
etnografista tutkimusta kentällä ja tulla kertomaan havaintonsa suunnittelijoille, jotka voivat 
kehittää lisäkysymyksiä joihin tutkija palaa etsimään vastauksia.  

5.5.2. Pikaetnografia 
Etuliite ”pika-” ei viittaa pelkästään tutkimuksen pituuteen, vaan myös tutkimuksen kestoon 
sen laajuuteen nähden. Pikaetnografia pyrkii löytämään tulokset mahdollisimman nopeasti ja 
hyväksyy sen, että täydellisen ja yksityiskohtaisen ymmärtämisen saaminen kohteesta on 

 Etnografinen
tutkimus Analyysi Järjestelmän 

kehitys 

Järjestelmän 
prototyyppi 

Kuva 1: Limittäisen etnografian kulku (Hughes et al., 1994). 
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mahdotonta. Sen sijaan tavoitteena on kerätä tietoa suunnittelupäätöksiä varten nimenomaan 
niistä työympäristön ominaisuuksista jotka ovat tärkeimpiä suunnittelun kannalta. Pikaetno-
grafiaa käytetään toisinaan myös alustavana tutkimuksena ennen jonkin muiden tutkimus-

menetelmien käyttämistä. 

Pikaetnografia on suosittua siksi, että se tarjoaa 
hyvän lopputuloksen käytettävään aikaan ja 
vaivaan nähden. Se pystyy tarjoamaan suunnitte-
lijoille laajan ymmärtämisen erityisesti niistä 
seikoista, joilla on eniten merkitystä järjestelmän 
hyväksyttävyyden ja käytettävyyden kannalta. 
Sen sijaan kovin yksityiskohtaista tietoa ei 
välttämättä pystytä hankkimaan. Suurin riski on 
se, että tutkimus voi antaa väärän tunteen 
järjestelmän ymmärtämisestä, vaikka todelli-
suudessa sen antamat tulokset saattavat rajoittua 
vain yleiskuvaan tutkittavasta kohteesta. 
Pikaetnografian kulku on esitetty kuvassa 2.  

 

 

5.5.3. Arvioiva etnografia 
Nimensä mukaan arvioivaa etnografiaa käytetään jo valmiin suunnitelman tai järjestelmän 
arviointiin. Toisin kuin pikaetnografiassa, jossa tutkitaan työympäristöä, arvioivassa etno-
grafiassa on tutkimuksen kohteena jo valmis järjestelmä tai suunnitelma. Tällöin voidaan 
tutkia vaikkapa sen soveltumista todelliseen työympäristöön. Pikaetnografian tapaan arvioiva 
etnografiakaan ei välttämättä vaadi pitkää kenttätyöskentelyjaksoa. Paitsi arvioinnissa, 
arvioivaa etnografiaa voidaan käyttää apuna olemassaolevien järjestelmien jatkuvassa ja 
kohtuullisessa parantelussa. 

Arvioivan etnografian käyttöä Hughes (1992) perustelee sillä, että sen avulla voidaan löytää 
käytettävästä järjestelmästä sellaisia monimutkaisuuksia, joita monilla muilla menetelmillä on 
vaikea tai mahdoton löytää. Arvioivan etnografian avulla tutkijan on mahdollista saada tietoa 
esimerkiksi eri tehtävien rooleista työpaikalla. Dray ja muut (2002) kuvailevat tutkimusta, 
jossa kannettavien Tablet PC-tietokoneiden käytettävyyttä tutkittiin työympäristössä etno-
grafisten kenttätutkimusten ja käytettävyystestien avulla. 

Arvioivan etnografian kulku on esitetty 
kuvassa 3. Lähtökohtana on alkuperäinen 
suunnitelma tai tutkittava järjestelmä, joka 
ohjaa tutkimuksen suunnittelua ja kulkua. 
Etnografinen tutkimus on yleensä lyhyt-
kestoinen kuten pikaetnografiassakin, tosin 
siihen sisältyy aikaisemman järjestelmän tai 
mallin analyysiä. 
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Kuva 2: Pikaetnografian kulku (Hughes et al., 1994). 
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Kuva 3: Arvioivan etnografian kulku (Hughes et al., 1994). 



 

Etnografia 75 

5.5.4. Uudelleentutkiva etnografia 
Uudelleentutkivaa etnografiaa on ehdotettu vastaukseksi ongelmaan, joka syntyy usein uuden-
laisten toimintatapojen, metodien ja järjestelmien tullessa käyttöön. Ongelmana on tällöin se, 
että valmista käsitteistöä, kokemusta ja tutkimusta aihepiiristä ei välttämättä ole olemassa. 
Siksi uusia järjestelmiä suunniteltaessa on usein lähdettävä lähes tyhjästä. Uudelleentutki-
vassa etnografiassa on yleensä kyse siitä, että valitaan vastaavia tutkimuksia muilta aloilta tai 
muista aihepiireistä ja yritetään löytää yhteyksiä ja eroja, joista voisi olla hyötyä uuden 
järjestelmän suunnittelussa.  

Hughes ja muut (1994) kertovat esimerkin järjestelmästä nimeltään SOS, jonka käyttäjät 
pystyvät jakamaan dokumentteja eri käyttäjäryhmien kesken. Avuksi suunnittelussa he käytti-
vät sosiaalityön ja poliisityön alalta sekä pikaruokalasta tehtyjä etnografisia tutkimuksia. 
Vaikka missään kohteista ei dokumenttien käyttö ja jakaminen ollut keskeistä, tutkimukset 
auttoivat suunnittelijoita tunnistamaan tarpeeksi yhtäläisyyksiä joista oli hyötyä SOS:n ensim-
mäisen version suunnittelussa.  

Yhteenveto Hughesin ja muiden (1994) kuvaamista erilaisista etnografian soveltamistavoista 
on koottu taulukkoon 3. Taulukossa on katsaus eri soveltamistapojen ominaisuuksiin. Kyse ei 
ole niinkään yleisohjeista vaan kirjoittajien kokemustensa perusteella tekemistä havainnoista.  

Taulukko 3: Etnografiset soveltamistavat (suomennettu ja mukailtu lähteestä Hughes et al., 1994). 

 Limittäinen  
etnografia 

Pikaetnografia Arvioiva  
etnografia 

Uudelleentutkiva 
etnografia 

Työn yksityis- 
kohtaisuuden  
aste 

Riippuu 
tutkimuksen 
näkökulmasta 

Pääpiirteiden 
ymmärtäminen 

Riippuu 
suunnitelmasta tai 
mallista 

Riippuu 
aikaisemmista 
tutkimuksista 

Tavoite Tiedon saanti 
suunnitelmaa 
varten kehityksen 
eri vaiheissa 

Yleisen tiedon 
saanti 
käyttöympäristöstä 
suunnitelmaa 
varten  

Olemassa olevan 
sovelluksen 
arviointi 
jatkokehitystä 
varten 

Aikaisempien 
tutkimusten arviointi 
ja niistä 
hyötyminen. 

Tutkimuksen  
kesto 

12–14 kuukautta, 
tasapainoisesti 
tutkimusta ja 
analyysiä 

2–3 viikkoa 
tutkimusta ennen 
analyysiä 

Aikaisemman 
mallin analyysi, 2–4 
viikkoa tutkimusta 
ennen uudelleen 
analysointia 

Ei kenttätyötä, 
ainoastaan uuteen 
analyysiin tarvittava 
aika 

Kentän vaikutus Merkittävä, 
arvaamaton 

Joustava, riippuu 
tutkimuksesta 

Riippuu kentästä ja 
aikaisemmasta 
mallista 

– 

Suunnitelman ja 
tutkimuksen  
suhde 

Tutkimus ohjaa 
suunnitelmaa 

Tutkimus ohjaa 
suunnitelmaa 

Alkuperäinen 
malli/suunnitelma 
ohjaa tutkimusta 

Suunnitelman 
runko ohjaa 
tutkimusta 

Minkä tutkimiseen 
malli soveltuu 

Vuorovaikutteiset 
järjestelmät, 
pääpaino työn 
yksityiskohdilla 

Vuorovaikutteiset 
järjestelmät, 
järjestelmän yleinen 
rakenne 

Vuorovaikutteiset 
järjestelmät, 
järjestelmän yleinen 
rakenne 

Yleiset kehykset 
jotka tukevat 
erilaisia sovelluksia 

5.5.5. Tilannetutkimus 
Tilannetutkimus   on kenttätutkimusmenetelmä, jolla etnografian tavoin kerätään tietoa 
käyttäjien toimintatavoista. Menetelmää voidaankin pitää etnografian sovelluksena tai siitä 
johdettuna menetelmänä. Perinpohjaisessa etnografisessa tutkimuksessa saattaa olla useita 
tilannetutkimukselle tyypillisiä piirteitä (Dray1; Heikkilä, luku 6)  

                                                      
1  Susan Dray, Dray & Associates, 12.3.2004, henkilökohtainen sähköpostikeskustelu. 
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Tilannetutkimuksessa korostuu käyttäjän ja tutkijan välinen suhde enemmän kuin etnogra-
fiassa. Siinä tutkija ja tutkittava ovat tasavertaisessa suhteessa, jolloin tutkija ei ohjaa haastat-
telujen tai havaintojen tekemisen kulkua. Tutkimuksessa korostetaan käyttäjän asiantunti-
juutta omalla alallaan kun taas tutkija omaksuu oppipojan roolin. 

Kuten englanninkielisestä nimestä ”contextual inquiry” (to inquire = kuulustella, tiedustella) 
voidaan päätellä, tilannetutkimus keskittyy nimenomaan tiedon hankkimiseen, siinä missä 
etnografian tavoitteena on tutkittavan kohteen ymmärtäminen yleisellä tasolla. Kyselyjen 
tekeminen ja käyttäjien haastattelu on hyvin keskeisessä roolissa. Haastattelu on yleensä 
intensiivisempää ja kohdennetumpaa kuin etnografiassa, eli tutkijalla on aina jo valmis 
suunnitelma sitä varten.  

Tilannetutkimus on yleensä etnografiaa suunnittelulähtöisempää. Siinä on yleensä tarkkaan 
määriteltynä tavoitteena tiedon hankinta järjestelmän suunnittelua varten, kun taas etno-
grafiassa saattaa tavoitteena olla yleisempi kartoitus. Tilannetutkimus on yleensä myös lyhyt-
kestoisempaa kuin etnografia. 

5.5.6. Muita sovelluksia 
Osallistavaksi suunnitteluksi (participatory design) kutsutaan menetelmiä, joissa käyttäjä itse 
on mukana suunnittelemassa tuotetta. Rosen ja muiden (1995) esittämä soveltava etnografia 
pohjautuu osallistavan suunnittelun periaatteisiin. Lisäksi etnografisia tiedonkeruumenetelmiä 
kuten osallistuvaa havainnointia voidaan käyttää sellaisenaan tai soveltaen osana muita 
tutkimuksia. 

Etnografian ja sen sovellusten, kuten tilannetutkimuksen, väliset erot eivät aina ole kovin 
selviä. Joissakin etnografisissa tutkimuksissa käytetään myös perinteisesti etnografialle 
“vieraita” menetelmiä. Esimerkiksi Dray ja muut (2002) kouluttivat käyttäjiä tutkimuksen 
kohteena olevan laitteen käytössä, koska muuten käyttäjillä ei olisi ollut perusvalmiuksia. 
Lisäksi he ottivat suunnittelutiimin jäseniä mukaan seuraamaan tutkimusta jo tiedonkeruu-
vaiheessa. 

5.6. Päätelmät 
Etnografia vaatii usein pitkiä aikoja kenttätyötä ja on siksi kallista ja aikaavievää. Tulosten 
saaminen ei ole kovinkaan nopeaa eikä aina edes varmaa. Siksi etnografiaa on usein helpointa 
ja houkuttelevinta käyttää jossain sovelletussa muodossa. Kuukausia kestävä kenttä-
työskentelyjakso ei luultavasti tunnu järkevältä tai tarkoituksenmukaiselta kovinkaan monen 
järjestelmänkehittäjän tai tilaajan näkökulmasta. Esimerkiksi pikaetnografia tai tilanne-
tutkimus on käytännössä helpommin toteutettavissa ja antaa luultavasti tuloksia vähemmällä 
vaivalla. Toisaalta joitakin etnografisia metodeja, kuten osallistuvaa havainnointia oikeassa 
ympäristössä tai kontekstissa, voidaan käyttää apuna muissa tutkimustyypeissä. 

Etnografisten tutkimusten tulosten soveltaminen nimenomaan järjestelmien suunnittelua 
varten on aina haasteellista. Erilaisten käyttäjäryhmien tarpeet saattavat olla erilaiset, eikä 
etnografian antama kokonaiskuva aina kerro sitä, miten ihmisten kokemusten ja tarinoiden 
pohjalta suunnitellaan onnistuneita järjestelmiä ja tuotteita. Siksi suunnittelijoiden vaativa 
tehtävä on aina tulkita, miten tuloksia käytetään hyväksi. 

Etnografia on haasteellinen menetelmä, jonka avulla voidaan saada yksityiskohtaisia ja moni-
puolisia tuloksia käyttäjien ja käyttöympäristöjen ominaisuuksista. Tutkimuksen yksityis-
kohdat vaihtelevat paljon tilanteen ja tutkimuksen tavoitteiden mukaan ja itse tutkijalla on 
aina merkittävä rooli. Tämä avoimuus on sekä etu että haaste. Tutkijalla on paljon tilaa 
muokata tutkimusta omien näkemystensä ja tutkimuksen tavoitteiden mukaan. Toisaalta 
hänellä on myös vastuu huomata, mitä valintoja pitäisi tehdä, jotta päästäisiin onnistuneeseen 
lopputulokseen. On tärkeää valita etnografinen lähestymistapa tai sovellusmalli huolellisesti, 
jotta päästäisiin mahdollisimman hyvään lopputulokseen ja käytetty aika ja resurssit eivät 
menisi hukkaan. 
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6Tilannetutkimus 
Henna Heikkilä 

Tilannetutkimus on käytettävyystutkimuksen menetelmä, jolla voidaan kerätä yksityis-
kohtaista tietoa käyttäjistä, heidän työskentelytavoistaan ja työskentely-ympäris-
töstään. Tilannetutkimus on siis käyttäjän toiminnan ja tuotteen käytön tutkimusta 
tuotteen aidossa käyttötilanteessa. Tilannetutkimuksella on mahdollista saada run-
saasti tietoa tuotteen suunnittelun tai kehityksen avuksi. Menetelmän etuna on se, että 
aineisto kertoo paljon sekä käyttökontekstista että käyttäjistä, ja samalla aineisto toi-
mii myös hyvänä perustana käyttäjän huomioon ottavalle suunnittelulle. Tilanne-
tutkimus vaatii tutkijalta taitoa synnyttää ja ylläpitää keskustelua tutkittavan kanssa 
sekä mahdollisesti samanaikaista käyttäjän työskentelyn havainnointia. Tilannetutki-
muksen vaatima aika ja työmäärä riippuvat paljon tutkittavasta kohteesta ja todellinen 
vaativuus tulee usein esiin vasta tutkimuksen edetessä: yksinkertaisimmillaan 4–6 
tutkittua käyttäjää ja heidän luokseen tehtyä vierailua voivat tarjota riittävästi tietoa. 

6  

6.1. Johdanto 
Tilannetutkimus (contextual inquiry) on kenttätutkimusmenetelmä, jonka avulla voidaan 
kerätä yksityiskohtaista tietoa käyttäjistä, heidän työskentelytavoistaan ja -ympäristöstään 
sekä heidän tavastaan käyttää tuotetta työskennellessään. Menetelmää voidaan käyttää yksi-
nään tai yhdessä muiden tiedonkeruu- ja kohderyhmäanalyysimenetelmien kanssa (Raven & 
Flanders, 1996). Tilannetutkimus soveltuu parhaiten käytettäväksi esitutkimusvaiheessa tai jo 
olemassa olevan tuotteen paranteluun, eli niissä tuotekehityksen vaiheissa, joissa tarvitaan 
konkreettista tietoa nykyisestä tilanteesta. 

Karen Holtzblatt esitteli tilannetutkimusmenetelmän jo vuonna 1986 ja hän on myöhemmin 
kehittänyt tätä kenttätutkimukseen perustuva käytettävyystutkimuksen menetelmää yhdessä 
Sandy Jonesin ja Hugh Beyerin kanssa (Holtzblatt & Beyer, 1993). Alun perin tilanne-
tutkimuksesta pyrittiin suunnittelemaan prosessi, joka johtaisi uudenlaisiin järjestelmiin eikä 
perustuisi vain olemassa olevien järjestelmien iterointiin. Myöhemmin Holtzblatt kumppa-
neineen on kehitellyt tilannetutkimuksen ympärille kokonaisen kontekstuaalisen suunnittelu-
menetelmän (contextual design). (Beyer & Holtzblatt, 1998) 

Tilannetutkimus perustuu vahvasti etnografisen tutkimuksen metodeille, joten sen juuret ovat 
niin sosiologiassa, psykologiassa kuin antropologiassakin. Menetelmä sisältää kaksi tutkimus-
tapaa, jotka ovat käyttäjän työnteon havainnointi ja käyttäjän kanssa keskusteleminen. 
Tilannetutkimuksessa on oleellista, että tutkimus tapahtuu aidossa toimintaympäristössä eli 
kontekstissa. (Raven & Flanders, 1996) Holtzblattin esittelemä menetelmä onkin ollut suuri 
edistysaskel kohti kontekstin huomioonottavaa käytettävyystutkimusta. 

Tässä luvussa esitellään, millainen menetelmä tilannetutkimus on ja mitä sen toteuttaminen 
vaatii tutkijalta. Tilannetutkimuksen tekoa ohjaavat periaatteet, jotka tulee pitää mielessä 
koko tutkimuksen ajan; niitä noudattaen valitaan omaan tilanteeseen sopiva toteutustapa. 
Tilannetutkimuksen kulku käydään läpi vaiheittain ja esimerkkien avulla. Luvun lopussa 
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tarkastellaan tilannetutkimuksen suhdetta muihin käytettävyystutkimusmenetelmiin ja myös 
pohditaan sen tarjoamia etuja ja haasteita. 

6.2. Tilannetutkimuksen periaatteet 
Tilannetutkimus on kentällä toteutettava tiedonkeruumenetelmä, jossa tutkitaan syvällisesti 
muutamaa tarkoin valittua, kohderyhmään kuuluvaa käyttäjää. Tutkimuksen tavoitteena on 
saavuttaa täydellisempi ymmärrys työn käytännöistä suuremmassa käyttäjäryhmässä. (Beyer 
& Holtzblatt, 1998) Tilannetutkimuksen tarkoituksena on ymmärtää käyttäjää, hänen tarpei-
taan, halujaan ja tapaansa lähestyä työtään. Tutkimuksen avulla saadaan selville millaisia 
todelliset käyttäjät ovat ja miten he todella työskentelevät. Tilannetutkimus perustuu neljään 
periaatteeseen, joiden tulisi ohjata tutkijan toimintaa läpi menetelmän käytön (Beyer & 
Holtzblatt, 1998; Raven & Flanders, 1996): 

 konteksti: tietojen kerääminen tapahtuu käyttäjän kontekstissa eli käyttäjän aidossa 
toimintaympäristössä, 

 tasavertainen suhde: tutkimuksen tekijä ja tutkimukseen osallistuva käyttäjä ovat tasa-
vertaisia, 

 fokus: tutkimus perustuu selvästi määriteltyyn fokukseen eli rajattuun aiheeseen ja 
 yhteinen tulkinta: tavoitteena on yhteisen ymmärryksen ja tulkinnan muodostaminen 

yhdessä käyttäjän kanssa. 
Nämä periaatteet tarkoittavat, että tutkimuksen havainnointi- ja keskusteluvaiheen tulee 
tapahtua ympäristössä, jossa käyttäjä yleensäkin käyttää tutkimuksen kohteena olevaa 
tuotetta. Tämä tarkoittaa myös sitä, että tutkijan ja käyttäjän välillä tulee olla vuorovaikut-
teinen keskusteluyhteys, jonka avulla saadaan arvokasta tietoa käyttäjän tuntemuksista ja 
mielipiteistä. Tilannetutkimuksella tulee olla selkeästi määritelty fokus eli tarkasti rajattu aihe, 
jota halutaan tutkia. Fokus näkyy sekä havainnoinnin kohdistumisena tiettyihin seikkoihin 
että keskustelun aiheina, jotka pyrkivät syventämään ymmärrystä kiinnostuksen kohteena 
olevista aiheista. Lisäksi tutkijan tulee testata havainnoinnin aikana syntyneitä oletuksiaan 
käyttäjällä ja täten edesauttaa sitä, että tutkija ja käyttäjä muodostavat jaetun ymmärryksen 
havainnoinnin ja keskustelun kohteena olevasta työskentelystä. Tilannetutkimuksen voisi 
pelkistetysti kuvata seuraavasti: se on käyttäjän toimintaympäristössä tapahtuvaa käyttäjän 
toiminnan havainnointia sekä vuorovaikutteista ja tasavertaista keskustelua ennalta 
määritellyistä aiheista tavoitteena lisätä sekä tutkijan että käyttäjän ymmärrystä työskentely-
tavoista ja työn rakenteesta. 

6.2.1. Tutkimuksen toteuttaminen käyttäjän kontekstissa 
Tutkimuksen tekemistä käyttäjän kontekstissa eli toimintaympäristössä pidetään tilannetutki-
muksen perusvaatimuksena (Beyer & Holtzblatt, 1998). Konteksti-termillä viitataan yleisesti 
kaikkiin niihin asioihin, jotka liittyvät kiinnostuksen kohteena olevaan asiaan. Kontekstin 
synonyymeinä voidaan pitää toimintaympäristöä ja työskentely-ympäristöä, jotka korostavat 
käsitteen tarkoittavan sitä todellisuutta, jossa tutkittava toimii ja työskentelee. Tutkittaessa 
tuotetta tai sovellusta on käyttökonteksti (käyttöympäristö) keskeinen. Käyttökontekstilla 
tarkoitetaan silloin sitä todellisuutta, joka ympäröi tuotteen käyttöä.  

Käyttäjän toimintaympäristössä tapahtuvan tutkimuksen ansiosta tutkijalla on mahdollisuus 
ymmärtää, mitä käyttäjä todella tuotteella tekee ja mihin tarkoitukseen hän tuotetta todella 
käyttää. Kontekstiin sijoittuvassa tutkimuksessa saadaan korvaamatonta tietoa myös tuottee-
seen suoraan liittymättömistä asioista, kuten tuotteen käyttöympäristöstä ja käyttäjän 
toimintaympäristön olosuhteista. Näin on mahdollista ottaa huomioon esimerkiksi käyttäjän 
toimintaympäristössä oleva jatkuva melu tai pöly jo tuotetta suunniteltaessa. Erityisen 
arvokasta käyttäjän toimintaympäristöön meneminen on siis silloin, kun toimintaympäristö on 
tuotteen suunnittelijalle vieras tai lähestulkoon vieras. 

Goodin (1989) mukaan tutkimuksessa on tärkeää ottaa huomioon tuotteen käyttöympäristöjen 
monimuotoisuus, koska käyttäjillä erilaisissa konteksteissa on erilaiset käytettävyystarpeet. 
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Siihen, millaisena käyttäjä kokee tuotteen käytettävyyden, vaikuttavat ainakin käyttäjän teke-
män työn tyyppi, fyysinen työskentely-ympäristö, vuorovaikutus muiden tuotteiden tai sovel-
lusten kanssa, sosiaalinen tilanne ja yrityksen kulttuuri. Nämä ovat asioita, joita työtä tekevä 
ei itse osaa raportoida tutkijalle, vaan tutkijan on päästävä itse näkemään ja kokemaan ne. 

Käyttökontekstia havainnoimalla saatu aineisto on parhaimmillaan konkreettista, monipuo-
lista ja yksityiskohdat huomioonottavaa, koska informaatio perustuu vahvasti tutkijan omaan 
hetkelliseen kokemukseen (Raven & Flanders, 1996). Tutkijalle muodostuva kokemus käyttä-
jän toiminnasta on erityisesti tilannetutkimuksen vahvuus verrattuna tutkimusmenetelmiin, 
joissa tiedot saadaan suoraan käyttäjältä. Syynä tähän on ihmiselle ominainen tapa tiivistää ja 
normalisoida kokemuksiaan, jolloin tutkijan voi olla vaikea päästä käsiksi todellisuuteen. 
Joskus tekemisen rakenne eli se, miten käyttäjä tekee työtään ja mitkä tekijät siihen vaikut-
tavat, on käyttäjälle näkymättömissä eikä hän silloin pysty kuvailemaan tekemisen rakennetta 
tutkijalle. Konteksti myös auttaa käyttäjää kertomaan työskentelystään: on huomattu, että työn 
rakennetta on vaikea muistaa täysin erilaisessa kontekstissa. Esimerkiksi autolla ajaminen voi 
olla niin automatisoitunutta, että on vaikea selittää, miten autoa ajetaan. Selittäminen 
onnistuu, jos pääsee autoon näyttämään, miten sen tekee. (Beyer & Holtzblatt, 1998) 

6.2.2. Tutkijan ja käyttäjän tasavertainen suhde 
Tilannetutkimuksessa tutkija ja käyttäjä ovat keskenään tasavertaisia. Toisin kuin perintei-
sessä haastattelussa, tilannetutkimuksessa tutkija ei määrää keskustelun kulkua kysymyk-
sillään, vaan tutkija ja käyttäjä keskustelevat yhdessä esiin nostetuista tai nousseista aiheista. 
Suhteen tulisi tasavertaisuudellaan mahdollistaa käyttäjän ja tutkijan yhteinen tutkimusmatka 
käyttäjän työhön. Tavoitteena on auttaa sekä tutkijaa luomaan kuva tutkimuskohteesta että 
käyttäjää ymmärtämään paremmin tekemäänsä työtä ja mahdollisesti huomaamaan työtä 
vaikeuttavia tai turhia, aikaa vieviä seikkoja (Beyer & Holtzblatt, 1998). 

Tasavertaisen suhteen luominen perustuu ensisijassa uudenlaiseen roolijakoon tutkijan ja tut-
kittavan välillä. Beyer ja Holtzblatt (1998) kehottavat välttämään haastattelija–haastateltava, 
ekspertti–noviisi ja vieras–isäntä -tyylisiä roolijakoja. Jos tutkijaa käsitellään haastattelijana 
tai eksperttinä, käyttäjän toimintaan ja vastauksiin saattaa vaikuttaa tuntemus auktoriteetin 
paikallaolosta, mikä voi ilmetä esimerkiksi miellyttämisen haluna. Jos tutkijaa kohdellaan 
vieraana, käyttäjä saattaa yrittää miellyttää tutkijaa ollakseen hyvä isäntä ja siten hänen 
toimintansa häiriintyy. Ratkaisuksi Beyer ja Holtzblatt (1998) ehdottavat oppipoika–mestari -
roolijakoa, jossa tutkija oppipojan tapaan havainnoi mestarin työtä oppiakseen siitä. Mestarina 
toimiva käyttäjä puolestaan opettaa tutkijaa näyttämällä ja selostamalla eli tekemällä työtään 
ja kertomalla siitä samanaikaisesti. 

Tutkija saattaa olla asiantuntija omalla alallaan, mutta tilannetutkimuksessa myönnetään, että 
tutkimuksen kohteena oleva käyttäjä on asiantuntija omassa työssään (Raven & Flanders, 
1996). Ravenin ja Flandersin mukaan Holtzblatt ja Jones (1993) löytävät käyttäjän asian-
tuntijuuden tunnustamiselle seuraavanlaisia etuja: ensinnäkin käyttäjän myöntäminen asian-
tuntijaksi selventää hänelle, ettei tutkija ole tullut ratkaisemaan ongelmaa tai vastaamaan 
teknisiin kysymyksiin. Toiseksi tämä tekee tutkijan kyselemisestä hyväksyttävämpää, vaikka 
osa kysymyksistä voisi käyttäjästä tuntua naiiveilta. Kolmanneksi asiantuntijuuden tunnusta-
minen suojelee tutkimuksen tekijää käyttäjän toimien vääriltä tulkinnoilta. 

Tilannetutkimuksessa käytetään siis hyväksi molempien osapuolien asiantuntemusta ja tämän 
avulla osapuolet voivat yhdessä parantaa ja kehittää tuotetta keskustelemalla työskentely-
tavoista ja mahdollisista parannusideoista. Tasavertaisuuden hyvänä puolena on se, että tutkija 
voi milloin tahansa kysyä, miksi käyttäjä toimii kuten toimii, ja varmistaa näin tekemiänsä 
olettamuksia (Raven & Flanders, 1996). Tasavertaisen suhteen luominen ja ylläpitäminen 
vaatii kuitenkin paljon tutkijalta, joka saapuu vieraaseen työskentely-ympäristöön. Tutkijan 
tulee käyttäytymisellään ja toimillaan saada käyttäjä luottamaan häneen.  Luottamuksen saa-
vuttamiseksi ja ylläpitämiseksi tutkijan tulee olla rehellinen ja avoin, mikä tarkoittaa havain-
noinnin ja keskustelun aikana esiin nousevien oivallusten ja ideoiden esittämistä käyttäjälle. 
Käyttäjälle jää mahdollisuus joko vahvistaa tai kiistää löydöksien oikeellisuus (Beyer & 
Holtzblatt, 1998).  
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6.2.3. Tutkimuksen perustana ennalta määritelty fokus 
Tilannetutkimus tapahtuu noudattaen ennalta määriteltyä fokusta. Fokus voi olla joko näkö-
kulma, jolla tutkimusta viedään eteenpäin, tai joukko asioita, joihin erityisesti halutaan 
kiinnittää huomiota. Fokuksen määrittely tarkoittaa sitä, että tutkija määrittelee tutkimuksen 
suunnitteluvaiheessa ne asiat, joihin haluaa saada vastauksia havainnoinnin ja keskustelun 
aikana. Myös saatujen tietojen analysointi tutkimuksen loppuvaiheessa voidaan tehdä käyt-
täen apuna tätä fokusta. 

Fokuksen käyttäminen tutkimuksessa tarkkojen kysymysten sijaan antaa tutkijalle tarpeellista 
liikkumavaraa: tarvittaessa tutkija voi muuttaa aiheiden järjestystä keskustelun sujuvuuden 
lisäämiseksi. Fokus ei kuitenkaan sido tutkijaa tiukasti ennalta määriteltyyn aiheeseen, vaan 
tutkijalla on vapaus laajentaa lupaavalta tuntuvaa keskustelua keskustelurungon ulkopuolelle. 
Näin vielä tilannetutkimuksen toteutusvaiheessa pystytään tarkentamaan keskustelurunkoa 
tarpeen vaatiessa. Kuitenkin jo tutkimuksen suunnitteluvaiheessa fokus pitäisi määritellä niin 
hyvin, ettei sitä tarvitse kesken tutkimuksen määritellä uudelleen. Se, miten tutkimus onnistuu 
keräämään tietoa tutkimuskohteestaan, riippuu suuressa määrin fokuksen määrittelyn onnistu-
misesta. (Raven & Flanders, 1996) 

Fokuksen laajuus riippuu paljon siitä, missä vaiheessa tuotekehitystä tutkimusta tehdään. 
Esimerkiksi esitietojen keräämis- ja suunnitteluvaiheessa halutaan saada laaja-alaisesti tietoa 
käyttäjien tarpeista ja keskitytään erityisesti tuotteen suunnittelukysymyksiin liittyviin 
seikkoihin. Jo käyttöönotetun tuotteen tutkimuksessa taas etsitään mahdollisia parannusmah-
dollisuuksia ja keskitytään siihen, miten hyvin käytössä oleva tuote toimii ja palvelee 
tarkoitustaan. (Raven & Flanders, 1996)  

6.2.4. Tutkimuksen tarkoituksena muodostaa yhteinen tulkinta 
Tilannetutkimuksen periaatteena on myös yhteisen tulkinnan muodostaminen. Yhteisellä 
tulkinnalla tarkoitetaan sitä, että tutkija ja käyttäjä keskustelullaan luovat yhteisen 
ymmärryksen käyttäjän työstä ja sen rakenteesta. Tutkimuksen aikana tutkija tekee oletuksia 
näkemästään ja kuulemastaan ja muodostaa siten itselleen kokemuksen käyttäjän 
työskentelystä. Tämä ei kuitenkaan riitä, koska tutkija ei voi tietää, ovatko hänen tekemänsä 
oletukset totuudenmukaisia vai vääristyneitä. Oletuksien tulisi kuitenkin olla todenmukaisia, 
koska ne toimivat myöhemmän suunnittelun perustana. Siksi tilannetutkimuksessa tutkijaa 
kehotetaan tarkistamaan havainnoistaan tekemiään oletuksia käyttäjällä, joka joko korjaa tai 
vahvistaa ne. (Beyer & Holtzblatt, 1998) 

Oletuksien testaaminen ja yhteisen ymmärryksen muodostaminen toimivat tutkijan suoja-
muurina, mutta ne palvelevat myös käyttäjän etua, koska ne saattavat parantaa käyttäjän 
ymmärrystä työskentelystään tuomalla esiin sellaisia asioita käyttäjän työskentelystä, jotka 
ovat hänelle itselleen näkymättömiä ja tiedostamattomia. Jos tutkimukseen osallistuu useita 
tutkijoita, tulee myös heidän muodostaa yhteinen tulkintansa tutkimuskohteesta. Tämä 
tapahtuu pääasiassa kokouksissa, joihin tutkijat kokoontuvat sekä tilannetutkimuksen vierai-
lujen välillä että vierailujen jälkeen, ennen analysointivaihetta. Kokouksissa jokaisen tutkijan 
velvollisuus on tuoda esiin ainutkertainen kokemuksensa asiasta, jotta tutkijat voisivat saada 
laajemman näkökulman käyttäjän toimintaan. (Beyer & Holtzblatt, 1998) 

6.3. Menetelmän käyttäminen 
Tilannetutkimusta voidaan käyttää tuotekehityksen esitutkimus- ja suunnitteluvaiheessa sekä 
uudelleensuunnittelu- ja parannusvaiheessa. Tilannetutkimusta voidaan tehdä siis silloin, kun 
ollaan kehittämässä aivan uutta tuotetta ja halutaan saada tietoa siitä, minkälainen uuden tuot-
teen tulisi olla ja mitä toimintoja tuotteen tulisi tukea, jotta se tukisi käyttäjän työskentelyä 
mahdollisimman hyvin. Menetelmää voidaan käyttää myös, kun jo valmista tuotetta halutaan 
parantaa. (Beyer & Holtzblatt, 1998; Raven & Flanders, 1996) Uutta tuotetta suunniteltaessa 
tilannetutkimusta voidaan käyttää apuna esimerkiksi vaatimusten määrittelyssä. Valmiin 
tuotteen parantamisessa tullaan kuitenkin lähemmäksi varsinaista käytettävyyden tutkimista, 
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koska tällöin käyttäjän toiminnasta havainnoidaan erityisesti sitä, kuinka käyttäjä käyttää 
tuotetta,  miten hän siitä hyötyy, sekä mitä ongelmia hän kohtaa tuotetta käyttäessään. 

Koska tilannetutkimuksella tutkitaan olemassa olevaa tilannetta tai kontekstia, sitä ei yleensä 
toteuteta silloin, kun käyttäjällä ei ole aiempaa kokemusta sovelluksen käytöstä. Kokemuksen 
määrää on hyvin vaikea määritellä, koska se riippuu muun muassa kokonaiskäyttöajasta ja 
käyttötiheydestä. Periaatteenahan on, että tutkimusta tehdään kontekstissa, joka on käyttäjälle 
luonnollinen. Luonnollisuus edellyttää, että käyttäjä toimii tutkittavassa kontekstissa tottu-
neesti. Jos tutkija haluaisi tutkia esimerkiksi sovelluksen opittavuutta, voisi tässä kokemuksen 
osalta tehdä poikkeuksen ja tuoda käyttäjän käytettäväksi aivan uusi sovellus. Tällöin tilanne-
tutkimus saattaisi paljastaa tärkeää tietoa käyttäjän oppimisprosessista, koska tilannetutkimus 
on perusluonteeltaan käyttäjän työskentelyn ja sisäisten psyykkisten prosessien pukemista 
sanoiksi (Beyer & Holtzblatt, 1998). 

Kun tilannetutkimusta käytetään tuotteen käytettävyyden arvioimiseen, saadaan menetelmällä 
erityisesti tietoa siitä, kuinka tyytyväinen käyttäjä on tuotteen käyttöön, kuinka hyvin hän 
osaa käyttää tuotetta, kuinka hyvin tuote tukee käyttäjän työtä, sekä kuinka hyvin hän 
ymmärtää tuotteen toiminnot ja käyttömahdollisuudet. Tällöin testataan siis käyttäjälle tutun 
tuotteen käyttöä, joten käyttäjän tapa toimia ja käyttää tuotetta kertoo tuotteen käytettävyy-
destä. Esimerkiksi käytettävyystestauksessa taas tuote on usein uusi käyttäjälle tai se sisältää 
uusia toimintoja. Tällöin tuotteen käytettävyydestä (tai käytettävyysongelmista) kertovat pää-
asiassa käyttäjän kohtaamat ongelmatilanteet (ks. myös Koskinen, luku 13). 

Tilannetutkimus kontekstissa on kaksiosainen: se vaatii sekä käyttäjän toiminnan havain-
noimista että keskustelua hänen kanssaan. Tutkijan tulee siis osata johdattaa keskustelua 
keskustelurungon  puitteissa ja kysyä oikeita asioita vaikuttamatta käyttäjän vastauksiin tai 
keskeyttämättä käyttäjän työntekoa (TecEd, 2004). Tilannetutkimuksessa on olennaista, että 
tutkija ja käyttäjä ovat tasavertaisia, joten tutkijan pitää myös pystyä luopumaan tutkijan 
kontrolloivasta roolista pystyäkseen tunnustamaan käyttäjän oman työnsä asiantuntijaksi.  

6.3.1. Tilannetutkimuksen toteutustapoja 
Perinteinen tapa toteuttaa tilannetutkimus on havainnoida ja keskustella käyttäjän kanssa 
hänen työskennellessään itselleen ominaisessa toimintaympäristössä (Raven & Flanders, 
1996). Tällöin tutkija havainnoi käyttäjän toimintaa ja liittää keskustelun toimintaan kysy-
mystensä avulla. Keskustelu ei silti saisi liikaa häiritä käyttäjän työskentelyä. Tähän sääntöön 
on kuitenkin poikkeus: kun tutkija tarvitsee tietoa käyttäjän sisäisistä psyykkisistä prosesseista 
(esimerkiksi päätöksenteko ja ongelmanratkaisu), hän joutuu keskeyttämään käyttäjän työn-
teon useasti. Psyykkiset prosessit ovat luonteeltaan sellaisia, ettei niitä voi luotettavasti selos-
taa jälkikäteen, joten tutkijan pitää olla läsnä niiden tapahtuessa. Tämä tarkoittaa usein 
tilanteiden jatkuvaa keskeyttämistä, jotta käyttäjä voi tulla tietoiseksi sisäisistä psyykkisistä 
prosesseistaan, kun tutkija ilmaisee käyttäjän toiminnasta tekemiään oletuksia keskustelun 
aikana. (Beyer & Holtzblatt, 1998)  

Kontekstisidonnaisuutensa vuoksi tilannetutkimus kohtaa myös usein työskentelyyn liittyviä 
esteitä. Tämä tarkoittaa sitä, ettei tilannetutkimusta aina pystytä toteuttamaan perinteisellä 
tavalla. Eteen saattaa tulla tilanteita, joissa käyttäjä ei pysty keskustelemaan tutkijan kanssa 
tehdessään työtään. Tällaisia tilanteita ovat muun muassa puhelinvaihteen hoitajan, vaarallisia 
aineita käsittelevän laborantin tai lääkärille aikoja antavan hoitajan työskentelyn tutkiminen. 
Ensimmäisessä tapauksessa esteenä on käyttäjän keskustelu asiakkaan kanssa työskentelyn 
aikana, keskimmäisessä vaaralliset ja ehkä salaiset olosuhteet, ja viimeisessä työn luottamuk-
sellisuus. Tällöin havainnointi ja keskustelu voidaan irrottaa toisistaan. Tutkija voi esimer-
kiksi sopia, että ensin käyttäjä tekee työtään, kunnes siinä ilmenee tauko. Tällaisessa tilan-
teessa on erityisen suotavaa, että tutkija voi nauhoittaa käyttäjän työskentelyn, koska video 
voi toimia keskustelun apuna käyttäjän ja tutkijan keskustellessa työskentelystä tauon aikana. 
Tilanteissa, joissa videointia ei voi käyttää, tutkijan pitää tukeutua havainnoinnin aikana 
tekemiinsä muistiinpanoihin. (Beyer & Holtzblatt, 1998) 
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Jos ongelma on yksityiskohtainen ja työskentely tapahtuu niin nopeasti, että käyttäjän 
keskeyttäminen saattaa aiheuttaa toiminnan häiriintymisen, voidaan käyttää apuna videointia. 
Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi käyttäjän yksityiskohtainen vuorovaikutus graafisen 
käyttöliittymän kanssa tai ammattimiehen tapa käyttää työkaluja. Tutkija voi kerta toisensa 
jälkeen katsoa videonauhaa, kunnes on nähnyt kaikki yksityiskohdat ja muodostanut itselleen 
käsityksen toiminnasta. Edellä kuvatun kaltaisissa tilanteissa videon katselu ja tulkinta kan-
nattaa tehdä yhdessä käyttäjän kanssa. (Beyer & Holtzblatt, 1998) 

Tutkimuksen aikana eteen saattaa tulla myös tilanteita, joissa työskentely tapahtuu sellaisella 
aikavälillä, ettei tutkijan ole mahdollista seurata työskentelyä. Tällaiset aikavälit saattavat olla 
lyhyitä tai pitkiä. Esimerkiksi virhetilanteista selviäminen tai dokumentaatiosta ohjeen hake-
minen ovat esimerkkejä tehtävistä, jotka ovat kestoltaan lyhyitä, mutta tehtävien tekemisen 
välillä saattaa olla pitkä aika. (Beyer & Holtzblatt, 1998) Tällaisissa tilanteissa tutkijan tulisi 
viettää käyttäjän rinnalla tunteja tai jopa päiviä saadakseen tietoa viiden minuutin tehtävän 
suorittamisesta. Toisaalta työn tekeminen saattaa kestää päiviä, viikkoja tai jopa kuukausia. 
Tällaisia töitä ovat esimerkiksi uuden lääkkeen kehittäminen ja lentokoneen rakentaminen. 
Kun aikaväli tuottaa ongelmia tutkimukselle, tilannetutkimus voidaan toteuttaa artefakti-
läpikäynnin (artefact walkthrough) avulla. (Beyer & Holtzblatt, 1998) Tässä työssä kyseisestä 
menetelmästä käytetään nimitystä demonstraatio.  

Demonstraatio on Ravenin ja Flandersin (1996) mukaan yleisin tilannetutkimuksen toteutus-
tapa käyttäjiä koskevan tiedon keräämiseen. Tässä työssä kuitenkin painotetaan perinteistä 
tilannetutkimuksen tapaa, koska demonstraatio rikkoo keinotekoisuudellaan tilannetutkimuk-
sen ensimmäistä periaatetta eli tutkimuksen tekemistä käyttäjälle luonnollisessa kontekstissa.  

Demonstraatiolla siis tarkoitetaan työskentelyn tai jonkun yksityiskohtaisemman prosessin 
uudelleen luomista, mikä yleensä vaatii käyttäjältä ennakkovalmistautumista. Yleensä tutkijat 
pyytävät käyttäjää pitämään päiväkirjaa tai lokia työskentelystään, sekä tekemään muistiin-
panoja muun muassa kohtaamistaan ongelmista ja käyttämistään työkaluista. Näitä edellä 
mainittuja kirjallisia tuotteita kutsutaan artefakteiksi, joiksi voidaan lukea myös työskentelyyn 
käytetyt työkalut ja tavarat sekä työskentelyn aikaansaannokset (esimerkiksi raportit tai 
lopputuotteet). Työskentelyn uudelleen luomiseen käytetyt artefaktit toimivat myös tutkimus-
aineistona tutkijalle, koska erityisesti päiväkirjoja analysoimalla voidaan saada uutta tietoa 
käyttäjän ajatusrakenteista (Beyer & Holtzblatt, 1998). Demonstraation toteuttamiseen on 
useita tapoja: käyttäjät voivat näytellä jonkun todellisen työtilanteen, valmistaa työskente-
lystään diaesityksen tai liimata demonstraatiohuoneeseen julisteita työskentelyn kulusta. 

Demonstraatiossa tilannetutkimus tapahtuu havainnoimalla käyttäjän tekemää demonstraa-
tiota ja herättämällä keskustelua aivan kuten perinteisessäkin toteutuksessa. Demonstraation 
keskustelu saattaa sisältää enemmän kysymyksiä kuin perinteisen tilannetutkimuksen, koska 
tutkija joutuu tarkentamaan käyttäjän keinotekoista työskentelyä saadakseen itselleen 
paremman kuvan todellisuudesta. Demonstraatiota voidaan käyttää myös tilanteissa, joissa 
työn tekemiseen osallistuu useita ihmisiä eri aikoihin, koska demonstraatiossa he kaikki 
voivat kertoa työskentelystään samalla kertaa. Tämä voi jopa parantaa ryhmän työskentelyä 
tulevaisuudessa, koska heille syntyy yhteinen ymmärrys siitä, miten he itse työskentelevät ja 
miten muut ryhmän jäsenet työskentelevät. (Raven & Flanders, 1996) 

Vaikka demonstraatio on epäautenttinen tilanne, antaa se silti arvokasta tietoa käyttäjästä ja 
hänen työskentelystään. Demonstraation avulla voidaan tuoda konteksti tutkijan ja käyttäjän 
näkyville. Ilman demonstroimista tutkimus joutuisi tukeutumaan pelkkään käyttäjän kerto-
mukseen ja keskustelustakin muotoutuisi enemmän haastattelu, koska tutkijalla ei olisi 
mahdollisuutta havainnoida. Demonstraatiota ei kuitenkaan pidä käyttää, jollei työmuoto sitä 
vaadi, koska perinteinen tilannetutkimus sitoo tutkimuksen paremmin kontekstiinsa. 

6.3.2. Tilannetutkimuksen kesto 
Tilannetutkimuksen kesto riippuu paljon siitä, mikä toteutustapa on valittu, millainen tutkit-
tava kohde on ja kuinka monta vierailua toteutetaan. Jos toteutustapana on demonstraatio, 
kestää tutkimus kokonaisuudessaan usein kauemmin kuin muilla tavoilla toteutettuna, koska 
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demonstraatiotilaisuuteen saapuvilta käyttäjiltä vaaditaan erilaisia esivalmisteluja (esim. 
päiväkirjan täyttöä ja muistiinpanojen tekoa). Valmistautumisvaihe voi kestää erinäisiä aikoja 
riippuen työn ominaisuuksista. Kokonaiskestoon vaikuttaa myös käyntipaikkojen ja vierai-
lujen määrä. Näiden määrä määräytyy yleensä sen mukaan, millainen tutkimus on kyseessä. 
Jos tutkijat ovat tekemässä yhden yrityksen tietylle osastolle suunnattua sovellusta, tarvitsee 
silloin tutkia vain tätä osastoa. Jos kyseessä on laajalle käyttäjäryhmälle suunnattu kaupalli-
nen sovellus tai tuote, täytyy myös tutkittavien käyttäjien edustaa tätä ryhmää. Tällöin 
kohderyhmään kuuluvia käyttäjiä on paljon ja joudutaan väistämättä tekemään useita vierai-
luja. Spinuzzi (2000) suosittelee tilannetutkimuksen käyttämistä etnografisen tai osallistavan 
suunnittelun (participatory design) sijaan, jos aikaa on vain 3–6 kuukautta. Tilannetutkimus 
voi siis laajana kestää useita kuukausia, mutta sen voi toteuttaa myös muutamassa viikossa. 

Yksittäisen vierailun kestoa on vaikea määritellä, koska se riippuu paljon käyttäjän työskente-
lystä. Jos havainnointi ja keskustelu joudutaan suorittamaan erikseen, havainnointi saattaa 
kestää jopa koko päivän ja keskustelu saatetaan tehdä vasta tämän jälkeen. Toisaalta jos vie-
railun havainnointi ja keskustelu voidaan suorittaa samanaikaisesti, saattaa vierailu kestää 
vain puolet edellisestä. On myös työtehtäviä, joista saadaan tarpeeksi tietoa lyhyenkin vierai-
lun aikana. Tällaisia ovat työtehtävät, jotka toistuvat samanlaisina joka päivä, kuten liuku-
hihnatyöskentely tai puhelinvaihteen hoitaminen. Toisaalta on myös työtehtäviä, joista saa-
daan parhaiten tietoa useilla lyhyillä vierailuilla. Tällaisia ovat työt, jotka ovat kestoltaan 
lyhyitä, mutta toistuvat erilaisina (esimerkiksi erilaiset kiinteistöjen korjaustyöt). (Holtzblatt 
& Beyer, 1998) 

Vierailujen kestoon ja määrään vaikuttavat niin monet asiat, että on vaikea sanoa tarkasti, 
kuinka kauan vierailun tulisi kestää. Esimerkiksi yhdysvaltalaisen, käyttäjäkeskeiseen tutki-
mukseen suuntautuneen Tec-Ed-yrityksen tutkijat kertovat käyttävänsä vain harvoin enem-
män kuin kaksi tuntia yhteen vierailuun, koska heidän mukaansa kaksi tuntia on usein pisin 
aika, jonka käyttäjät ovat valmiit uhraamaan tutkimukseen (Rosenbaum, 2002). Toisaalta 
Raven ja Flanders (1996) suosittelevat, että yksi sessio kestäisi vähintään kaksi tuntia, jotta 
tutkijat saisivat tarpeeksi syvällisen kuvan käyttäjien työskentelystä. Perusperiaatteena voisi 
sanoa, että tilannetutkimusta ja yksittäistä vierailua pitää jatkaa niin kauan, että tutkijalle on 
muodostunut tarpeeksi todenmukainen kuva käyttäjän työskentelystä ja toiminnasta. Näin 
ollen mitä monimutkaisempaa kohdetta tutkitaan, sitä kauemmin tutkimukseen menee.  

6.3.3. Tilannetutkimuksen toteuttamiseen osallistuvat tutkijat 
Holtzblattin ja Beyerin (1998) mukaan tilannetutkimuksen toteuttajana tulisi olla ryhmä tutki-
joita (eikä siis vain yksi tutkija), jotta tutkimuksen tekijöillä olisi monipuoliset kyvyt ja 
erilaiset näkökulmat tutkimuksen toteuttamiseen. Tutkijaryhmässä tulisi olla mukana ammat-
tilaisia tuotteen valmistamisen eri vaiheista (esim. suunnittelijoita, ohjelmoijia ja käytettä-
vyysasiantuntijoita). Suunnitteluvaiheessa jokainen pystyy kertomaan, mihin oman työosuu-
tensa kannalta tärkeään kysymykseen haluaisi vastauksia tutkimuksella. Itse vierailuvaiheessa 
tuotteen eri valmistusvaiheita edustavat tutkimusryhmän jäsenet havainnoivat luonnostaan 
erilaisia asioita. Tulosten analysointivaiheessa yritetään muodostaa yhteistä ymmärrystä tutki-
muksen tuloksista ja silloin on etu, jos kukin jäsen katselee tuloksia omasta näkökulmastaan. 

Tutkijoiden erilaisuus on siis etu, kun halutaan erilaisia näkökulmia tutkittavaan kohteeseen. 
Samaan aikaan on kuitenkin muistettava, että vierailun toteuttajan tulisi olla tutkija, jolla on 
tarpeeksi taitoa ja tietoa toteuttaa havainnointi ja keskustelu hedelmällisesti. Tutkimuksen 
fokuksen tulisi määritellä käytettävän tutkijaryhmän koostumus. Tutkijaryhmän tulee koostua 
eri alojen ihmisistä, jos fokus on laaja (esimerkiksi kattaa käyttäjiä koskevan tiedon lisäksi 
sovelluksen uusien toimintojen suunnitteluun tai vanhojen toimintojen poistamiseen 
tarvittavaa tietoa). Toisaalta, jos etsitään tietoa käyttäjistä suunnittelun tueksi, riittää, että 
tutkijaryhmä koostuu suunnittelijoista. Kun etsitään tietoa käytettävyydestä, käytettävyys-
asiantuntijoista muodostuu hyvä tutkijaryhmä. (Raven & Flanders, 1996) 
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6.3.4. Erilaisia tutkimuskonteksteja 
Tilannetutkimuksen parhaaksi puoleksi mainitaan usein tieto, jota sillä saadaan tuotteen 
käyttökontekstista. Tämä informaatio voi nousta esiin vain huolellisen havainnoinnin ja 
keskustelun avulla. Tästä johtuen tutkijan täytyy mennä vierailemaan käyttäjälle tuttuun 
ympäristöön eli sinne, missä käyttäjä työskentelee ja käyttää tutkittavaa tuotetta. Tästä on 
poikkeuksena demonstraatio, joka voidaan toteuttaa joko käyttäjän tiloissa tai tutkijan 
järjestämässä tilassa. Tällöinkin on hyvä ottaa huomioon, että käytettäessä käyttäjälle tuttua 
tilaa hänen on luultavasti helpompi suunnitella esityksensä ja hän ehkä osaa käyttää paremmin 
esitykseen mahdollisesti tarvittavia laitteita. 

Usein tutkimuksen kohteena oleva konteksti on käyttäjän työpaikka ja siellä tarkemmin 
käyttäjän työpiste. Työpiste saattaa olla rauhallinen työhuone, jossa tutkija ja käyttäjä voivat 
puhua rauhassa suljetun oven takana. Toisaalta työpiste saattaa olla osa avotoimistoa, jossa 
työpöytiä on vierekkäin ja käyttäjä näkee samalla muut työntekijät. Tällainen konteksti voi 
tarjota tietoa muun muassa käyttäjän ja muiden työntekijöiden välisestä lähes huomaamatto-
masta vuorovaikutuksesta, mutta toisaalta käyttäjää saattaa häiritä se, että tutkija istuu hänen 
vieressään videokameran kanssa muiden työntekijöiden seuratessa tapahtumaa vierestä. Työ-
piste saattaa olla myös meluisassa tehtaassa tai tavaratalon kassarivissä, jolloin uudenlainen 
ympäristö vaatii tutkijalta taitoa sopeutua. Melussa saattaa myös nauhoituksen ja keskustelun 
laatu kärsiä, joten tutkijan tulisi miettiä vaihtoehtoisia toteutustapoja. Konteksti siis toisaalta 
antaa paljon tilannetutkimukselle, mutta toisaalta kontekstissa on myös ominaisuuksia (esim. 
melu ja yksityisyyden puute), jotka tulee ottaa huomioon suunniteltaessa vierailun toteutusta. 

Kontekstina saattaa olla myös käyttäjän koti, jolloin tutkija tulee vierailulle käyttäjän omalle 
maaperälle ja hyvin yksityiselle alueelle. Erityisesti tällöin tutkijan on mietittävä käyttäyty-
mistään, jottei käyttäjä tunne tutkijaa liian tungettelevaksi tai yksityisyyden rajoja rikkovaksi. 
Käyttäjältä on kysyttävä ilman painostusta suostumusta siihen, että tutkija tulee kotiin teke-
mään tutkimusta. Koti saattaa olla hyvin hedelmällinen tutkimuskohde, koska sieltä löytyy 
useita työskentelyä haittaavia elementtejä, joita ei ole työpaikalla. Näitä ovat muun muassa 
meluisasti leikkivät tai huolehtimista vaativat lapset sekä lemmikkieläimet. 

Tutkittava konteksti voi olla myös vaihtuva. Tällaisia vaihtuvia konteksteja voivat olla muun 
muassa matkapuhelinten tai kämmentietokoneiden käytön tutkimukset, jolloin tutkija seuraa 
käyttäjää normaalin päivän aikana erinäisiin paikkoihin havainnoiden samalla käyttäjän 
toimintaa. Tällöin saattaa ongelmaksi nousta kognitiivisten prosessien rajallisuus: pystyykö 
käyttäjä havainnoimaan ympäristöään, keskustelemaan ja käyttämään tuotetta samanaikaisesti 
ilman yhden tai useamman kognitiivisen prosessin häiriintymistä. Vaihtuva konteksti voi olla 
hyvin haastava tutkimuskohde, mutta samalla siitä saatetaan saada erittäin tärkeää tietoa 
todellisista käyttöolosuhteista ja niistä johtuvista käytettävyysongelmista. Tällöin tutkimuk-
sella saatava hyöty saattaa hyvinkin olla suurempi kuin keinotekoisessa ympäristössä, 
esimerkiksi käytettävyyslaboratoriossa.  

6.4. Tilannetutkimuksen perusaskeleet 
Tilannetutkimuksen toteutustapa valitaan aina tutkittavan kohteen perusteella. Toteutustapaa 
valittaessa on hyvä tutustua alustavasti tutkittavaan aiheeseen, jotta voidaan määritellä, onko 
tilanteessa mahdollista keskustella samanaikaisesti havainnoinnin kanssa vai turvaudutaanko 
demonstraatioon. Valitusta toteutustavasta riippumatta tilannetutkimuksen tulee sisältää seu-
raavat perusaskeleet (Raven & Flanders, 1994): 

 suunnittelu (muun muassa käyttäjien tunnistaminen, fokuksen määrittäminen sekä vierai-
lun suunnittelu ja järjestäminen), 

 vierailu (esittely, havainnointi/keskustelu ja yhteenveto) ja 
 analyysi (muistiinpanojen täydentäminen, analyysin fokuksen asettaminen ja aineiston 

esittäminen). 
Edellä mainitut perusaskeleet käydään läpi siten, että ensin suunnitellaan koko tutkimus, 
jonka jälkeen tehdään useita vierailuja. Kun vierailut on saatu tehtyä, analysoidaan koko saatu 
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aineisto. Aineistoa voidaan kuitenkin ryhtyä analysoimaan jo ennen kuin kaikki vierailut on 
tehty, jotta nähdään, millaista aineistoa on saatu kasaan ja kuinka monta vierailua pitää vielä 
tehdä. Seuraavassa esitellään tilannetutkimuksen päävaiheet perusteellisemmin. 

6.4.1. Suunnittelu 
Suunnittelulla on erityisen tärkeä rooli tilannetutkimuksen toteuttamisessa, koska tässä 
vaiheessa määritellään tutkimuksen kohde eli keiden toimintaa tutkitaan, tutkimuksen fokus 
eli mitä tutkitaan ja tutkimuksen toteutustapa eli miten tutkitaan. Tässä vaiheessa on siis 
olennaista tunnistaa tutkimuksen kannalta tärkeä käyttäjäryhmä, asettaa tutkimukselle fokus ja 
suunnitella ja järjestää vierailut käyttäjien konteksteihin. 

Käyttäjäryhmän tunnistaminen 
Käyttäjäryhmän tunnistaminen on tutkimuksen kannalta tärkeää, koska siinä määritetään käyt-
täjäryhmä, jonka joukosta käyttäjiä valitaan tutkimukseen. Käyttäjäryhmän ominaisuudet 
tulee määritellä mahdollisimman tarkasti, jotta joukosta voidaan ottaa oikeanlaisen kuvan 
antava otos. (Raven & Flanders, 1996) Jos todellinen käyttäjäryhmä ja tutkittu ryhmä eivät 
vastaa toisiaan, voidaan tutkimuksesta saada käyttökelvottomia tuloksia. 

Käyttäjäryhmän tunnistamisen helppous riippuu paljon tutkittavasta tuotteesta. Jos suunni-
tellaan täysin uutta tuotetta, täytyy käyttäjäryhmä määrittää sen mukaan, kenelle uusi tuote 
ensisijassa halutaan kohdistaa. Jonkinlainen kuva kohderyhmästä suunnittelijoilla luonnolli-
sesti on jo alkaessaan suunnitella tutkimusta. Suunnittelijoiden tehtävänä on voinut olla alusta 
asti suunnitella sovellus kohtalaisen tarkasti rajatulle käyttäjäryhmälle, esimerkiksi esikoulu-
ikäisille lapsille tai eläkeläisille. Kun käyttäjäryhmä on annettu, täytyy seuraavaksi selvittää 
kyseisen käyttäjäryhmän ominaisuudet. Käytössä olevaa tuotetta tutkittaessa käyttäjäryhmä 
saattaa olla määritelty jo tuotteen suunnitteluvaiheessa. Tällöinkin täytyy kuitenkin tarkastaa, 
onko määritelty käyttäjäryhmä sama kuin tuotteen todellinen käyttäjäryhmä. Hankalampaa 
voi olla määrittää sellaisten tuotteiden käyttäjäryhmä, jotka ovat lähes kaikkien ihmisten 
ulottuvilla (esim. www-sivustot). 

Käyttäjäryhmää tunnistettaessa tutkijat voivat käyttää apunaan esimerkiksi markkinointi-
osastoa, joka on ehkä jo valmiiksi määritellyt kenelle tuote suunnataan (Raven & Flanders, 
1996). Toisaalta markkinoinnin tiedot käyttäjäryhmästä eivät välttämättä vastaa suunnitteli-
joiden tarvetta. Markkinointi keskittyy tuotteen markkinoimiseen ja myymiseen, kun taas 
suunnittelijat haluavat tehdä tuotteesta mahdollisimman sopivan kyseiselle käyttäjäryhmälle. 
Valmista tuotetta tutkittaessa käyttäjäryhmän ominaisuuksia voidaan selvittää useilla tavoilla: 
esimerkiksi yrityksen henkilöstöhallinnolta, jos kyseessä on yhden yrityksen käyttämä tuote, 
tai erilaisilta tilastoja tekeviltä instansseilta, jos kyseessä on yleisesti käytössä oleva tuote.  

Fokuksen asettaminen tutkimukselle 
Fokuksen asettaminen on tärkein ja joskus myös vaikein vaihe tilannetutkimuksessa (Raven 
& Flanders, 1996). Usein menetelmää paljon käyttäville on muodostunut oma tapansa asettaa 
fokus tutkimukselleen, joten tälle vaiheelle on vaikea antaa yleisluontoisia ohjeita. Esimerk-
kinä fokuksen asettamisprosessista kuvataan seuraavassa Ravenin ja Flandersin (1996) esitte-
lemää Digital-yrityksen käyttämää tapaa. Yksi henkilö tutkimusryhmästä järjestää tilaisuuden, 
johon kaikki tutkijaryhmän jäsenet osallistuvat. Koollekutsuja huolehtii siitä, että kaikki 
ymmärtävät tilannetutkimuksen idean ja kyseisen tilaisuuden tarkoituksen. 

Fokuksen määrittäminen voidaan aloittaa esimerkiksi aivoriihellä, jonka aikana ryhmän jäsen-
ten tehtävänä on keksiä tutkittavaan aiheeseen liittyviä muodoltaan avoimia kysymyksiä. 
Seuraavaksi ryhmän laatimista kysymyksistä poistetaan ne kysymykset, jotka eivät liity 
asiaan, joihin tutkittavalla käyttäjällä ei luultavasti ole vastausta (esimerkiksi puhelinvaihde ei 
todennäköisesti tiedä, mikä on yrityksen vuosittainen tase) tai jotka ovat muodoltaan 
vaihtoehtokysymyksiä (esimerkiksi: "Pidätkö tästä painikkeesta?"). Hylättyjä vaihtoehto-
kysymyksiä voidaan käyttää kyselytutkimuksen (luku 2, Vanhala) kysymysten muotoiluun, 
jos sellainen halutaan suorittaa tilannetutkimuksen yhteydessä. 
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Fokuksen määrittäminen jatkuu ryhmittelemällä jäljelle jääneet hyväksytyt kysymykset 
samankaltaisia ja/tai samaa aihetta käsitteleviä kysymyksiä sisältäviin kategorioihin. Tämän 
jälkeen jokainen kategoria nimetään sisältönsä mukaan: otsikon tulee olla yleinen kysymys, 
joka kattaa koko kategorian sisällön. Näin kategorioiden yleisistä kysymyksistä muodostuu 
fokus tutkimukselle. Jos kategorioita on useita, pitää niistä valita yksi tai kaksi tärkeintä, joita 
tarkastellaan tarkemmin tutkimuksen aikana. Samalla kategorioiden otsikoista eli yleisistä 
kysymyksistä ja kategorioiden sisältämistä avoimista kysymyksistä on muodostunut 
keskustelurunko (interview template), jonka avulla tutkija johdattaa tutkimuksen aikana 
keskustelua eteenpäin fokuksen rajoissa. 

Holtzblattin ja Beyerin (1998) mukaan fokus asetetaan usein liian kapeaksi ja he antavatkin 
ohjeeksi, että fokuksen pitäisi kattaa tuotteen käyttämisen lisäksi myös koko työprosessi. 
Tällöin tutkimuksella voidaan kerätä tietoa esimerkiksi siitä, miten koko työprosessia voitai-
siin tukea, mitä asioita tai keitä henkilöitä käyttäjän työhön liittyy ja millainen on työpaikan 
kulttuuri ja sosiaalinen konteksti. Fokusta voi käyttää myös yhdessä tunnistetun käyttäjä-
ryhmän kanssa sen selvittämiseen, millaisia ihmisiä ja mitä tehtäviä halutaan havainnoida. 
Havainnoitavista asioista olisi hyvä laatia yksi fokuslause, jonka tutkijat pystyvät helpommin 
muistamaan havainnoinnin ja keskustelun aikana. 

Vierailun suunnittelu ja järjestäminen 
Vierailua suunniteltaessa ja järjestettäessä tutkijalla tulisi olla jo selkeä kuva siitä, ketä hän 
tutkii ja mikä on tutkimuksen painopiste. Ravenin ja Flandersin (1996) mukaan vierailu-
kohteita ja tutkittavia käyttäjiä tulisi molempia olla ainakin kolme: jos kolme mahdolli-
simman erilaista tutkimuskohdetta antavat samankaltaista informaatiota, voidaan yhden 
ongelman korjauksella luultavasti auttaa suurta osaa käyttäjistä, ja jos kaksi ensimmäistä 
tutkimuskohdetta antavat aivan erilaista informaatiota, voi kolmas kohde tarkentaa ja selven-
tää kuvaa todellisuudesta. Näin tutkijoiden tulisi suorittaa yhteensä ainakin yhdeksän 
vierailua, yksi kunkin käyttäjän luokse. Holtzblatt ja Beyer (1998) puolestaan kehottavat 
keräämään tietoa 10–20 käyttäjältä, paitsi jos fokus on hyvin kapea (esimerkiksi yksityis-
kohtaista tietoa käyttöliittymän ja käyttäjän vuorovaikutuksesta), jolloin 6–10 käyttäjää voi 
olla tarpeeksi. Toisaalta, jos resurssit ja aika ovat rajalliset, tilannetutkimuksen voi suorittaa 
vieläkin pienemmällä käyttäjämäärällä: 4–6 käyttäjää voi riittää, jos halutaan vain nopeasti 
tarkistaa suunnittelun suuntaa (Wixon et al., 2002). 

Osallistujien määrää koskevat suositukset eivät kuitenkaan ole ehdottomia sääntöjä, vaan 
vierailujen ja käyttäjien määrä on riippuvainen tutkittavasta kohteesta. Jos kohteena on yhden 
yrityksen yhden osaston käyttämä sovellus, ei mahdollisesti voida edes tutkia kuutta käyttä-
jää. Usein tutkittavien käyttäjien määrä tarkentuu vasta tutkimuksen kuluessa. Tutkimus lope-
tetaan yleensä, kun tutkijat huomaavat saaneensa tarpeeksi materiaalia analysointia varten, 
jolloin käyttäjämäärä on tietenkin siihen mennessä tutkittujen käyttäjien määrä. Tutkijat 
saattavat myös huomata, että ovat valinneet liian vähän käyttäjiä tai että valinta on epäonnis-
tunut kattamaan tutkittavan käyttäjäryhmän tai tarvittavan materiaalin, jolloin tutkijoiden 
pitää valita lisää käyttäjiä tutkimukseen. 

Good (1989) kertoo käyttävänsä tutkimusryhmänsä kanssa vierailuprosessin lopettamisen 
merkkinä sitä, etteivät uudet käyttäjät enää tarjoa juurikaan uutta tietoa käytettävyydestä. 
Todellisuudessa resurssi- ja aikarajat saattavat tulla vastaan ennen tätä. Good aloittaa tutki-
muksensa yleensä neljällä tai alle neljällä eri työtehtävässä toimivalla käyttäjällä. Näiden 
kanssa tekemiään tutkimuksia hän käyttää apuna määrittäessään montako ja minkä tyyppistä 
käyttäjää hänen täytyy vielä tavata saadakseen tarkkaa tietoa toiminnasta. Goodin mukaan 
loppujen lopuksi vierailujen määrä riippuu siitä, kuinka onnistunut kukin vierailu on ollut. 

Käyttäjien valinnassa sekä Raven ja Flanders (1996) että Holtzblatt ja Beyer (1998) korosta-
vat erilaisuutta. Valitsemalla toisistaan eroavia käyttäjiä, kuitenkin tunnistetun käyttäjä-
ryhmän puitteissa, tutkijan ei tarvitse tehdä "turhia" vierailuja. Tämä tarkoittaa sitä, että 
käyttäjien tunnistamisen vaihe korostuu, jos halutaan tehdä tehokkaampaa tutkimusta. Myös 
Good (1989) painottaa erilaisten, eri tehtäviin tuotetta käyttävien käyttäjien valintaa. Näiden 
käyttäjien toiminnasta pitäisi tarkkailla sekä yhteisiä että yksilöllisiä piirteitä. Käyttäjiä 
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valittaessa on muistettava myös kattaa eri työtehtävissä työskentelevien käyttäjien erilaiset 
tavat käyttää tuotetta. Tilannetutkimukseen siis yleensä valitaan mahdollisimman erilaisia 
käyttäjiä mahdollisimman erilaisten näkökulmien löytämiseksi.  

Suunnittelussa tulee myös valita itse kontekstissa tapahtuvan tutkimuksen tekijät. Raven ja 
Flanders (1996) antavat vierailun työnjaon suunnitteluun seuraavat kolme ohjetta:  

 Vierailut tulisi tehdä pareittain eli kaksi tutkijaa vierailee yhdessä yhden tutkittavan 
luona. Tämä auttaa tutkijoita muistamaan paremmin käyttäjän sanomiset ja tekemiset. 

 Ainakin toisen tutkijaparista tulisi olla koulutettu käyttämään tilannetutkimusta. 
 Olisi hyvä, jos tutkijaparin jäsenet olisivat eri alan asiantuntijoita, koska esimerkiksi 

ohjelmoijalla ja käytettävyysasiantuntijalla on erilainen näkökulma asioihin. 
Tutkijaparin käyttö ei kuitenkaan ole ongelmatonta. Vaikka kaksi tutkijaa pystyy havainnoi-
maan enemmän kuin yksi tutkija, voi käyttäjää häiritä enemmän, jos paikalla on kaksi tutkijaa 
yhden sijaan. Käytettävyystutkimuksessa usein toteutetaankin periaatetta, jonka mukaan 
näkyviä havainnoijia ei saisi olla enempää kuin havainnoitaviakaan. Hyvällä tallennuksella 
(esimerkiksi videoinnilla kahdesta tai useammasta kulmasta) voitaisiin tutkimus toteuttaa niin, 
että yhden käyttäjän luona vierailee vain yksi tutkija. On kuitenkin hyvin käyttäjäkohtaista, 
kuinka häiritseväksi useamman kuin yhden tutkijan tai videokameroiden paikallaolo koetaan. 

Itse vierailun järjestämiseen voi liittyä useita järjestelykysymyksiä. Näitä ovat muun muassa 
aikataulu ja tutkimuspaikka. Tutkimus tulisi toteuttaa paikassa, jossa käyttäjä yleensä toimii 
(esimerkiksi työpiste). Tapauksissa, joissa tutkijaa ei voida päästää käyttäjän luokse (esimer-
kiksi tutkimuslaboratoriot), käytetään todennäköisesti jo edellä mainittuja demonstraatioita. 
Näissä työskentelyn uudelleen luomisissa tutkittavaa pyydetään yleensä tekemään valmis-
teluja itse tutkimustilannetta varten. (Raven & Flanders, 1996) Ennakkovalmisteluista kuten 
päiväkirjan pitämisestä ja muistiinpanojen tekemisestä on kerrottu jo aiemmin kohdassa 6.3.1. 
Koska päiväkirjat sisältävät runsaasti tietoa muun muassa käyttäjän aiemmista kokemuksista, 
tutkija voi pyytää käyttäjiä pitämään päiväkirjaa myös perinteisellä toteutustavalla tehdyssä 
tilannetutkimuksessa (Beyer & Holtzblatt, 1998). Molemmissa tapauksissa on kuitenkin 
otettava huomioon käyttäjän halukkuus uhrata aikaansa päiväkirjan täyttämiseen. 

Usein käytettävyystutkimuksessa tehdään pilottitesti, jolla pystytään tarkistamaan tutkimus-
suunnitelman onnistuneisuus. Tilannetutkimuksessakaan pilottitestin tekemisestä ei varmasti 
ole haittaa, koska siinä voidaan tarkastaa, osaavatko tutkijat suorittaa vierailun. Tätä silmällä 
pitäen tutkijat voivat pilottitestissä harjoitella vierailunaikaista käyttäytymistään, keskustelun 
herättämistä ja ylläpitoa, sekä käyttäjän sitomista keskusteluun. Pilottitestissä voidaan myös 
määritellä, kuinka onnistunut tutkimukselle asetettu fokus on. Jos tässä vaiheessa ilmenee, 
että fokus on liian kapea, sitä voidaan korjata menettämättä kuitenkaan liiaksi kallisarvoista 
tutkimusaikaa. Samalla voidaan myös harjoitella teknisten laitteiden, kuten videokameran, 
nauhurin ja mikrofonin käyttöä, jotta kaikki tutkijat osaisivat käyttää laitteita itse vierailulla.  

6.4.2. Vierailu 
Raven ja Flanders (1996) kuvaavat artikkelissaan Holtzblattin ja Jonesin artikkelin (1993) 
pohjalta kolme vaihetta, joiden tulisi toteutua jokaisessa tilannetutkimuksen vierailussa: 

 esittely, 
 työskentelyn havainnointi ja keskustelu sekä 
 yhteenveto tuloksista ja yhteisen tulkinnan muodostaminen.  

Yleensä tilannetutkimuksen vierailuosio on samankaltainen riippumatta siitä, mikä on tutki-
muksen toteutustapa. Suurin ero ilmenee havainnoinnin ja keskustelun toteutusjärjestyksessä.  

Esittely 
Esittelyn aikana tutkijan tai tutkijaparin tulee esittäytyä sekä selittää tutkimuksen tarkoitus ja 
fokus lyhyesti tutkimukseen osallistuvalle käyttäjälle. On myös hyvä tarkentaa käyttäjälle, 
että hän on työnsä ekspertti eikä hänen siis pitäisi olla huolissaan siitä, käyttääkö hän tutkit-
tavaa tuotetta oikein, koska hänen käyttötapansa on oikea hänelle. Käyttäjälle pitää myös 
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tähdentää, että hänellä on oikeus lopettaa tutkimus tai pitää tauko milloin tahansa hän haluaa. 
On hyvä myös kertoa käyttäjälle, kuinka kauan tutkimuksen on suunniteltu kestävän. Tässä 
vaiheessa tulee myös viimeistään pyytää käyttäjältä nauhoituslupa. (Raven & Flanders, 1996) 
Tämä tilannetutkimuksen vierailun vaihe muistuttaa hyvin paljon käytettävyystestauksen 
alkutoimia, joista kerrotaan tarkemmin luvussa 13 (Koskinen). 

Havainnointi ja keskustelu 
Havainnointi- ja keskusteluvaiheen tulisi kestää riittävän kauan, jotta tutkijat saavat syvällisen 
näkemyksen käyttäjän työskentelystä ja siitä, miten käyttäjä työtään tekee (Raven & Flanders, 
1996). Tämän vaiheen kesto ja yleensä vaiheen eteneminen riippuu vahvasti valitusta 
toteutustavasta. Havainnointi ja keskustelu voidaan siis toteuttaa joko samanaikaisesti, 
peräkkäin tai demonstraation  aikana. 

Keskustelusta voisi käyttää myös nimeä haastattelu, mutta tilannetutkimukseen liittyvä 
käyttäjän haastattelu eroaa perinteisestä haastattelusta (ks. Vuorela, luku 3) ainakin kolmella 
tavalla. Ensinnäkin tilannetutkimus toteutetaan käyttäjän toimintaympäristössä siten, että 
toiminta on usein samalla käynnissä. Toisena erona ovat käyttäjän ja tutkijan roolit: tilanne-
tutkimuksessa käyttäjä ja tutkija ovat tasavertaisia toimijoita, joten heidän keskusteluyhtey-
tensäkin on tasavertainen. Suurin ero on kuitenkin nähtävissä keskustelun toteutustavassa: 
tutkijalla on keskustelua varten keskustelurunko, joka sisältää vain muutamia tutkimuksen 
fokukseen liittyviä aiheita eikä niinkään valmiita haastattelukysymyksiä. Tilannetutkimuksen 
keskustelu muistuttaa paljon teemahaastattelua ja lopullinen ero näiden kahden välillä riippuu 
tutkimuksen tekijästä.  

Havainnointi/keskusteluvaihe etenee käyttäjän työskentelyn mukaan. Tutkija havainnoi käyt-
täjän toimia ja keskeyttää aina välillä käyttäjän työskentelyn tiiviimpää keskustelua varten 
(Beyer & Holtzblatt, 1998). Keskeyttämisen tulisi tapahtua mahdollisimman hienovaraisesti, 
käyttäjän työskentelyä vakavasti häiritsemättä. Tämä saattaa aluksi olla vaikeaa, mutta usein, 
varsinkin pidempien vierailujen aikana, käyttäjät tottuvat tutkijan läsnäoloon ja keskustelu 
saattaa alkaa sujua työskentelyn lomassa. Joskus keskeyttämisen jälkeen tutkija saattaa joutua 
muistuttamaan käyttäjää siitä, mitä hän oli tekemässä ennen keskeytystä. Tämän voi tehdä 
myös keskustelun avulla esimerkiksi kysymällä käyttäjältä "mitä aiot tehdä seuraavaksi?". 
Riippumatta toteutustavasta, tutkijan tulee jatkuvasti keskittyä kyselemään käyttäjältä 
kysymyksiä, kuten mitä teit, miksi teit niin ja millaista palautetta tuotteelta odotit? (Raven & 
Flanders, 1996) Kysymykset voivat koskea myös työskentelyä, sovelluksen käyttöliittymää ja 
sovelluksen käyttämistä, kuten Good (1989) mainitsee. Olennaista on, että tutkija jatkuvasti 
sitoo keskustelua itse kontekstiin, jonka pitäisi auttaa keskustelun kulkua ja asiassa pysymistä. 

Koko vierailu olisi hyvä nauhoittaa, jos se vain on mahdollista. Nauhoituksen lisäksi tutkijoi-
den tulisi tehdä muistiinpanoja käyttäjän tekemisistä ja sanomisista sekä työskentelyyn liitty-
vistä erityispiirteistä, kuten työskentelyn taukoamisesta ja keskeytymisestä sekä työskentely-
ympäristöstä. (Raven & Flanders, 1996) Videoinnin hyötynä on se, että nauhalta voidaan 
tarkastaa tapahtumien kulku ja videon voivat katsoa myös muut tutkijat. Jos käyttäjät eivät 
halua, että heitä tai heidän työskentelyään kuvataan tai kuvaaminen ei työn luonteesta johtuen 
ole mahdollista, voidaan vierailu mahdollisesti nauhoittaa ääninauhalle. Ääninauhaa käytet-
täessä olisi hyvä, jos paikalla olisi tutkijapari, jolloin toinen voisi tehdä jatkuvasti yksityis-
kohtaisia muistiinpanoja nauhoituksen liitteeksi (Good, 1989). Muistiinpanoilla voidaan tar-
kentaa, kuka on sanonut ja mitä. Erityisen tarpeellista muistiinpanojen tekeminen on silloin, 
kun käyttäjiä on useita tai ympäristö on muuten meluisa, koska muistiinpanot saattavat olla 
ainoa asia, jolla ääninauhalla olevat äänet erottaa toisistaan. Myös valokuvaaminen voi tulla 
kysymykseen, mutta käyttäjän kannalta voi olla häiritsevää, jos salamavalo räpsyy vähän 
väliä. Lisäksi tilanteen luonnollisuutta voi haitata se, että ihmisillä on usein tapana poseerata 
kameralle. Jos työ on luonteeltaan sellaista, ettei sitä voi kuvata, tallentaa nauhalle tai edes 
tehdä siitä muistiinpanoja, on vierailun toteuttaminen silti mahdollista ja jopa suotavaa. Täl-
löinkin tutkijoille jää ymmärrys työskentelystä, vaikka he eivät muistaisikaan keskustelun 
yksityiskohtia. (Good, 1989) Nauhoitusten etiikasta kerrotaan lisää luvussa 21 (Koskinen). 
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Edellä jo pohdittiin kysymystä tutkijoiden määrästä, mutta on vielä hyvä muistuttaa, että 
käyttäjän oloa voidaan helpottaa lähettämällä vain yksi tutkija paikalle. Yksikin asiantunteva 
tutkija voi saada runsaasti tietoa irti vierailusta ja tutkijan keräämää tietoa voidaan 
useimmiten täydentää onnistuneella nauhoituksella. Nauhoituksen voi myöhemmin katsella 
useaan kertaan ja tietojen keräämiseen voi osallistua muitakin tutkijoita mahdollisimman 
erilaisten näkökulmien kattamiseksi. Mikäli on mahdollista lähettää vierailulle kaksi tutkijaa, 
kannattaisi näin toimia, jotta tutkijat pystyisivät täydentämään toisiaan. Raven ja Flanders 
(1996) antavat ohjeeksi, että tutkijaparin kannattaisi jakaa työt havainnoinnin ja keskustelun 
aikana: toinen parista keskittyy muistiinpanojen tekemiseen ja toinen parista huolehtii, että 
keskustelu soljuu eteenpäin keskustelurungon puitteissa. Wixon, Holtzblatt ja Knox (1990) 
antavat ohjeita tutkijoille tilannetutkimuksen havainnoinnin ja keskustelun toteuttamiseen: 

 Keskustele käyttäjien kanssa heidän työskentelystään todellisessa työskentely-ympä-
ristössä. 

 Ole konkreettinen: kysy siitä, mitä käyttäjä tekee tai juuri teki.  
 Anna käyttäjän viedä keskustelua eteenpäin, mutta osallistu silti itsekin keskusteluun, 

tulkinnan tekemiseen ja suunnittelemiseen sekä yhteisen ymmärryksen muodostamiseen. 
 Jaa tekemäsi huomiot ja olettamukset käyttäjän kanssa saadaksesi niille varmistuksen. 
 Tee yhteenveto jokaisen tuokion jälkeen määrittääksesi, ketä tutkia seuraavaksi ja mihin 

keskittyä. 
 Rakenna itsellesi ymmärrys käyttäjän työskentelystä ja ympäristöstä. 

Yhteenveto ja yhteisen tulkinnan muodostaminen 
Viimeisenä vaiheena vierailussa on yhteenvedon tekeminen ja yhteisen tulkinnan muodosta-
minen havainnoinnilla ja keskustelulla saaduista löydöksistä. Tässä vaiheessa on hyvä tarkis-
taa viimeisetkin keskustelun aikana syntyneet oletukset. Jos vierailulla on mukana tutkijapari 
ja he ovat jakaneet työt keskustelun aikana, kuten edellä ehdotettiin, kannattaa tässä vaiheessa 
muistiinpanojen tekijän käydä läpi muistiinpanonsa ja kyseenalaistaa ilmenevät epäjohdon-
mukaisuudet, epäselvyydet ja moniselitteiset kohdat. Nyt voi myös käydä läpi havainnoinnin 
ja keskustelun aikana mieleen tulleita parannusehdotuksia, joita voivat esittää sekä tutkijat 
että käyttäjä. (Raven & Flanders, 1996) Tässä on käyttäjän viimeinen tilaisuus korjata yhteistä 
ymmärrystä ja siten vaikuttaa tulevaan sovellukseen (Beyer & Holtzblatt, 1998). 

Tutkijaa saattaa huolestuttaa se, että oletuksien testaaminen käyttäjällä voi vääristää saatavia 
tuloksia. Beyer ja Holtzblatt (1998) kuitenkin vakuuttavat, että käyttäjät vastaavat oletuksiin 
totuudenmukaisesti, koska ovat otettuja siitä, että heihin ja heidän työskentelyynsä kiinni-
tetään huomiota. Tästä saattaa kuitenkin seurata se, että käyttäjät haluavat vastauksillaan 
miellyttää tutkijaa. Toisaalta Beyerin ja Holtzblattin mukaan käyttäjän on vaikea myöntyä 
väärään oletukseen, kun hän samalla koko ajan tekee työtään, joka on oletuksen vastaista. 
Käyttäjät saattavat myös hienosäätää oletuksia vastaamaan täydellisemmin heidän omia 
kokemuksiaan. Tästä johtuen tuloksia voidaan pitää luotettavina. Perimmäisenä ajatuksena 
tulkinnan tekemisessä on, että tulkinta faktoista on tärkeämpää tietoa kuin itse faktat.  

Jokaisen vierailun jälkeen tutkijan tulisi selvittää itselleen, mitä vierailun aikana tapahtui ja 
mitä vierailusta saatiin irti. Jos eri tutkijat suorittavat vierailuja, kannattaa tutkijoiden pitää 
yhteenvetokokouksia aina muutaman vierailun jälkeen. Näin he kaikki tietävät, mitä on saatu 
aikaiseksi ja minkälaisia vierailuja vielä täytyy tehdä. Lisäksi jo tässä vaiheessa tehdyt 
yhteenvetokokoukset auttavat tutkijaryhmää jaetun ymmärryksen rakentumisessa. Varsinai-
nen tulkintakokous voidaan suorittaa siinä vaiheessa, kun tilannetutkimus on saatu valmiiksi 
eli sen tulokset on analysoitu ja on aika aloittaa suunnittelu (Beyer & Holtzblatt, 1998). 

6.4.3. Aineiston analysointi 
Tilannetutkimuksella saatu aineisto on hyvin erilaista kuin esimerkiksi kyselytutkimuksilla tai 
tavallisilla haastatteluilla saatu aineisto. Näihin verrattuna aineisto on yleensä konkreetti-
sempaa, monipuolisempaa ja yksityiskohtaisempaa. Ihmisille on hyvin tavallista tiivistää 
kokemuksiaan, tuntemuksiaan ja ajatuksiaan, kun heidän pitäisi pukea ne sanoiksi. Tilanne-
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tutkimuksella voidaankin paljastaa käyttäjän sen hetkinen kokemus tuotteesta, kun taas taval-
lisella haastattelulla paljastetaan vain käyttäjän tiivistelmä kokemuksestaan. Näin ollen käyt-
täjältä tilannetutkimuksella saatu aineisto tarjoaa rikkaamman lähtökohdan käyttöliittymän 
suunnitteluun kuin pelkkä haastatteluaineisto (Good, 1989). Hom (1998) huomauttaa, että 
suurin osa tilannetutkimuksella saatavasta informaatiosta on subjektiivista. Tilannetutkimuk-
sella saatu informaatio perustuu myös hyvin vahvasti tutkijan omaan hetkelliseen kokemuk-
seen, joten aineisto sisältää sekä käyttäjän kertomaa että tutkijan havaitsemaa tietoa (Raven & 
Flanders, 1996). Tutkijoille jää tilannetutkimuksesta analysoitavaksi muistiinpanoja, video- 
ja/tai ääninauhaa sekä omia ajatuksia. Lisäksi, erityisesti demonstraatioista, tutkijoille jää 
myös artefakteja, kuten päiväkirjoja ja muistiinpanoja, joita myös voidaan analysoida. 
Analysoitava materiaali on siis pääasiassa laadullista. 

Muistiinpanojen täydentäminen 
Ensimmäiseksi tutkijoiden tulee käydä läpi muistiinpanot ja lisätä niihin mahdolliset puuttu-
vat huomiot. Raven ja Flanders (1996) ehdottavat, että tässä vaiheessa muistiin merkittäisiin 
mahdolliset esiin nousseet ideat ja vaikutelmat sekä kaikki sellainen tärkeäksi luokiteltava 
aineisto, mikä ei ole päätynyt muistiinpanoihin. Lisäksi he ehdottavat, että tutkijat kävisivät 
tässä vaiheessa läpi nauhoitteet ja lisäisivät niistä aineistoa muistiinpanoihinsa. Mitä huolelli-
semmat ja tarkemmat muistiinpanot ovat, sitä enemmän tutkijoilla on aineistoa tutkimuksensa 
jatkamiseen ja erityisesti tulosten analysoimiseen. 

Analyysin fokuksen määrittäminen 
Muistiinpanojen analysoinnissa on kolme vaihetta: analyysin fokuksen asettaminen, aineiston 
esitystavan valinta ja aineiston organisoiminen esitettävään muotoon. Analyysin fokus asete-
taan tutkimusryhmän yhteisessä palaverissa, kun kaikki aineisto on valmiina analysoitavaksi. 
Analyysin fokus on usein sama kuin itse tilannetutkimuksenkin – eli havainnoinnin ja keskus-
telun fokus. Joskus kuitenkin fokus saattaa muuttua tutkimuksen aikana, jolloin ryhmän on 
asetettava analyysille uusi fokus. Tässä vaiheessa fokuksen asettaminen tapahtuu usein 
samalla tavalla kuin tutkimuksen suunnitteluvaiheessakin. Jo aiemmin kuvattiin yksi mahdol-
linen tapa asettaa tutkimuksen fokus ja samaa tapaa voidaan siis käyttää myös tässä vaiheessa. 
Lyhyesti kerrattuna fokuksen asettaminen tapahtuu seuraavien askelten kautta: tutkijaryhmä 
kerää ensin kysymyksiä, joihin haluavat vastattavan analyysiprosessin aikana, sitten he 
yhdistelevät kysymykset kysymysryhmiksi ja lopuksi tutkijat valitsevat jokaiselle ryhmälle 
yleisen kysymyksen, joka kuvaa kysymysryhmää. (Raven & Flanders, 1996) 

Aineiston esittämistapoja 
Varsinainen analysointi tapahtuu järjestämällä kerätty aineisto esitettävään muotoon. Laadul-
lisen aineiston analysointiin on olemassa lukematon määrä menetelmiä, joista suurta osaa 
voidaan käyttää myös tilannetutkimuksella saadun aineiston analysoimiseen. Oikean esitys-
tavan valinta voi auttaa aineiston selkiintymistä tutkijaryhmälle, koska hyvin organisoitu 
aineisto voi tarjota selkeän kuvan tutkimuksen tuloksista. Seuraavassa esitellään lyhyesti 
kolme havainnollistavaa esitystapaa, joita käytetään yleisesti tilannetutkimuksen yhteydessä 
aineiston analysoimiseen. Nämä esitystavat ovat samankaltaisuuskaavio (affinity diagram), 
toimenpidetaulukko (data/action table) ja työvuokaavio (work flow diagram). 

Samankaltaisuuskaavion tarkoituksena on organisoida kerätty aineisto hierarkiaksi, joka 
paljastaa yhteiset asiat ja teemat (Beyer & Holtzblatt, 1998). Ravenin ja Flandersin (1996) 
mukaan tämä esitystapa on yleisin tapa organisoida tilannetutkimuksella saatua aineistoa. 
Kaavio esittää käyttäjän ongelmat koko laajuudessaan: se paljastaa kaikki pulmat ja huolet 
sekä työskentelyn avainelementit ja keskeiset käytettävältä tuotteelta vaadittavat ominaisuudet 
(Beyer & Holtzblatt, 1998). Kaavion tekeminen tapahtuu etsimällä aineistosta tärkeimmät 
asiat. Nämä asiat kirjataan esimerkiksi tarramuistilapuille, jotka on helppo asetella seinälle tai 
tussitaululle kaavioksi. Kaavio tulee muodostaa siten, että samanlaiset asiat organisoidaan 
ryhmiksi. Ryhmien pitäisi pysyä pieninä ja tarkasti määriteltyinä – tulisi siis välttää ryhmiä 
kuten "ongelmat" tai "sekalaiset". Jokaiselle ryhmälle pitää seuraavaksi keksiä otsikko, joka 
kertoo ryhmän sisällöstä. Seuraavaksi samankaltaiset ryhmät voi yhdistää suuremmaksi 
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ryhmäksi, jolle keksitään uusi otsikko. (Raven & Flanders, 1996) Tämä prosessi muistuttaa 
paljon tilannetutkimuksen fokuksen asettamisen prosessia. 

Myös toimenpidetaulukko on suosittu tapa esittää saatua aineistoa (Raven & Flanders, 1996). 
Tällöin aineistosta etsitään toimenpiteitä (action), joita tutkijaryhmä voisi tehdä. Näitä on esi-
merkiksi korjausta tai täydennystä vaativat sovelluksen osat. Näihin toimenpiteisiin liitetään 
myös havainto, jolla perustellaan toimenpidettä (esimerkiksi "käyttäjä ei löytänyt tietoa" tai 
"käyttäjä sanoi tämän toiminnon jumiutuvan usein"). Tiedot voidaan kirjata taulukkoon, 
samoin kuin toimenpiteiden tärkeys ja hyöty, joka toimenpiteen suorittamisesta voidaan 
saada. (Raven & Flanders, 1996) Tämä toimenpidetaulukko sinällään on jo arvokasta tietoa 
esimerkiksi suunnittelijoille tai ohjelmoijille, joiden tulevan työn perustana tutkimus toimii. 

Työvuokaavion tarkoituksena on esittää ne prosessit, joita ihmiset käyvät läpi suorittaessaan 
joitakin tehtäviä. Kaavion luominen tapahtuu tekemällä ensin kaaviot yksittäisten käyttäjien 
työskentelystä. Tämän jälkeen erilaisten käyttäjien kaavioita voidaan vertailla. Lopuksi 
kaavioista tehdään yhdistetty työvuokaavio tai tehtävälista (task list), joka sisältää ne tehtävä-
vaiheet, jotka ovat samanlaisia suurimmalla osalla käyttäjistä. Kaavioon tai tehtävälistaan 
voidaan myös lisätä tietoja kunkin tehtävän tavoitteesta sekä erinäisiä tietoja sovelluksen 
jatkokehittäjiä varten. (Raven & Flanders, 1996)  

Analysointivaiheessa voidaan analysoida myös käyttäjältä saatuja artefakteja. Näitä artefak-
teja voivat olla erilaiset työskentelyssä käytetyt työkalut tai tehdyt asiakirjat, joita käytetään 
havainnoinnin ja keskustelun tukena. Näiden lisäksi artefakteiksi on saattanut kertyä käyttä-
jien pitämiä päiväkirjoja ja käyttäjien tekemiä muistiinpanoja. Artefakteista voidaan analy-
soida niiden rakennetta, joka voi parhaimmillaan kertoa siitä, miten työ on organisoitu. Jos 
päiväkirjan kirjoittaminen aloitetaan tyhjältä paperilta, ilmaisee sen rakenne kirjoittajansa 
ajatuksia ja niiden rakennetta. Itse artefaktissa oleva teksti puolestaan kertoo käyttäjän 
kokemuksista ja todellisista tapahtumista. (Beyer & Holtzblatt, 1998) Artefaktien analysointi 
onkin siis prosessi, joka muistuttaa läheisesti muiden kirjallisten aineistojen analysointia. 

6.5. Esimerkkejä tilannetutkimuksen käytöstä 
Tilannetutkimusta on sovellettu erinäisiin tutkimuskohteisiin. Seuraavassa on kolme esi-
merkkiä tilannetutkimuksen käytöstä. Ensin esitellään aivovauriopotilaille suunniteltu avusta-
van kommunikointivälineen prototyyppi, jonka paranteluun on käytetty tilannetutkimusta 
yhdessä käytettävyyslaboratoriokokeiden kanssa. Toinen esimerkki kuvailee tiivistetyn 
tilannetutkimuksen, joka on muun muassa fokukseltaan suppeampi kuin tässä luvussa esitelty 
perinteisempi tilannetutkimus. Lopuksi kerrotaan kahdella mantereella tehdystä tilannetutki-
muksesta, jossa menetelmä helpotti tutkimuksessa odotetusti esiin tulleita kieli- ja 
kulttuurieroja. 

6.5.1. Aivovauriopotilaille suunnattu avustava kommunikointiväline 
Doherty, Cockton, Bloor ja Benigno (1993) ovat tutkimuksissaan kehittäneet kommunikointi-
välineen prototyyppiä, joka on suunnattu onnettomuudessa aivovaurion saaneille potilaille. 
Prototyyppi on tutkimukseen käyttäjinä osallistuneiden aivovauriopotilaiden ainoa mahdolli-
suus kommunikoida vanhempiensa ja hoitajiensa kanssa. Tutkijat aloittivat sovelluksen kehit-
tämisen tutkimalla prototyypin käyttöliittymäksi suunnitellun Cyberlink-käyttöliittymän sopi-
vuutta tarkoitukseen ja tekemällä käytettävyyslaboratoriotutkimuksia. He totesivat kuitenkin, 
etteivät nämä menetelmät pystyneet tarjoamaan kaikkea tarvittavaa tietoa, joten he päätyivät 
toteuttamaan myös tilannetutkimuksen. 

Tilannetutkimus toteutettiin, kun taustatutkimusvaihe ja kaksi laboratoriotutkimusvaihetta oli 
käyty läpi. Nämä vaiheet olivat tarjonneet tietoa Cyberlink-käyttöliittymän soveltuvuudesta 
toteutuksen pohjaksi sekä käyttöliittymän toimivuudesta käytännössä ja sen teknisistä ongel-
mista. Tilannetutkimus valittiin menetelmäksi, koska haluttiin tutkia, mikä olisi tehokkainta 
käyttöä ottaen huomioon Cyberlink-käyttöliittymän senhetkiset rajoitukset sekä käyttäjien 
fyysiset ja kulttuuriset ympäristöt. Tästä muodostui myös tilannetutkimuksen fokus. Labora-
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toriotutkimuksista ei kuitenkaan luovuttu kokonaan, vaan tilannetutkimuksen rinnalla yritet-
tiin yhä selvittää ratkaisuja käyttöliittymän teknisiin ja käytännön ongelmiin. Keskustelu-
runkona  käytettiin laboratoriotutkimuksissa saatua aineistoa, joka kertoi muun muassa lääke-
tieteellisen arvioinnin tekemisestä ja omaishoidosta. Tilannetutkimus toteutettiin potilaiden 
kotivierailujen aikana, joten tutkimus kohdistui sekä potilaan ja hänen omaishoitajansa väli-
seen vuorovaikutukseen että prototyypin käyttöön. Potilaan ja hänen hoitajansa yhteisen ajan 
havainnointi sekä hoitajan kanssa keskusteleminen paljastivat muun muassa potilaiden todel-
liset mahdollisuudet käyttää apuvälinettä. Havainnoitavina oli 21 fyysiseltä ja/tai henkiseltä 
terveydeltään rajoittunutta prototyypin tulevaa käyttäjää sekä heidän hoitajiansa. 

Suurimpana tuloksena oli tutkimusprojektin suunnanmuutos tilannetutkimuksella saatujen tär-
keiden löydösten ansiosta: huomattiin muun muassa, että laboratoriokokeilla ei tunnistettu 
käyttäjien todellisia kykyjä ja että yksinkertainen kommunikointiohjelma olisi paras ratkaisu, 
kun kohderyhmän tarpeet ja syötelaitteen rajoitukset otetaan huomioon. Tilannetutkimuksen 
tulokset toimivat pohjana osallistavalle suunnittelulle, jossa käytettiin kontekstuaalista suun-
nittelua ja arviointiin formatiivisia arviointimenetelmiä. Koko tutkimuksen tuloksena oli 
yksinkertainen "Yes/No" -ohjelma, jolla käyttäjä pystyy kommunikoimaan liikuttamalla 
näytöllä olevaa kursoria päähänsä asennetun Cyberlink-käyttöliittymän otsapannan avulla. 
Tutkijat nostivat tilannetutkimusvaiheen hyviksi puoliksi tutkimukseen osallistuneiden 
käyttäjien siihen asti kirjaamattomien kykyjen tunnistamisen sekä vuorovaikutuksen eri osa-
puolien arvojen paljastamisen (esimerkiksi lääketieteellinen objektiivisuus, vanhempien posi-
tiivisuus ja rauhallisuus, sekä laitteen käytön mukavuus). Tilannetutkimus oli myös ratkaiseva 
vaihe, koska se määritti avainkohderyhmän.  

6.5.2. Tiivistetty tilannetutkimus 
Kantner, Hinderer Sova ja Rosenbaum (2003) ovat muokanneet tilannetutkimuksesta version 
nimeltä tiivistetty tilannetutkimus (condensed contextual inquiry). Tämä menetelmä soveltaa 
tilannetutkimuksen periaatteita, mutta sen fokus on perinteistä tilannetutkimusta rajoitetumpi. 
Rajoitetumpi fokus mahdollistaa keskittymisen muutamaan avainkysymykseen ja konkreet-
tisen käyttäytymiseen liittyvän aineiston keräämisen lyhyemmillä vierailuilla. Tutkijat ovat 
käyttäneet tätä menetelmää muun muassa selvittääkseen Internetin hakukoneiden käyttöä. 

Tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää, kuinka käyttäjät käyttävät hakukoneita ja sivustojen 
selailua hyväkseen löytääkseen heitä kiinnostavaa tietoa. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 
enintään keskinkertaisin taidoin hakukoneita käyttävät henkilöt. Vapaaehtoisten joukosta 
valittiin puhelinhaastatteluilla yhteensä 18 käyttäjää. Tutkimukseen osallistuneet käyttäjät 
tiesivät jo ilmoittautuessaan, että heidän toimintaansa tutkittaisiin heidän omassa kodissaan. 
Tutkijaparit vierailivat käyttäjien luona, jossa suoritettiin noin tunnin kestänyt käyttötuokio. 
Tänä aikana käyttäjät tekivät 1–3 tiedonhakua omilla tietokoneillaan ja Internet-yhteyksillään. 
Tutkijaparista toinen ohjasi tuokiota ja teki muistiinpanoja, kun taas toinen otti digitaali-
kameralla kuvia, huolehti ääninauhurin toiminnasta ja teki myös muistiinpanoja. 

Tutkimustilanteet alkoivat lämmittelykeskustelulla, jossa käyttäjä sai kuvailla jotain hiljattain 
tekemäänsä tiedonhakua. Lopun aikaa käyttäjä sai tehdä itseään kiinnostavista asioista tiedon-
hakuja. Näiden aikana käyttäjän tuli kertoa tiedonhaun tavoitteensa ja ajatella ääneen. Tehtä-
vän tietyissä, ennalta suunnitelluissa vaiheissa tutkija kysyi käyttäjältä mielipiteitä ja peruste-
luita. Tiedonhaun lopuksi tutkijat kysyivät tehtävää kertaavia kysymyksiä. Tutkijat keräsivät 
kahdenlaista laadullista dataa: havaintoja käyttäjän käyttäytymisestä sekä käyttäjien kom-
mentteja, kokemuksia ja selityksiä. Lisäksi tutkijat keräsivät kvantitatiivista aineistoa, mikä 
on harvinaista tilannetutkimuksissa. Kvantitatiivinen aineisto sisälsi muun muassa tietoa 
tiedonhakujen määrästä, hakulausekkeiden pituudesta, hakutyypistä ja –tyylistä, sekä 
tiedonhakujen onnistumisesta ja käyttäjän tyytyväisyydestä. 

Tutkijoiden mielestä tilannetutkimus on hyvä menetelmä, kun tutkitaan käyttäjälle tuttua 
tuotetta, kun taas uuden tuotteen opittavuutta voidaan testata paremmin käytettävyystestauk-
sella. Tiivistetyllä tilannetutkimuksella voidaan saada tietoa jo 6–10 viikossa, mutta todellinen 
aika riippuu paljon ajasta, joka joudutaan käyttämään käyttäjien värväämiseen. Tiivistetty 
tilannetutkimus sopii tilanteeseen, jossa tutkitaan kilpailevaa tuotetta tai oman tuotteen paran-
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nettavaa versiota. Tällöin voidaan löytää ominaisuudet, jotka halutaan omaan tuotteeseen 
kilpailevasta tuotteesta tai oman tuotteen vanhasta versiosta. Tiivistettynä tilannetutkimus käy 
myös hiljattain julkaistun tuotteen tehokkaan käytön validoimiseen, joskin näitä voidaan 
tutkia myös perinteisellä tilannetutkimuksella. 

6.5.3. Tilannetutkimusta kahdella eri mantereella 
Anschuetz, Hinderer ja Rohn (1998) tutkivat puhelujen hallintajärjestelmän palvelujärjestys-
työkalun käyttöä yhteensä seitsemässä eri kohteessa Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa, Rans-
kassa ja Saksassa. Tutkijat valitsivat menetelmäksi tilannetutkimuksen, koska sen avulla 
voitiin tutkia, miten muut työtehtävät rajoittavat työkalun käyttöä ja miten muita artefakteja 
voi yhdistää työkalun käyttöön. Lisäksi tilannetutkimus mahdollisti reaaliaikaisen havainnoin-
nin, toiminnan ja toimintaympäristön yksityiskohtien huomaamisen ja käyttäjän työskentelyn 
ymmärtämisen. Tilannetutkimus myös helpotti tutkimuksessa esiintyviä kielieroja, koska 
käyttäjät ja tutkijat saivat rauhassa löytää yhteisen ymmärryksen asiasta. 

Tutkittavaksi valittiin 24 käyttäjää eri maista ja erilaisista työtehtävistä. Osallistujista noin 
puolet työskenteli Yhdysvalloissa ja puolet Euroopassa. Tutkimus aloitettiin Yhdysvalloista, 
tutkijoille tutummalla maaperällä. Tällöin tutkittiin niitä kysymyksiä, joiden ajateltiin olevan 
maasta riippumattomia. Kokemuksia käytettiin sitten hyödyksi Euroopassa. Käyttäjät yritet-
tiin valita kahdeksasta muodostetusta käyttäjäryhmästä samanlaisella kriteerillä, mutta 
Ranskassa ja Saksassa valinnassa jouduttiin joustamaan, koska käyttäjiltä edellytettiin 
tarpeeksi sujuvaa englanninkielen taitoa, jotta he voisivat osallistua keskusteluun. Tutkimuk-
sen fokus määriteltiin käyttäjäryhmittäin, mutta fokusta oli mahdollisuus säätää maa-
kohtaisesti. Loppujen lopuksi virallista fokusta ei juurikaan muutettu, vaan eroavaisuuksia 
löytyi kysymyksistä, joita käyttäjille esitettiin havainnoinnin jälkeen. 

Tutkimuksessa havainnointi ja keskustelu suoritettiin peräkkäin ja tuloksien perusteella ehdo-
tettiin parempaa koulutusta työkalun käyttöön ja muutamia muutoksia työkalun käytettä-
vyyteen. Tutkimus oli opettavainen myös käytettävyyden tutkijoille. He huomasivat, ettei 
mitään voi olettaa ilman kysymistä käyttäjiltä ja että käytettävyyden tutkimuksessa voi yhä 
törmätä skeptikoihin, jotka epäilevät tutkimuksen järkevyyttä. Lisäksi tutkijan tulisi uskaltaa 
hakea tukea tutkimusryhmältään ja varautua aikataulutettujen vierailujen peruuntumiseen. 

6.6. Suhde muihin menetelmiin 
Tilannetutkimus sisältää useita erilaisia toteutustapoja ja usein menetelmää käyttävä tutkija 
muokkaa toteutustavan omannäköisekseen. Menetelmästä kuitenkin näkee selvästi, että se on 
syntynyt etnografisen tutkimuksen pohjalta. Molemmat tutkimusmenetelmät ovat kenttätutki-
musmenetelmiä, joissa korostetaan kontekstin osuutta: tutkimus tehdään käyttäjän jokapäiväi-
sessä ympäristössä ja tiedonkeruuseen käytetään havainnointia ja käyttäjän kanssa keskus-
telemista. Molemmissa tutkimus kohdistuu ennalta määrättyyn fokukseen, mutta tutkijan rooli 
on hyvin erilainen: kun etnografiassa tutkijan osuus on tärkeä ja tutkimusta ohjaavat tutkijan 
käsitykset, annetaan tilannetutkimuksessa käyttäjän toiminnan pääasiallisesti ohjata tutki-
muksen kulkua. Molemmissa menetelmissä tutkimuksen suunnittelu, toteutus suunnitelman 
pohjalta ja saadun aineiston analysointi ovat kuitenkin tutkijan vastuulla. Tutkimuksen keston 
suhteen menetelmät kuitenkin eroavat huomattavasti: etnografia vaatii usein hyvinkin 
pitkäaikaista tutkimusta, kun taas tilannetutkimuksella voidaan lyhyessäkin ajassa saada 
paljon informaatiota. Etnografiaa käsitellään tarkemmin raportin luvussa 5 (Vuorinen). 

Tilannetutkimus voi tietyssä tilanteessa vastata käytettävyystestausta (luku 13, Koskinen) 
toteutettuna käyttäjän omassa kontekstissa. Tällaisia tilanteita ovat muun muassa aivan uuden 
sovelluksen opittavuuden tutkimus tai vanhan sovelluksen uuden version käytettävyyden 
tutkimus. Yleensä käytettävyystesti toteutetaan kuitenkin käytettävyyslaboratoriossa, kun taas 
tilannetutkimusta tehdään käyttäjän todellisessa toimintaympäristössä. Huomattavin ero käy-
tettävyystestin ja tilannetutkimuksen välillä lienee se, käytetäänkö testitehtäviä vai ei: tilanne-
tutkimuksessa käyttäjän annetaan käyttää tuotetta ilman tehtäviä, jolloin käyttäjän työtehtävä 
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ohjaa tuotteen käyttöä ja tutkimuksella saadaan tietoa myös tuotteen soveltuvuudesta kyseisen 
työtehtävän suorittamiseen, kun taas käytettävyystestissä käyttäjä yleensä käy läpi sovellusta 
valmiiksi annettujen testitehtävien mukaan. Myös tutkijan rooli on erilainen: käytettävyys-
testissä tutkija usein pysyy lähes vaiti, mutta tilannetutkimuksessa tutkija osallistuu jatkuvasti 
keskustelun ylläpitämiseen. Molemmissa menetelmissä voidaan käyttää apuna ääneenajat-
telua, mutta tilannetutkimuksessa tutkija voi epäsuorasti kannustaa ääneenajatteluun virittä-
mällä keskustelua. Tilannetutkimuksessa ääneenajattelu voi olla luonteeltaan opettavaa eli 
käyttäjä yrittää opettaa tutkijalle työtään, mikä liittyy kiinteästi tutkijan ja käyttäjän väliseen 
roolijakoon. Tarkemmin ääneenajattelusta kerrotaan luvussa 14 (Ilves). 

Tilannetutkimuksen demonstraatio.  muistuttaa vahvasti osallistavaa ryhmäläpikäyntiä 
(Kotkaluoto, luku 10). Osallistavassa ryhmäläpikäynnissä tutkimukseen osallistuu muutaman 
tutkijan lisäksi myös kaksi tai kolme käyttäjää. Erona tilannetutkimukseen on se, että osallis-
tavassa ryhmäläpikäynnissä sovellusta käydään läpi tutkijoiden tekemien näytönkuvien perus-
teella, kun taas tilannetutkimuksen demonstraatiossa käyttäjät itse tuottavat esityksensä. 
Osallistavassa ryhmäläpikäynnissä sovellus on myös yleensä uusi, kun taas tilannetutki-
muksessa tuote on käyttäjälle tuttu. Näissä kahdessa menetelmässä tutkijoiden rooli on hyvin 
lähellä toisiaan: molemmissa tutkijat havainnoivat käyttäjiä ja keskustelevat heidän kanssaan, 
mutta ryhmäläpikäynnissä tutkijat myös yleensä osallistuvat sovelluksen läpikäymiseen. 
Tutkijoiden osallistumisen voisi mahdollisesti liittää joissain tapauksissa myös tilanne-
tutkimukseen, varsinkin, jos kyseessä on tutkijalle tuntemattomampi tuote. Tällöin esimer-
kiksi toinen tutkijaparista havainnoisi ja tekisi muistiinpanoja normaalisti ja toinen tutkija 
voisi työskennellä yhdessä käyttäjän kanssa siten, että käyttäjä samalla toiminnallaan opettaisi 
tutkijaa. Molemmissa menetelmissä siis keskustelulla on erityisen keskeinen rooli. Erotuksena 
on itse läpikäynnin suorittaminen: osallistavassa ryhmäläpikäynnissä käyttäjät tekevät heille 
annettuja, tutkijoiden valmistelemia tehtäviä, mutta demonstraatio perustuu suurimmaksi 
osaksi sille, mitä käyttäjä työstään esittää tutkijoille.  

Myös tilannesidonnainen läpikäynti  (Kotkaluoto, luku 10) lähestyy tilannetutkimusta ja 
erityisesti demonstraatiota. Tilannesidonnaisessa läpikäynnissä käytettävyysasiantuntijat 
menevät käyttäjien luokse heidän todelliseen toimintaympäristöönsä, havainnoivat heidän 
toimintaansa ja haastattelevat heitä. Tilannesidonnaisessa läpikäynnissä ollaan kuitenkin 
kiinnostuneita vain sovellusten käytettävyydestä, kun taas tilannetutkimuksessa tutkitaan 
käytettävyyden lisäksi käyttäjää ja hänen toimiaan.  

Kuten edeltäkin huomataan, tilannetutkimuksen erottaminen muista menetelmistä on vaikeaa. 
Lisäksi tilannetutkimusta tehneet tutkijat ovat soveltaneet menetelmää hyvin eri tavoin. 
Niinpä menetelmästä on kaksikymmenvuotisen historian aikana syntynyt joukko joko suoraan 
tilannetutkimus-nimeä käyttäviä tai menetelmää muistuttavalla tavalla tehtyjä tutkimuksia. 
Tässäkin työssä on esitelty tilannetutkimukselle kolme erilaista toteutustapaa, joita on myös 
mahdollista varioida tilanteen niin vaatiessa. Seuraavassa esitetään eräänlaisena yhteenvetona, 
mitä ehtoja tutkimuksen tulee ainakin täyttää, jotta sitä voitaisiin kutsua tilannetutkimukseksi. 

Perusehtona tilannetutkimukselle toimivat sille asetetut neljä periaatetta: konteksti, tasavertai-
nen suhde, fokus ja yhteinen tulkinta. Näiden tulee täyttyä, jotta tutkimus olisi tilannetutki-
musta. Lisäksi perusehtoihin kuuluu se, että tilannetutkimuksessa käytetään havainnointia ja 
keskustelua, jotka ovat kaksi kaikissa tilannetutkimuksissa käytettävää tutkimusmenetelmää. 
Nämä perusehdot erottavat tilannetutkimuksen perustastaan eli etnografisesta tutkimuksesta: 
ne tekevät selviä rajauksia tilannetutkimuksen ja muiden kenttätutkimusmenetelmien välille. 

Tilannetutkimus tulee toteuttaa käyttäjän kontekstissa eli sellaisessa paikassa, jossa käyttäjä 
muutenkin työskentelee tai käyttää tuotetta. Myös demonstraatio voidaan lukea tavaksi tehdä 
tilannetutkimusta, vaikka se perustuukin keinotekoiseen tilanteeseen. Käyttäjän luoma esitys 
omasta työskentelystään tuo kuitenkin kontekstin tähän muuten epäautenttiseen tutkimustilan-
teeseen, minkä ansiosta tällöinkin tutkimuksen voidaan ajatella tapahtuvan käyttökontekstissa. 
Täydellisessä tilannetutkimuksessa havainnointi ja keskustelu järjestettäisiin samanaikaisesti, 
mikä ei aina ole mahdollista. Tilannetutkimusta ei kuitenkaan kannata rajoittaa koskemaan 
vain samanaikaisesti tapahtuvaa havainnointia ja keskustelua, koska näiden vuorottelemi-
sellakin voidaan saada tärkeää tietoa tilanteista, joissa perinteinen tapa ei ole mahdollinen. 
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Pelkona voi olla, että erottamalla havainnointi ja keskustelu toisistaan voidaan menettää myös 
tutkimukselle tärkeä konteksti. Tätä voidaan kuitenkin ehkäistä käyttämällä keskustelun 
apuna esimerkiksi erilaisia artefakteja tai havainnoidusta tilanteesta tehtyä videonauhaa, 
jolloin tilanteen kontekstia vahvistetaan aivan kuin demonstraatiossakin.  

Olennaista on, ettei tutkimusta rajata tiukalla tutkimuskysymyksellä, vaan tutkimukselle ase-
tetaan fokus, jonka avulla etsitään vastauksia haluttuihin aiheisiin havainnoimalla käyttäjän 
työskentelyä ja keskustelemalla käyttäjän kanssa. Fokus on kuin rajattu teema, jota halutaan 
tutkia. Niinpä on tärkeää, että fokus asetetaan oikein ja että sitä voidaan testata pilottitestissä 
tai muokata tarvittaessa. Tasavertainen suhde ja yhteisen tulkinnan muodostaminen liittyvät 
kiinteästi keskusteluun: keskustelun aikana tutkijan tulee ymmärtää käyttäjän toimintaa ja 
käyttäjä voi tämän saavuttamiseksi opettaa tutkijaa kuin oppipoikaa.  

6.7. Lopuksi 
Tilannetutkimuksen suurin etu on sillä saatavan aineiston laatu: monipuolinen ja yksityis-
kohdat huomioon ottava aineisto sisältää käyttäjien todellisia kokemuksia aidossa käyttö-
kontekstissa, eikä vain heidän kertomuksiaan kokemuksistaan. Lisäksi tilannetutkimus auttaa 
tutkijaa ymmärtämään tutkimuskohdettaan: tutkijalle avautuu näkymä käyttäjän taitoihin ja 
motivaatioon sekä siihen millaisissa tilanteissa tuotetta käytetään ja mitä haasteita tämä käyttö 
asettaa tuotteelle. Tilannetutkimus toimii pohjana käyttäjän huomioon ottavalle suunnittelulle. 
Keskusteleva tutkimusote ja vuorovaikutus käyttäjän ja tutkijan kesken takaa, että tutkimuk-
sen aikana voidaan keskustella erilaisista suunnitelmista ja ideoista. Tällöin saatetaan jopa 
säästyä ylimääräiseltä iterointikierrokselta. 

Menetelmä on vaativa, jos tutkijalla ei ole kokemusta tilannetutkimuksen suorittamisesta. 
Tutkijalta vaaditaan taitoa virittää ja ylläpitää keskustelua. Lisäksi tutkijan pitää pystyä 
luomaan tutkimustilanteeseen ilmapiiri, jonka pohjalta suhde käyttäjään voi muodostua tasa-
vertaiseksi. Tasavertainen suhde tarvitaan, jotta käyttäjä tuntee olonsa tarpeeksi mukavaksi 
voidakseen jakaa ajatuksiaan ulkopuolisen ihmisen kanssa. Suhde ei saa kuitenkaan muodos-
tua liian kaverilliseksi, jotta se ei ala vaikuttamaan tuloksiin negatiivisesti. Liiallinen kaveril-
lisuus voi aiheuttaa mielistelyä, jolloin käyttäjä saattaa toimia normaalista työskentelystään 
poikkeavasti. Suhde ei myöskään saa jäädä haastattelija–haastateltava -tasolle, vaan tutkijan 
on pystyttävä osoittamaan käyttäjälle, että käyttäjä itse on tärkeä ja hänellä on sellaista asian-
tuntijuutta, josta tutkija haluaa päästä osalliseksi 

Itse tutkimustilannekin vaatii tutkijalta paljon: tutkijan täytyy koko tutkimustilanteen ajan 
pystyä sekä ylläpitämään keskustelua käyttäjän kanssa että havainnoimaan käyttäjän toimia ja 
kirjoittamaan niistä muistiinpanoja. Tutkimustilanteen menestyksekäs läpivienti vaatii sekä 
tietoa menetelmästä että kokemusta sen toteuttamisesta. Tilannetutkimus vaatii myös aikaa: 
vaikka se onkin yleisesti nopeampaa kuin etnografia, kuluu vierailujen suunnitteluun, 
järjestelyyn, toteuttamiseen ja analysointiin runsaasti aikaa. Tutkimukseen käytetty aika 
näkyy myös tulosten runsautena ja yksityiskohtaisuutena – mitä enemmän aikaa tutkimukselle 
uhraa, luultavasti sitä parempia tuloksia sillä saa. 

Kokonaisuutena tilannetutkimus on erinomainen tutkimusmenetelmä erityisesti käytettävyys-
tutkimukseen, jossa korostetaan ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksen merkitystä ja siten 
korostetaan myös käyttäjän roolia osana suunnittelua. Tilannetutkimus sitoo käytettävyys-
tutkimuksen sekä käyttäjän että tilanteen asettamiin rajoihin, koska se paljastaa sen todellisuu-
den, jossa tuotetta oikeasti käytetään. Tilannetutkimus ei menetelmänä välttämättä ole nopea 
toteuttaa, mutta taitavasti suunniteltuna ja toteutettuna se voi tarjota suuremman hyödyn kuin 
mitä siihen kulutetut resurssit antaisivat odottaa tuottamalla ainutlaatuista aineistoa. Tilanne-
tutkimukseen kehitetyt erilaiset toteutustavat tekevät menetelmästä joustavan. Tilannetutki-
mus on sopiva tutkimusmenetelmä, kun halutaan saada perusteellista tietoa käyttäjistä, heidän 
toimintaympäristöstään ja heidän tavastaan käyttää tutkittavaa tuotetta.  
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7Toiminnan teoria 
Jani Roine 

Toiminnan teoria on filosofinen ja monitieteinen viitekehys ihmisen toiminnan ja 
kehitysprosessien tutkimiseen sekä yksilön tasolla että sosiaalisesta näkökulmasta. 
Toiminnan teoria ei varsinaisesti tarjoa valmista menetelmää käytettävyystutki-
mukseen, mutta se tarjoaa joukon perusperiaatteita ja käsitteitä toimintajärjestelmien 
kuvaukseen. Toiminnan teorian perusperiaatteita ovat kohteellisuus, toiminnan 
hierarkkinen rakenne, välittyminen, sisäistäminen ja ulkoistaminen, sekä kehitys. 
Nämä viisi periaatetta yhdessä muodostavat toimintajärjestelmän. Toiminnan teorian 
taustalla on ajatus seurata välineiden (tai tässä tapauksessa tietojärjestelmän, ohjel-
miston tai käyttöliittymän) käyttöä pidemmällä aikavälillä todellisessa käyttökonteks-
tissa. Toiminnan teoria tutkii kontekstia ”ylhäältä alaspäin” toisin kuin monet muut 
kontekstin mukaan ottavat tutkimusmenetelmät jotka pyrkivät ”alhaalta ylöspäin” 
ymmärtämiseen. Toisin sanoen toiminnan teoriassa kontekstin tutkiminen aloitetaan 
abstraktilta ja teoreettiselta pohjalta, jonka jälkeen edetään käytännön suunnitteluun ja 
arviointiin. Toiminnan teorian pohjalta on kehitetty erilaisia analyyttisia työkaluja, 
joiden avulla teorian soveltaminen käytännössä olisi helpompaa. Tällaisia työkaluja 
ovat esimerkiksi toimintajärjestelmän yleinen malli ja toiminnan tarkistuslista. 
Käytännössä toiminnan teoriaa voidaan soveltaa muiden menetelmien avulla saadun 
tiedon analysoinnissa tuotteen suunnittelu- tai uudelleensuunnitteluvaiheessa. 

7  

7.1. Johdanto 
Toiminnan teoria (Activity Theory) on filosofinen ja monitieteinen viitekehys ihmisen 
toiminnan ja kehitysprosessien tutkimiseen sekä yksilön tasolla että sosiaalisesta näkö-
kulmasta (Kuutti, 1995). Perusyksikkönä toiminnan teoriassa on ihmisen toiminta, jota 
tarkastellaan tekijän (yksilö tai ryhmä), kohteen ja motiivin, sekä välineiden ja sosiaalisten 
sääntöjen kautta. 

Kulttuurihistoriallisen toiminnan teorian alkuperä on Venäjällä, missä teoriaa alkoi kehittää 
venäläinen psykologi Vygotsky ja hänen oppilaansa 1920-luvulla. Psykologisena teoriana se 
kehitettiin ihmisen psyykkisten ominaisuuksien ymmärtämiseen (Bertelsen & Bødker, 2003). 
Myöhemmin toiminnan teorian pääarkkitehteja ovat olleet Vygotskyn kollegat Leont’ev ja 
Luria. Ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksen tutkimisessa toiminnan teorialla on perinteitä 
etenkin Skandinaviassa ja sen suosio on vähitellen kasvanut myös muissa maissa (Kaptelinin 
& Nardi, 1997). Suomalainen Engeström (1995) on kansainvälisesti tunnettu toimintajärjes-
telmän yleisestä mallistaan ja toiminnan teorian soveltamisesta kehittävässä työntutkimuk-
sessa. Kuutti (1995) on tunnettu tutkimuksistaan, joissa hän on soveltanut toiminnan teoriaa 
ihmisten ja teknologian vuorovaikutuksen kuvaamiseen. 

Kaptelinin ja muut (1999) raportoivat kaksi peruslähtökohtaa toiminnan teorialle. Ensinnäkin 
ihmismieli voidaan toiminnan teorian mukaan ymmärtää vain ihmisen ja maailman vuoro-
vaikutuksen kautta. Toiseksi ihmisen vuorovaikutus toiminnan kohteen kanssa määrittyy 
sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden kautta. Toiminnan teoria mahdollistaa kontekstin 
tutkimisen ”ylhäältä alaspäin” aloittaen kontekstin abstraktilla teoreettisella kuvaamisella 
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päätyen käytännön suunnitteluun ja arviointiin. Tämä erottaa toiminnan teorian muista 
kontekstin mukaan ottavista tutkimusmenetelmistä, kuten tehtäväanalyysistä  tai kontekstuaa-
lisesta suunnittelusta, jotka pyrkivät ”alhaalta ylöspäin” ymmärtämiseen.  

Tässä työssä käsitellään aluksi toiminnan teorian taustaa, jonka jälkeen perehdytään 
toiminnan teorian perusperiaatteisiin ja käsitteisiin lyhyiden esimerkkien kautta. Kohdassa 7.3 
käsitellään toiminnan teorian pohjalta kehitettyjä malleja ja työkaluja, jotka helpottavat 
toiminnan teorian soveltamista käytännössä, sekä luodaan katsaus toiminnan teorian rooliin 
käytettävyystutkimuksessa. Lopuksi käydään läpi esimerkin avulla kuinka toiminnan teoriaa 
voidaan soveltaa käytännössä.  

7.2. Toiminnan teorian periaatteet 
Toiminnan teoriassa pyritään ymmärtämään yhteiskuntaa, persoonallisuutta ja ennen kaikkea 
näiden kahden välistä yhteyttä (Bødker, 1989). Toiminnan teoriassa erotetaan toimintaan 
liittyen kolme keskeistä käsitettä, subjekti, objekti ja tarve (tai motiivi). Toiminnan teorian 
mukaan toiminnalla on aina jokin tekijä (subjekti), joka voi olla yksilö tai ryhmä. Kaikki 
toiminta kohdistuu johonkin kohteeseen (objektiin), ja toiminnalla on aina jokin päämäärä, 
jonka taustalla on tarve tai motiivi (Bannon & Bødker, 1991). 

Käytettävyystutkimuksen menetelmänä toiminnan teoria tarjoaa käsitteitä ja periaatteita 
sovelluksen tutkimiseen työtilanteen kontekstissa. Tutkimisen kohteena ei ole yksittäinen 
käyttäjä, vaan ennemmin ryhmä käyttäjiä. Pääajatuksena on se, että käyttäjä ei keskity 
käyttämään sovellusta itsessään, vaan käyttää sitä hyväkseen saavuttaakseen halutun 
tavoitteen, jolloin itse sovellus pysyy näkymättömänä (Bødker, 1989). 

Kaptelininin ja Nardin (1997) mukaan toiminnan teoria selittää ihmisen toimintaa viiden peri-
aatteen avulla. Nämä periaatteet ovat kohteellisuus (object-orientedness), toiminnan 
hierarkkinen rakenne, sisäistäminen (internalization) ja ulkoistaminen (externalization), 
välittyminen (mediation), ja kehitys (development). Ihmisen toiminnan ymmärtämiseksi näitä 
periaatteita täytyy käyttää yhdessä, eikä niitä voida irrottaa toisistaan rikkomatta toiminnan 
ydintä. 

7.2.1. Kohteellisuus 
Kohteellisuus (object-orientedness) on yksi toiminnan teorian tärkeimmistä periaatteista 
(Bannon, 1997). Kohteellisuus tarkoittaa sitä, että kaikki toiminta kohdistuu johonkin 
kohteeseen, joka on objektiivisesti olemassa. Kohde käsitteenä ei rajoitu toiminnan teorian 
mukaan pelkästään fyysisiin, kemiallisiin tai biologisiin ominaisuuksiin, vaan sillä voidaan 
tarkoittaa myös sosiaalisia ja kulttuurisia ominaisuuksia (Kaptelinin et al., 1999). Kuutin 
(1995) mukaan kohde voi olla materiaalinen esine, mutta myös vähemmän konkreettinen tai 
täysin abstrakti asia kuten suunnitelma tai idea. Kohteen pitää kuitenkin olla jaettavissa muille 
toiminnan osille muokkausta ja muuntamista varten.  

Esimerkiksi ohjelmoijien työssä toiminnan kohteena (objektina) on tietokonesovellus. 
Kyseessä voi olla yksittäinen ohjelmoija tai useammasta ohjelmoijasta ja mahdollisesti muista 
henkilöistä koostuva ryhmä. Koko ryhmän toiminnan tavoitteena (toiminnan kohteena) on 
kehittää asiakkaalle valmis sovellus, mutta ryhmän yksittäisten jäsenten toiminta saattaa 
kohdistua sovelluksen kehittämisen eri osa-alueisiin. Tällöin yksittäisen tekijän toiminnan 
kohteena voi olla esimerkiksi käyttöliittymän ohjelmointi. 

7.2.2. Toiminnan hierarkkinen rakenne 
Leont’ev (1981) esittää, että ihmisen tai ryhmän toiminta voidaan jakaa kolmeen hierarkki-
seen tasoon: toimintoihin (activities), tekoihin (actions) ja toimenpiteisiin (operations). 
Toiminnan teorian mukaan toiminnan osat eivät ole staattisia, vaan ne voivat vaihtua ja 
kehittyä olosuhteiden ja valitun näkökulman mukaan (Kaptelinin et al., 1999; Kuutti, 1995). 
Tasojen välillä ei ole tiukkoja rajoja ja niiden tulkinta on aina sidottava kontekstiin.  
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Toimintojen voidaan katsoa olevan toiminnan hierarkkisen rakenteen korkeimmalla tasolla. 
Toimintojen taustalla on aina motiivi tai tarve, joka voi olla joko tiedostamaton tai tiedostettu. 
Bødkerin (1989) mukaan kollektiivisen toiminnan organisoimisessa, koordinoimisessa ja 
kontrolloimisessa kommunikaatiolla on keskeinen merkitys. Kommunikoinnilla tarkoitetaan 
sitä, että yksittäinen toimija voi ohjata osan toiminnastaan toisia ihmisiä kohtaan. Muut osat 
toiminnasta on puolestaan suunnattu esineisiin. Esimerkiksi ohjelmoija voi kysyä apua työ-
kaveriltaan jossakin ongelmatilanteessa, mutta suurin osa toiminnasta kohdistuu kuitenkin 
tietokoneeseen ja ohjelmointityökaluun.  

Yksilön toimintaa johdetaan tekojen tai tekoketjujen kautta, jotka suoritetaan tietoisesti 
(Bødker, 1989). Kuutin (1995) mukaan tekoja ei voida ymmärtää ilman niihin liittyvän 
toiminnan kontekstia. Teoilla on aina jokin ennalta määrätty tavoite ja tekojen taustalla on 
jokin motiivi. Tavoitteita voidaan lisäksi jakaa alemman tason tavoitteisiin (esimerkiksi ohjel-
moitaessa koodin kommentointi ja dokumentointi). Teot ovat yleensä tietoisia, ja niitä 
voidaan verrata ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksesta tuttuun käsitteeseen tehtävä (task).  

Jokaista tekoa varten ihmisen on käynnistettävä toimenpideketju. Toimenpiteet ovat auto-
maattisia prosesseja, jotka syntyvät silloin kun teoista tulee rutiineja ja tiedostamattomia 
harjoituksen kautta. Kaptelinin ja muut (1999) ottavat esimerkiksi autolla ajamaan opette-
lemisen: aluksi vaihteiden vaihtamiseen pitää keskittyä tietoisesti, mutta vähitellen harjoi-
tuksen kautta vaihteiden vaihtaminen muuttuu automaattiseksi toimenpiteeksi (tiedosta-
mattomaksi) eikä kuljettajan tarvitse enää keskittyä siihen. Näin teosta muodostuu toimen-
pide. Vastaavasti toimenpide voi muuttua teoksi, mikäli olosuhteet muuttavat aiemmin omak-
suttua rutiinia. Esimerkiksi vaihteiden vaihtaminen pitää opetella uudestaan, jos uudessa 
autossa vaihdekeppi on eri paikassa tai toimii eri tavalla. Myös teot voivat muuttua toimin-
noiksi ja vastaavasti toiminnoista voi tulla tekoja.  

Näkökulmasta riippuen toiminnan tasot voivat vaihdella. Esimerkiksi ohjelmistoyrityksen 
työntekijöillä ohjelmistoprojekti on toiminnan tasolla, mutta yrityksen toimitusjohtajan 
näkökulmasta katsottuna kyseinen projekti saattaa olla teon tasolla muiden projektien 
joukossa, jolloin toiminnan tasolla on esimerkiksi päätösten tekeminen tai kaikkien projektien 
hallinta. Taulukossa 1 esitetään toiminnan teorian hierarkkiset tasot ja niiden kuvaukset. 

Taulukko 1: Toiminnan hierarkkiset tasot (Bertelsen & Bødker, 2003). 

Toiminnan 
taso 

Mentaalinen 
representaatio 

Toteutuu Kuvauksen taso Analyyttinen 
kysymys 

Toiminta 
(activity) 

Motiivi (tarve)  
– ei välttämättä 
tietoista, mutta voi tulla 
tietoiseksi 

Persoonallisuus Toiminnan sosiaalinen 
ja henkilökohtainen 
tarkoitus; sen suhde 
motiiveihin ja tarpeisiin 

Miksi? 

Teko  
(action) 

Tavoite  
– tietoinen 

Toiminnat (tavoitteiden 
saavuttamiseksi 
tarvittava tekojen ketju) 

Mahdolliset tavoitteet, 
kriittiset tavoitteet, 
oleelliset välitavoitteet 
 

Mikä? 

Toimenpide 
(operation) 

Edellytys teoille 
(toiminnan rakenne)  
– normaalisti 
tiedostamaton 

Teot (tavoitteiden ja 
olosuhteiden mukainen 
toimenpiteiden ketju) 
  

Konkreettinen keino 
toiminnan suorittami-
seksi tavoitetta ympä-
röivien olosuhteiden 
mukaisesti 

Miten? 

 

Toiminnan hierarkkisia tasoja voidaan tarkastella myös analyyttisten kysymysten kautta (tau-
lukko 1). Toiminnan tason eli motiivin analyyttinen kysymys on ”miksi”, tekoa vastaava 
kysymys on ”mikä” ja toimenpidettä vastaava kysymys on ”miten”. Näiden kysymysten 
avulla voidaan ymmärtää toiminnan tasoja helpommin käytännössä ja analysoida esimerkiksi 
toiminnan kehitystä. 
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7.2.3. Sisäistäminen ja ulkoistaminen 
Toiminnan teoria erottaa toisistaan sisäisen ja ulkoisen toiminnan. Sisäistäminen on ulkoisen 
toiminnan muuntamista sisäiseksi. Esimerkiksi laskemaan oppiminen tapahtuu aluksi sormien 
avulla. Laskemisen sisäistämisen jälkeen laskeminen tapahtuu pään sisällä, eikä ulkoisia 
apuvälineitä enää tarvita. Toiminnan teorian mukaan sisäisiä toimintoja ei voida ymmärtää, 
jos ulkoisia ja sisäisiä toimintoja analysoidaan erillään. Tällä tarkoitetaan käytännössä sitä, 
että kaikki toiminta on aluksi ulkoista. Sisäistämisen jälkeen toiminnan suorittamisessa ei 
enää välttämättä tarvita ulkoisia apuvälineitä. (Kaptelinin et al., 1999) 

Vastaavasti ulkoistaminen muuttaa sisäisen toiminnan ulkoiseksi. Esimerkiksi päässälaskun 
avulla ei pystytä laskemaan kovin monimutkaisia laskuja, jolloin voidaan ottaa avuksi 
taskulaskin. Lisäksi ulkoistaminen on tärkeää ryhmän välisessä yhteistyössä toimintojen 
jakamisessa muiden ryhmän jäsenten välillä. (Kaptelinin et al., 1999) 

7.2.4. Välittyminen 
Välittymisellä (mediation) tarkoitetaan toiminnan teoriassa välineen roolia tekijän ja kohteen 
välisessä vuorovaikutuksessa. Välittymisellä on keskeinen rooli toiminnan teoriassa koska se 
korostaa sosiaalisia tekijöitä sekä toimijan ja ympäristön vuorovaikutusta. Toimijan ja 
ympäristön välinen vuorovaikutus muodostuu aina välineiden kautta. Näin ulkoisista toimin-
noista muodostuu vähitellen sisäisiä toimintoja, kuten edellisessä kappaleessa kuvattiin. 
Historian saatossa muut ihmiset ovat käyttäneet samaa välinettä ja kohdanneet samanlaisia 
ongelmia ja näin välinettä on voitu kehittää kokemuksen kautta tehokkaammaksi ja käytän-
nöllisemmäksi. Esimerkiksi käyttöohjeiden avulla välineiden käyttö helpottuu. (Bannon, 
1997) 

Välineet (tool, artifact) ovat asioita tai esineitä, joita ihminen käyttää apunaan kohdistaessaan 
toimintaa johonkin objektiin. Välineet eivät yleensä itse ole toiminnan kohteena. Esimerkiksi 
jos naulaamme naulaa seinään, emme ajattele vasaraa (välinettä), vaan naulaamista. 
Ajattelemme harvoin välineitä ilman niihin kohdistuvaa toimintaa mielessämme – siis tässä 
tapauksessa naulan lyömistä seinään. (Bødker, 1989) 

Toiminnan teoriassa välineen käsite on laaja. Välineet voivat olla joko teknisiä tai psykolo-
gisia. Tekniset välineet on tarkoitettu fyysisten objektien käsittelemiseen (esimerkiksi vasara). 
Psykologisten välineiden avulla ihmiset voivat vaikuttaa toisiin ihmisiin tai itseensä 
(esimerkiksi mainokset tai kalenteri). Toiminnan kohdetta ei aina voida käsitellä suoraan, 
vaan ainoastaan välineen tarjoamien mahdollisuuksien ja rajoitusten mukaan. (Bannon, 1997). 

Ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksessa välineenä on yleensä tietokone tai sovellus. Tieto-
konepohjaiset välineet eivät yleensä päästä käyttäjää suoraan käsiksi kohteeseen (Bødker, 
1989). Esimerkiksi kirjoitettaessa kirjettä tekstinkäsittelyohjelmalla kirje on toiminnan kohde 
ja tekstinkäsittelyohjelma on väline. Käyttäjän keskittyessä kirjoittamaan kirjettä tekstin-
käsittelyohjelmalla tietokoneohjelma (väline) muuttuu läpinäkyväksi. Joissakin tapauksissa 
kohdetta voidaan käsitellä vain välineen kautta. 

Kuva 1 havainnollistaa sitä, kuinka toimenpiteitä voidaan kohdistaa välineeseen tai suoraan 
toiminnan kohteeseen: 

1. Kaaviossa A kohde sisältyy välineeseen ja sitä voidaan käsitellä vain välineen kautta. 
Konkreettinen esimerkki tällaisesta kohteesta on taulukkolaskentaohjelma. Laskenta-
taulukkoa voidaan käsitellä vain tietokoneen avulla ja sen tärkeimmät ominaisuudet 
toimivat vain välineen kautta. 
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Kuva 1: Kohteen käsittely välineen kautta tai sen sisällä (Bertelsen & Bødker, 2003). 

2. Kaavion B kuvaamassa tilanteessa kohde voi esiintyä sekä välineessä että fyysisesti 
välineen ulkopuolella, mutta sitä käsitellään aina välineen kautta. Tällaisia ovat 
esimerkiksi WYSIWYG-ohjelmat (Bertelsen & Bødker, 2003). WYSIWYG (What 
You See Is What You Get) tarkoittaa sitä, että esimerkiksi tekstin- tai kuvan-
käsittelyohjelman tuloste näyttää samanlaiselta niin paperilta kuin monitoriltakin 
katsottuna. Internetin kohdalla tilannetta ei ole niin helppoa ymmärtää kuvan 1 avulla, 
koska myös Internet-sivujen koostamiseen on olemassa WYSIWYG-ohjelmia, mutta 
Internet ei ole fyysisesti olemassa tietokoneen ulkopuolella. 

3. Kaaviossa C kohde on fyysisesti välineen ulkopuolella, mutta sitä voidaan ohjata vain 
välineen kautta. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi tietokoneohjatut teollisuuskoneet 
tai robotit. 

Työtilanteissa syntyy usein ongelmatilanteita eli katkoksia (breakdown). Tällöin käyttäjän 
keskittyminen siirtyy kohteesta välineeseen. Katkokset eivät aina välttämättä johdu käyttö-
liittymästä vaan niitä voivat aiheuttaa myös laitteistoviat, katkokset tietoverkossa ja niin 
edelleen. Katkoksissa on myös positiivinen puoli, sillä niitä voidaan hyödyntää oppimisessa ja 
esimerkiksi uuden käyttöliittymän suunnittelussa. On kuitenkin tärkeää ottaa mahdolliset kat-
kokset huomioon käyttöliittymän suunnittelussa niin, että käyttäjän fokus voidaan palauttaa 
ongelmatilanteissa takaisin kohteeseen. (Bødker, 1989) 

7.2.5. Kehitys 
Toiminnan teorian mukaan ihmisen ja todellisuuden vuorovaikutusta tulee aina analysoida 
toiminnan kehityksen kautta. Ajatuksen taustalla on välineiden ja käytäntöjen kehittyminen 
aikojen saatossa. Toiminnan teorian mukaan toiminta on dynaamista eli se muuttuu ja 
kehittyy koko ajan. Kehityksessä oppimisella on tärkeä rooli. Välineiden käyttö ei avaudu 
yleensä ensimmäisellä yrittämällä, vaan käytön opetteleminen vie aikaa. Kehitystä esiintyy 
toiminnan kaikilla tasoilla osallistujan taitojen kasvaessa (Kuutti, 1995). 

Toiminnan teoriassa kehitys ei ole pelkästään tutkimisen kohteena vaan se on myös yleinen 
tutkimusmenetelmä. Toiminnan teoriassa kaikki käytännöt (toiminnat) nähdään historiallisen 
kehityksen tuloksena tietyissä olosuhteissa sekä jatkuvan muutoksen ja kehityksen proses-
seina. Tämän takia toiminnan teorian tutkimus on yleensä luonnollisissa olosuhteissa tehtävää 
tutkimusta, joka yhdistää aktiivisen osallistumisen tutkittavan kohteen tarkkailussa. (Bannon, 
1997; Kaptelinin et al., 1999; Kuutti, 1995) 

7.3. Toiminnan teoria käytettävyystutkimuksessa 
Toiminnan teoria ei tarjoa valmiita ratkaisuja tai tekniikoita, joita voisi soveltaa suoraan 
käytettävyystutkimukseen. Esimerkiksi Collins ja muut (2002) sekä Petersen ja muut (2002) 
käyttivät tutkimuksissaan Engeströmin toimintajärjestelmän yleistä mallia, joka kuvataan 
seuraavassa alakohdassa. Toiminnan teorian käytön helpottamiseksi on kehitetty myös muita 
työkaluja kuten Kaptelinin ja muiden (1999) toiminnan tarkistuslista (Activity Checklist). 



 

104  Jani Roine  

Kuva 2: Engeströmin toimintajärjestelmän yleinen malli (Kuutti, 1995). 

Muihin käytettävyystutkimuksen menetelmiin verrattuna toiminnan teorian avulla voidaan 
analysoida kontekstia ja käytön kehitystä laajemmin. Tämä käy ilmi viimeisen alakohdan 
esimerkin avulla. 

7.3.1. Engeströmin toimintajärjestelmän yleinen malli 
Engeströmin toimintajärjestelmän yleinen malli (kuva 2) kuvaa toimintajärjestelmän eri osia 
ja niiden suhteita toisiinsa. Käytännössä kaikkien mallissa kuvattujen osien välillä on yhteys 

toisiinsa. Tekijällä, yhteisöllä ja 
kohteella on molemminpuoliset 
suhteet. Mallista näkee helposti, 
kuinka toiminnan eri osat 
toimivat toistensa välittäjinä: 
välineet toimivat tekijän ja 
kohteen välittäjänä, tekijän ja 
yhteisön välittäjinä ovat säännöt, 
ja kohteen ja yhteisön välittäjänä 
toimii työnjako. (Kuutti, 1995) 

Toimintajärjestelmän mallissa 
tekijä on yksilö tai ryhmä, jonka 
näkökulma on valittu analysoita-
vaksi. Tekijä on avainasemassa, 
sillä muiden osien analysointi 
riippuu valitusta näkökulmasta. 
Kaikki toiminta kohdistuu 
kohteeseen, joka lopulta muo-
toutuu tulokseksi. Tulos kuvaa 

puolestaan koko toiminnan motiivia. Välineet ovat asioita tai esineitä, joita toimijat käyttävät 
kohdistaessaan toimintaa kohteeseen. Yhteisöllä tarkoitetaan ryhmää, jota yhdistää jokin 
yhteinen tavoite. Työnjako tarkoittaa esimerkiksi yhteisön jäsenten asemaa tai valtaa. Säännöt 
voivat olla yhteisön sisällä sovittuja normeja tai lakeja. (Drewes, 1999) 

Toimintajärjestelmä on helpompi ymmärtää käytännön esimerkin avulla. Engeströmin 
toimintajärjestelmän yleisen mallin avulla nähdään helposti kuinka valittu näkökulma 
vaikuttaa toiminnan eri osien valitsemiseen. Mallia voidaan tutkia tarkemmin yksinkertaisella 
esimerkillä seminaariesitelmän pitämisestä. Esitelmän pitäjän (tekijän) näkökulmasta toimin-
nan motiivina on pitää mahdollisimman hyvä esitelmä (kohde) ja mahdollisesti saada kuunte-
lijat oppimaan jotain uutta. Seminaarin osallistuvat opiskelijat ja opettajat ovat tässä tapauk-
sessa yhteisönä. Välineenä voi olla videotykki, jonka avulla esityskalvot heijastetaan valko-
kankaalle. Säännöksi valitaan esimerkiksi seminaarissa aiemmin sovittu esityksen maksimi-
pituus. Työnjako suoritetaan siten, että opponentit kommentoivat ja muut kuuntelevat. 
Samanaikaisesti seminaariesityksessä on meneillään toinenkin toiminta, missä kohteena on 
seminaariesitelmän pitäjä. Yhteisö koostuu opettajista, jotka arvioivat ja kirjoittavat muistiin-
panoja esitelmästä kommentointia ja arvostelua varten. Opettajilla on tietty työnjako ja tietyt 
säännöt.  

7.3.2. Toiminnan tarkistuslista 
Toiminnan tarkistuslista on Kaptelininin ja muiden (1999) kehittämä analyyttinen työkalu, 
jonka avulla toiminnan teoriaa voidaan soveltaa helpommin käytännössä. Sen tarkoituksena 
on analysoida, miten ihmiset käyttävät tietokonetta. Tarkistuslistan käyttäminen soveltuu 
tuotteen suunnitteluvaiheeseen tai jo olemassa olevan järjestelmän arviointiin ja uudelleen-
suunnitteluun. Kumpaakin vaihetta varten tarkistuslistasta on oma versionsa. Tarkistuslistan 
avulla voidaan tunnistaa tärkeimmät ongelmakohdat käyttöliittymässä ja sen rakenteessa 
heijastuu toiminnan teorian viisi periaatetta. Tarkistuslista sisältää neljä näkökulmaa tuotteen 
arvioimiseen ja suunnitteluun: 
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1. Tarkoitus ja päämäärä (toiminnan hierarkkinen rakenne) – teknologian käytön 
ymmärtäminen sille asetettujen tavoitteiden kautta kaikilla toiminnan tasoilla ottaen 
huomioon mahdolliset ristiriidat. 

2. Ympäristön sosiaaliset ja fyysiset näkökulmat (kohteellisuus) – kohdeteknologian 
yhdistyminen vaatimusten, välineiden, resurssien ja ympäristön sosiaalisten sääntöjen 
kanssa. 

3. Oppiminen, kognitio ja artikulaatio (sisäistäminen/ulkoistaminen) – toimintojen 
sisäistämisen ja ulkoistamisen tukeminen kohdeteknologiassa.  

4. Kehitys – kohdetoimintojen historiallisen kehityksen analysointi auttaa löytämään 
kehitykseen liittyvät tekijät. 

Kaptelininin ja muiden (1999) mukaan toiminnan tarkistuslistan käyttäminen on tehokkaam-
paa, jos sen rinnalla käytetään muita menetelmiä tai tekniikoita. Esimerkiksi haastattelu-
menetelmiä käytettäessä tarkistuslistan avulla voidaan saada selville haastattelun tärkeimmät 
asiat helpommin ja perusteellisemmin. Tarkistuslistasta voi olla hyötyä myös kenttätutkimuk-
sessa, sillä lista tarjoaa valmiita kysymyksiä ja malleja tutkimuksen suunnittelun ja analyysin 
tueksi. Tarkistuslistaa ei tarvitse käydä läpi kohta kohdalta, vaan sieltä voidaan poimia 
tutkimuksen kannalta tärkeimmät kohdat. Kaptelinin ja muut (1999) suosittelevat, että listan 
kohtia tulisi käydä läpi toistuvasti tuotteen kehityksen eri vaiheissa.  

Macaulay ja muut (2000) käyttivät toiminnan tarkistuslistan esimerkkikysymyksiä apunaan 
etnografisessa tutkimuksessaan informaation keräämisestä toimittajan työssä. Tutkimuksen 
tavoitteena oli selvittää, kuinka tulevaisuuden teknologiat voivat helpottaa informaation 
keräämistä sanomalehtityössä. Tarkistuslista oli apuna kentällä haastatteluissa ja tarkkailussa, 
sekä myöhemmin aineiston analysointivaiheessa. Macaulayn mukaan etenkin tarkistuslistan 
esimerkkikysymyksistä oli hyötyä tutkimuksen aikana ja niiden avulla oppi ymmärtämään 
paremmin tarkistuslistan periaatteita. Esimerkiksi journalistit käyttävät informaatiosta puhut-
taessa käsitettä lähde, sillä he ovat usein kiinnostuneempia jutun lähteestä kuin itse informaa-
tiosta. Tämän takia lähde voi olla hyödyllinen väline informaation keräämiseen tarkoitetussa 
järjestelmässä journalismin kontekstissa. Taulukossa 2 on esitetty muutamia esimerkki-
kysymyksiä toiminnan tarkistuslistan suunnittelun tueksi tarkoitetusta versiosta. Nämä 
esimerkkikysymykset auttavat ymmärtämään toiminnan tarkistuslistan periaatteita paremmin 
ja antavat pohjan analyysin tekemiseksi. 

Taulukko 2: Toiminnan tarkistuslistan esimerkkikysymyksiä (Kaptelinin et al., 1999). 

Tarkoitus / päämäärä Ympäristö Oppiminen / kognitio / 
artikulaatio 

Kehitys 

Onko kaikki kohde-
toiminnot huomioitu? 

Onko järjestelmässä 
toiminnallisuuksia, jotka 
eivät ole käytössä? Jos 
on, mitä toimintoja nämä 
toiminnallisuudet on 
tarkoitettu tukemaan? 
Miten käyttäjät suorittavat 
nämä toiminnot? 

Onko olemassa 
toimintoja, joita ei tueta, 
mutta joita käyttäjät 
tarvisisivat? 

Mitkä ovat nykyisen 
järjestelmän rajoitukset? 

Ovatko käsitteet ja 
sanasto yhdenmukaiset 
järjestelmän ja käyttö-
ympäristön välillä? 

Pidetäänkö kohde-
teknologiaa tärkeänä 
osana työtoiminnoissa? 

Onko kohdeteknologia 
integroitu muiden työ-
kalujen tai materiaalien 
kanssa? 

Ovatko kohteteknologian 
ominaispiirteet yhden-
mukaiset ympäristön 
kanssa? (toimisto vs. 
etätyö) 

Onko koko toimintaketju, 
tavoitteen asettamisesta 
lopputulokseen, otettu 
huomioon? 
Auttaako järjestelmä 
välttämään tarpeetonta 
oppimista? 
Onko ulkoisesti jaettava 
tietämys helposti 
saavutettavissa tarpeen 
vaatiessa? 
Auttaako järjestelmä 
etsimään ratkaisua 
ongelmatilanteissa? 

Täyttyivätkö 
teknologialle asetetut 
odotukset? 
Vaatiiko järjestelmän 
oppiminen paljon aikaa 
ja panostusta? 
Ovatko käyttäjien 
asenteet järjestelmää 
kohtaan tulleet 
enemmän vai 
vähemmän 
positiivisiksi? 
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Bertelsenin ja Bødkerin (2003) mielestä toiminnan tarkistuslistan ongelmana on ristiriitojen 
(contradictions) jättäminen huomiotta, jolloin teoreettisen viitekehyksen analyyttinen voima 
jää käyttämättä. Ristiriitoja esiintyy toimintajärjestelmän kaikilla osatekijöillä. Esimerkiksi 
ohjelmistoyrityksen tavoitteena on kehittää asiakkaalle paras mahdollinen sovellus, mutta 
kuitenkin mahdollisimman tehokkaasti ja edullisesti omien resurssien kannalta. Tässä kuvatun 
toiminnan tarkistuslistan lisäksi toiminnan teorian pohjalta on kehitetty myös muita vastaavia 
tarkistuslistoja, esimerkiksi Bertelsenin ja Bødkerin (2003) esittelemä tarkistuslista, jolla 
voidaan analysoida tietokoneohjelmaa hyötykäytössä. 

7.3.3. Toiminnan teoria verrattuna muihin menetelmiin 
Toiminnan teoria on laaja ja monimutkainen menetelmä verrattuna moneen muuhun käytettä-
vyystutkimuksen menetelmään. Monet käytettävyystutkimuksen valtavirtaan kuuluvista 
menetelmistä tarkastelevat ennalta määriteltyjen toimintojen suorituksessa mahdollisesti 
tapahtuvia virheitä. Tämä kattaa vain pienen osan toiminnan teorian taustalla olevien periaat-
teiden tarjoamista mahdollisuuksista. Kuutin (1995) mukaan toiminnan teorian vahvuudet 
tulevat esiin käytettävyystutkimuksessa vasta sitten, kun mennään kohti monimutkaisempia 
käyttöliittymiä, kuten esimerkiksi ryhmäohjelmia. Hän esittää kolme näkökulmaa toiminnan 
teorian roolista käytettävyystutkimuksessa: 

1. monitasoisuus, 

2. sosiaaliseen kontekstiin upotetun vuorovaikutuksen tutkiminen sekä 

3. dynamiikan ja kehityksen käsitteleminen. 

Ensinnäkin monitasoisuudella tarkoitetaan sitä, että periaatteessa toiminnan teorian avulla 
pystytään käsittelemään asioita eri tasoilla yhtenäisen viitekehyksen alla (taulukko 3). Kuutin 
(1995) mukaan ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksen alalla tutkimusmielenkiinto on 
laajentumassa kohti käyttökontekstin huomioonottavaa tutkimusta. Toiseksi, toiminnan teoria 
soveltuu erityisen hyvin lähtökohdaksi kontekstin tutkimiseen teorian tarjoamien periaatteiden 
ja käsitteiden avulla. Kolmanneksi, pätevän viitekehyksen tai teorian puuttuminen käytettä-
vyystutkimuksen alueella on johtanut toimintojen dynamiikan tutkimisen laiminlyöntiin. 
Toiminnan teoria kuitenkin tarjoaa toiminnan dynamiikan tutkimiseen hyvät mahdollisuudet. 
Toimintojen dynamiikalla tarkoitetaan tässä esimerkiksi uusien toimenpiteiden tai tekojen 
muodostumista, tai toimintojen uudelleenmuokkausta tietotekniikan avulla. (Kuutti, 1995) 

Taulukko 3: Toiminnan teorian ja tutkimuskohteiden tasojen vastaavuudet (Kuutti, 1995). 

Ihmisen ja tietokoneen 
vuorovaikutuksen alue 

Taustateoria Vastaavat toiminnan teorian 
tutkimuskohteet 

”Kontekstuaalinen vuorovaikutus”: 
toimiminen käytön kontekstissa 
(situatedness), aktiiviset toimijat, 
konstruktiivisuus 

”Rikastettu informaation 
prosessointi” tai monitieteinen 
lähestyminen:  
sosiaalisen kontekstin tutkiminen 

Teot muodostavat toiminnan, joka 
antaa teoille kontekstin 

^ tutkimusmielenkiinnon laajeneminen käynnissä 

Käsitteellinen vuorovaikutus Informaation prosessointi: 
mentaalimallien tutkiminen 

Tietoiset teot, joita ohjaavat 
mentaalimallit ja toimenpiteiden 
ketjut 

Fyysinen / tekninen vuorovaikutus Behaviorismi: sensorinen, 
havainnointi ja liikkeiden 
koordinoinnin tutkiminen 

Sisäistyneet ja automaattiset 
toimenpiteet, jotka käynnistyvät 
sopivassa tilanteessa 

7.3.4. Esimerkkejä toiminnan teorian soveltamisesta käytännössä 
Petersen ja muut (2002) tutkivat uuden television ja siihen integroidun videonauhurin käyttöä 
kahdessa perheessä ostohetkestä puoli vuotta eteenpäin ja analysoivat kenttätutkimuksen 
avulla saatua aineistoa toiminnan teorian näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena oli parem-
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man tuotteen kehittäminen seuraamalla nykyversion käytön kehittymistä ja oppimista pidem-
mällä aikavälillä. Kummankin perheen luona vierailtiin ostohetkestä lähtien reilun kuukauden 
välein, jolloin päästiin seuraamaan todellista käyttöä oikeassa käyttöympäristössä. Perheen-
jäsenille esitettiin avoimia kysymyksiä sen sijaan, että heille olisi annettu valmiita tehtäviä 
toimintojen kokeilemiseksi. Tarkkailun ja haastattelujen lisäksi joitakin tilanteita videoitiin. 

Tutkimuksen lähtökohtana oli tuotteen hankkimisen motiivi, jota voitiin käyttää pohjana 
käytön kehittymistä seurattaessa. Ensimmäisellä perheellä laitteen hankkimisen motiivina oli 
paremman elokuvaelämyksen saaminen yhdistämällä televisio jo aiemmin hankittuun äänen-
toistolaitteistoon. Uudella kaukosäätimellä pystyi ohjaamaan televisiota, videonauhuria ja 
äänentoistolaitteistoa. Toisen perheen motiivina oli television videonauhurin ajastuksen 
helppokäyttöisyys teksti-tv:n kautta, mikä oli kyseisen mallin erikoisuus. Kumpikin perhe oli 
tutustunut ostoksen motiiveina olleisiin toimintoihin liikkeessä ennen ostopäätöstä. (Petersen 
et al., 2002) 

Tutkimuksessa analysoitiin muun muassa videonauhurin ajastuksen ja kaukosäätimen käyttöä. 
Esimerkiksi videonauhurin ajastaminen teksti-tv:n kautta oli ominaisuus, joka helpotti ja 
nopeutti toiminnon suorittamista huomattavasti. Tutkijoiden vieraillessa toisen perheen luona 
kuukausi television hankkimisen jälkeen ajastusta ei oltu vielä käytetty. Ominaisuuden 
olemassaolo oli kuitenkin vielä muistissa ja ajastaminen sujui ongelmitta. Myyjä oli 
demonstroinut toimintoa liikkeessä ja tämän perusteella perheenjäsen muisti painaa kauko-
säätimen MENU-painiketta kaksi kertaa päästäkseen käsiksi ajastustoimintoon. Puolitoista 
kuukautta myöhemmin hän ei enää muistanut miten ajastaminen tehtiin ja ainoa tapa saada se 
selville olisi ollut ohjekirjasta lukeminen. Neljä kuukautta laitteen ostamisen jälkeen hän 
nauhoitti ohjelmia televisiosta päivittäin, mutta ei vieläkään muistanut, kuinka teksti-tv:n 
kautta ajastaminen tapahtui ja käynnisti nauhoituksen tämän takia manuaalisesti. 
Käyttöliittymä ei tarjonnut vihjeitä toiminnon suorittamiseksi. Ajastaminen ei ollut vielä 
muodostunut sisäiseksi toiminnoksi ja ajan kuluessa käyttäjä unohti kokonaan miten toiminto 
suoritetaan. Toisessa perheessä ei myöskään käytetty ajastusta teksti-tv:n kautta, koska 
tarjolla oli myös perinteinen tapa ajastaa videonauhuri. Tämän tavan käyttäjä oli sisäistänyt jo 
ennen uuden laitteen ostamista. (Petersen et al., 2002) 

Tutkimus osoitti myös kuinka analyyttiset kysymykset miksi, miten ja mikä auttavat tutki-
muksen analyysivaiheessa selvittämään miksi käyttäjillä saattaa olla ongelmia toiminnan 
suorittamisessa, vaikka tavoitteet ovat selvillä. Edellä kuvatussa esimerkissä televisio tai 
kaukosäädin itsessään (mikä) ei tarjonnut vihjeitä (miten ja miksi) ajastustoiminnon suoritta-
miseksi. Toisaalta, vaikka vihjeitä toiminnan suorittamiselle tarjottaisiinkin, ei käyttäjä 
välttämättä huomioi niitä. Toiminnon voi mahdollisesti suorittaa jollain muulla tavalla, joka 
on muodostunut aikojen saatossa sisäiseksi toiminnaksi. Edellä kuvatun esimerkin kautta 
huomataan myös kuinka toiminta ei ole staattista vaan muuttuu koko ajan. Historiallinen 
kehitys on tärkeässä roolissa toiminnan teoriassa. Sen avulla pystytään selvittämään syitä 
teoille ja toimenpiteille tutkittavassa kontekstissa. (Petersen et al., 2002) 

Petersen ja muut (2002) osoittivat tutkimuksessaan, kuinka tuotteen käytön kehitysprosessi 
voi alkaa jo ennen kuin tuote on edes otettu käyttöön. Tässä tapauksessa kehitysprosessi alkoi 
jo myyjän esitellessä tuotteen toimintoja liikkeessä ja myyntiesitteiden kautta, jotka osaltaan 
motivoivat myös tutustumaan laitteen ominaisuuksiin myöhemmin laitteen ostamisen jälkeen. 
Tuotteeseen kohdistuneet odotukset ja tarpeet voivat kuitenkin muuttua käytön kontekstista 
riippuen, ja tuotetta voidaan käyttää toisella tavalla tai jopa eri tarkoitukseen kuin sitä on alun 
perin markkinoitu. Uusien teknologioiden suunnittelun haasteena on kehityksen tukeminen 
tuotteen käytössä. Toiminnan teoria mahdollistaa käytettävyyden arvioinnin siirtymisen 
perinteisestä tiettyjen suoritusten arvioinnista kohti käytön kehittymisen arviointia. 

Hasu ja Engeström (2000) analysoivat tutkimuksessaan neuromagneettisen mittausjärjestel-
män käyttöönottoa toiminnan teorian näkökulmasta. Tutkimuksessa selvitettiin kuinka uuden 
teknologian siirtäminen onnistuu kehittäjiltä käyttäjille. Järjestelmä on kehittetty alun perin 
Teknillisen korkeakoulun kylmälaboratoriossa. Myöhemmin tuotetta on kehitetty kylmälabo-
ratorion ja järjestelmän kaupallistamista varten perustetun Brainview-nimisen yrityksen 
yhteistyönä. Hasu ja Engeström (2000) keskittyivät tutkimuksessaan järjestelmän käyttäjän, 
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Helsingin yliopistollisen keskussairaalan BioMag-laboratorion, sekä Brainview:n toiminta-
järjestelmien analysointiin ja osoittivat näiden kahden toimijan välillä ristiriitoja. 

Tutkimuksessa käytiin läpi epäonnistunut mittaus BioMag-laboratoriossa aidossa mittaus-
tilanteessa. Mittaukseen osallistui kolme henkilöä, lääkäri, potilas ja sairaanhoitaja, joka oli 
ainoa laboratoriossa kokoaikaisesti työskentelevä henkilö. Laboratorion johtajan ja tutkijoiden 
huoneet sijaitsivat toisessa rakennuksessa. Sairaanhoitaja oli potilaan kanssa suojatussa laite-
huoneessa ja lääkäri oli operointihuoneessa. Mittaustilanteessa ohjelma ilmoitti ongelmasta 
yhdessä tunnistimessa (Head Position Indicator / Coil). Operointihuoneessa oleva lääkäri ei 
osannut selvittää tilannetta ja kysyi apua sairaanhoitajalta sisäpuhelimen avulla. Sairaan-
hoitaja ei huomannut tunnistimessa olevan mitään vikaa, eikä osannut auttaa lääkäriä toisesta 
huoneesta käsin. Samanaikaisesti potilas alkoi voimaan huonosti. Näin syntyi sisäinen 
ristiriita (kuva 3): toiminnan kohde, mittausongelma, jakautui sairaanhoitajan näkemään 
fyysiseen kohteeseen (potilas) ja lääkärin näkemään järjestelmän tuottamaan informaatioon. 
(Hasu & Engeström, 2000) 

Myöhemmin epäonnistuneen mittauksen tehnyt lääkäri ja sairaanhoitaja olivat mukana testi-
mittauksessa kahden Brainview:n suunnittelijan kanssa. Testimittauksessa ei kuitenkaan ollut 
mukana oikeata potilasta ja sairaanhoitaja oli testin ajan suojatussa laitehuoneessa. Lääkäri ei 
puhunut suunnittelijoille mittaustilanteessa syntyneestä sisäisestä ristiriidasta vaan he keskit-
tyivät etsimään ongelmaa mittauslaitteen ohjelmistosta. (Hasu & Engeström, 2000) Suunnit-
telijat eivät siis aina saa virhetilanteissa kaikkea järjestelmän mahdolliseen parantamiseen 
tarvittavaa informaatiota. Hasun ja Engeströmin (2000) mukaan tärkein vaihe innovaatio-
prosessissa on suunnittelijoiden kohteen muuttaminen käyttäjien välineeksi. Tämä on usein 
mahdollista vain seuraamalla tuotteen käyttöä oikeassa kontekstissa huomioiden kaikki 
toiminnan tasot. 

7.4. Yhteenveto 
Toiminnan teoria tarjoaa laajan teoreettisen kehyksen yksilön ja kollektiivisen toiminta-
prosessin tutkimiseen. Toiminnan teoria pakottaa käytännössä huomioimaan tutkittavan 
kohteen kontekstin sekä perehtymään perusteellisesti tutkimuskohteen toimintamalleihin 
ottaen huomioon eri toimijoiden ja yhteisön näkökulmat. Tämän vuoksi toiminnan teoria sopii 
hyvin esimerkiksi ryhmäohjelmistojen arviointiin ja analysointiin. 

Käytettävyystutkimuksen muihin menetelmiin verrattuna toiminnan teoria jää melko abstrak-
tille tasolle, mutta on toisaalta huomattavasti laajempi ja analyyttisempi kuin monet muut 
käytettävyystutkimuksen menetelmät. Laajuutensa ja teoreettisuutensa vuoksi toiminnan 
teoria on myös melko hankala ymmärtää, eikä se välttämättä tämän vuoksi sovellu perin-
teisten käytettävyystutkimuksen menetelmien korvaajaksi. 

Toiminnan teoria sopii parhaiten tuotteen esitutkimus- ja suunnitteluvaiheeseen, mutta myös 
valmiin tuotteen uudelleensuunnitteluun tai parantamiseen. Toiminnan teoria ei kuitenkaan 

Kuva 3: Jakautunut kohde mittausongelmassa (Hasu & Engeström, 2000). 
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anna valmiiksi pureskeltua menetelmää käytettävyystutkimukseen ja sen lisäksi on yleensä 
käytettävä jotakin muuta menetelmää, esimerkiksi etnografiaa tai tilannetutkimusta. 
Käytettävyystutkimus toiminnan teorian periaatteiden mukaan voi olla aikaa vievää ja vaatii 
syvällistä perehtymistä tutkimuskohteeseen. Toisaalta toiminnan teoriasta voi olla hyötyä 
muiden menetelmien tukena etenkin aineiston analyysivaiheessa. Toiminnan teoriasta on 
hyötyä käytettävyystutkimuksessa sovellusten monimutkaistuessa sekä käyttökontekstin.  
mukaan ottavissa tutkimuksissa, kun pelkkä ennalta määriteltyjen tehtävien suorittaminen 
käytettävyyslaboratoriossa ei enää riitä tuomaan esille kaikkia käytettävyysongelmia. 
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8Asiantuntija-arvioinnit 
Heta Korvenranta 

Asiantuntija-arviointi on käytettävyyden arviointimenetelmä, jonka suorittaa asian-
tuntija tai asiantuntijaryhmä. Asiantuntija-arvioinnit voivat perustua erilaisiin heuris-
tiikkalistoihin, joiden tarkoitus on auttaa arvioijia arvioimaan käyttöliittymää tai 
tuotetta. Näitä menetelmiä voidaan käyttää käyttöliittymän tai tuotteen kaikissa 
suunnittelu- ja kehitysvaiheissa. Asiantuntija-arvioinnit ovat nopeita, kustannus-
tehokkaita ja helppoja oppia. Asiantuntija-arviointi ei vaadi suuria etukäteis-
järjestelyitä ja nopeimmillaan sen voi suorittaa jopa yhdessä päivässä. Menetelmän 
oleellisin heikkous on se, että arvioinnissa ei ole mukana loppukäyttäjää. Lisäksi 
menetelmällä saadaan hieman erilaisia tuloksia verrattuna esimerkiksi käytettävyys-
testaukseen. Nielsenin heuristista arviointia on kritisoitu sen soveltumattomuudesta 
kaikenlaisten tuotteiden arviointiin. Tästä syystä käytettävyysasiantuntijat ovat 
kehittäneet omia vastaavankaltaisia menetelmiään ja heuristiikkalistojaan erilaisten 
tuotteiden käytettävyyden arviointiin. 

8  

8.1. Johdanto 
Aina ei ole mahdollista eikä kannattavaa ottaa testikäyttäjää mukaan käytettävyysarviointiin. 
Toisinaan tuotteen suunnittelu on niin alkuvaiheessa, ettei testikäyttäjän ottaminen mukaan 
käytettävyysarviointiin ole mielekästä. Testikäyttäjän kanssa tehtävä testaaminen on myös 
hidasta, eikä aina ole aikaa järjestää todellista käytettävyystestausta, sillä tuloksia saatetaan 
odottaa samana päivänä. Näiden syiden vuoksi on kehitetty menetelmiä, joiden avulla 
käytettävyyttä voidaan arvioida nopeasti ilman testikäyttäjää.  

Asiantuntija-arvio tehdään ilman testikäyttäjää, asiantuntijoiden toimesta. Sitä kutsutaan 
monella eri nimellä: esimerkiksi heuristista arviointia (heuristic evaluation)  ja asiantuntija-
arviointia (expert evaluation) käytetään usein synonyymeina. Gray ja Salzman (1998) 
toteavat, että toisinaan jopa käytettävyysalan asiantuntijat käyttävät menetelmien nimiä 
väärin. Mikä on todellisuudessa niiden ero? Vai onko niillä eroa – ovatko ne sittenkin sama 
asia? Entä miten standardeihin perustuvat arvioinnit (standards evaluation)  eroavat heuristi-
sesta arvioinnista? Tämän työn tarkoituksena on selventää erilaisia asiantuntijoiden 
suorittamien käytettävyysarviointiien eroja ja käyttötapoja unohtamatta niiden heikkouksia ja 
vahvuuksia. 

8.2. Yleistä asiantuntija-arvioinneista 
Tässä kohdassa kuvaillaan erilaisia asiantuntija-arviointeja sekä selitetään ohjeistuslistojen eli 
heuristiikkojen merkitys. Kohdassa selitetään, koska asiantuntija-arviointeja voidaan käyttää. 
Lukuisat käytettävyysasiantuntijat ja yritykset ovat kehittäneet omia käytettävyyslistojaan 
(Zazelenchuk, 2003). Näistä kerrotaan tarkemmin tämän työn loppuosassa. 
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8.2.1. Asiantuntija-arviointien eroja 
Gray ja Salzman (1998) määrittelevät erilaiset asiantuntija-arvioinnit kahden muuttujan 
avulla. Skenaario (scenario)  tarkoittaa sitä, että käytettävyysasiantuntija on joko ennalta 
määritellyt tehtävät, joiden avulla arvioija arvioi tuotetta, tai arvioijan pitää käyttää tuotetta 
niin kuin tuotteen todellinen käyttäjä sitä käyttäisi. Ohjeistukset (guidelines) on lista ohjeita, 
joiden avulla arvioijan on määrä arvioida tuotetta. Taulukossa 1 esitellään erilaisten asian-
tuntija-arviointien eroavaisuuksia (Gray & Salzman, 1998). 

Taulukko 1: Erilaisia asiantuntija-arvioita Grayn ja Salzmanin määritteleminä (1998).  

Ohjeistukset mukana  
arvioinnissa 

Skenaario mukana  
arvioinnissa 

Asiantuntija-arvioinnin tyyppi 

Ei Ei  Asiantuntijakatselmus (Expert review) 

Ei Kyllä Asiantuntijaläpikäynti (Expert walkthrough) 

Lyhyt ohjelista Ei Heuristinen arviointi (Heuristic evaluation) 

Lyhyt ohjelista Kyllä Heuristinen läpikäynti (Heuristic walkthrough) 

Pitkä ohjelista Ei Suositusten käyttö arvioinnissa (Guidelines) 

Pitkä ohjelista Kyllä Suosituslistan läpikäynti (Guidelines walkthrough) 

Käyttäjän tiedonkäsittelyn 
näkökulma läpikäynnissä 

Kyllä Kognitiivinen läpikäynti (Cognitive walkthrough) 

Tässä työssä keskitytään asiantuntija-arviointeihin, jotka perustuvat ohjeistusten (esimerkiksi 
heuristiikkalistan) käyttöön, mutta joissa ei ole mukana skenaariota. Näitä ovat taulukon 1 
mukaan heuristinen arviointi (heuristic evaluation) sekä ohjeistusten käyttö arvioinnissa 
(guidelines). Heuristisessa arvioinnissa apuna käytetään lyhyttä suosituslistaa. Laajempi lista 
on käytössä, kun menetelmänä on ohjeistusten käyttö arvioinnissa. Esimerkkinä ohjeistuksista 
ovat erilaiset käytettävyysstandardit. Tässä työssä ei keskitytä menetelmiin, joissa on käyttö-
skenaario arvioinnin tukena. Kognitiivinen läpikäynti (cognitive walkthrough) esitellään 
raportin luvussa 9 (Ranne) ja osallistava (käyttäjät mukaan ottava) ryhmäläpikäynti luvussa 
10 (Kotkaluoto). 

8.2.2. Ohjeistuslistat 
Käytettävyyden heuristinen arviointi perustuu heuristiikkoihin (heuristics), jotka ovat erilaisia 
käytettävyysperiaatteita, sääntöjä tai ohjeistuslistoja. Heuristiikkoja käytetään yleensä 
tuotteen tai käyttöliittymän suunnittelussa, mutta sen lisäksi ne toimivat hyvin asiantuntija-
arviointien ohjeistuksina. Kuutti (2003) kirjoittaa, että varhaisimmat heuristiikat olivat laajoja 
sääntökokoelmia koostuen sadoista, jopa tuhansista ohjeista. Käytettävyysalan asiantuntijat 
ovat pitäneet varhaisia sääntökokoelmia liian laajoina ja vaikeina noudattaa ja ovat tästä 
syystä koonneet omia lyhyempiä listojaan, jotka koostuvat erilaisista ohjeista.  

Ohjeet voidaan jakaa karkeasti kolmeen eri tasoon: 
 yleisiin käytettävyyssääntöihin, 
 yksityiskohtaisiin ohjeistuksiin ja 
 tietyn sovelluksen tai käyttöliittymän ohjeistuksiin. 

Yleisiä käytettävyyssääntöjä ovat määritelleet esimerkiksi Nielsen ja Molich (1990) sekä 
Shneiderman (1998). Yksityiskohtaisia ohjeistuksia ovat esimerkiksi standardien noudatta-
minen. Tietyn sovelluksen tai käyttöliittymän ohjeistuksia ovat erilaiset sovelluskohtaiset 
tyyliohjeistukset. 
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8.2.3. Asiantuntija-arvioinnit tuotekehityksen aikana 
Asiantuntija-arviointeja voidaan tehdä kaikissa tuotekehityksen eri vaiheissa, mutta niistä on 
eniten hyötyä, kun niitä käytetään tuotteen suunnittelussa ja kehityksessä eli tuotekehityksen 
aikaisessa vaiheessa (Nielsen, 1994b). Kokeneet asiantuntijat kykenevät tekemään arvioinnin 
esimerkiksi tuotemäärittelyjen (specifications) pohjalta, jolloin todellista arvioitavaa tuotetta 
ei vielä ole olemassa. Tuotemäärittelyssä kuvaillaan suunnitellun tuotteen toiminta. Asian-
tuntija-arviointia voidaan käyttää myös arvioitaessa prototyyppejä, jotka eivät välttämättä 
toimi täydellisesti. 

Asiantuntija-arvioita käytetään valmiin tuotteen arviointiin, jolloin heuristiikkoja käyttämällä 
voidaan tehdä esimerkiksi kilpailija-analyysejä (competitor analysis) samankaltaisten 
tuotteiden käytettävyydestä. Tällöin voidaan varmistaa miten hyvin (tai huonosti) oma tuote 
toimii verrattuna muihin vastaaviin tuotteisiin. 

Erilaisia heuristiikkoja on perinteisesti sovellettu iteratiivisessa tuotekehityksessä (Kuutti, 
2003). Keskeneräistä tuotetta arvioidaan monta kertaa ja jokaisen korjauskierroksen jälkeen 
varmistetaan, että korjaukset ovat todellakin ratkaisseet käytettävyysongelman. Iteratiivisessa 
testauksessa tätä jatketaan, kunnes käyttöliittymä tai tuote todetaan tarpeeksi toimivaksi. 

8.3. Nielsenin heuristinen arviointi 
Tässä kohdassa kuvaillaan asiantuntija-arvioinneista yleisin eli Nielsenin heuristinen 
arviointi. Ensin esitellään Nielsenin lista, jota käytetään heuristisessa arvioinnissa arvioinnin 
tukena. Tämän jälkeen heuristinen arviointi selitetään vaihe vaiheelta. 

8.3.1. Nielsenin lista 
Heuristinen arviointi on Nielsenin kehittämä käytettävyysarvioinnin menetelmä, jonka avulla 
tuotteesta tai laitteesta etsitään käytettävyysongelmia. Pienehkö joukko arvioijia tutkii 
jokainen vuorotellen tuotetta tai käyttöliittymää Nielsenin ja Molichin määrittelemien käytet-
tävyysperiaatteiden eli heuristiikkojen avulla (Nielsen & Molich, 1990; Nielsen, 1994b). 

Heuristisen arvioinnin tueksi Nielsen ja Molich (1990) laativat heuristiikkalistan vuosien 
käytettävyyden tutkimus- ja konsultointityön tuloksena. Heidän mukaansa listan heuristiikat 
ovat yleisesti tunnettuja käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteita. Tutkijat toteavat, että 
vaikka heuristiikat ovat käyttöliittymäsuunnittelijoiden tiedossa, on niitä toisinaan hankala 
toteuttaa suunnittelutyössä. Nykyisin Nielsenin ja Molichin (1990) kehittämät heuristiikat 
tunnetaan nimellä Nielsenin lista. Alun perin listaan kuului yhdeksän kohtaa. Ensimmäisen 
version julkaisun jälkeen Nielsen on vertaillut seitsemän eri heuristiikkalistan avulla 
löytyneitä käytettävyysongelmia (Nielsen, 1994a). Hän tutki käytettävyysongelmia, jotka 
olivat tulleet esille erilaisten arviointien ja testauksen tuloksina. Tutkimuksen tarkoituksena ei 
ollut löytää parasta heuristiikkalistaa, vaan kehittää uusi heuristiikkalista, jonka avulla 
löydettyjä käytettävyysongelmia voidaan kuvailla mahdollisimman hyvin. 

Tutkimuksen tuloksena saatiin uusi kymmenen heuristiikan lista (taulukko 2). 
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Taulukko 2: Nielsenin (1994a) kymmenen heuristiikan lista löydettyjen käytettävyysongelmien kuvailemiseen. 

Heuristiikka englanniksi Heuristiikan merkitys suomeksi 
1. Visibility of the system status Palvelun tilan näkyvyys 

2. Match between system and the real world Palvelun ja tosielämän vastaavuus 

3. User control and freedom Käyttäjän kontrolli ja vapaus 

4. Consistency and standards Yhteneväisyys ja standardit 

5. Error prevention Virheiden estäminen 

6. Recognition rather than recall Tunnistaminen mieluummin kuin muistaminen 

7. Flexibility and efficiency of use Käytön joustavuus ja tehokkuus 

8. Aesthetic and minimalist design Esteettinen ja minimalistinen suunnittelu 

9. Helping users recognize, diagnose, and recover 
from errors. 

Virhetilanteiden tunnistaminen, ilmoittaminen ja 
korjaaminen 

10. Help and documentation Opastus ja ohjeistus 

Lista toimii Nielsenin mukaan erittäin hyvin silloin, kun löydettyjä käytettävyysongelmia 
pitää selittää ja kuvailla. Hänen mukaansa on kyseenalaista miten hyvin listaa voidaan käyttää 
käytettävyysongelmien löytämiseen, mikä loppujen lopuksi on heuristisen arvioinnin 
tarkoitus. (Nielsen, 1994a)  

8.3.2. Arvioijien määrä ja vaikutus 
Yksi arvioija ei kykene löytämään kaikkia käytettävyysongelmia heuristista arviointia suorit-
taessaan; Nielsenin (1994b) mukaan yksittäinen arvioija löytää keskimäärin 35 % ongelmista. 
Toisaalta suurikaan määrä arvioijia ei takaa, että kaikki ongelmat löydettäisiin. Tästä syystä 
tutkijat suosittelevat, että arvioinnin suorittaa 3–5 asiantuntijaa. Luvussa 19 (Perälä) käsi-
tellään tarkemmin perusteita, miksi esimerkiksi kymmenen arvioijan käyttö ei ole perusteltua 
heuristista arviointia toteutettaessa sekä kerrotaan miten valitaan oikea määrä arvioijia. 

Yleensä arviointiin osallistuvat ovat käytettävyysalan asiantuntijoita, mutta tämä ei ole 
välttämätöntä Nielsenin (1994b) mukaan. Myös muut aihealueeseen perehtyneet voivat 
osallistua arviointiin, ja erilaiset asiantuntijat löytävät erilaisia käytettävyysongelmia. Nielsen 
(1992) on tutkinut heuristisen menetelmän käyttöä erilaisilla arvioijilla ja vertaillut kolmea 
erilaista arvioijaryhmää: 

 noviisiarvioijia, joilla ei ollut minkäänlaista koulutusta tai kokemusta käytettävyydestä, 
 käytettävyysalan asiantuntijoita, joilla oli syvällinen ymmärrys käytettävyydestä, mutta 

ei osaamista arvioitavasta tuotteesta sekä 
 kahden alan asiantuntijoita (double experts), joilla oli sekä käytettävyysalan koulutusta ja 

osaamista että tietoa ja käyttökokemusta arvioitavasta tuotteesta. 
Noviisiarvioijat löysivät 22 % ja käytettävyysalan asiantuntijat 41 % käytettävyysongelmista. 
Nielsen toteaa, että parhaimmat arvioijat ovat kahden alan asiantuntijoita. Tämä ryhmä löysi 
60 % käytettävyysongelmista. Nielsen on myös tilastollisesti arvioinut, että viiden noviisi-
arvioijan ryhmä löytää puolet käytettävyysongelmista, kun taas käytettävyysalan asiantuntijat 
löytävät noin 80 % käytettävyysongelmista. Käyttämällä arvioinnissa viittä kaksoisasian-
tuntijaa löytyy ongelmista jopa 98 %. Lisää tietoa arvioijan osaamisen vaikutuksista tuloksiin 
käsitellään luvussa 19 (Perälä). 

8.3.3. Itsenäiset arvioinnit 
Heuristisen arvioinnin periaatteena on, että arvioijat tutkivat käyttöliittymän tai sovelluksen 
ensin itsekseen kommunikoimatta keskenään. Rauhallinen ja jokaisen itsenäisesti tekemä 
arviointi takaa, etteivät arvioijat saa vaikutteita, ennakkotietoja ja -asenteita toisiltaan. Kun 
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kaikki arvioijat ovat tutkineet itsenäisesti käyttöliittymän, voivat arviointiin osallistuneet 
kommunikoida keskenään löydöksistään. Yleensä arviointiin kannattaa varata 1–2 tuntia 
arvioijaa kohti. Nielsenin mukaan yli kaksi tuntia kestävät arvioinnit kannattaa jakaa osiin, 
jolloin keskitytään pienempiin osiin kerrallaan. (Nielsen, 1994b) 

Nielsen (1994b) suosittelee, että jokainen arvioija arvioi käyttöliittymän tai sovelluksen 
vähintään kaksi kertaa. Ensimmäisellä kerralla on tarkoitus saada yleiskuva sovelluksesta ja 
sen interaktiosta. Toisella kerralla arvioija voi keskittyä yksityiskohtiin ja arvioida miten eri 
yksityiskohdat toimivat kokonaisuuden kannalta. Nielsenin mukaan arvioijat voivat itse 
päättää miten tai missä järjestyksessä he arvioivat sovellusta. Arvioinnin tukena käytetään 
Nielsenin listaa. Nielsenin mukaan arvioinnissa voidaan käyttää alkuperäisen listan lisäksi 
myös muita ohjeistuksia. Näitä voivat olla esimerkiksi tuotekohtaiset ohjeistukset. Jokainen 
arvioija voi itsenäisesti päättää miten hän arvioi tuotetta ja kuinka monta kertaa hän käy 
tuotteen läpi. 

8.3.4. Aineiston tallennus 
Nielsenin mukaan (1994b) arviointi voidaan suorittaa täysin itsenäisesti niin, että arvioija 
kirjaa löydöksensä itse muistiin suorituksen lomassa. Kirjaamisessa voidaan käyttää lomake-
pohjaa, joka ohjeistaa arvioijaa kirjoittamaan muistiin sekä ongelman että heuristiikan, jota 
ongelma rikkoo. Toinen tapa on kommenttien ääneen puhuminen tai sanelu (Nielsen, 1994b). 
Tätä tapaa käytettäessä arvioinnissa on oltava mukana avustaja, joka kirjaa ylös arvioijan 
kommentit. Mikäli arvioinnissa käytetään ulkopuolista tarkkailijaa, se vähentää arvioijan 
työtä ja antaa arvioijalle mahdollisuuden keskittyä paremmin arviointiin. Jos tarkkailija on 
kaikissa arvioinneissa sama, tarkkailija saa hyvän kokonaiskäsityksen löydetyistä ongelmista. 
Lisäksi tarkkailija voi toimia teknisenä asiantuntijana, mikäli arvioijat eivät tunne arvioitavaa 
tuotetta hyvin. Kielteisenä puolena voidaan mainita arviointiin osallistuvien määrän 
lisääntyminen – heuristista arviointiahan mainostetaan nopeana ja vähän resursseja vaativana 
menetelmänä. 

8.3.5. Löydettyjen käytettävyysongelmien keruu ja luokittelu 
Kun kaikki asiantuntijat ovat suorittaneet arvioinnin, listataan kaikkien asiantuntijoiden 
löytämät käytettävyysongelmat yhdeksi listaksi. Tämän jälkeen ongelmat voidaan luokitella 
vakavuuden perusteella. Vakavuuden määrittelyssä pätee sama periaate kuin heuristisen 
arvioinnin toteutuksessa: kukin arvioi ensin itsekseen ongelmien vakavuudet ja vasta sen 
jälkeen käydään ongelmat yhdessä läpi. Erona on ainoastaan se, että arvioijat luokittelevat 
kaikki löydetyt ongelmat – eivät ainoastaan omia löydöksiään. 

Nielsen (1994b) ehdottaa ongelmien vakavuusluokitukseksi viisiportaista asteikkoa: 

0. Kyseessä ei ole käytettävyysongelma. 
1. Kosmeettinen käytettävyysongelma, korjataan, jos on aikaa. 
2. Pieni käytettävyysongelma, haittaa käyttöä, korjataan. 
3. Suuri käytettävyysongelma, vaikeuttaa käyttöä merkittävästi, korjattava heti. 
4. Katastrofaalinen käytettävyysongelma, ongelma on korjattava, tuotetta ei voi päästää 

myyntiin. 
Vakavuus kannattaa määritellä esimerkiksi silloin, kun aikaa käytettävyysongelmien korjaa-
miseen on rajoitetusti (Nielsen, 1994b). Tällaisessa tapauksessa vakavimmat ongelmat korja-
taan ensimmäisinä ja vasta sen jälkeen keskitytään vähemmän vakaviin ongelmiin.  

Käytettävyysongelman vakavuuteen vaikuttavat Nielsenin (1994b) mukaan seuraavat tekijät: 
 Ongelman yleisyys (frequency) eli esiintyykö ongelma usein? 
 Ongelman vaikutus (impact) eli onko ongelma vaikeasti ohitettava? 
 Ongelman pysyvyys (persistence) eli häiritseekö sama ongelma aina, kun käyttäjä törmää 

siihen? 
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Mitä useampaan kohtaan vastaus on myönteinen, sitä vakavammasta ongelmasta on kyse. Jos 
ongelma esiintyy esimerkiksi vain harvoin suoritettavan tehtävän yhteydessä, ei ongelma ole 
kovin vakava. Ongelman vakavuusluokitus on korkea, jos ongelma esiintyy aina kun ohjelma 
käynnistetään. Käyttäjä todennäköisesti törmää ongelmaan joka kerralla, ja se häiritsee käyt-
täjää. Ongelma voi olla vaikeasti ohitettava esimerkiksi silloin, kun käyttäjä joutuu käynnis-
tämään ohjelman uudelleen, jotta voi jatkaa työtään. Tällöin on luonnollisesti kyseessä vakava 
ongelma. Ongelman pysyvyydellä tarkoitetaan sitä, että pystyykö käyttäjä sivuuttamaan 
ongelman sen löydettyään. Mikäli ongelma esiintyessään häiritsee jatkuvasti, voidaan puhua 
vakavasta ongelmasta. Toisaalta taas jos ongelmaa ei välttämättä edes huomaa, ei vakavuus-
luokitus ole korkea. 

Nielsenin (1992) tekemän tutkimuksen mukaan arvioijat pystyvät luokittelemaan ongelmien 
vakavuuden puolueettomasti eli ongelman vakavuusluokitus ei vaikuttanut siihen oliko 
arvioija löytänyt kyseisen ongelman vai ei. Tämä tarkoittaa sitä, että arvioijat eivät anna itse 
löytämilleen ongelmille suurempaa vakavuusluokitusta. 

On mahdollista, että ainoastaan yksi arvioija on löytänyt ongelman, jolloin arvioijien 
tehtävänä on miettiä, onko ongelma todellinen vai ei. Tästä syystä lopullisesta raportista voi 
jäädä joitakin ongelmia pois, sillä arvioijien enemmistö päättää mitkä ongelmat raportoidaan. 
Heuristisen arvioinnin tuloksena on lista käytettävyysongelmista ja viittaus heuristiikkaan tai 
heuristiikkoihin, joita kyseinen ongelma rikkoo sekä mahdollisesti myös korjausehdotus 
kullekin käytettävyysongelmalle. Nielsenin mukaan heuristisen arvioinnin avulla ei pystytä 
systemaattisesti löytämään korjausehdotuksia ongelmille, mutta toisinaan ratkaisu on niin 
ilmeinen, että se on helppo lisätä ratkaisuehdotukseksi ongelman yhteyteen. (Nielsen 1994b). 

8.3.6. Tyypillisiä esiin tulleiden ongelmien piirteitä 
Ei ole olemassa käytettävyystutkimuksen menetelmää, jota käyttämällä on mahdollista löytää 
arvioitavasta tuotteesta tai käyttöliittymästä kaikki olemassa olevat käytettävyysongelmat. 
Nielsen (1994b) on vertaillut heuristisen arvioinnin tuloksia muiden käytettävyystutkimus-
menetelmien tuloksiin ja todennut, että heuristisen arvioinnin avulla löydetään hieman 
erilaisia ongelmia kuin esimerkiksi perinteisellä käytettävyystestauksella. Nielsenin mukaan 
mitä tahansa menetelmää käyttämällä vakavat käytettävyysongelmat löytyvät yleensä ensin. 
Heuristisen arvioinnin hyvä puoli on se,  että asiantuntijat osaavat kiinnittää huomiota käytön 
tehokkuuteen sekä harvoin ilmeneviin virheisiin. Nielsenin mukaan heuristisella arvioinnilla 
löytyy sekä vakavia että vähemmän vakavia ongelmia, mutta menetelmän avulla päästään 
helpommin käsiksi vähemmän vakaviin käytettävyysongelmiin – sellaisiin, joita ei 
perinteisellä käytettävyystestauksella välttämättä löydetä. On tärkeää muistaa, että myös 
vähemmän vakavat ongelmat saattavat haitata sovelluksen käyttöä ja niiden korjaaminen on 
oleellista. Käytettävyyden arviointimenetelmien vertailua pohditaan luvussa 20 (Kosonen).  

8.4. Erilaisia heuristiikka- ja ohjeistuslistoja 
Monet käytettävyysalan asiantuntijat ovat Nielsenin ja Molichin (1990) lisäksi kehittäneet 
omia heuristiikkalistojaan. Jotkut tutkijat ovat lisänneet Nielsenin listaan tärkeäksi havaitse-
miaan kohtia ja toisaalta osa tutkijoista on tehnyt täysin omanlaisen listansa. Näiden lisäksi on 
olemassa yleisiä käytettävyysstandardeja ja tuote- tai käyttöliittymäkohtaisia tyyliohjeistuksia, 
joita tässä kohdassa käsitellään. 

8.4.1. Shneidermanin säännöt 
Ben Shneiderman (1998) on tehnyt oman listansa, jota noudattamalla tuotteesta tai käyttö-
liittymästä saadaan käytettävämpi. Lista tunnetaan nimellä Kahdeksan kultaista sääntöä 
dialogin suunnitteluun (Eight Golden Rules of Interface design). Shneiderman on nimennyt 
ohjeistuksensa dialogin suunnittelun ohjeistukseksi. Säännöt on koottu taulukkoon 3. 
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Taulukko 3: Shneidermanin (1998) kahdeksan kultaista sääntöä dialogin suunnittelussa. 

Sääntö Suomennos 
1. Strive for consistency Noudata yhteneväisyyttä toimintatavoissa 

2. Enable frequent user to use shortcuts Anna mahdollisuus oikopolkujen käyttöön 

3. Offer informative feedback Tarjoa selkeää palautetta 

4. Design dialog to yield closure Suunnittele dialogit niin, että ne johtavat lopputulokseen 

5. Offer simple error handling Tarjoa helppo virheiden käsittely 

6. Permit easy reversal of actions Anna mahdollisuus toimintojen peruutukseen 

7. Support internal locus of control Anna käyttäjälle kontrolli (käyttökokemus) 

8. Reduce short-term memory load Vähennä lyhytkestoisen muistin kuormitusta 

 

Shneiderman on muuttanut sääntöä 2 uusimmassa kirjassaan (Shneiderman & Plaisant, 2005). 
Samaan sääntöön on otettu mukaan sekä aloittelevien että kokeneiden käyttäjien tuki. Sääntö 
on nyttemmin englanniksi Cater to universal usability. Se voitaisiin vapaasti suomentaa: pidä 
huolta käytettävyydestä yleisesti – tarjoa aloittelijalle opastusta ja kokeneelle oikoteitä. 

8.4.2. Tyyliohjeistukset 
Lukuisat yritykset (esimerkiksi Windows1 ja Apple2) ovat määritelleet omia tyyli-
ohjeistuksiaan (styleguide), jotka kattavat esimerkiksi tietyn sovelluksen tai käyttöliittymän 
suunnitteluohjeistuksen. Tyyliohjeistus auttaa ja nopeuttaa suunnittelutyötä, ja ohjeistus on 
tarkoitettu niille, jotka suunnittelevat uusia toimintoja kyseiseen sovellukseen. Tyyliohjeita 
käyttämällä yritys, joka teettää esimerkiksi alihankintana sovelluksia, saa tuotteistaan 
yhtenäisiä.  Ohjeistus on tärkeä kahdesta syystä: 

 Tyyliopas on edellytyksenä, että järjestelmistä saadaan tehtyä yhtenäisesti ja johdon-
mukaisesti toimivia. 

 Tyyliohjeistus helpottaa ja nopeuttaa sovellusten tuottamista ohjaamalla suunnittelijoiden 
luovuuden muihin kuin jo aiemmin keksittyihin asioihin. 

Tyyliohjeistusta noudattamalla rakennettua sovellusta oppii käyttämään helpommin eikä 
uusien piirteiden käyttö kuormita käyttäjän muistia. Epäyhteneväisyydet vähenevät ja käyttö-
kokemus on miellyttävämpi. Ilman yhteisesti hyväksyttyjä ohjeistuksia aikaa kuluu 
huomattavasti käyttöliittymän ominaisuuksien miettimiseen ja niiden piirteistä väittelemiseen, 
vaikka tarjolla on jo olemassa olevia käytäntöjä (Sinkkonen, 1998). 

Tyyliohjeistuksia voidaan käyttää myös asiantuntija-arvioinneissa eräänlaisina heuristiikka-
listoina. Arvioijat voivat listan avulla käydä läpi arvioitavaa sovellusta varmistaen, että tyyli-
ohjetta on noudatettu. Tyyliohjeiden avulla on helppo varmistaa, toimivatko uudet sovellukset 
samalla tavalla kuin aiemmatkin. Tyyliohjeiden avulla varmistetaan myös tuotteen yhtenäinen 
brändi ja termistö unohtamatta yhtenäisiä graafisia elementtejä. 

Aiemmin mainittujen Applen ja Windowsin lisäksi muutkin yritykset ovat luoneet ohjeis-
tuksia. Esimerkiksi IBM (2004) ohjeistaa käytettävyyssuunnittelua seuraavasti (taulukko 4). 

                                                      
1 Windows: Microsoft Windows User Interface. Microsoft Press, 1999. 
2 Apple: Apple Human Interface Guidelines,  
http://developer.apple.com/documentation/mac/HIGuidelines/HIGuidelines-2.html 
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Taulukko 4: IBM:n ohjeisto (IBM, 2004). 

 IBM:n ohjeisto englanniksi Suomennos 
Simplicity: Don’t compromise usability for function Yksinkertaisuus: älä tee myönnytyksiä käytettävyyden 

suhteen 

Support: Place the user in control and provide 
proactive assistance 

Anna käyttäjälle kontrolli ja ennakoi avuntarve 

Familiarity: Build on users’ prior knowledge Tuttuus: käytä hyväksi käyttäjän aikaisempia tietoja 

Obviousness: Make objects and their controls 
visible and intuitive 

Itsestäänselvyys: tee objekteista ja niiden kontrolleista 
selkeitä ja intuitiivisia 

Encouragement: Make actions predictable and 
reversible 

Kannustavuus: tee tehtävistä odotuksenmukaisia ja 
peruutettavia 

Satisfaction: Create a feeling of progress and 
achievement 

Tyytyväisyys: luo edistymisen ja aikaansaamisen tunne. 

Availability: Make all objects available at all times Saatavuus: kaikkien objektien pitää olla näkyvillä koko 
ajan 

Safety: Keep the user out of trouble Turvallisuus: älä pasta käyttäjää ongelmatilanteeseen 

Versatility: Support alternate interaction techniques Monikäyttöisyys: tue vaihtoehtoisia interaktio-
mahdollisuuksia 

Personalization: Allow users to customize Persoonallisuus: anna käyttäjälle muuntelumahdollisuus 

Affinity: Bring objects to life through good visual 
design 

Samankaltaisuus: luo hyvä visuaalinen ilme 

8.4.3. Standardit 
Käytettävyysasiantuntijoiden tekemien heuristiikkalistojen sekä tyyliohjeistuksien lisäksi on 
määritelty joukko käytettävyysstandardeja. Tunnetuin käytettävyyteen liittyvä standardi on 
ISO 9241 (Näyttöpäätteillä tehtävän toimistotyön ergonomiset vaatimukset). ISO 9241 
jakautuu osiin, joista kohta 11 käsittelee käytettävyyden ohjeistusta (Guidance on usability). 
Standardissa opastetaan, miten tuotteen käytettävyys voidaan määrittää ja arvioida. Tämän 
lisäksi standardin sisältämää opastusta voidaan käyttää käytettävyyttä koskevien tietojen 
hankkimisessa, käytettävyyden suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa sekä 
käytettävyyttä koskevien tietojen välittämisessä. Ohjeet annetaan yleisinä periaatteina ja 
tekniikoina, eikä niinkään vaadita määrättyjen menetelmien käyttöä. Vaikka standardin 
nimessä mainitaan näyttöpäätteet, voidan standardin osaa 11 soveltaa kaikenlaisten tuotteiden 
käytettävyyden arviointiin (ISO 9241; Keinonen, 2004).  

Standardi 9241 määrittelee käytettävyyden seuraavasti: 

”Miten hyvin tietyt käyttäjät kykenevät käyttämään käytössä olevaa laitetta tiettyjen 
tehtävien suorittamiseen tietyssä ympäristössä.” 
(”The extent to which a product can be used by specified users to achieve specified 
goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use.”) 

Standardi määrittelee siis tärkeiksi kohteiksi käyttäjän, hänen tehtävänsä sekä käytetyt 
työvälineet ja toimintaympäristön. Nämä ovat taustatietoja, joita tarvitaan, kun suunnitellaan 
tiettyä tuotetta. Tämän lisäksi standardi määrittelee kolme mittaria käytettävyyden 
mittaamiseksi: 

 vaikuttavuus / tuottavuus (effectiveness) eli miten tarkoin ja täydellisesti käyttäjä 
saavuttaa tavoitteensa, 

 tehokkuus (efficiency) eli tavoitteiden saavuttaminen verrattuna käytettyihin resursseihin 
(henkilöresurssit, raha ja aika) ja 

 tyytyväisyys (satisfaction) eli kuinka miellyttävä tuotetta on käyttäjän mielestä käyttää. 
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Tehokkuudella tarkoitetaan tehtävän suorituksen tehokkuutta eli esimerkiksi sitä, kuinka 
nopeasti tehtävästä suoriudutaan. Vertailukohtana voi olla esimerkiksi entinen työtapa. 
Vaikuttavuudella tarkoitetaan sitä, kuinka kattavasti tehtävälle asetetut tavoitteet saavutetaan. 
Tyytyväisyys on käyttäjän tuntemuksia ja kokemuksia tuotteen käytöstä (Nieminen & 
Kuoppala, 1998) Kuten on aiemmin todettu, ISO 9241 -standardia voidaan käyttää sekä 
tuotteen suunnittelussa että sen käytettävyyden arvioinnissa. Standardin ohjeistus käytettä-
vyyden arviointiin on annettu yleisten periaatteiden muodossa – ei niinkään esimerkiksi 
kehotuksina tiettyjen käytettävyysmenetelmien käyttämiseen (ISO 9241, 1998). 

Standardit tarjoavat auktoritatiivisen suosituksen, mutta tutkimukset ovat osoittaneet, että 
käytettävyysasiantuntijoilla on ollut hankaluuksia niiden soveltamisessa (Souza & Bevan, 
1990). Souza ja Bevan tutkivat suunnitteluvaiheessa olevien standardien soveltamista ja 
ymmärrettävyyttä kolmella suunnittelijalla. Suunnittelijoille annettiin viikko aikaa tutustua 
standardeihin, jonka jälkeen heille annettiin tehtäväksi suunnitella uudelleen eräs 
valikkorakenne. Heidän pyydettiin perustelemaan muutokset ohjeistuksien avulla. Tuloksena 
huomattiin, että yli 90 % ohjeistuksista oli hankalia ymmärtää ja suunnittelijat noudattivat 
niitä väärin. Mielenkiintoista kuitenkin oli se, että vaikka suunnittelijoilla oli hankaluuksia 
ymmärtää ohjeistuksia, loppujen lopuksi osallistujien uusi ehdotus rikkoi ainoastaan 11 % 
ohjeistuksista. Tutkijat kehottavat, että kun lopullisia standardeja viimeistellään, tulisi niiden 
mukana olla ohjeet siitä, miten niitä on tarkoitus käyttää. (Souza & Bevan, 1990) 

8.5. Erilaisten heuristiikkalistojen ja ohjeistusten vertailua 
Käytettävyysalan asiantuntijat ovat kilpaa tehneet omia heuristiikkalistojaan yleiseen käytettä-
vyyden arviointiin. Keinonen (1998) on vertaillut eri asiantuntijoiden tekemiä heuristiikka-
listoja ja käytettävyyden ohjeistuslistoja. Hän on määritellyt seitsemän erilaista käytettä-
vyyden osatekijää: 

 Johdonmukaisuus tarkoittaa, että eri tapaukset ja tilanteet noudattavat yhdenmukaisia 
periaatteita. 

 Hallittavuus tarkoittaa, että käyttäjä suoraan ohjaa laitteen toimintaa sen sijaan, että hän 
vain antaa laitteelle ohjeita siitä, miten sen pitää toimia. 

 Sopiva esitystapa sisältää sen, että käyttäjä saa kaikissa tilanteissa selkeän tiedon siitä, 
mitä toimintaa on tapahtumassa. 

 Virheiden sieto sisältää mm. virheilmoitukset ja käskyjen peruuttamisen mahdollisuuden. 
 Muistettavien asioiden määrä toteutetaan niin, että laite tarjoaa vaihtoehtoja ja käyttäjä 

saa valita haluamansa. 
 Tehtävään sopivuus tarkoittaa, että laite esittää käyttäjälle vain ne asiat, joita tämä 

tarvitsee. 
 Opastus tarkoittaa, että käyttäjä saa opastusta laitteen näyttöruudulta tai ohjekirjoista. 

Taulukko 5 esittelee Keinosen suorittaman ohjeistuslistavertailun tulokset. Merkki x 
tarkoittaa, että kyseinen kohta on mainittu lähteessä. 



 

120  Heta Korvenranta  

Taulukko 5: Vertailua erilaisten ohjeistuslistojen sisällöstä (Keinonen, 2004). 

 

Kuten taulukosta voidaan huomata, mikään vertailulähde ei sisällä kaikkia Keinosen mainitse-
mia käytettävyyden osatekijöitä. Toisaalta on muutama osatekijä, joka löytyy kaikista 
lähteistä (esimerkiksi esitystapa ja virheiden sieto). Keinosen vertailun perusteella kattavim-
pia listoja ovat Nielsenin lista sekä Ravdenin & Johnsonin lista. Tästä voidaan päätellä 
esimerkiksi se, että tutkijoilla on oma mielipide siitä, mitkä kohdat ovat tärkeimpiä. Ensim-
mäisiä ohjeistuslistojahan aikoinaan kritisoitiin siitä, että ne olivat liian pitkiä ja vaikea-
selkoisia. Keinosen taulukosta huomaa, että nykypäivän tutkijat ovat halunneet tehdä tiiviitä 
ja helppokäyttöisiä listoja. Tästä syystä listat keskittyvät tiettyihin osatekijöihin eivätkä 
yritäkään kattaa kaikkia kohtia. 

8.6. Asiantuntija-arviointien kannatusta ja kritiikkiä 
Tässä kohdassa käsitellään asiantuntija-arviointien vahvuuksia ja heikkouksia. Monet asian-
tuntijat käyttävät asiantuntija-arvioita jokapäiväisessä työssään. Toisaalta eräät käytettävyys-
asiantuntijat ovat arvostelleet kovin sanoin asiantuntija-arvioinnin hyötyjä; heidän mielestään 
Nielsenin heuristisen arvioinnin kaltaiset ”halvat ja nopeat” käytettävyysarvioinnit saattavat 
tuoda enemmän haittaa kuin hyötyä. Lopuksi esitellään myös asiantuntija-arvioita kohtaan 
esitettyä kritiikkiä. 

8.6.1. Asiantuntija-arviointien vahvuuksia 
Heuristisen arvioinnin sekä muiden asiantuntijoiden tekemien arviointien tunnetuimmat 
vahvuudet ovat kustannustehokkuus, nopeus, intuitiivisuus ja menetelmän soveltuvuus 
tuotteen eri kehitysvaiheisiin (Nielsen, 1994b; Kuutti, 2004). Menetelmä ei vaadi paljon 
resursseja; minimimäärä on Nielsenin suosittelema kolmen asiantuntijan ryhmä. Koska 
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Eight golden rules of dialogue 
design (Shneiderman, 1986) x x x x x  x  

Human interface guidelines  
(Apple Computer, 1987) x x x x x    

Seven principles that make 
difficult task easy (Norman, 1988) x  x x x x x  

Design for successful guessing 
(Polson & Lewis, 1990)   x x  x   

Usability heuristics  
(Nielsen, 1994b)  x  x x x x x x 

Evaluation checklist for software 
inspection (Ravden & Johnson, 
1989) 

x x x x  x x x 

ISO 9241-10, Dialogue principles 
(1996) x x x x  x x  

Software usability model 
(Holcomb & Tharp, 1991) x  x x x x  x 
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arviointi suoritetaan asiantuntijoiden kesken, aikaa ei kulu testikäyttäjien rekrytointiin. 
Arviointi ei välttämättä vaadi erillistä käytettävyyslaboratoriota – yleensä arviointi suoritetaan 
osallistujan omassa työpisteessä. Näistä syistä kustannukset eivät nouse läheskään yhtä 
korkeiksi esimerkiksi perinteiseen käyttäjätestaukseen verrattuna. Mikäli osallistujat 
kommentoivat löydöksiään ääneen, kasvaa arvioijien määrä hieman, sillä arviointi-
tilaisuudessa tarvitaan avustaja kirjaamaan ylös kommentit. Tällaisessa tilanteessa tarvitaan 
rauhallinen ja hiljainen tila, mutta käytettävyyslaboratorion käyttöä ei tämäkään tilanne vaadi. 

Koska asiantuntija-arvioinnit perustuvat yleensä ennalta määriteltyihin heuristiikkoihin 
(esimerkiksi Nielsenin listan käyttöön), ei etukäteissuunnittelua ja aikaa tarvita läheskään yhtä 
paljon kuin esimerkiksi perinteisessä käytettävyystestauksessa. Toisaalta on täysin 
mahdollista, että tietyn tuotteen arviointiin eivät sovellu ennalta määritellyt heuristiikat. 
Tällaisessa tilanteessa on tarpeen ensin kehittää tuotekohtainen heuristiikkalista, jolloin aikaa 
luonnollisesti tarvitaan enemmän.  Kun tuotekohtainen heuristiikkalista on tehty, voidaan sitä 
jatkossa käyttää tulevissa asiantuntija-arvioinneissa, jolloin aikaa vastaavasti säästyy. 

Menetelmän nopeus ja yksinkertaisuus lisäävät arvioijien halukkuutta osallistua arviointiin. 
Arvioijat on helppo motivoida, sillä nopeimmillaan asiantuntija-arvion voi tehdä yhdessä 
päivässä. Arvioijien ei tarvitse olla käytettävyysalan asiantuntijoita, kuten kohdassa 8.3.2 on 
aiemmin mainittu (Nielsen 1994b). Käytännössä kuka tahansa voi lyhyen selvityksen jälkeen 
tehdä asiantuntija-arvioinnin, mutta luonnollisesti kokeneemmat arvioijat saavat kattavampia 
tuloksia. 

Tärkeä vahvuus on myös menetelmän soveltuvuus tuotteen eri kehitysvaiheisiin: menetelmää 
on mahdollista käyttää tuotteen tai käyttöliittymän kaikissa eri kehitysvaiheissa alustavista 
suunnitelmista kaikentasoisiin prototyyppeihin sekä lopulta myös valmiiden tuotteiden 
arviointiin (Nielsen 1994b). Tuotteen aikaisessa vaiheessa tehty arviointi esimerkiksi 
prototyypillä on myös taloudellisesti kannattavaa, sillä alkuvaiheessa ongelmakohtiin on 
helpompi puuttua ja niitä on helpompi muuttaa (Kuutti 2004). Tuotteen aikaisessa 
suunnitteluvaiheessa ei aina voi käyttää tuotteen oikeita käyttäjiä, sillä tuote saattaa olla niin 
keskeneräinen, ettei oikeiden käyttäjien ottaminen mukaan testaukseen ole mielekästä. 
Toisinaan myös kehitteillä olevat prototyypit saattavat olla salaisia eikä niitä voi näyttää 
ulkopuolisille. Tällaisessa tilanteessa asiantuntija-arviointi on hyvä valinta käytettävyys-
arviointimenetelmäksi. 

8.6.2. Asiantuntija-arviointien heikkouksia 
Asiantuntijoiden tekemien arviointien suurin heikkous on se, etteivät tuotteen tai sovelluksen 
todelliset käyttäjät ole mukana arvioinnissa (Nielsen 1994b). Tästä syystä menetelmässä ei 
tule esille todellisen käyttäjän ja tuotteen vuorovaikutusta. Koska testikäyttäjät eivät ole 
mukana arvioinnissa, tuloksista puuttuvat ongelmat, jotka tulevat esiin ainoastaan todellisessa 
tuotteen ja käyttäjän vuorovaikutustilanteessa. Nielsen suositteleekin, että käytettävyyttä 
arvioitaessa tehtäisiin heuristisen arvioinnin lisäksi myös käytettävyystestaus. Suositeltavaa 
onkin tehdä arviointi iteroimalla esimerkiksi niin, että ensin suoritetaan asiantuntijoiden 
kesken heuristinen arviointi, jonka jälkeen löydetyt käytettävyysongelmat korjataan. Tämän 
jälkeen korjaukset verifioidaan uudella käytettävyysarvioinnilla, mutta tällä kertaa 
menetelmänä käytetäänkin perinteistä käytettävyystestausta. Käytettävyystestauksella voidaan 
verifioida tehdyt muutokset. Lisäksi sen avulla saadaan tietoa testikäyttäjän ja testattavan 
tuotteen välisestä vuorovaikutuksesta. Käytettävyystestaus ja heuristinen arviointi täydentävät 
toisiaan. 

Toisinaan asiantuntija-arvioinnin tuloksena annetaan ainoastaan lista käytettävyysongelmista. 
Nielsenin (1994b) mukaan ei riitä, että listataan ongelmat; tuloksista tulisi käydä ilmi syy 
sille, miksi ongelma on käytettävyysongelma. Yleensä ongelman yhteyteen liitetään tieto 
siitä, mitä heuristiikkaa tai heuristiikkoja ongelma rikkoo (sekä ongelman vakavuusluokitus). 
Lisäksi Nielsenin mukaan on yleensä melko helppo antaa jonkinlainen suositus ongelman 
korjaamiseksi. Hänen mukaansa useimmilla käytettävyysongelmilla on ilmeinen korjaus-
ratkaisu. Vaikka heuristiseen arviointiin ei virallisesti kuulu korjausehdotukset, kannattaa ne 
mainita raportissa. 
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Yleensä asiantuntija-arvioinneissa keskitytään etsimään käytettävyysongelmia, ja tämä 
aiheuttaa menetelmälle kriittisen sävyn. Asiantuntija-arvioinneissa kannattaakin listata 
tuotteen tai käyttöliittymän hyvin toimivat osat tai asiat ja listata ne mahdollisten ongelmien 
kanssa myönteisiä asioina – sellaisina, jotka kannattaa säilyttää. 

Erilaisten asiantuntija-arvioiden yhteydessä käytettävät heuristiikkalistat eivät välttämättä 
sovellu sellaisenaan kaikkien tuotteiden käytettävyyden arviointiin. Toisinaan on tarpeen 
muunnella olemassa olevia heuristiikkalistoja tai luoda täysin uusi lista. Muller ja muut 
(1995) esittelevät kolme lisäkohtaa Nielsenin listaan. Heidän tarkoituksenaan on ottaa 
mukaan humanistinen näkökulma heuristiseen arviointiin. Tutkijoiden mukaan Nielsenin lista 
on tuoteorientoitunut eli lista ei ota kantaa tuotteen kontekstuaaliseen käyttöön. Tutkijat 
halusivat saada heuristiikkalistaan mukaan käyttäjän tarpeet. Lähtökohtana Muller ja muut 
käyttivät Nielsenin listaa, mutta he lisäsivät siihen kolme uutta heuristiikkaa: 

 Kunnioita käyttäjää ja hänen tarpeitaan (respect the user and her/his skills). 
 Miellyttävä tuotteen käyttökokemus (pleasurable experience with the system) . 
 Tue laatutyöskentelyä (support quality work). 

Muller ja muut verifioivat uudet heuristiikat. Tutkijoiden mukaan uusien heuristiikkojen 
avulla löydettiin aikaisempaa enemmän laadullisia käytettävyysongelmia. Tuloksena saatiin 
myös neljäs uusi heuristiikka: käyttäjän yksityisyyden suojeleminen (protect the user’s 
privacy). Tutkijat aikovat arvioida neljännen heuristiikan toimivuutta. 

8.6.3. Asiantuntija-arvioiden kritiikkiä 
Cockton ja Woolrych (2002) ovat kritisoineet asiantuntija-arvioita. Heidän mielestään asian-
tuntija-arvioita, joita he nimittävät ”halpakäytettävyysmenetelmiksi” (discount usability), ei 
tulisi käyttää sellaisenaan. Cocktonin ja Woolrychin mukaan kyseiset menetelmät ovat 
virhealttiita, sillä ne toteutetaan liian nopeasti, liian pienillä arvioijamäärillä ja vähäisellä 
asiantuntemuksella. Heidän mielestään ”halpakäytettävyysmenetelmiä” kannattaisi käyttää 
ainoastaan iteratiivisen suunnittelun tukena, ei niinkään käytettävyydenarviointimenetelmänä. 
Cockton ja Woolrych tosin myöntävät, että nopeille menetelmille on varmasti käyttöä, mutta 
he suosittelevat, että niitä kehitettäisiin paremmiksi. Cockton ja Woolrych ehdottavat muun 
muassa, että arvioijien määrää tulisi kasvattaa. 

Nielsen (1994b) on itsekin kuvaillut heuristista arviointia ”halpakäytettävyysmenetelmänä”. 
Hän kirjoittaa, että vaikka menetelmällä on ”halpa” maine, löydetään menetelmän avulla 
hyvinkin paljon käytettävyysongelmia ja menetelmän käyttö tietyissä tilanteissa on 
kannattavaa. Nielsen kuitenkin toteaa, että heuristisella arvioinnilla ei taata täydellisiä ja 
kaikenkattavia tuloksia. Tästä syystä käytettävyystestaus kannattaa toisinaan suorittaa asian-
tuntija-arvioinnin rinnalla. 

8.7. Pohdintaa 
Eri menetelmät pureutuvat erilaisiin käytettävyysongelmiin. Heuristisen arvioinnin avulla 
löydetyt käytettävyysongelmat ovat esimerkiksi seuraavankaltaisia: sama asia on kuvattu 
käyttöliittymässä eri termeillä ja käyttöliittymästä puuttuu toimintojen peruutusmahdollisuus 
eli heuristisen arviointia käyttämällä löydetään yleisiä käytettävyysongelmia. Standardeihin 
perustuvissa arvioinneissa keskitytään ohjeistuksiin, joiden avulla käytettävyyttä voidaan 
arvioida ja standardi myös määrittelee käytettävyyden. Tuotekohtaisissa tyyliohjeistuksissa 
taas pyritään varmistamaan mm. tuotteen jatkuvuus, jolla tarkoitetaan että tuotteen eri osat 
toimivat samankaltaisesti riippumatta siitä, kuka ne on suunnitellut. 

Oleellinen ja tärkeä kysymys kuuluu: voiko olla olemassa kaikenkattavaa listaa, jonka avulla 
käytettävyys voidaan arvioida yksiselitteisesti? Kannattaako edes yrittää kattaa tietyllä 
heuristiikkalistalla kaikkien tuotteiden ja käyttöliittymien käytettävyys? On aivan eri asia 
arvioidaanko matkapuhelimen tai www-sivuston käytettävyyttä. Käytettävyys on tuote-
kohtainen asia, joten paras hyöty asiantuntija-arvioinnista saadaan, kun suunnitellaan oma 
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heuristiikkalista tuotekohtaisesti. Oman heuristiikkalistan suunnittelu vie luonnollisesti aikaa, 
mutta kun se on kerran suunniteltu, voidaan sitä hyödyntää tuotteen iteratiivisesti toteutetuissa 
asiantuntija-arvioinneissa monta kertaa. 
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9Kognitiivinen läpikäynti 
Sanna Ranne 

Kognitiivinen läpikäynti on arviointimenetelmä, jolla suunnittelija selvittää tuotteen 
käytettävyyttä ilman loppukäyttäjää. Tämä menetelmä keskittyy vain käytettävyyden 
yhteen osa-alueeseen, oppimisen helppouteen. Kognitiivisella läpikäynnillä yritetään 
mallintaa käyttäjän ajatuksia ja toimintaa, kun hän käyttää käyttöliittymää ensim-
mäistä kertaa. Tavoitteena on jäljitellä sitä, miten kohderyhmän käyttäjä suorittaa 
tietyn tehtävän ja arvioida onko kohderyhmän käyttäjän helppo ymmärtää ja oppia 
käyttämään käyttöliittymää. Menetelmä perustuu neljään kysymykseen, joihin arvioija 
vastaa annetun tehtävän jokaisessa vaiheessa ja näin etsii käyttöliittymän ongelma-
kohtia. Kognitiivinen läpikäynti soveltuu käytettävyyden arvioimiseen ohjelmiston 
kehitysprosessin alkuvaiheissa, sillä läpikäyntiä voidaan helposti simuloida paperi-
version, järjestelmäkuvauksen tai prototyypin avulla. Kognitiivisen läpikäynnin voi 
suorittaa yhden päivän aikana, jos se on suunniteltu hyvin. Laajan toiminta-
kokonaisuuden arvioimiseen menetelmä ei sovi ilman huomattavaa soveltamista. 
Läpikäynnistä saadut tulokset riippuvat arvioijien aiheeseen perehtyneisyydestä ja 
ammattitaidosta. Kun menetelmän hallitsee perusteellisesti, se on käytännöllinen 
kriittisten kohtien sekä pienten sovellusten läpikäymisessä. Kognitiivisella läpi-
käynnillä ei ole tarkoitus korvata käytettävyystestiä, vaan sen avulla voidaan vähentää 
käyttöliittymän virheitä jo ennen testausta. 

9  

9.1. Johdanto 
Asiantuntija-arvioinnit ovat käytettävyyttä kartoittavia tutkimusmenetelmiä. Asiantuntija-
arviointeihin kuuluvat mm. heuristinen arviointi (luku 8, Korvenranta) ja kognitiivinen 
läpikäynti (cognitive walkthrough). Tässä luvussa keskitytään kognitiiviseen läpikäyntiin.  

Kognitiivinen läpikäynti perustuu tutkivan oppimisen (learning by exploration) teoriaan 
(Wharton et al., 1994). Kognitiivisen läpikäynnin esittelivät ensimmäisenä Lewis ja muut 
(1990). Siinä arvioijat arvioivat käyttöliittymän käytettävyysominaisuuksia heidän omien 
kokemuksiensa ja tietotaitojensa avulla. Wharton ja muut (1994) kuvailevat itse kognitiivista 
läpikäyntiä yksinkertaiseksi kysymys-vastaus-prosessiksi, jota suunnittelijat voivat käyttää 
tehokkaasti, jos heillä on hieman tietämystä kognitiivisesta teoriasta.  

Kognitiivisen läpikäynnin tekevät arvioijat, eivät käyttäjät ja sen voi suorittaa joko yksin tai 
ryhmässä. Arvioijat voivat olla muita suunnittelijoita tai henkilöitä yhtiön muilta osastoilta. 
Lisäksi mukana voi olla käytettävyysasiantuntijoita, koska parhaat tulokset saadaan, jos 
terminologia ja kognitiotieteen perusteet ovat tuttuja edes yhdelle arvioijalle. Menetelmä ei 
vaadi toimivaa versiota tuotteesta tai yksityiskohtaista ulkoasun kuvausta, joten sitä voidaan 
käyttää jo suunnitteluprosessin alkuvaiheessa. Tehtävien sisältöjen ja käyttäjien ominaisuuk-
sien pitää olla hyvin määriteltyjä, jotta arvioijat voivat asennoitua käyttäjän rooliin. (Wharton 
et al., 1994) 

Kognitiivisella läpikäynnillä arvioidaan tehtyjä suunnitteluratkaisuja vain oppimisen help-
pouden näkökulmasta. Kun käyttäjät saavat uuden tuotteen eteensä ensimmäisen kerran, he 
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opettelevat sen toimintaa tutkimalla. Tutkiminen on yleinen tapa oppia, sillä käyttäjät ovat 
harvoin kiinnostuneita ns. muodollisesta opettelusta eli koulutustilaisuuksista tai tuotteiden 
käyttöohjeista. Nykyään yhä kasvava määrä käyttäjistä on tietokonetaitoisia (computer-
literate). Nämä käyttäjät ovat käyttäneet monia erilaisia sovelluksia ennen uutta sovellusta, ja 
todennäköisesti siksi opettelevat uusia toiminnallisuuksia mieluummin tutkimalla kuin 
lukemalla käsikirjoista tai osallistumalla koulutukseen (Rieman, 1996). Kognitiivisessa läpi-
käynnissä keskitytään yksittäisiin tehtäviin toisin kuin heuristisessa arvioinnissa, jossa arvioi-
daan käyttöliittymää sen koko laajuudessa. Nikkasen (2001, s.37) mukaan Lewis ja Wharton 
(1997) suosittelevat, että kognitiivisen läpikäynnin ohella tehtäisiin heuristista arviointia. 
Tällöin kognitiivisella läpikäynnillä tutkittaisiin käyttöliittymän tärkeimmät toiminnot eli 
käsiteltäisiin vain tietyt ongelmakohdat, keskeisimmät toiminnot tai noviisikäyttäjälle tärkeät 
toiminnot ja heuristisella arvioinnilla arvioitaisiin käyttöliittymää yleisesti keskittymättä 
mihinkään tiettyyn ominaisuuteen muita enemmän.  

Kognitiivisen läpikäynnin tulokset ovat paremmat, jos sen tekee ryhmä arvioijia, mutta 
toisaalta kustannustehokkuus laskee. Riihiahon (2000, s. 46) mukaan Lewis ja Wharton 
(1997) ehdottavat, että käyttäjien kanssa tehtävä osallistava ryhmäläpikäynti (Kotkaluoto, 
luku 10) on parempi, jos halutaan kartoittaa usean henkilön näkemyksiä tärkeiden tehtävien 
suorituksesta.  

Kuten Lewis ja Rieman (1994) toteavat, periaatteessa myös yksi henkilö voi tehdä kognitii-
visen läpikäynnin, jos hän haluaa arvioida omaa tuotettaan. Omaa tuotettaan yksin arvioivan 
voi olla silti käytännöllisempää tehdä käyttöliittymän arviointi epämuodollisemmin, noudatta-
matta kaikkia kognitiivisen läpikäynnin rutiineja. 

Tässä työssä tarkastellaan ensin kognitiivisen läpikäynnin historiaa ja sen teoreettista taustaa. 
Kohdassa 9.3. kerrotaan, miten kognitiivinen läpikäynti suoritetaan. Kognitiivinen läpikäynti 
ei sovellu aivan kaikkien käyttöliittymien arviointiin, joten menetelmän sopivuutta erilaisiin 
tilanteisiin pohditaan kohdassa 9.4. Seuraavaan kohtaan on kerätty menetelmän hyötyjä ja 
haittoja. Lopuksi esitellään muita ilman käyttäjää tehtäviä läpikäyntejä, jotka ovat muunnel-
mia kognitiivisesta läpikäynnistä.  

9.2. Historia ja teoreettinen tausta 
Kognitiivinen läpikäynti ja sen kehitys (taulukko 1) on ollut tasapainoilua kahden ristiriitaisen 
tavoitteen välillä. Toisaalta kognitiivisen läpikäynnin kehittäjät ovat yrittäneet luoda tiiviin ja 
yksinkertaisen menetelmän, jota voidaan käyttää tehokkaasti. Toisaalta taas he ovat halunneet 
luoda riittävän tarkasti ohjeistetun menetelmän, jota voivat käyttää myös arvioijat, joilla ei ole 
koulutusta kognitiivisen psykologian alalta. (Wharton et al., 1994) 

Taulukko 1: Kognitiivisen läpikäynnin versiot. 

Versio 1 Lewis et al., 1990 Yksisivuinen lomake, jossa oli sarja lyhyitä kysymyksiä. 

Versio 2 Wharton et al., 1992 Yksityiskohtaisia lomakkeita, jotka ohjeistivat arvioijia tarkasti. 

Versio 3 Wharton & Rieman, 1994 Ei kysymyslomakkeita ja keskustelulle lisävapauksia. 

Ensimmäisessä kognitiivisen läpikäynnin versiossa oli vain yksisivuinen lomake, jossa oli 
lyhyitä kysymyksiä (Lewis et al., 1990). Tämä menetelmä hylättiin, koska kysymykset olivat 
liian yksinkertaisia, eikä aloitteleva arvioija osannut käyttää niitä ilman koulutusta kognitii-
visen psykologian alalta. 

Ongelmat yritettiin ratkaista hyvin yksityiskohtaisilla lomakkeilla, jotka ohjeistivat arviointeja 
tarkasti. Lomakkeet on koottu liitteeseen 1. Lomakkeista ensimmäinen oli kognitiivisen läpi-
käynnin aloituslomake ja toinen yksittäisen toiminnon kognitiivinen läpikäyntilomake, jossa 
perehdyttiin käyttäjän tavoitteisiin yksittäisessä tehtävänosassa. Kolmas lomake käsitteli 
yksittäisen tehtävän toimintojen valintaa ja suoritusta. Viimeisessä eli neljännessä lomak-
keessa tutkittiin sitä, millaisia muutoksia käyttäjässä tapahtui yksittäisen tehtäväosan suori-
tuksen jälkeen. Tällä tavalla arvioinnista tuli työläs ja muodollinen, ja lisäksi lomakkeiden 
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täyttö oli hidasta (Rowley & Rhoades, 1992; Wharton et al., 1992). Tähän ongelmaan 
ratkaisuksi kehitettiin automaattinen läpikäynti (automated walkthrough) ja työkalu siihen 
(Rieman et al., 1991). Helppokäyttöinen työkalu ohitti mahdolliset ylimääräiset ja turhat 
kysymykset. Kysymyksiin voitiin vastata napauttamalla joko ’kyllä’ tai ’ei’. Esimerkiksi työ-
kalu kysyy arvioijalta: ”Yhdistääkö käyttäjä toiminnon tavoitteeseensa?” Jos arvioija vastaa 
’ei’, työkalu kysyy lisätietoja ongelmasta. Jos vastaus samaan kysymykseen onkin ’kyllä’, 
työkalu jättää väliin seuraavan vaiheen. Työkalu auttoi arvioijia ylläpitämään muuttuvaa listaa 
käyttäjien tavoitteista.  

Nykyinen (kolmas) versio kognitiivisesta läpikäynnistä ei käytä enää yksityiskohtaisia lomak-
keita, vaan keskittyy käyttäjän motivaatioon valita tietty toiminto ja suorittaa toiminnot tavoit-
teen kannalta oikeassa järjestyksessä. Kognitiivinen läpikäynti perustuu neljään kysymykseen, 
joihin arvioija vastaa jokaisen toiminnon kohdalla. Kolmas versio antaa myös arvioijille 
lisävapauksia keskustelulle esimerkiksi suunnitelmamuutoksista. Kun kolmatta versiota testat-
tiin, arvioijat työskentelivät nopeasti ja tehokkaasti. Ryhmä sekä löysi käyttöliittymästä ongel-
makohdat että teki uusia oivalluksia. (Wharton et al., 1994) 

Kognitiivisen läpikäynnin teoriatausta liittyy Riihiahon (2000) mukaan tutkimalla oppimisen 
teoriaan. Riihiaho näkee yhteyden tutkimalla oppimisen ja Normanin (1986) ihmisen 
toiminnan seitsenvaiheisen mallin (theory of action) välillä. Toiminnan seitsemästä vaiheesta 
ensimmäinen liittyy tavoitteeseen, kolme seuraavaa sen toimeenpanoon ja loput kolme 
arviointiin siitä, onko tavoite saavutettu (kuva 1).  

    
Kuva 1: Normanin (1986; 1991) malli siitä, miten käyttäjä on vuorovaikutuksessa käyttöliittymän kanssa.  

Nämä seitsemän vaihetta toimivat eräänlaisena polkuna käyttäjän tavoitteen ja fyysisen 
käyttöliittymän välillä. Kognitiivinen läpikäynti toimii periaatteessa samoin kuin Normanin 
seitsenvaiheinen malli. Läpikäynnissä arvioidaan sitä, miten hyvin tavoitteiden, toimeenpanon 
ja arvioinnin välinen polku on suunniteltu. Jos käyttäjä ei hahmota käyttöliittymän antaman 
palautteen ja toimintojensa välisiä yhteyksiä, syntyy kaksi kuilua: toimeenpanon vaikeuteen 
liittyvä kuilu ja tehdyn toiminnon vaikutusten arvioinnin kuilu. Seitsenvaiheiseen malliin 
perustuvat kysymykset 
(kuva 2) auttavat suun-
nittelijaa välttämään 
kuilujen syntymisen. 

 

 

5. Hän havaitsee palautteen. 

2. Hän aikoo toimia. 

3. Hän miettii 
tarvittavat 
toimenpiteet. 

7. Hän vertaa 
palautetta 

tavoitteeseen. 

1. Toimijalla on tavoite 

4. Hän toimii. 
6. Hän tulkitsee 

havaintonsa. 
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Miten helposti käyttäjä voi 
   
 

 
- todeta, onko käyttöliittymä halutussa      

tilassa? 
- määrittää käyttöliittymän tilan ja tulkinnan 

välisen tulkinnan? 

- todeta, missä tilassa käyttöliittymä on? 

- määrittää laitteen toiminnan? 

- todeta mitkä toiminnot ovat mahdollisia? 

- määrittää aikomuksen ja konkreettisen  
toiminnan välisen kytkennän? 

- suorittaa toimenpiteen? 

Kuva 2: Suunnittelukysymykset, jotka perustuvat seitsenvaiheiseen malliin (Norman, 1991). 



 

128  Sanna Ranne  

Toimeenpanon alkuvaiheissa muotoillaan aikomus tehdä jotain konkreettisina toimenpiteinä 
käyttöliittymässä. Tarvittavien toimenpiteiden (esimerkiksi hiiren liikkeet) järjestys ja niiden 
suorittaminen käyttöliittymässä helpottuu, kun käyttöliittymän tarjoamat vihjeet mahdollisista 
toiminnoista ovat selkeät jo toimenpiteiden alussa. Norman (1988) viittaa käyttömahdolli-
suudella (affordance) laitteen havaittuihin ja todellisiin ominaisuuksiin, jotka määrittävät sen 
miten tai mihin laitetta voidaan käyttää.  

Taulukossa 2 on Gaverin (1991) näkemys siitä, miten käyttömahdollisuudet voidaan jakaa 
neljään ryhmään.  

Taulukko 2: Hahmottamiskykyyn perustuvan käyttömahdollisuuden ja havaintoinformaation jako (Gaver, 1991). 
  Käyttömahdollisuus olemassa 
  kyllä ei 

 
Informaatio 

 

kyllä 
Havaittu 
käyttömahdollisuus Väärä käyttömahdollisuus 

havaittavissa  

ei Piilotettu 
käyttömahdollisuus Oikea hylkäys 

Parhaat käyttömahdollisuudet käyttöliittymässä on sellaisilla kohteilla, joita käyttäjä voi 
todella käyttää ja jotka ovat helposti saatavilla (havaittu käyttömahdollisuus). Vastaavasti taas 
syntyy ongelmia, jos käyttöliittymässä on havaintoinformaatio käyttömahdollisuudesta, mutta 
todellista käyttömahdollisuutta ei olekaan (väärä käyttömahdollisuus), tai päinvastoin, jos ei 
ole mitään havaintoinformaatiota kertomassa mahdollisesta toiminnosta (piilotettu käyttö-
mahdollisuus). 

Kognitiivinen läpikäynti perustuu siis tutkivan oppimisen teoriaan (Wharton et al., 1994). 
Hakkarainen ja muut (2004) käsittelevät tutkivaa oppimista, joka on ongelmanratkaisu-
prosessi: ”Tutkiva oppiminen pohjautuu ajatukseen, jonka mukaan aikaisemmin luodun tiedon 
ymmärtäminen on psykologisella tasolla olennaisesti samanlainen prosessi kuin uuden tiedon 
luominen tieteessä tai keksimisessä.” Esimerkiksi käyttöliittymän käyttäjä yrittää ymmärtää, 
mitä suunnittelija on ajatellut suunnitellessaan käyttöliittymää. Käyttäjä havaitsee mahdolli-
suudet, etsii vastausta, päättelee, etsii uutta tietoa sekä yrittää ymmärtää tapahtumia ja 
ilmiöitä. Käyttäjä joutuu periaatteessa käymään tällöin läpi saman prosessin kuin suunnittelija 
suunnitellessaan. Oppiminen – kuten myös tietokoneohjelman tai minkä tahansa muun 
käyttöliittymän käyttäminen – on tutkimusprosessi, josta syntyy uutta tietoa ja ymmärrystä. 

9.3. Menetelmän kuvaus 
Seuraavassa tarkastellaan kognitiivisen läpikäynnin nykyistä versiota ja käydään läpi sen eri 
vaiheet. Kognitiivisen läpikäynnin perusta rakentuu neljän arviointikysymyksen varaan, ja 
itse läpikäynnissä toistetaan näitä kysymyksiä jokaisessa käyttäjän työvaiheessa. Näin muo-
dostuu samankaltainen iteratiivinen arviointisykli kuin edellä tarkasteltu Normanin seitsen-
vaiheinen malli. Ennen varsinaista arviointiläpikäyntiä on kuitenkin monta vaihetta. 

Kognitiivinen läpikäyntiprosessi voidaan jakaa viiteen osaan (Wharton et al., 1994): 
1. Kognitiivisen läpikäynnin esiselvitys 
2. Arvioijaryhmän etsiminen 
3. Tehtävien läpikäyminen 
4. Kriittisen informaation kirjaaminen 
5. Pohdintaa siitä, miten havaitut ongelmat voidaan poistaa 

 Käytettävyysongelma 

 Ei käytettävyysongelmaa 
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Karkeammalla tasolla prosessissa on kaksi vaihetta: valmistelu ja arviointi. Riihiaho (2000) 
jakaa prosessin kolmeen vaiheeseen. Hän lisää Whartonin ja muiden vaiheisiin vielä tulosten 
tulkinnan. Seuraavaksi prosessi käydään läpi vaiheittain. 

9.3.1. Kognitiivisen läpikäynnin esiselvitys 
Tässä esitelty kognitiivisen läpikäynnin esiselvitys perustuu ohjeisiin, joita Wharton ja muut 
(1994) sekä Riihiaho (2000) antavat kognitiivisen läpikäynnin suorittajalle. Ennen kogni-
tiivisen läpikäynnin aloittamista arvioijat kokoontuvat ja sopivat läpikäyntiä edeltävistä järjes-
telyistä. He keräävät tiedot käyttäjäryhmistä ja käyttäjistä sekä päättävät läpikäynnissä käytet-
tävät tehtävät. Heidän pitää myös laatia skenaario eli joko kuviteltu tai todellinen kuvaus tai 
tarina tehtävien taustalla olevista tapahtumista. Se voi olla esimerkiksi kuvaus tilanteesta, 
jonka käyttäjä työssään kohtaa. Lisäksi tarvitaan kuvaus tai malli käytettävästä käyttöliitty-
mästä. Läpikäynnin aikana jokaisella ryhmän jäsenellä on oma roolinsa: yksi toimii kirjurina, 
toinen puheenjohtajana ja muut toimivat arvioijina. Arvioijat yrittävät hahmottaa käyttäjä-
ryhmän ajatusmalleja ja toimia näiden mallien mukaisesti arvioidessaan käyttöliittymää. 

Tiedot käyttäjäryhmistä 

Esiselvitysvaiheen yksi tärkeimmistä tehtävistä on oletetun käyttäjäryhmän määrittely ja 
profilointi, koska arvioijien on kyettävä ennustamaan käyttäjien toimintaa kyseisellä käyttö-
liittymällä. Käyttäjistä tarvittavia tietoja ovat heidän aikaisemmat kokemuksensa vastaavista 
käyttöliittymistä ja heidän tekninen osaamisensa. Tiettyjen käyttäjäryhmien voi olettaa käyttä-
vän tiettyjä toimintoja ja toisaalta tiettyjen toimintamallien voi olettaa olevan joillekin 
ryhmille vaikeita suorittaa, esimerkiksi noviisikäyttäjät vs. kokeneet käyttäjät. Lisää käyttäjä-
ryhmien muodostamisesta kerrotaan luvussa 18 (Anttonen). 

Läpikäynnissä käytettävät tehtävät  

Tehtäviä pitää olla rajoitettu mutta edustava määrä, ja ne määritellään oletetun käyttäjä-
ryhmän perusteella. Tehtävien valinta tehdään markkinointitutkimusten, tarveanalyysin, 
konseptitestauksen tai vaatimusmäärittelyjen pohjalta. Yhdenkin tehtävän voi läpikäydä. 
Tällainen voi esimerkiksi olla tehtävä, joka aikaisemmassa läpikäynnissä osoittautui ongel-
malliseksi.  

Tehtävät jaotellaan edelleen pienempiin toimintosarjoihin. Ei ole kuitenkaan mielekästä 
arvioida jokaista näppäimen painallusta vaan sopiva osatoiminto voi esimerkiksi olla graafi-
sessa käyttöliittymässä valinnan tekeminen valikosta. Tarvittavien yksityiskohtien määrä 
riippuu siitä minkä tasoinen käyttäjä on. Käyttäjäryhmän taustatietoja hyväksi käyttäen 
voidaan joissain tilanteissa yhdistää toimintoja pieniksi kokonaisuuksiksi, esimerkiksi 
”Valitse Tiedosto-valikosta Tallenna-komento”, jos käyttäjällä on kokemusta Windows-
ympäristöstä. Vasta-alkajalle osatoimintona voisi olla pelkkä ”Avaa Tiedosto-valikko” – 
vasta-alkajalle siinäkin voi olla haastetta. Jokaisesta tehtävästä täytyy lisäksi määrittää oikeat 
toimintosarjat, joilla tehtävän saa suoritettua halutulla tavalla.  

Skenaario tehtävien taustaksi 

Arvioinnissa läpikäytävät skenaariot muodostuvat käyttäjien tavoitteista ja tehtäväkokonai-
suuksista. Tavoitteet asetetaan käyttäjän näkökulmasta: Mikä on käyttäjän tavoite alussa ja 
mitkä toiminnot hänen täytyy suorittaa, jotta hän pääsee tavoitteeseensa. Tämä toiminto-
järjestys kirjataan ylös. Tarkastellaan esimerkkinä opiskelijaa, joka harjoittelee tekstinkäsit-
telyohjelman käyttöä. Skenaariossa kuvattaisiin tarkemmin, millaiset oppimistavoitteet 
opiskelijalla on – mitä kaikkea tekstinkäsittelystä tulisi hallita, ja millaiset perusvalmiudet 
opiskelijalla on. Yhtenä tehtäväkokonaisuutena voisi olla levykkeillä olevien dokumenttien 
käsittely. Jos käyttäjän tavoitteena on avata levykkeellä oleva tiedosto teksturissa, toimintojen 
oikea järjestys olisi ensin sijoittaa levyke levykeasemaan ja sen jälkeen avata tiedosto 
käyttäen jotakin teksturin siihen tarjoamaa tapaa (yleensä valikkokomentoa). 
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Kuvaus tai malli arvioitavasta käyttöliittymästä 

Esiselvityksessä pitää määritellä tarkoin mahdollisimman todenmukainen prototyyppi 
arvioitavasta käyttöliittymästä. Jos prototyyppi on huonosti valmisteltu, esiin tulevat käytettä-
vyysongelmat voivat olla epätodellisia. Toisaalta varsinaisen käyttöliittymän mahdollisia 
ongelmia ei havaita, jos jokin toiminto puuttuu prototyypistä. On mietittävä, mitkä vihjeet 
käyttäjä tarvitsee tuekseen, jotta tehtävä onnistuisi, ja mitä palautetta käyttäjä näistä 
toiminnoista saa.  

9.3.2. Kognitiivisen läpikäynnin suorittaminen 
Kognitiivisen läpikäynnin aikana arvioija tai arvioijat tutkivat käyttäjän ja arviointikohteen 
(fyysisen laitteen ja ohjelmiston) vuorovaikutusprosessia perusteellisesti yksi tehtävä-
skenaario kerrallaan. Arvioijat tarkastelevat järjestyksessä jokaista käyttäjän tehtävän suori-
tuksessa tarvitsemaa työvaihetta ja kysyvät, mitä käyttäjä yrittäisi missäkin työvaiheessa 
tehdä. Tähän tarkoitukseen on kehitetty neljä kysymystä, jotka on esitelty taulukossa 3. 
Arvioija vastaa näihin kysymyksiin tehtävän jokaisessa vaiheessa (Wharton et al., 1994). 

Taulukko 3: Kognitiivisen läpikäynnin neljä kysymystä (koottu lähteistä Riihiaho, 2000; Wharton et al., 1994). 

Seuraavat tulkinnat kysymyksistä perustuvat Riihiahon (2000) lisensiaattityöhön. Hän kirjoit-
taa, että ensimmäinen kysymyksen avulla arvioija havaitsee ongelmat, jotka johtuvat siitä, 
ettei käyttäjä pysty selvästi muodostamaan tavoitettaan eli käyttäjä ei tiedä mihin hän tuotetta 
tai laitetta käyttää.  

Arvioija löytää toisen kysymyksen avulla ne ongelmat, jotka liittyvät tietyn toiminnon valitse-
miseen ja toteuttamiseen. Tällä kysymyksellä löydetään myös harhaanjohtavat, vieraat nimi-
tykset sekä ongelmat mahdollisissa aikarajoissa (esim. tietty aika suorittaa jokin toiminto) ja 
fyysisissä vaatimuksissa (esim. monien painikkeiden painaminen tietyssä järjestyksessä) . Jos 
toiminto on monimutkaisen näppäinkomennon takana, on mahdollista, ettei käyttäjä löydä sitä 
ilman ohjeita. Kognitiivinen läpikäynti ja erityisesti tämä kysymys auttaa löytämään piilotetut 
(hidden affordance) ja väärät (false affordance) käyttömahdollisuudet.  

Kolmannen kysymyksen avulla arvioija keskittyy käyttäjän arvioon käyttöliittymän tilasta ja 
palautteesta toimintojen yhteydessä. Ymmärtääkö käyttäjä, että toiminto vie häntä tavoitteen 
kannalta oikeaan suuntaan? Tässä kohdin pitää pohtia myös sitä, voiko käyttäjä luulla, että 
hän on saavuttanut jo tavoitteensa, vaikka näin ei olisikaan. 

Neljännen kysymyksen avulla arvioijan on tarkoitus löytää ongelmat, jotka johtuvat siitä, ettei 
käyttäjä saa palautetta tekemistään toiminnoista. Tämä kohta on erityisen merkittävä silloin, 
kun on kysymys sellaisista skenaarioista, jotka edellyttävät useita itsenäisiä toimintosarjoja.  

Seuraavassa käydään kysymykset läpi esimerkin avulla. Riihiaho (2004) soveltaa kognitiivista 
läpikäyntiä kuvitteelliselle tölkinpalautusautomaatille, jonka käyttäjänä on 6-vuotias lapsi. 
Laitteessa on 150 cm korkeudella pyöreä aukko, jonka yläpuolella on viivakoodin kuva. 
Laitteessa ei ole painikkeita eikä tekstinäyttöä. Aukon vieressä on kolme valoa: vihreä, 

1. Onko käyttäjällä käyttöliittymän kannalta oikea tavoite? 
Jakaako käyttäjä tehtävän samanlaisiin toimintoihin kuin suunnittelija on olettanut?  
Ymmärtääkö käyttäjä kyseisen vaiheen kuuluvan tehtävään? 

2. Huomaako käyttäjä, että oikea toiminto on saatavilla? 
Voiko käyttäjä havaita tarvittavan toiminnon, tai esimerkiksi kokemuksesta tietää mitä pitää 
tehdä? Onko toiminto helposti löydettävissä?  

3. Yhdistääkö käyttäjä kyseisen toiminnon tavoitteeseensa? 
Ovatko valikot, kuvakkeet ja terminologia  ymmärrettävissä? 

4. Kun oikea toiminto on suoritettu, kertooko palaute, että tehtävä etenee oikeaan suuntaan? 
Onko palaute toiminnosta riittävä? 
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keltainen ja punainen ja alapuolella kuitin tulostusaukko. Jotta tölkinpalautusautomaatti 
hyväksyy tölkin, se pitää laittaa aukkoon pohja edellä ja viivakoodi ylöspäin. Jos tölkin asento 
on oikein ja tölkki on pantillinen, laite imaisee sen ja syttyy vihreä valo. Keltainen valo syttyy 
siinä tapauksessa, jos tölkki on oikein päin, mutta se ei ole pantillinen. Tässäkin tapauksessa 
laite kuitenkin imaisee tölkin. Jos tölkki on väärinpäin tai sitä ei löydy laitteen muistista, 
laitteeseen syttyy punainen valo. Vihreä tai keltainen valo palaa vain hetken, mutta punainen 
valo palaa kunnes tölkki poistetaan aukosta.  

Riihiahon esimerkkiä hiukan lyhentäen tehtävä etenee seuraavissa käyttäjän työvaiheissa: (1) 
laitetaan tölkki pullonpalautusautomaatin aukkoon, (2) pyöritetään tölkkiä aukossa, jotta 
viivakoodi on oikeassa kohdassa ja (3) odotetaan kuittia. Ensimmäisen työvaiheen läpi-
käynnin havainnot on koottu taulukkoon 4. 

Taulukko 4: Kognitiivinen läpikäynti kuvitteelliselle pullonpalautusautomaatille: Ensimmäisen vaiheen eteneminen 
Riihiahoa  (2004) mukaillen. 

1. Oikea tavoite? OK Automaatissa on vain yksi riittävän suuri aukko tölkille. Lapsi laittaa tölkin 
automaattiin, koska on nähnyt joskus jonkun muun tekevän niin. 

2. Löytyykö? Ei OK Aukko on ehkä liian korkealla lapsen näkökulmasta eikä hän näe sitä. 

3. Yhdistääkö 
tehtäväänsä? Ei OK 

Aukko sinällään löytyy helposti, muuta vaihtoehtoa ei ole.  
Tölkki voi kuitenkin olla ihan missä asennossa tahansa, koska lapsi ei tiedä 
viivakoodin merkitystä eikä pystyasennon tärkeyttä. 

4. Riittävä 
palaute? 

OK tai 
ei OK 

Jos kone imaisee tölkin, lapsi saa onnistuneen palautteen työvaiheen 
onnistumisesta.  

Jos jokin valo on syttynyt, mutta tölkkiä ei ole imaistu. Lapsi ymmärtänee 
pelkästä valosta, että on tullut virhetilanne (jos huomaa valon syttymisen).  
Tehtävän suoritus ei tällöin voi edetä poistamatta tai pyörittämättä ensin tölkkiä. 

Läpikäynnistä saatavat havainnot on kirjattava tarkasti tauluille, lehtiöihin tai kalvoille, jotta 
ne ovat kaikkien nähtävillä läpikäynnin aikana ja jotta tulokset voidaan myöhemmin koota. 
Läpikäynti tehostuu, jos sen tukena käytetään tallentavia mediavälineitä, esimerkiksi 
videointia. Rowley ja Rhoades (1992) nauhoittivat läpikäyntiprosessin ja totesivat sen tehok-
kaaksi, koska silloin heillä oli mahdollisuus dokumentoida läpikäyntitilanne myöhemmin 
rauhassa ja keskittyä sillä hetkellä vain läpikäynnin suorittamiseen. 

Kognitiivisen läpikäynnin aikana ryhmä tai yksilö tarkastelee järjestyksessä jokaista 
toimintoa, jonka käyttäjä tarvitsee päästäkseen tavoitteeseensa. Jokaisen osatehtävän kohdalla 
arvioijat yrittävät kertoa uskottavan tarinan (success story) siitä, miten tyypillinen käyttäjä 
toimisi käyttöliittymän kanssa. Uskottava tarina pohjautuu oletuksiin käyttäjän taustatiedoista 
ja tavoitteista, ja ongelmanratkaisuprosessiin, jonka avulla käyttäjä voi arvata tai päätellä 
oikean toiminnon. Jos käyttöliittymä on hyvin suunniteltu, käyttäjän intuitio ohjaa häntä 
oikeaan suuntaan. Tällöin syntyy niin sanottu uskottava menestystarina (credibility success 
story). Toiminnon jälkeen käyttöliittymän pitäisi antaa selkeää palautetta siitä, että toiminto 
etenee kohti toivottua päämäärää. (Wharton et al., 1994)  

Riihiahon (2000) mukaan läpikäynnin aikana tarkastellaan jokaista toimintoa toimintosarjassa 
ja yritetään kertoa uskottava tarina; miksi käyttäjä valitsisi tämän toiminnon ja mitkä 
toiminnot ovat käyttöliittymässä tässä kohdassa mahdollisia. Tehtävän tai osatehtävän onnis-
tuminen tai epäonnistuminen on myös perusteltava käyttäjäryhmän ominaisuuksiin nähden. 
Istunnon aikana pitää kirjata kriittistä informaatiota käyttäjistä ja heidän taidoistaan, uskottava 
tarina, käyttäjän tarvitsemat tiedot eli mitkä asiat pitää tietää ennen tehtävää ja mitkä on 
opittava sen aikana sekä esiin tulleet ideat ja parannusehdotukset. Kriittinen informaatio pitää 
sisällään edellä mainittujen tietojen lisäksi muut keskustelussa esille tulleet asiat. Jos kogni-
tiivinen läpikäynti suoritetaan ryhmässä, Wharton ja muut (1994) suosittelevat erillisiä listoja 
tehtäväarvioinnissa tehdyille päälöydöksille, käsityksille käyttäjäryhmästä ja sivuasioita 
koskeville huomautuksille.  
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Kaikkea ei aina tarvitse läpikäydä. Ryhmä voi sopia, että käyttäjä valitsee oikean toiminnon 
esimerkiksi kokemuksesta ja tällöin muita arviointeja ei enää tarvita. Voidaan esimerkiksi 
olettaa, että kokenut Windows-käyttäjä osaa käynnistää ohjelman kaksoisnapauttamalla kuva-
ketta työpöydällä. Tällöin tätä toimintoa ei tarvitse enää läpikäydä, koska voidaan olettaa, 
ettei ongelmia ei esiinny, koska kyseessä on kokenut Windows-käyttäjä.(Rieman et al., 1995) 

Esimerkiksi uskottavassa menestystarinassa kokenut Windows-käyttäjä aloittaa tehtävän 
avaamalla sovelluksen kaksoisnapauttamalla sovelluksen kuvaketta työpöydällä. Miksi 
käyttäjä osaa toimia oikein?  

1. Käyttäjä tietää oikean tavoitteen, koska se on osa hänen tehtäväänsä, koska hänellä 
on käyttöliittymän käyttökokemusta tai koska käyttöliittymä kehottaa tekemään niin. 

2. Käyttäjä tietää, että toiminto on saatavilla kokemuksesta tai huomattuaan esimerkiksi 
painikkeen tai toiminnon sanallisen kuvauksen (esim. valikko). 

3. Käyttäjä tietää, että toiminto sopii siihen, mitä hän tavoittelee kokemuksesta tai 
koska käyttöliittymä tarjoaa esimerkiksi sanan, joka yhdistää toiminnon siihen mitä 
tavoitellaan – tai koska kaikki muut toiminnot näyttävät vääriltä. 

4. Käyttäjä tietää, että ollaan menossa oikeaan suuntaan tavoitteen kannalta 
kokemuksesta tai havaitsemalla, että käyttöliittymä tekee loogisen toiminnon.  
(Wharton et al., 1994) 

9.3.3. Tulosten hyödyntäminen 
Kognitiivisella läpikäynnillä löydetään mm. sellaiset ongelmakohdat, joissa käyttäjät ja suun-
nittelijat käyttävät eri käsitteitä, sanavalinnat valikoissa ja painikkeissa ovat epäonnistuneet 
tai palaute suoritetusta toiminnosta on puutteellista (Wharton et al., 1994). Arvioimalla käyt-
töliittymää ja yrittämällä ymmärtää käyttäjän tapaa ajatella ja toimia voidaan löytää myös 
selitykset löydetyille ongelmille (Riihiaho, 2000). 

Kognitiivisessa läpikäynnissä määritellään vain varsin yleisellä tasolla, miten saatuja tuloksia 
tulisi hyödyntää (Riihiaho, 2000): selkeät virheet ja puutteet on huomioitava ja korjattava. 
Esimerkiksi valikosta löytynyt kirjoitusvirhe pitää korjata, huonosti havaittua painiketta pitää 
selkeyttää ja puutteellinen palaute on korjattava. Wharton ja muut (1994) perustavat tutki-
muksessaan arviointitulosten hyödyntämisen edellä mainittuihin neljään peruskysymykseen: 

1. Onko käyttäjällä käyttöliittymän kannalta oikea tavoite?  
Ilmenneet ongelmat voidaan korjata kolmella tavalla: Toiminto voidaan kokonaan 
poistaa käyttöliittymästä tai se voidaan yhdistää toisiin toimintoihin. Käyttöliittymään 
liitetään kehote kertomaan käyttäjälle miten pitää edetä. Muutetaan tehtävä-
kokonaisuuden muita toimintoja siten, että käyttäjä saamastaan palautteesta huomaa 
toiminnon tarpeellisuuden. 

2. Huomaako käyttäjä, että oikea toiminto on saatavilla?  
Jos käyttäjä ei huomaa oikean toiminnon saatavuutta, toiminto on siirrettävä sellai-
seen paikkaan, josta käyttäjä sen havaitsee. 

3. Yhdistääkö hän kyseisen toiminnon tavoitteeseensa?  
Havaitut ongelmat voi korjata, jos arvioijilla on hyvä kuva käyttöliittymän käyttäjistä 
ja heidän tavastaan ajatella. Esimerkiksi suunnittelijat voivat tarjota käyttäjille 
valikoita, jotka on nimetty heidän itse määrittelemillään termeillä. 

4. Mikäli oikea toiminto on suoritettu, saako käyttäjä riittävästi palautetta siitä, että 
tavoite on lähempänä eli tehtävä etenee oikeaan suuntaan?  
Palaute on parempi kuin ei palautetta ollenkaan. Hyvässä palautteessa käytetään käyt-
täjän omaa termistöä. Palautteeksi voi riittää myös se, että käyttöliittymä siirtyy 
seuraavaan toimintoon. Liiallinen palaute voi ärsyttää käyttäjiä ja hidastaa työtä. 
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9.3.4. Kognitiivisessa läpikäynnissä havaitut ongelmat 
Kognitiivisessa läpikäynnissä määriteltyä suoritusjärjestystä on seurattava koko läpikäynnin 
ajan ja jokaisen toimintosarjan toiminnon kohdalla vastataan edellä esitettyihin neljään kysy-
mykseen. Näin löydetään epäjohdonmukaisuudet suunnittelijan oletusten ja käyttäjän ajatus-
mallien väliltä. Jos toimintosarjan alkuosan toiminnoissa tulee ongelmia, ongelma kirjataan ja 
toiminto jatketaan loppuun asti. Näin voidaan arvioida toimintasarjan loppuosan intuitiivi-
suutta. Ongelma saattaa esiintyä vain alussa, ja kun se poistetaan, käyttäjä pystyy etenemään 
seuraaviin vaiheisiin. (Nikkanen, 2001) 

Jos käyttöliittymässä on suuria puutteita, arvioijat todennäköisesti huomaavat ne ja etenevät 
sitten seuraavaan tehtävään Arvioijan on asennoiduttava seuraavaan toimintoon tai tehtävään 
niin kuin ongelmaa ei olisi ollutkaan tai käyttäjä olisi selvinnyt ongelmasta. Havaitut ongel-
mat eivät saa haitata läpikäynnin etenemistä. Jos ongelma on sellainen, että käyttäjä valitsisi 
väärän toiminnon, arvioijat pohtivat kuinka käyttäjä reagoisi palautteeseen, joka on annetun 
tehtävän kannalta väärä. On pohdittava myös sitä, miten käyttäjä reagoi, jos käyttöliittymä 
antaa huonoa palautetta tai palaute puuttuu kokonaan.  

Käyttöliittymän alkutilanne pitää palauttaa aina oikeaksi ongelmatilanteen jälkeen, ennen kuin 
jatketaan tehtävän suoritusta eteenpäin. Arvioijan on tärkeää pohtia, mitä käyttäjä tietää 
entuudestaan tai mitä hän oppii käytön aikana. (Wharton et al., 1994)  

9.4. Missä ympäristöissä ja milloin kognitiivista läpikäyntiä käytetään 
Kognitiivinen läpikäynti on hyvä menetelmä silloin, kun käyttöliittymää on tarkoitus käyttää 
ilman erillistä opastusta ja tutkittava käyttöliittymä tai sen osa-alue ei ole suuri. Tällaisia 
käyttöliittymiä ovat esimerkiksi pankkiautomaatit ja juoma-automaatit. Kun on kyse automaa-
teista, tutkimalla oppiminen on lähes ainoa vaihtoehto; niiden käyttämisen pitäisi onnistua 
ilman erillistä opastusta. Menetelmän käyttö ei kuitenkaan rajoitu vain tällaisiin automaat-
teihin, sillä käyttäjä ajatellaan aina ensisijaisesti kokeilevaksi ja vasta sitten ohjeista opettele-
vaksi käyttäjäksi. Esimerkki suoraan käytettävästä sovelluksesta on Internet-sivustot, joiden 
käyttöön ei tutustuta ohjeiden avulla. Ainakaan laajojen sivustojen läpikäymiseen kognitii-
vinen läpikäynti ei kuitenkaan sovellu, mutta sivustosta voidaan toki erottaa pienempiä, 
kriittisimpiä osia tarkastelun kohteeksi. 

Kognitiivinen läpikäynti on hyödyllinen kaikissa suunnittelun ja kehityksen vaiheissa. Jos 
menetelmää käytetään tuotantoprosessin alkuvaiheessa, käyttöliittymän tekniset tiedot tulisi 
olla kuitenkin suhteellisen valmiiksi suunniteltuja. Läpikäynti voidaan tehdä joko paperiproto-
tyypillä tai toimivalla prototyypillä ja se voidaan tehdä joko yksin tai ryhmässä. (Wharton et 
al., 1994)  

9.5. Kognitiivisen läpikäynnin etuja ja ongelmia 
Suurin osa kognitiivisen läpikäynnin kritiikistä kohdistuu sen toiseen versioon. Wharton ja 
muut (1994) uskovat, että he ovat vastanneet lähes kaikkeen esille tulleeseen kritiikkiin 
kognitiivisen läpikäynnin kolmannessa versiossa. 

Wharton ja muut (1994) myöntävät, että menetelmän näkökulma on kapea, mutta samalla sitä 
voidaan pitää menetelmän etuna. Käyttöliittymän toiminnallisuus ja helppokäyttöisyys korre-
loivat sen kanssa, että käyttöliittymä on helppo oppia. Käyttöliittymän käyttöä on vaikea 
oppia, jos käyttöliittymän toiminnallisuus ei vastaa käyttäjän tarpeita, ja käyttäjää vaaditaan 
suorittamaan jokin tehtävä epäloogisessa toimintajärjestyksessä. Kognitiivisella läpikäynnillä 
löydetään hyvin sellaiset ongelmat, jotka johtuvat siitä, ettei suunnittelijoilla ja käyttäjillä ole 
yhteistä terminologiaa. Tämä ilmenee esimerkiksi ongelmina valikkojen otsikoissa ja painik-
keiden nimeämisessä sekä tarkoitukseen sopimattomana palautteena. Tosin muutamia tärkeitä 
osia käyttöliittymästä ei voida arvioida, jos käytetään paperiprototyyppiä. Näitä ovat esimer-
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kiksi sekä käyttäjän että sovelluksen reaktioajat, värit, puhekäyttöliittymän ajoitukset ja 
fyysinen vuorovaikutus. (Wharton et al., 1994)  

Menetelmällä saadaan esiin tutkimalla oppimiseen liittyviä ongelmia, mutta muunlaiset 
käyttöliittymän ongelmat jäävät huomaamatta. Koska menetelmä keskittyy opittavuuteen, 
muut virheet ja globaalit epäjohdonmukaisuudet voivat jäädä huomaamatta. Kognitiivista 
läpikäyntiä ei siis pidä käyttää ainoana menetelmänä, sillä silloin se ohjaisi suunnittelua vain 
oppimisen helpottamisen suuntaan. Suunnittelija saattaa tällöin keskittyä vain helpottamaan 
käyttöliittymän opittavuutta ja unohtaa esimerkiksi tehokkuuden merkityksen. Menetelmän 
hyvänä puolena voidaan pitää sitä, että suunnittelijat ainakin oppivat ymmärtämään opitta-
vuuden merkityksen käyttöliittymässä. (Wharton et al., 1994) 

Nikkasen (2001, s. 43) mukaan Lewis ja Wharton (1997)1 myöntävät myös, että kognitiivinen 
läpikäynti on työläs menetelmä. Toisaalta, jos kognitiivisen läpikäynnin suunnittelee ja 
toteuttaa hyvin, sen käyttö on tehokasta, ja läpikäynnin voi suorittaa kokonaisuudessaan jopa 
yhden päivän aikana. Läpikäynti tulee tehdä nopeasti, jotta menetelmä pysyy kustannus-
tehokkaana. Pitää keskittyä sellaisiin kohtiin, joissa todennäköisesti ilmenee ongelmia ja 
jättää käyttöliittymän rutiinikohdat käsittelemättä. Ongelmia ei pidä etsiä väkisin jokaisesta 
tehtäväosasta. Toisaalta taas, jos yhtään ongelmaa ei löydy, voidaan miettiä, onko läpikäynti 
tehty huonosti vai voidaanko todella olettaa, että käyttäjä suoriutuu tehtävästä ongelmitta. 

Spencer (2000) mainitsee tutkimuksessaan, että arvioijilla on vaikeuksia ymmärtää neljän 
kysymyksen merkitysvivahteita. Wharton ja muut (1994) myöntävät, että kognitiivinen 
läpikäynti on suunnittelijoiden käyttämänä melko tehokas, mutta vain siinä tapauksessa, että 
suunnittelijoille annetaan lisäopetusta kognitiivisesta teoriasta. Kognitiivisen läpikäynnin arvo 
ja saatavat tulokset ovat riippuvaisia arvioijien perehtyneisyydestä ja ammattitaidosta. 
Karkeasti voidaan yleistää, että hyvillä arvioijilla saadaan hyviä tuloksia ja päinvastoin, mutta 
tämä ei kuitenkaan ole koko totuus. Arvioijan vaikutuksia käsitellään enemmän tämän 
raportin luvussa 19 (Perälä). 

Kognitiivista läpikäyntiä käsittelevistä artikkeleista voi havaita yleisen mielipiteen, että hyvä 
kognitiivinen läpikäynti käyttöliittymälle vaatii paljon työtä etukäteisvalmisteluihin ja 
arviointeihin. Miksi ei sitten tehtäisi samalla vaivalla käytettävyystestiä, jossa on käyttäjä(t) 
mukana. Toisaalta taas, kun arvioidaan keskeneräistä tuotetta hyvin alkuvaiheessa, ei 
käyttäjien mukanaolo ole aina tarpeellista tai edes mahdollista. Kehitystyötä ja suunnittelua 
voidaan esimerkiksi tehdä salassa kilpailijoilta tai käyttäjä ei ehkä suoriutuisi tehtävistä, jotka 
pitää tehdä puutteellisella prototyypillä. Mitään käytettävyystutkimuksen menetelmää ei 
pitäisi käyttää yksinään, ei myöskään kognitiivista läpikäyntiä. Usein projektin aikataulu ja 
budjetti asettavat kuitenkin omat rajansa sille, mitä voidaan testata ja kuinka paljon.  

9.6. Tutkimuksia kognitiivisesta läpikäynnistä 
Kognitiivista läpikäyntiä on testattu erilaisiin kohteisiin. Lewis ja muut (1990) etsivät 
ongelmakohtia sähköpostijärjestelmästä sekä kognitiivisen läpikäynnin ensimmäisellä 
versiolla että käytettävyystesteillä. Wharton ja muut (1992) sekä Rowley ja Rhoades (1992) 
testasivat läpikäyntiä monimutkaisempiin käyttöliittymiin. Karat ja muut (1992) puolestaan 
tutkivat sitä, löytävätkö ryhmät enemmän ongelmakohtia kuin yksittäiset arvioijat kognitii-
visessa läpikäynnissä. Tämä tutkimus osoitti, että yksittäisiltä arvioijilta jäi huomaamatta osa 
ongelmakohdista, mutta kuten jo edellisen kohdan lopussa on mainittu, ryhmässä suoritettava 
läpikäynti (tai osallistava ryhmäläpikäynti, jossa on käyttäjä mukana; vrt. Kotkaluoto, luku 
10) ei aina ole mahdollinen. 

                                                      
1 Wharton ja muut (1994) eivät myönnä, että kolmas versio olisi työläs (jos läpikäynnin suunnittelee ja 
valmistelee hyvin). Nikkasen mainitsemaa uudempaa artikkelia (Lewis & Wharton, 1997) ei ole saatu 
käyttöön. Muut lähteet ovat vanhempia ja viittaavat työläydellä aina menetelmän kakkosversioon.  
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Sähköpostijärjestelmä testattiin laaja-alaisella käytettävyystestillä, ja sille tehtiin kognitiivinen 
läpikäynti. Näistä saatuja tuloksia he vertasivat keskenään ja saivat selville, että käytettävyys-
testeissä havaituista virheistä noin puolet löydettiin myös kognitiivisella läpikäyntimene-
telmällä. Desurviren (1994) tekemässä tutkimuksessa verrattiin käytettävyystestissä ja kogni-
tiivisen läpikäynnin ensimmäisellä versiolla tehdyssä läpikäynnissä löydettyjen ongelmien 
määriä (taulukko 5). Käytettävyystesteissä osallistujat löysivät käyttöliittymästä 25 ongelma-
kohtaa. Kognitiivisella läpikäynnillä voitiin löytää enimmillään 28 % ongelmista, kun 
arvioijana on käytettävyysasiantuntija. Siis suhteessa huomattavasti vähemmän kuin Lewis ja 
muut (1990), vaikka molemmat käyttivät samaa versiota kognitiivisesta läpikäynnistä. 

Taulukko 5: Käytettävyystestissä löydettyjen ongelmien lukumäärä ja kognitiivisen läpikäynnin tulokset. 
(Desurvire, 1994). 

Menetelmä Arvioijana toimii Löydetyt ongelmat 

Käytettävyystesti Käyttäjä 25 

Asiantuntija 28 % 

Ohjelmistokehittäjä 16 % 

Kognitiivinen läpikäynti 

Noviisi 8 % 

Desurvire (1994) tutki myös, millaisia ongelmia löydettiin eri menetelmillä. Testauksessa 
löydetyt 25 ongelmaa luokiteltiin kolmeen vakavuusluokkaan: suuri ongelma, joka aiheuttaa 
tehtävän epäonnistumisen (17 kpl), keskisuuri ongelma, joka aiheuttaa virheen (3 kpl) ja 
vähäinen ongelma, joka aiheuttaa harmia tai hämmennystä (5 kpl). Tälläkin tavalla jaoteltuna 
käytettävyysasiantuntijat löysivät selvästi eniten ongelmia (taulukko 6). Näistä tuloksista 
voidaan havaita, millainen merkitys arvioijan ammattitaidolla on. Lisää arvioijan ammatti-
taidon vaikutuksesta saatuihin tuloksiin käsitellään luvussa 19 (Perälä). 

Taulukko 6: Löydetyt ongelmat, ongelmien vakavuusluokittelu ja prosenttiosuudet (Desurvire, 1994). 

Menetelmä Arvioijana toimii Suuri ongelma Keskisuuri 
ongelma 

Vähäinen 
ongelma 

Käytettävyystesti Käyttäjä 17 3 5 

Asiantuntija 18 % 67 % 40 % 

Ohjelmistokehittäjä 12 % 0 % 0 % 

Kognitiivinen 
läpikäynti 

Noviisi 6 % 0 % 20 % 

Muihin menetelmiin verrattaessa kognitiivisella läpikäynnillä löydetään (opittavuuteen 
liittyvät) ongelmat melko hyvin. Kognitiivinen läpikäynti ei ole menetelmänä huonoin, mutta 
ei paraskaan. 

9.7. Kognitiivisen läpikäynnin muunnelmia  
Kognitiivisesta läpikäynnistä on tehty myös monia muunnelmia, joilla on yritetty parantaa 
tuloksia ja nopeuttaa prosessia, tai niitä on muokattu johonkin tiettyyn tarkoitukseen sopi-
viksi. Seuraavaksi kerrotaan lyhyesti kolmesta muunnelmasta. 

9.7.1. Nopeatahtinen kognitiivinen läpikäynti 
Rowley ja Rhoades (1992) muokkasivat kognitiivista läpikäyntiä, koska se ei soveltunut 
heidän tarpeisiinsa. Tämä uusi versio sai nimekseen nopeatahtinen kognitiivinen läpikäynti 
(cognitive jogthrough). Tässä menetelmässä arviointitilanne videoidaan, jolloin läpikäynti 
nopeutuu. Myös dokumentointivaihe helpottui, koska heillä oli käytössään sovellus, jolla oli 
mahdollista merkitä nauhalle tärkeät kohdat. Nopeatahtisessa läpikäynnissä oli myös mahdol-
lista keskustella vapaammin lomakkeen ulkopuolella. Ryhmän johtajan tehtävänä oli pitää 
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huolta siitä, että arviointi kuitenkin eteni eikä keskusteluissa ajauduttu liian kauas. Rowley ja 
Rhoades olivat huomanneet, että istunnon aikana saattoi nousta esiin hyviä suunnitteluideoita. 
Menetelmässä sallittiin myös toimenpiteiden liittäminen toisiinsa sellaisessa tilanteessa, jossa 
toimintojen yksittäin tapahtuva arviointi ei tuottanut enää uutta tai hyödyllistä tietoa. Näillä 
toimenpiteillä prosessi nopeutui, ja silti nopeatahtisella kognitiivisella läpikäynnillä löydettiin 
merkittävät ongelmat käyttöliittymästä. Löydettyjä ongelmia voitiin sitten tutkia muilla 
tekniikoilla tarkemmin. 

Nopeatahtisessa kognitiivisessa läpikäynnissä pystyttiin käymään läpi noin kolme kertaa 
enemmän materiaalia kuin kognitiivisessa läpikäynnissä. Vaikka tämä menetelmä on tehok-
kaampi kuin kognitiivinen läpikäynti, se on silti hidas. Tutkijat huomauttavatkin, että tehtä-
vien valinnalla on suuri merkitys. Joskus joudutaan karsimaan tehtäviä sillä uhalla, että mah-
dolliset käytettävyysongelmat jäävät löytymättä. Kognitiivisesta läpikäynnistä ja nopeatahti-
sesta kognitiivisesta läpikäynnistä saatiin melko samanlaista palautetta arvioijilta. Tehtäviä 
suoritettiin ja suunnitteluideoita tehtiin kuitenkin enemmän nopeatahtisessa kognitiivisessa 
läpikäynnissä. Lisäksi arvioijat kokivat, että heidän mielipiteitään kuunneltiin, kun he saivat 
esittää omia mielipiteitään ja ehdotuksiaan ääneen. Menetelmä rohkaisi arvioijia keskuste-
lemaan. Arvioijilla oli esimerkiksi mahdollisuus heti vaihtaa käsityksiään käyttöliittymässä 
käytettävästä terminologiasta, mitä pidettiin erityisen hyvänä lisänä kognitiiviseen läpi-
käyntiin verrattuna.  

Rowley ja Rhoades ehdottavat, että nopeatahtinen kognitiivinen läpikäyntimenetelmä sopii 
erityisen hyvin tuotekehitykseen, jossa monitieteelliset ryhmät arvioivat käyttöliittymän 
käytettävyyttä, mutta heidän ensisijainen vastuualueensa on muu kuin käyttöliittymä-
suunnittelu tai -kehitys. 

9.7.2. Rajattu kognitiivinen läpikäynti 
Tässä kohdassa käydään läpi Spencerin (2000) kehittämää rajattua kognitiivista läpikäyntiä 
(streamlined walkthrough procedure). Spencer kritisoi, ettei Whartonin ja muiden (1994) 
kehittämä kognitiivinen läpikäynti ota huomioon suuren ohjelmistotuotantoyhtiön sosiaalisia 
rajoitteita. Sosiaaliset rajoitteet hankaloittavat kognitiivisen läpikäynnin tehokkuutta. 
Ongelmia tuottavat seuraavat kolme asiaa: ohjelmistosuunnittelijoilla on vaikeuksia saada 
aikansa riittämään arviointiin kun ohjelmaa pitäisi jo päästä toteuttamaan, suunnittelijat 
pyrkivät ratkaisemaan esiin tulevat ongelmat jo läpikäynti-istunnon aikana, ja he lähtevät 
puolustelemaan herkästi omaa suunnitelmaansa. 

Rajatussa kognitiivisessa läpikäynnissä käytettävyysasiantuntijoilla on keskeinen rooli. He 
yrittävät toimia rajapintana testattavan tuotteen, arvioijien ja suunnittelijoiden välillä. Heidän 
tehtävänään on poistaa edellä mainitut kolme ongelmaa, ohjata läpikäyntiä ja rajoittaa keskus-
telua silloin, kun se siirtyy esimerkiksi ongelmien ratkaisuun. Käytettävyysasiantuntijat pitä-
vät huolen etenemisen perussäännöistä läpikäynnissä. Rajatun läpikäynnin neljä perussääntöä 
ovat: käytettävyysasiantuntija on istunnon johtaja (moderaattori), läpikäynnin aikana ei saa 
tehdä suunnittelua, suunnitelmaa ei saa puolustella, eikä kognitiivisista seikoista saa väitellä. 

Rajatussa läpikäynnissä on vain kaksi kysymystä, joihin arvioijan pitää vastata (taulukko 7). 
Arvioijat keräävät tietoja neljästä aiheesta: suunnitteluideat, suunnitteluvirheet, mahdolliset 
ongelmat opittavuuden suhteen ja epäkohdat, jotka ilmenevät tehtäväanalyysissä.  

Taulukko 7: Rajatun kognitiivisen läpikäynnin kysymykset (Spencer, 2000). 

1. Tietääkö käyttäjä mitä tässä vaiheessa pitää tehdä? 

2. Jos käyttäjä toimii oikein, tietääkö hän tehneensä 
oikein ja, että on saavuttamassa tavoitteensa? 

Tutkimuksessa, jossa käytettiin rajattua kognitiivista läpikäyntiä, löydettiin 24 mahdollista 
ongelmaa ja 11 suunnitteluideaa ensimmäisen 1,5 tuntia kestäneen istunnon aikana. Lisäksi 
ilmapiiri koettiin onnistuneeksi, koska kaikilla osanottajilla oli yhteiset säännöt tiedossaan.  
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Rajattu läpikäynti on hyvä menetelmä kuvaamaan käyttöliittymän mahdollisia ongelma-
alueita, tunnistamaan kohdat, jotka voivat olla käyttäjille ongelmallisia ja ennustamaan 
täsmällisesti useita käytettävyysongelmia (Spencer, 2000). 

9.7.3. WWW-sivujen kognitiivinen läpikäynti 
Blackmon ja muut (2002) muokkasivat kognitiivista läpikäyntiä sopivammaksi www-sivulle. 
WWW-sivun kognitiivinen läpikäynti (cognitive walkthrough for the Web) on automaattinen 
menetelmä, jolla voidaan arvioida, kuinka hyvin www-sivusto tukee käyttäjän navigointia ja 
tiedon etsintää. Menetelmässä arvioijat olettavat, että käyttäjällä on www-sivulle tullessaan 
jokin tavoite. Nämä tavoitteet kuvataan tarkasti ja kuvauksissa käytetään sitä termistöä, jolla 
käyttäjäkin lähtisi tietoa etsimään. WWW-sivujen kognitiivisessa läpikäynnissä käytetään 
sanojen merkityksen analyysiin automatisoituja työvälineitä. Nämä työvälineet vertailevat 
tavoitekuvauksien ja yksittäisten www-sivujen sisältöjen vastaavuuksia. WWW-sivujen 
kognitiivisessa läpikäynnissä käytetään samaa alkuperäistä kysymyssarjaa. Kuitenkin tärkein 
kysymys onnistuneen navigoinnin kannalta on: Yhdistääkö käyttäjä oikean alakohdan sivulta 
tavoitteeseensa käyttämällä otsikoista saatua tietoa ja omaa tietämystään sivustorakenteisiin 
liittyvistä sopimuksista, ja yhdistääkö käyttäjä tavoitteensa oikeaan kohteeseen (esimerkiksi 
painike tai valikko) sivulla.  

WWW-sivun kognitiivisella läpikäynnillä löydetään muun muassa ongelmallisia tai harhaan-
johtavia linkkisanoja ja otsikoita. Ongelmat johtuvat yleensä siitä, että sivuilla käytetyt termit 
ja sanasto eivät vastaa käyttäjän käsitteistöä tai johtavat hänet väärään suuntaan. 

Tämä versio menetelmästä soveltuu vain englanninkielisille sivuille, eikä siinä oteta mitään 
kantaa sivun visuaaliseen asetteluun. Visuaalinen asettelu on kuitenkin käytännössä yksi 
sivuilla esitetyn tiedon löytymiseen olennaisesti vaikuttava tekijä. 

9.8. Lopuksi 
Käyttöliittymään kuuluu sekä laitteisto että sovellus. Jos tutkitaan asiaa enemmän käyttäjän 
näkökulmasta, mukaan kuuluvat myös esimerkiksi dokumentaatio, koulutus ja muiden 
ihmisten antamat neuvot. Heuristisen arvioinnin avulla löydetään yleisimpiä ongelmakohtia 
käyttöliittymästä. Kognitiivisella läpikäynnillä voidaan tarkastella sitä, toimivatko käyttäjät 
suunnittelijoiden tekemien oletusten mukaisesti vai ei. Menetelmällä keskitytään käyttö-
liittymän kriittisimpiin kohtiin.  

Kognitiivisen läpikäynnin avulla arvioijat pohtivat käyttöliittymää enemmän käyttäjän näkö-
kulmasta. Arvioijat ottavat huomioon käyttäjien taustatiedot sekä sen mitä käyttäjä ajattelee 
tehtävää suorittaessaan. Menetelmä keskittyy ensisijaisesti käyttöliittymän käytön opitta-
vuuteen ja soveltuu näin ollen hyvin esimerkiksi automaattien arvioimiseen. Kognitiivisen 
läpikäynnin avulla voidaan löytää seuraavanlaisia ongelmia: suunnittelijalla ja käyttäjällä on 
erilaiset käsitemallit, painikkeet ja valikot ovat huonosti nimettyjä tai käyttöliittymän antama 
palaute on riittämätöntä. Jotta kognitiivisesta läpikäynnistä saataisiin hyviä tuloksia, on 
vähintään yhden arvioijan hallittavat kognitiotieteen perusteet. Menetelmää voidaan käyttää 
tuotekehityksen alkuvaiheessa ja sen on tarkoitus täydentää muita käytettävyyden 
arviointimenetelmiä.  

 

Sanna Ranne, fil. yo. Olen valmistunut vuonna 1993 tietotekniikan insinööriksi. 
Tällä hetkellä opiskelen Tampereen yliopistossa neljättä vuotta vuorovaikutteista 
teknologiaa. Sivuaineenani olen suorittanut opettajan pedagogiset opinnot.  Tällä 
hetkellä teen pro graduani, joka tulee käsittelemään kohderyhmän huomiointia 
lapsille suunniteltaessa. 

Ohjaaja: Päivi Majaranta 
Opponentit: Jenni Anttonen ja Ilona Lindfors 



 

138  Sanna Ranne  

Lähteet 
Blackmon, M.H., Polson, P.G., Kitajima, M. & Lewis, C. (2002) Cognitive walkthrough for the 
Web. Proc. of Human Factors in Computing Systems (CHI 2002), ACM Press, 463–470. 

Desurvire, H.W. (1994) Faster, cheaper!! Are usability inspection methods as effective as 
empirical testing? Nielsen, J. & Mack R.L. (Eds.), Usability Inspection Methods. New York, 
NY: John Wiley & Sons, 173–202. 

Gaver, W.W. (1991) Technology affordances. Proc. Human Factors in Computing Systems 
(CHI 1991), ACM Press, 79–84. 

Hakkarainen, K., Lipponen, L., Ilomäki, L., Järvelä, S., Lakkala, M., Muukkonen, H., 
Rahikainen, M. & Lehtinen, E. (2004) Tieto- ja viestintätekniikka tutkivan oppimisen välineenä. 
http://www.hyvan.helsinki.fi/tutkiva/#_Toc441290359 (12.2.2004) 

Karat, C., Campbell, R. & Fiegel, T. (1992) Comparison of empirical testing and walkthrough 
methods in user interface evaluation. Proc. Human Factors in Computing Systems (CHI 
1992), ACM Press, 397–404. 

Lewis, C., Polson, P., Wharton, C. & Rieman, J. (1990) Testing a walkthrough methodology 
for theory-based design of walk-up-and-use interfaces. Proc. Human Factors in Computing 
Systems (CHI 1990), ACM Press, 235–242. 

Lewis, C. & Rieman, J. (1994) Task-Centered User Interface Design: A Practical Introduction. 
ftp://ftp.cs.colorado.edu/pub/distribs/clewis/HCI-Design-Book. (6.2.2004) 

Lewis, C. & Wharton, C. (1997) Cognitive walkthroughs. In Helander, M., Laudauer, T.K. & 
Prabhu, P. (Eds.) Handbook of Human-Computer Interaction. 2nd ed. Elsevier Science B.V. 
717–732. 

Nikkanen, M. (2001) Käyttäjän kokemusta kartoittavien tutkimus- ja suunnittelumenetelmien 
käyttö tuotekehitysprosessissa. Lisensiaattitutkielma. Helsingin yliopisto, kognitiotiede.  
http://www.helsinki.fi/~mnikkane/lisuri/Nikkanen_lisuri.pdf (14.6.2004) 

Norman, D.A. (1986) Cognitive engineering. In Norman, D.A. & Draper, S.W. (Eds.) User 
Centered System Design: New Perspectives on Human-Computer Interaction. Hillsdale, N.J.: 
Erlbaum, 31–61. 

Norman, D.A. (1988) The Psychology of Everyday Things. New York: Basic Books.  

Norman, D. (1991) Miten avata mahdottomia ovia? Tuotesuunnittelun salakarit. Gummerus 
Kirjapaino Oy, Jyväskylä. 

Rieman, J.F. (1996) A field study of exploratory learning strategies. ACM Transactions on 
Computer-Human Interaction, 3(3), 189–218. 

Rieman, J., Davies, S., Hair, D.C., Esemplare, M., Polson, P. & Lewis, C. (1991) An 
automated cognitive walkthrough. Proc. Human Factors in Computing Systems (CHI 1991), 
ACM Press, 427–428. 

Rieman, J., Franzke, M. & Redmiles, D. (1995) Usability evaluation with the cognitive 
walkthrough. Proc. Human Factors in Computing Systems (CHI 1995), ACM Press, 387–388.  

Riihiaho, S. (2000) Experiences with usability evaluation methods. Ph.Lic. Thesis. Helsinki 
University of Technology. Laboratory of Information Processing Science. 
http://www.soberit.hut.fi/~sri/Riihiaho_thesis.pdf (6.2.2004) 

Riihiaho, S. (2004) Kognitiivinen läpikäynti tölkinpalautusautomaatille. 
http://www.soberit.hut.fi/T-121/T-121.600/artikkeleita.html (18.5.2004) 

Rowley, D.E. & Rhoades, D.G. (1992) The cognitive jogthrough: a fast-paced user interface 
evaluation procedure. Proc. Human Factors in Computing Systems (CHI 1992), ACM Press, 
389–395. 



 

Kognitiivinen läpikäynti 139 

Spencer, R. (2000) The streamlined cognitive walkthrough method, working around social 
constraints encountered in a software development company. Proc. Human Factors in 
Computing Systems (CHI 2000), ACM Press, 353–359. 

Wharton, C., Bradford, J., Jeffries, R. & Franzke, M. (1992) Applying cognitive walkthroughs 
to more complex user interfaces: experiences, issues, and recommendations. Proc. Human 
Factors in Computing Systems (CHI 1992), ACM Press, 381–388. 

Wharton, C., Rieman, J., Lewis, C. & Polson, P. (1994) The cognitive walkthrough method: A 
practitioner's guide. In Nielsen, J. & Mack, R.L. (Eds.) Usability Inspection Methods. New 
York, NY: John Wiley & Sons, 105–140. 

Kuvien lähteet 
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Miten avata mahdottomia ovia? Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä. 

Liite 1: Kognitiivisen läpikäynnin (versio 2) lomakkeet 

 

 

Kognitiivisen läpikäynnin aloituslomake 
Käyttöliittymä ___________________________________________________________ 

Tehtävä _______________________________________________________________ 

Arvioija(t) _____________________________________________pvm ___________ 

Tehtävän kuvaus: Kuvaile tehtävää sellaisen käyttäjän näkökulmasta, joka käyttää käyttöliittymää 
ensimmäistä kertaa. Liitä kuvaukseen kaikki erityiset oletukset järjestelmän tilasta, kun käyttäjä aloittaa 
työskentelyn. 

Toimintosarja: Tee numeroitu luettelo toimintojen osista (”atomic actions”), jotka käyttäjän pitää suorittaa 
saadakseen tehtävän suoritettua. 

Oletetut käyttäjät: Kuvaile lyhyesti käyttäjäryhmää. Huomioi erityisesti millaisia taitoja ja kokemuksia 
käyttäjillä oletetaan oleven tämän käyttöliittymän aikaisemmista versioista tai muista vastaavista 
järjestelmistä. 

Käyttäjän tavoitteet tehtävän alussa: Luettele ne tavoitteet, jotka käyttäjä muodostaa itselleen 
aloittaessaan tehtävän suoritusta. Käyttäjillä voi olla erilaisia, toisistaan poikkeavia tavoitteita. Nämä pitää 
luetella ja arvioda prosentteina, kuinka suuri osa käyttäjistä päätyy mihinkin ratkaisuun.  

Yksittäisen toiminnon kognitiivinen läpikäynti 
Tehtävä _____________________________________ Toimenpide # _______________ 

1. Tehtävän suorittamisen tavoite 

1.1. Oikeat tavoitteet. Mitkä ovat tämän vaiheen oikeat tavoitteet? Kuvaile nämä tavoitteet samoin kuin 
koko tehtävää koskevat tavoitteet. 

1.2. Poikkeavuudet tavoitteesta. Kuinka monella käyttäjällä prosentuaalisesti ei ole oikeaa tavoitetta, 
jotta tehtävän saisi suoritetuksi? Perusta analyysi edellisen toiminnon lopputulokseen. Tarkista kaikki 
mahdolliset virheelliset tavoitteet, joita käyttäjällä voi olla edellisen toiminnon jälkeen. Tämän perusteella 
arvioidaan onko käyttäjille muodostunut tavoite tehtävän suorittamiseksi vai ei. Lisäksi vielä tarkastetaan 
onko mahdollista, että jollain käyttäjällä olisi tähän vaiheeseen sopimattomia tavoitteita. (%  0  25  50  75 
100) 
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Uudelleen piirretty ja käännetty suomeksi. Alkuperäiset lomakkeet löytyvät lähteestä: Polson, 
P.G., Lewis, C., Rieman, J. & Wharton, C. (1992) Cognitive walkthroughs: a method for 
theory-based evaluation of user interfaces. International Journal of Man-Machine Studies, 36, 
741–773. 

2. Toiminnon valinta ja suoritus 
Tämän vaiheen oikea suoritus: _________________________________________ 

2.1. Näkyvyys. Onko selvää, että oikea toiminto on mahdollinen tässä vaiheessa? Jos ei, montako 
prosenttia käyttäjistä ei havaitse sitä? (% 0  25  50  75  100) 

2.2. Nimike. Mikä nimike tai kuvaus liittyy oikeaan toimintoon? 

2.3. Nimikkeen liittyminen toimintoon. Jos nimike tai kuvaus yhdistyy oikeaan toimintoon, onko se 
ilmeinen ja liittyykö se selvästi tähän toimintoon? Jos ei, monellako prosentilla käyttäjistä on ongelmia? 
(% 0  25  50  75  100) 

2.4. Nimikkeen liittyminen tavoitteeseen. Jos olemassa oleva nimike tai kuvaus liittyy oikeaan
toimintoon, onko se selkeästi liitettävissä tämän vaiheen tavoitteeseen? Miten? Jos ei, monellako 
prosentilla käyttäjistä on ongelmia? Tässä vaiheessa on oletettava, että käyttäjillä on osassa 1 luetellut 
tavoitteet. (% 0  25  50  75  100) 

2.5. Ei nimikettä. Jos käyttöliittymässä ei ole nimikettä, jonka voisi liittää oikeaan toimintoon, miten 
käyttäjät liittävät tämän toiminnon tavoitteeseensa? Jos ei, monellako prosentilla käyttäjistä on ongelmia? 
(% 0  25  50  75  100) 

2.6. Väärät valinnat. Onko käyttöliittymässä muita toimintamahdollisuuksia, jotka käyttäjä voi luulla 
johtavan tavoitteeseen? Jos on, mitä ne ovat? Montako prosenttia käyttäjistä saattaisi valita yhden 
näistä?  (% 0  25  50  75  100) 

2.7. Aikarajoite (time-out). Jos käyttöliittymään tässä vaiheessa liittyy jokin aikarajoite, onko käyttäjällä 
riittävästi aikaa valita oikea toiminto? Monellako prosentilla käyttäjistä voi olla ongelmia? (% 0  25  50  75 
100) 

2.8. Vaikea suorittaa. Vaatiiko toiminto fyysisesti vaiketa operaatioita? Jos kyllä, monellako prosentilla 
käyttäjistä on ongelmia? (% 0  25  50  75  100) 

3. Tavoitteiden muokkautuminen 
Oleta, että oikeat toiminnot on suoritettu. Mikä on käyttöliittymän palaute? 

3.1. Keskeytys tai paluu. Näkeekö käyttäjä, että hän on päässyt lähemmäksi tavoitettaan? Mikä osoittaa 
tämän käyttäjälle? Kuinka suuri osa käyttäjistä ei havaitse edistymistään tai yrittää keskeyttää tai palata 
takaisinpäin? (% 0  25  50  75  100) 

3.2. Saavutetut tavoitteet. Luettele kaikki ne tavoitteet, jotka on saavutettu. Voiko käyttöliittymän 
palautteesta päätellä, että kaikki tavoitteet on saavutettu? Jos ei, kuinka suuri osa käyttäjistä ei havaitse, 
että tavoite on saavutettu? 

3.3. Tavoitteet, joita ei vielä ole saavutettu, mutta näyttävät saavutetuilta. Onko käyttöliittymä 
antanut sellaista palautetta, että käyttäjä virheellisesti luulee jo saavuttaneensa tavoitteen. Mikä tämän 
osoittaa? Luettele kaikki ne tavoitteet, jotka ovat jääneet keskeneräisiksi, koska käyttäjä on luullut niiden 
täyttyneen. Kuinka suuri osa käyttäjistä luulee näin? 

3.4. ”Ja-sitten” –rakenne. Onko tässä vaiheessa olemassa ”ja-sitten”-rakennetta? Näyttääkö yksi 
rakenteen alitavoitteista saavutetulta? Kuinka suuri osa käyttäjistä keskeyttää toiminnon liian aikaisin, 
koska alitavoite on samanlainen kuin tavoite? 

3.5. Kehotteiden luomat uudet tavoitteet. Johdatteleeko käyttöliittymän antama palaute käyttäjää 
uuteen tai uusiin tavoitteisiin? Jos kyllä, kuvaile uudet tavoitteet tässä kohdassa. Jos kehote on epäselvä, 
arvioi kuinka suurelle osalle käyttäjistä ei muodostu uutta tavoitetta. (% 0  25  50  75  100) 

3.6. Muut uudet tavoitteet. Onko olemassa muita uusia tavoitteita, joita muodostuu tämän hetkisistä 
tavoitteista, käyttöliittymän tilasta ja käyttäjien aikaisemmista tiedoista? Miksi? Jos kyllä, kuvaile tavoitteet 
ja arvioi kuinka suurelle osalle käyttäjistä nämä tavoitteet muodostuivat. Huomaa, että tavoitteet voivat 
olla sekä oikeita että vääriä.  



Kotkaluoto, S. (2005) Osallistava ryhmäläpikäynti. Ovaska, S., Aula, A. & Majaranta, P. (toim.) Käytettävyys-
tutkimuksen menetelmät, 141-154. Tampereen yliopisto, Tietojenkäsittelytieteiden laitos B-2005-1. 
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10Osallistava 
ryhmäläpikäynti 

Sanna Kotkaluoto 

Osallistava ryhmäläpikäynti on käytettävyyden tutkimusmenetelmä, johon osallistuu 
aina vähintään yksi loppukäyttäjä, yksi suunnittelija ja yksi käytettävyysasiantuntija. 
Menetelmää käytetään tuotekehityksen alkuvaiheessa ja sovelluksen käytettävyyttä 
arvioidaan siinä näytönkuviin yhdistettyjen tehtävien avulla. Suunnittelijat ja käytet-
tävyysasiantuntijat voivat omaksua käyttäjän roolin ja osallistua tehtävien tekoon tai 
keskittyä havainnoimaan käyttäjiä ja vastaamaan heidän kysymyksiinsä. Näytönkuvat 
käydään läpi yksi kerrallaan siten, että jokainen osallistuja kirjoittaa ensin itsenäisesti 
etenemisehdotuksensa kyseessä olevaan näytönkuvaan ja tämän jälkeen ryhmässä 
keskustellaan eri vaihtoehdoista sekä mahdollisesti esiin tulleista käytettävyysongel-
mista. Dialogi eri osapuolten välillä on olennainen osa osallistavaa ryhmäläpikäyntiä. 
Tilannetta ohjailevan moderaattorin tehtävään suositellaan kokenutta käytettävyys-
asiantuntijaa, sillä vain hyvin suunnitellulla ja huolellisesti toteutetulla osallistavalla 
ryhmäläpikäynnillä saadaan kerättyä tuotekehitysprosessin kannalta hyödyllistä 
aineistoa. Reaaliaikaisessa dialogissa käyttäjien kanssa suunnittelijat eivät ainoastaan 
saa palautetta löydetyistä käytettävyysongelmista, vaan myös korjausehdotuksia ja 
ideoita sovelluksen jatkokehitykseen. Osallistavaa ryhmäläpikäyntiä voidaan käyttää 
muun muassa graafisten käyttöliittymien ja WWW-sovellusten arviointiin. 

10  

10.1. Johdanto 
Erilaiset läpikäynnit tarjoavat käytettävyystutkimukseen hyödyllistä aineistoa tilanteissa, 
joissa suoritettavissa olevaa prototyyppiä sovelluksesta ei ole saatavilla (Bias, 1991). Ilman 
käyttäjää tehtävät läpikäynnit on kuitenkin alun perin suunniteltu suhteellisen yksinkertaisille 
sovelluksille, joten sovellusten kehittyessä niitä on jouduttu mukauttamaan myös monimut-
kaisempien sovellusten arviointiin. Osallistava ryhmäläpikäynti syntyi käytännön tarpeista: 
tavoitteesta lisätä käytettävyysarvioinnin tehokkuutta osallistaen kuitenkin samalla käyttäjiä 
suunnitteluun. Eräässä tuotekehitysprosessissa (Bias, 1994) haluttiin lyhyessä ajassa kerätä 
aineistoa sekä käyttäjiltä että käytettävyysasiantuntijoilta. Ajan puutteen vuoksi edellä maini-
tuille ryhmille päätettiin järjestää yhteinen läpikäynti. Arvioitavasta sovelluksesta ei ollut 
vielä saatavilla kirjallista ohjemateriaalia, koska oltiin vasta tuotekehitysprosessin alku-
vaiheessa. Tämän vuoksi myös suunnittelijoita otettiin mukaan vastaamaan läpikäynnissä 
esille nouseviin sovelluksen toimintaa koskeviin kysymyksiin. Myöhemmin merkitsevään 
asemaan nousi myös suunnittelijoiden aktiivinen osallistuminen pelkkänä ”elävänä ohje-
kirjana” toimimisen sijasta. 

Osallistava ryhmäläpikäynti (Pluralistic Usability Walkthrough) korostaa käyttäjien panosta 
tuotekehitysprosessissa. Alkuperäisen määritelmän mukaan sillä on viisi ominaispiirrettä: 
kahdentyppisten asiantuntijoiden, suunnittelijoiden ja käytettävyysasiantuntijoiden, ohella 
läpikäyntiin osallistuu aina vähintään yksi käyttäjä, näytönkuvien läpikäynti etenee samoin 
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kuin toimiva sovellus, kaikki osallistujat omaksuvat käyttäjän roolin ja osallistuvat tehtävien 
tekoon, jokainen osallistuja pohtii itsenäisesti etenemisehdotustaan ennen yhteistä keskustelua 
ja käyttäjien ehdotukset kuunnellaan ennen asiantuntijoiden ehdotuksia (Bias, 1994). Mene-
telmään on tehty muutoksia, tarkennuksia ja laajennuksia, ja siten saatu lopputulos eroaa 
monin tavoin alkuperäisestä määritelmästä (Riihiaho, 2002). Koska osallistavan ryhmäläpi-
käynnin vahvuudeksi voidaan ajatella juuri sen mukautuvuus erilaisten tilanteiden vaati-
muksiin, ei ole järkevää yrittää määritellä tässä yhteydessä yleispätevää ominaispiirteiden 
yhdistelmää. Sen sijaan tässä luvussa pohditaan muutosten, tarkennusten ja laajennusten 
vaikutuksia osallistavan ryhmäläpikäynnin toteuttamiseen ja siitä saatavaan hyötyyn tuote-
kehitysprosessin kannalta. 

10.2. Vakiintumattoman terminologian ongelma 
Mielenkiintoinen kysymys on se, miten paljon osallistavaa ryhmäläpikäyntiä voi muunnella 
tapauskohtaisten erityispiirteiden ja tarpeiden mukaan ja yhä puhua osallistavasta ryhmäläpi-
käynnistä. Tämän luvun lopussa kerrotaan lyhyesti erilaisista osallistavista läpikäynneistä ja 
muista osallistavista menetelmistä, jotka soveltuvat hieman erilaisiin tilanteisiin kuin pää-
huomion kohteena oleva menetelmä. Kirjallisuudessa jako läpikäynteihin ja muihin menetel-
miin ei ole aina selvä. Esimerkiksi eräät tilannetutkimuksen ja käytettävyystestauksen muun-
nelmat muistuttavat läheisesti osallistavia läpikäyntejä. Myöskään ryhmässä tehtävien läpi-
käyntimenetelmien sisäinen terminologia ei ole vielä vakiintunut. Tässä luvussa nostetaan 
terminologiaan liittyvät kysymykset esille myös sen vuoksi, että menetelmään Pluralistic 
Usability Walkthrough viitataan tässä osallistavana ryhmäläpikäyntinä pelkän ryhmäläpi-
käynti-nimityksen sijaan. 

Suomenkielisessä kirjallisuudessa ryhmäläpikäynti on siis yleisimmin käytetty suomennos 
kyseessä olevasta käyttäjät mukaan ottavasta menetelmästä. Ryhmäläpikäynti on suora 
suomennos menetelmästä Group Walkthrough, jolla tarkoitetaan yleisesti ryhmässä tehtäviä 
läpikäyntejä ottamatta kantaa siihen, onko niissä mukana käyttäjiä vai ei. Osallistava ryhmä-
läpikäynti –nimitys sen sijaan korostaa käyttäjän mukanaoloa. Ilman käyttäjää tehtäviä läpi-
käyntejä, kuten kognitiivista läpikäyntiä, käsitellään tässä raportissa toisaalla (Ranne, luku 9). 

Kognitiivista läpikäyntiä (Cognitive Walkthrough) on käytetty asiantuntijoiden muodosta-
missa pienryhmässä tapahtuvaan monimutkaisten sovellusten arviointiin ja tällöin menetel-
mästä on käytetty myös nimeä ryhmäläpikäynti (Group Walkthrough) (Wharton et al., 1992). 
Kognitiivisen läpikäynnin erottaa muista läpikäynneistä se, että siinä käsitellään kunkin 
näytönkuvan yhteydessä neljää yksityiskohtaista kysymystä (ks. Ranne, luku 9). Koska asian-
tuntijaryhmässä voitaisiin käyttää myös muihin läpikäyntitekniikoihin perustuvia läpikäynti-
menetelmiä, olisi edellä mainitussa yhteydessä selvyyden vuoksi parempi puhua kogni-
tiivisesta ryhmäläpikäynnistä (Cognitive Group Walkthrough). Jos mukana on myös loppu-
käyttäjiä, menetelmä olisi tämän logiikan mukaan osallistava kognitiivinen läpikäynti 
(Pluralistic Cognitive Walkthrough). Käyttäjien mukanaolo kognitiivisessa ryhmäläpikäyn-
nissä ei siis ole riittävä edellytys sille, että menetelmää kutsuttaisiin osallistavaksi ryhmäläpi-
käynniksi, koska näiden kahden menetelmän läpikäyntitekniikat ovat erilaiset. Kognitiivisessa 
läpikäynnissä on neljä yksityiskohtaista kysymystä yhtä näytönkuvaa kohti, kun taas osallis-
tavassa ryhmäläpikäynnissä jokaisen näytönkuvan kohdalla yksinkertaisesti mietitään millä 
toiminnoilla edetä seuraavaan tehtävävaiheeseen eli seuraavaan näytönkuvaan. 

Edellisen kaltainen määrittely pidentää menetelmien nimiä, mutta minimoi väärinkäsitysten 
riskin. Nykyisellään sekä suomen- että englanninkielistä kirjallisuutta luettaessa ei mene-
telmän nimen perusteella voi tietää tarkasti menetelmän sisällöstä. Lukija joutuu joka kerta 
erikseen selvittämään millaisen ryhmän ja millä läpikäyntitekniikalla tekemästä läpikäynnistä 
on kyse. Edellä mainittujen ongelmakohtien ohella on hyvä huomata, että menetelmä voidaan 
suomentaa läpikäynniksi, vaikka sen englanninkielinen nimitys olisi jotain muuta. Läpikäynti 
oikeilla tarkentavilla etuliitteillä yksilöitynä on kuitenkin kuvaavampi nimitys kuin esimer-
kiksi käytettävyystutkimuksenkin yhteydessä jonkin verran käytetty nimitys katselmointi 
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(Review, Inspection). Katselmointi kun on jälleen epätarkka yleisnimitys, jolla on viitattu niin 
osallistaviin kuin pelkkien asiantuntijoiden voimin tehtäviin menetelmiin.  

10.3. Menetelmän kuvaus 
Osallistava ryhmäläpikäynti on käyttäjän kanssa tehtävä käytettävyyden tutkimusmenetelmä. 
Siinä on luonnollisesti yhtäläisyyksiä muihin läpikäynteihin, mutta alkuperäisen määritelmän 
mukaan myös viisi erityistä ominaispiirrettä:  

1. Osallistavaan ryhmäläpikäyntiin osallistuu aina vähintään kolme ihmistä, yksi 
käyttäjä ja kahdentyyppiset asiantuntijat: suunnittelija ja käytettävyysasiantuntija. 

2. Menetelmässä käytetään näytönkuvia eikä suoritettavaa prototyyppiä tai valmista 
sovellusta. Näytönkuvat käydään läpi siinä järjestyksessä kuin ne esiintyisivät val-
mista sovellusta käytettäessä. Kunkin tehtävän näytönkuvat muodostavat taustalla 
olevan skenaarion  mukaisen suoraviivaisen polun sovelluksen läpi ja kutakin tehtä-
vää kohden on tarjolla yksi tehtävän onnistumisen kannalta mahdollinen polku. 

3. Suunnittelijat ja käytettävyysasiantuntijat omaksuvat käyttäjän roolin ja osallistuvat 
annettujen tehtävien tekemiseen yhdenvertaisina käyttäjien kanssa. 

4. Kaikki osallistujat kirjoittavat itsenäisesti oman etenemisehdotuksensa yksittäiseen 
näytönkuvaan mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Sen jälkeen tehdyistä valinnoista 
keskustellaan yhdessä. 

5. Kun jokainen osallistuja on kirjoittanut ratkaisunsa, kertovat käyttäjät ensin omat 
valintansa muille. Vasta käyttäjien lopetettua käytettävyysasiantuntijat ja suunnitte-
lijat kertovat omat ratkaisunsa. (Bias, 1994) 

Alkuperäinen määritelmä (Bias, 1991; Bias, 1994) ei ota kantaa kaikkiin läpikäyntitilan-
teeseen liittyviin asioihin. Siihen tehtyjä muutoksia, tarkennuksia ja laajennuksia (Riihiaho, 
2000a; Riihiaho, 2002), sekä niiden vaikutuksia osallistavan ryhmäläpikäynnin käyttöön 
esitellään seuraavaksi. 

10.3.1. Suunnittelijoiden näkökulma 
Tässä luvussa suunnittelijoilla tarkoitetaan yleisesti kaikkia teknisen puolen asiantuntijoita, 
kuten sovelluksen kehittäjiä, insinöörejä, ohjelmoijia ja sisällöntuottajia (Bias, 1994). On 
hyvä muistaa että tilannekohtaisesti kannattaa miettiä, keiden osallistumisesta läpikäyntiin on 
tuotekehityksen kannalta eniten hyötyä. Suunnittelijoiden motivaatiota alkuvaiheen käytettä-
vyysarvioita kohtaan on yleisesti yritettävä saada myönteisemmäksi, koska he tavallisesti 
testaavat mieluummin vasta toimivia prototyyppejä (Riihiaho, 2002). Osallistavaa ryhmäläpi-
käyntiä onkin suositeltavaa käyttää heti tuotekehityksen alkuvaiheissa, koska se ei vaadi edes 
osittain toimivaa prototyyppiä  (Bias, 1994).  

Koska tuotekehityksen varhaisessa vaiheessa ei yleensä ole vielä saatavilla kirjallista ohje-
materiaalia sovelluksesta, läpikäyntiin osallistuvat suunnittelijat vastaavat tarvittaessa käyttä-
jien sovelluksen toimintaa koskeviin kysymyksiin. Tästä on suurta hyötyä sekä käyttäjille että 
suunnittelijoille: käyttäjät selviävät ongelmatilanteistaan vaivatta, sillä he voivat koska ta-
hansa läpikäynnin aikana kysyä mieleensä tulevia kysymyksiä. Suunnittelijat taas saavat näin 
arvokkaita vinkkejä lopullisen ohjemateriaalin suunnitteluun ja laadintaan. (Riihiaho, 2002)  

Tavallisesti käyttäjät eivät jätä osallistumistaan siihen, että toteaisivat sovelluksessa olevan 
ongelman, vaan aktiivisesti yrittävät miettiä vaihtoehtoista ratkaisua sen korjaamiseksi (Bias, 
1994). Käytettävyystestauksen (Koskinen, luku 13) yhteydessä suhtaudutaan kuitenkin joskus 
kriittisesti käyttäjien omiin ehdotuksiin, koska käyttäjät eivät ole asiantuntijoita siinä, mikä on 
hyvää käytettävyyttä ja mikä ei. Toki tämä näkökulma on hyvä huomioida myös tässä 
yhteydessä, mutta koska koko osallistavan ryhmäläpikäynnin idea on käyttäjien ja suunnitte-
lijoiden välisessä dialogissa, on hyvä myös aktiivisesti kuunnella käyttäjien mielipiteitä ja 
ehdotuksia. 
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Suunnittelijat voivat kysyä tarkentavia kysymyksiä ja ohjata keskustelua jatkokehityksen 
kannalta olennaisiin asioihin. Tavoite on aktiivinen vuorovaikutus käyttäjien kanssa, jossa 
suunnittelijat saavat välitöntä palautetta sekä ideoita sovelluksen jatkokehitykseen. Samalla he 
oppivat ymmärtämään käyttäjän näkökulmaa ja käytettävyyden merkitystä. (Bias, 1994) 

10.3.2. Moderaattorien määrä ja tehtävät 
Osallistava ryhmäläpikäynti on monitahoinen ryhmätilanne ja vaatii osaavan moderaattorin.  
Eräänlainen perusvaatimus moderaattorille täytyy olla ryhmäviestinnän ymmärtäminen ja 
kokemus pienryhmätyöskentelyn ohjaamisesta. Tuotekehityshankkeen ulkopuolinen ja käytet-
tävyyden tunteva henkilö on paras tähän tehtävään (Riihiaho, 2000b). Aina ei kuitenkaan ole 
mahdollisuutta valita sellaista moderaattoria. Yleensä moderaattorin tehtävän hoitaa kokenut 
käytettävyysasiantuntija. Hän auttaa käyttäjiä ilmaisemaan asiansa sellaisina ehdotuksina, 
jotka auttavat suunnittelijoita eteenpäin. Moderaattori huolehtii myös siitä, etteivät suunnitte-
lijat pääse kuittaamaan käyttäjän esille nostamia aiheita selittelyillä. (Bias, 1994)  

Moderaattorin tulee valmentaa suunnittelijat ennalta mahdollisesti suuren vastaantulevaan 
kritiikin määrään, jotta läpikäyntitilanne sujuu ongelmitta. Suunnittelijoiden pitää olla 
mukana avoimin mielin, koska on yhtälailla heidän intressinsä kehittää sovelluksesta mahdol-
lisimman hyvä. Hedelmällisen keskustelun saavuttamiseksi yleisesti positiivisen ja avoimen 
ilmapiirin luominen läpikäyntitilanteeseen on tärkeää. (Bias, 1994)  

Moderaattoreita voi läpikäyntitilanteessa olla myös kaksi. Tällöin päävastuussa oleva mode-
raattori keskittyy ennalta suunniteltuihin tehtäviin ja toinen moderaattori keskittyy läpi-
käynnissä käytävään keskusteluun ja nostaa sieltä tarkempaan pohdintaan mielenkiintoisia 
asioita. (Riihiaho, 2002) 

10.3.3. Käyttäjien määrä ja valinta 
Käyttäjien lukumäärä kannattaa pitää pienenä sen vuoksi, että yksittäisen käyttäjän valintoihin 
ja ajatuksiin on tärkeä kiinnittää riittävästi huomiota. Toisaalta, jos mukana on vain yksi 
käyttäjä, voi hän tuntea olevansa yksin asiantuntijoiden keskellä. Alkuperäinen määritelmä 
(Bias, 1994) ei ota kantaa käyttäjien määrään, mutta edellä mainitun perusteella eräässä 
artikkelissa (Riihiaho, 2002) raportoitu kaksi tai kolme käyttäjää lienee optimimäärä. Niin 
käyttäjien kuin asiantuntijoidenkin määrä täytyy kuitenkin ratkaista aina tilannekohtaisesti. 

Käyttäjien valinnassa tärkeää on edustavuus loppukäyttäjäryhmien kannalta (Bias, 1994). 
Heidän kanssaan kannattaa keskustella jo rekrytointivaiheessa ja kertoa osallistavasta ryhmä-
läpikäynnistä. Käytettävyystestin voi olettaa olevan yleisesti tunnettu, mutta osallistava 
ryhmäläpikäynti tuskin nimenä sanoo monellekaan käyttäjälle mitään. Kertomalla käyttäjille 
mihin he ovat lupautumassa ja mitä heiltä odotetaan, voidaan käyttäjät sitouttaa tutkimukseen  
ja välttää viime hetken epätietoisuudesta johtuvia perumisia. Käytettävyystutkimuksen eetti-
sistä kysymyksistä kerrotaan tarkemmin luvussa 21 (Koskinen).  

Käyttäjien tiedot ja taidot niin arvioitavan sovelluksen kuin tietotekniikan yleisemmän käytön 
suhteen kannattaa selvittää. Vaikka osallistavassa ryhmäläpikäynnissä tietotekniikka ei 
näyttele merkittävää osaa, vaikuttaa käyttäjän ajattelumalleihin se, mihin hän yleisesti käyttä-
miensä sovellusten parissa on tottunut. Käyttäjistä kannattaa koota mahdollisimman homo-
geeniset ryhmät läpikäyntejä varten. Tämä palvelee avointa ja tasavertaista keskusteluilma-
piiriä. Eräässä artikkelissa (Riihiaho, 2000a) kuvaillaan tilanne, jossa käytettävyystestien 
sijaan järjestettiin osallistava ryhmäläpikäynti ekspertille ja noviisille. Ekspertin luonteelle 
ominainen vähäsanaisuus oli ainoa syy, ettei noviisi jäänyt hänen kommenttiensa varjoon. 
Osallistujien valinnan yksityiskohtia esitellään raportissa toisaalla (Anttonen, luku 18). 

10.3.4. Osallistujien sijoittelu ja tallennusmediat 
Osallistavan ryhmäläpikäynnin toteutus riippuu pitkälti käytettävissä olevan tilan mahdolli-
suuksista. Periaatteessa tilana voidaan käyttää lähes mikä tahansa kokoushuonetta. Käytän-
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nössä (Riihiaho, 2000a) osallistavaan ryhmäläpikäyntiin on käytetty ainakin käytettävyys-
laboratoriota, jonka toisistaan yksipuolisella peilillä erotettu testihuone ja valvomotila lisäävät 
tilanteen monipuolisuutta. Valvomossa voi olla ihmisiä tarkkailemassa, ja testihuoneessa 
parhaimmillaan kaksi videokameraa: yleiskuva saadaan lattialla seisovalla kameralla ja katto-
kameraa käytetään osallistujien konkreettisten tekemisten tallentamiseen. Videointi helpottaa 
osallistavan ryhmäläpikäynnin läpivientiä vähentämällä tarvetta muistiinpanojen tekemiseen.  

Videointia käytetään yleisesti tallennusmediana käytettävyystutkimuksissa. Luvussa 21 
(Koskinen) kerrotaan enemmän videointiin liittyvistä eettisistä kysymyksistä. Pelkkää audio-
tallennetta ei osallistavassa ryhmäläpikäynnissä kannata käyttää, koska tilanteessa on mukana 
niin monta ihmistä, että äänten erottaminen on vaikeaa. 

Kuvassa 1 on esimerkki osallistujien ja laitteiston sijoittelusta osallistavassa ryhmäläpi-
käynnissä Kyseessä on tilanne, jossa sovelluksesta on ollut saatavilla jonkinlainen proto-
tyyppi. Tämän vuoksi suunnittelijoita ei ole sijoitettu tietokoneen viereen, jotta he eivät voisi 
liian helposti kontrolloida keskustelua esittelemällä prototyypin ominaisuuksia. (Riihiaho, 
2000a) Kuvassa mielenkiintoista on se, että kaksi käyttäjää istuu vierekkäin, samoin kuin 
kaksi käytettävyysasiantuntijaa. Tälle ei lähteessä valitettavasti ole perusteluja. Kyseessä ole-
vassa osallistavan ryhmäläpikäynnin 
mallissa (Riihiaho, 2002) vain käyt-
täjät osallistuvat tehtävien tekoon 
(aiheesta lisää seuraavassa kohdassa), 
joten tuntuisi loogisemmalta, että he 
istuisivat erillään, jolloin keskitty-
minen itsenäiseen työskentelyyn olisi 
helpompaa. Tarvittaessa valko-
kangasta voidaan käyttää prototyypin 
esittelyyn, mutta kovin merkitsevään 
asemaan se ei saisi nousta, koska 
kaikilla osallistujilla ei ole esteetöntä 
näkymää sinne. Kuva korostaa 
selkeästi osallistujien ja teknisten 
laitteiden sijoittelun vaikutuksia läpi-
käyntiin: hyvä sijoittelu mahdollistaa 
ja huono vaikeuttaa asioita.  

10.3.5. Käyttäjän roolin omaksuminen ja tehtävien tekeminen 
Aina käytettävyysasiantuntijat ja suunnittelijat eivät osallistu tehtävien tekoon ryhmäläpi-
käyntitilanteessa, vaan tekevät omat käytettävyysarvionsa ennen yhteistä läpikäyntitilannetta. 
Tällä halutaan korostaa käyttäjien asemaa ja keskittyä ensisijaisesti heidän kommentteihinsa. 
Ajatellaan, että asiantuntijat selvittäisivät tehtävävaiheet käyttäjiä nopeammin, jolloin osallis-
tuminen tehtävien tekoon on tehotonta. Lisäksi asiantuntijoiden runsas kommentointi mahdol-
lisesti käyttäjille vieraalla terminologialla voi aiheuttaa sen, että käyttäjät tuntevat jäävänsä 
tilanteessa syrjään. Vapaan ilmapiirin luomiseen pyritään käytettävyystestistä omaksutulla 
tavalla aloittaa tehtävät helpommista ja siirtyä vähitellen vaikeampiin. (Riihiaho, 2002) 

Toki kaikenlaisen ammattikielen käyttämistä läpikäyntitilanteessa tulee erityisesti välttää, 
mutta asiantuntijoiden aktiivisella mukanaololla voidaan myös saavuttaa paljon. Vaikka 
edellä esitettiin malli, jossa asiantuntijat vain tarkkailevat käyttäjiä, on toisaalta koko mene-
telmän idea juuri eri osapuolten välinen keskustelu. On tärkeää, että keskustelu lähtee ensi-
sijaisesti käyttäjien taholta, mutta myös suunnittelijat ja käytettävyysasiantuntijat voivat 
heittää ilmaan erilaisia ajatuksia ja kysymyksiä keskusteltaviksi. Jos asiantuntija havaitsee 
mielestään käytettävyysongelman, jota ei käyttäjien taholta ole keskustelussa tullut esille, 
kannattaa hänen nostaa se keskusteluun viimeistään juuri ennen seuraavaan näytönkuvaan 
siirtymistä. Vuorovaikutuksellinen keskustelutilanne käyttäjien kanssa kannattaa hyödyntää, 

 
Kuva 1: Esimerkki osallistujien ja laitteiston sijoittelusta osallistavassa 
ryhmäläpikäynnissä (mukailtu lähteestä Riihiaho, 2000a). 
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jotta voidaan selvittää kokevatko he asiantuntijan löytämän ongelman ongelmaksi vai eivät. 
Tällaisessa tilanteessa käyttäjille on hyvä korostaa, ettei heidän tarvitse olla samaa mieltä 
ongelmasta asiantuntijan kanssa. Keskustelussa voi toki tulla ilmi, että kyseessä on myös 
käyttäjien mielestä ongelma, jota he eivät vain vielä olleet huomanneet. Toisaalta tilanne voi 
olla päinvastainen ja kuullessaan ettei kohta käyttäjien mielestä ole ongelma, asiantuntija 
oppii ehkä vielä paremmin suhteuttamaan toimintaansa ja ajatteluaan oikeiden käyttäjien 
toimintaan ja ajatteluun. 

Se, että asiantuntijat asettuvat samoihin lähtökohtiin käyttäjän kanssa tehtäviä tekemään, voi 
osaltaan helpottaa käyttäjille oudosta tilanteesta mahdollisesti syntyvää jännitystä. Kun 
käyttäjät näkevät asiantuntijoidenkin tekevän tehtäviä voi heidän olla helpompi vapautua ja 
keskittyä sovelluksen arviointiin. Jos läpikäyntiin osallistuu esimerkiksi kaksi suunnittelijaa ja 
kaksi käytettävyysasiantuntijaa, voisi toinen kummastakin ryhmästä tehdä tehtäviä käyttäjien 
kanssa. Jäljellä olevat asiantuntijat keskittyisivät käyttäjien tukemiseen tehtävien teon aikana. 
Toinen suunnittelija toimisi niin sanottuna elävänä ohjekirjana vastaillen esiin tuleviin kysy-
myksiin toisen käytettävyysasiantuntijan hoitaessa moderaattorin tehtäviä. 

10.3.6. Etenemisehdotusten esittely ja vaihtoehtoiset polut 
Alkuperäisessä määritelmässä (Bias, 1991) painotetaan, että käyttäjät sanovat ensin kaiken 
sanottavansa ja sitten vasta on asiantuntijoiden aika avata suunsa. Kuitenkin myöhemmin 
samassa artikkelissa mainitaan, että jokaisen tehtävävaiheen eli yksittäisen näytönkuvan 
käsittelyn jälkeen suunnittelijoiden edustaja kertoo ensin ennalta päätetyn loogisimman 
ratkaisun. Ilmeisesti tämä tarkoittaa sitä, että suunnittelija kertoo ensin lyhyesti tämän ennalta 
valitun etenemistavan mitenkään perustelematta sen oikeutusta, jolloin käyttäjille jää valta 
olla eri mieltä. Vaikka käyttäjille tällaisessa tilanteessa kuinka vakuutettaisiin, että myös muut 
etenemisehdotukset halutaan kuulla, on tässä menettelytavassa riskinä se, että käyttäjä ei 
mielellään kerro julkisesti suunnittelijoiden mallista poikkeavaa ratkaisuaan. Selkeämpi tapa 
on antaa käyttäjien esitellä ensin omat etenemisehdotuksensa ja vasta sitten suunnittelijan 
paljastaa ne etenemistavat, joita sovellus tukee (Riihiaho, 2002). 

Alkuperäisestä määritelmästä poiketen käytössä voi olla useampia vaihtoehtoisia polkuja 
(Riihiaho, 2002). Alkuperäisessä mallissa ”väärän” polun valinneen käyttäjän täytyy suunnit-
telijoiden ennalta valitseman etenemistavan kuullessaan keskeyttää valitsemansa polku ja 
orientoitua seuraavaan näytönkuvaan siirryttäessä suunnittelijoiden ajatusmaailmaan (Bias, 
1994). Vaihtoehtoisten polkujen kautta käyttäjän on mahdollista jatkaa juuri valitsemaansa 
polkua (Riihiaho, 2002).  

Jos polkuja on useita, voi jokainen valita haluamansa ja näin ryhmässä saadaan paperilla 
käytyä läpi erilaisia ideoita. Tällöin kuitenkin väistämättä häviää yhteisen polun muodostama 
yhteisöllisyys, kun jokaisella voi olla edessään eri näytönkuva. Useiden polkujen tarjoamista 
koskevista lähteistä ei selviä, miten eri etenemisehdotuksista tällaisessa tilanteessa keskus-
tellaan eikä niissä myöskään kerrota, kuinka pitkään käyttäjän itse valitsemaa polkua seura-
taan, jos ratkaisua tehtävään ei löydy. Myös alkuperäisen määritelmän yhteydessä (Bias, 
1994) esitellään vaihtoehto, missä koko ryhmä kulkisi useamman polun tietyn tehtävän 
yhteydessä, mutta samassa yhteydessä todetaan, ettei tällaista vaativaa läpikäyntiä ole vielä 
järjestetty. 

Kehitysideoita ei tarvitse jättää vain keskustelun varaan, vaan ideoinnin tukemiseen voidaan 
käyttää tarralapuilla olevia käyttöliittymäelementtejä. Näiden avulla käyttäjät voivat muokata 
näytönkuvista haluamansa näköisen sovelluksen, joka heidän mielestään tukisi kyseessä 
olevan tehtävävaiheen tekemistä parhaiten (Riihiaho, 2002). Tällaisia pelkistä näytönkuvista 
askeleen kehittyneempiä tarralapuilla toteutettuja prototyyppejä on käytössä myös muualla 
(Pomm & Rohs, 2003). Tarralappujen värit voivat symboloida eri asioita ja käyttäjät voinevat 
itsekin piirtää haluamansa tyyppisiä käyttöliittymäelementtejä. 
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10.3.7. Yhteenveto 
Edellä esitellyt menetelmään liittyvät ominaispiirteet (Bias, 1991; Bias, 1994) ja niiden muun-
telumahdollisuudet (Riihiaho, 2000a; Riihiaho, 2002) on seuraavassa koottu yhteen (tau-
lukko 1). Tilannekohtaisesti on hyvä miettiä, miten soveltaa osallistavaa ryhmäläpikäyntiä.  

Taulukko 1: Yhteenveto osallistavan ryhmäläpikäynnin näkemyksistä (taulukon viisi ensimmäistä kohtaa  
mukailtu lähteestä Riihiaho, 2002). 

Alkuperäinen määritelmä Muutokset, tarkennukset ja laajennukset 

Asiantuntijoiden rooli 
Kaikki osallistujat, niin käyttäjät, suunnittelijat kuin 
käytettävyysasiantuntijatkin tekevät käytettävyys-
arvionsa osallistavan läpikäynnin aikana. 

Vain käyttäjät tekevät käytettävyysarviota osallistavan 
läpikäynnin aikana. Asiantuntijat tekevät omat 
käytettävyysarvionsa ennen läpikäyntiä ja keskittyvät 
läpikäynnissä käyttäjien havainnointiin. 

Tehtävien tekoon osallistuminen 

Arvioitava sovellus on uusi kaikille tehtävien tekoon 
osallistujille, myös asiantuntijoille.  

Arvioitava sovellus on uusi vain läpikäyntiin osallistuville 
käyttäjille ja vain he tekevät tehtäviä. 

Moderaattorien määrä 

Läpikäynnin kulkua ohjailee yksi moderaattori.  Kaksi moderaattoria jakaa tehtävät keskenään: toinen 
vastaa ennalta määritellyistä tehtävistä ja toinen ohjailee 
spontaania keskustelua. 

Vaihtoehtoisten polkujen tarjoaminen 

Kunkin tehtävän kohdalla on näytönkuvina vain 
suunnittelijoiden ennalta valitsema etenemispolku. 

Useita vaihtoehtoisia polkuja on saatavilla, joista jokainen 
voi valita itselleen sopivimman. 

Etenemisehdotusten esittelyjärjestys 

Suunnittelijoiden edustaja kertoo ensimmäisenä 
ennalta valitun etenemistavan, mutta kommentoi sitä 
vasta kuultuaan käyttäjien ehdotukset. 

Käyttäjät esittelevät ja perustelevat ensin valitsemansa 
etenemisehdotukset. Tämän jälkeen suunnittelijoiden 
edustaja kertoo polun, jota sovellus ainakin tukee.  

Tehtävien järjestys 

Ei määritelty järjestystä.  Aloitetaan yleensä helpommista tehtävistä ja siirrytään 
sitten vaikeampiin. 

Osallistujamäärä 

Määritelty vain minimivaatimus: yksi käyttäjä, yksi 
käytettävyysasiantuntija ja yksi suunnittelija.  

2-3 käyttäjää, 2 käytettävyysasiantuntijaa (molemmat 
moderaattoreina) ja 1-2 suunnittelijaa. 

Osallistujien sijoittelu 

Ei määritelty osallistujien sijoittelua.  Suunnittelijat pidetään poissa prototyyppien luota. 
Käytettävyyslaboratoriossa valvomotilassa voi olla 
tarkkailijoita. 

Tallennusmediat 

Ei määritelty tallennusmediaa. Videointi.  

Ideointitekniikat 

Uusia ideoita toivotaan vilkkaasta keskustelusta. Keskustelun ohella käyttäjät voivat muokata näytönkuvia 
tarralapuilla olevien käyttöliittymäelementtien avulla. 

Erityisesti kannattaa huomioida eri polkuvaihtoehdoista syntyvä paperimäärä. Se voi sovel-
luksen laajuudesta riippuen muodostua niin massiiviseksi, että tarvitaan asiantuntijoiden apua 
oikean näytönkuvan löytämiseen kullekin osallistujalle kussakin tilanteessa. Tällöin on 
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tarpeen käyttää kahta moderaattoria tai opettaa kaikki läpikäyntiin osallistuvat asiantuntijat 
auttamaan käyttäjää löytämään tarvitsemansa näytönkuvan. 

10.4. Osallistavan ryhmäläpikäynnin toteutus 
Seuraavassa kuvataan osallistavan ryhmäläpikäynnin toteuttaminen vaiheittain: esivalmis-
telut, itse läpikäyntitilanne ja kerätyn aineiston käsittely. 

10.4.1. Esivalmistelut 
Huolelliset esivalmistelut takaavat sen, että osallistavasta ryhmäläpikäynnistä saadaan hyö-
dyllistä ja käyttökelpoista aineistoa. Menetelmän kuvauksen yhteydessä kerrottiin käyttäjien 
valinnasta ja miten tärkeä siihen on kiinnittää huomiota. Eritasoiset käyttäjät voivat puhua 
tavallaan eri kieltä, joten eri käyttäjäryhmille voidaan omien läpikäyntien lisäksi tilanteesta 
riippuen tarvita myös omat skenaariot ja tehtävät. Näiden suunnitteluun on hyvä varata aikaa.  

Vaihtoehtoisten polkujen mallintamista näytönkuvin kannattaa harkita tilannekohtaisesti. 
Ainakaan harjoittelevan moderaattorin ei kannattane ottaa hoitaakseen vaihtoehtoisista 
poluista aiheutuvaa lisätyötä läpikäynnin ajaksi. Vaikka alkuperäisessä yhden polun mallissa 
osallistujat joutuvatkin keskeyttämään valitsemansa polun useita kertoja ja seuraamaan 
yhteistä polkua, ei se kuitenkaan tarkoita, ettei erilaisista valinnoista voida keskustella ja 
saada parannusehdotuksia niistä myös sovelluksen jatkokehitystä varten. 

10.4.2. Läpikäyntitilanne 
Eri käyttäjäryhmien läpikäynnit kannattaa järjestää noviiseista aloittaen. Jo järjestelyvaiheessa 
tälle ryhmälle kannattaa varata enemmän aikaa kysymyksille, niin alkuun kuin tehtävien teon 
yhteyteenkin. Osallistavassa ryhmäläpikäynnissä on tärkeä kuulla kaikentasoisten käyttäjä-
ryhmien kommentteja. Vaikka noviisit ja ekspertit ovatkin fyysisesti omissa läpikäyneissään, 
ei mikään estä liittämästä noviiseilla ilmenneitä ongelmia tai kysymyksiä anonyymisti keskus-
teluun myös eksperttien läpikäynnin yhteyteen. Koska osallistavassa ryhmäläpikäynnissä 
edetään jokaisen näytönkuvan kohdalla hitaimman osallistujan tahdissa, vähentää tausta-
muuttujien kartoitus ja käyttäjien ryhmittely eroja tehtävävaiheiden suoritusajoissa.  

Osallistavassa ryhmäläpikäynnissä ei tarvita toimivaa prototyyppiä, mutta jos prototyyppi tai 
sovelluksen aikaisempi versio on saatavilla, voidaan sen avulla antaa alussa yleiskuva sovel-
luksesta (Bias, 1994). Osallistujille voi kertoa jo etukäteen, että tehtävänannot ovat lyhyitä ja 
jokaisen näytönkuvan yhteydessä käyttäjälle tarjotaan kaikki tiedot, joita hän kyseistä tehtävä-
vaihetta tehdessään voi tarvita, esimerkiksi sovelluksen parametrit (Bias, 1991). Jos käyttäjä 
ei kuitenkaan osaa edetä tehtävän teossa itse pohtien tai apua kysyen, asiantuntijat voivat 
auttaa häntä eteenpäin (Riihiaho, 2002). 

Osallistujilta halutaan mahdollisimman yksityiskohtaisia etenemisehdotuksia, joten heille on 
hyvä kertoa, miten annettuihin kysymyksiin on tarkoitus vastata: ei ”Valitsen kolmannen 
alkion listalta”, vaan ”Painan ’nuoli alas’ –painiketta kaksi kertaa, jonka jälkeen painan 
’Enter’” (Bias, 1991). Osallistuja voi halutessaan myös ympyröidä käyttämänsä painikkeet 
(Riihiaho, 2002). Ennen läpikäynnin alkua on tärkeää muistuttaa osallistujia, varsinkin asian-
tuntijoita, käyttäjän roolin omaksumisen tärkeydestä (Bias, 1994). On myös hyvä muistuttaa, 
että suunnittelijoilta kannattaa kysyä arkailematta neuvoa ongelmakohtien ilmetessä. 
Vastaukset käyttäjien esittämiin kysymyksiin kerrotaan kaikkien kuulleen, koska sama 
kysymys saattaa olla useamman osallistujan mielessä.  

Kun osallistujat ovat selvillä tulevan läpikäynnin kulusta, voidaan aloittaa. Jokaisen tehtävän 
alussa osallistujille jaetaan materiaali, joka sisältää tehtävään liittyvät näytönkuvat. Osallistu-
jille kerrotaan itse tehtävä ja varmistetaan, että kaikki ovat ymmärtäneet sen. Jokaisessa 
tehtävävaiheessa eli jokaiseen näytönkuvaan liittyen toistetaan kohdat 1–3. 
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Kuva 2: Ryhmäläpikäynnin erään tehtävävaiheen tulos (Riihiaho, 2002).  

1. Osallistujia pyydetään itsenäisesti kirjoittamaan oma etenemisehdotuksensa näytön-
kuvaan mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja odottamaan kunnes kaikki ovat valmiita. 
Seuraavaa näytönkuvaa ei saa katsoa, eikä toisten tehtävien tekoon osallistuvien kanssa 
keskustella ennen kuin moderaattori antaa siihen luvan. 

2. Kun kaikki ovat valmiita, kertovat käyttäjät ensin etenemisehdotuksensa. Jos käyttäjien 
joukossa on sekä hiljaisia että puheliaita henkilöitä, on moderaattorin hyvä aloittaa 
keskustelu hiljaisten kanssa, jotta puheliaat eivät pääse liikaa hallitsemaan tilannetta. 
Tämän jälkeen tehtävien tekoon osallistuneet asiantuntijat kertovat omansa. Kun kaikkien 
etenemisehdotukset on kuultu, suunnittelijoiden edustaja kertoo sen toimintojen sarjan, 
jota sovellus ainakin tukee.  

3. Lopuksi keskustellaan eri vaihtoehdoista ja mahdollisesti esiin tulleista ongelmista. 
Jokaisen tehtävävaiheen päätteeksi kaikilla osallistujilla tulee olla selkeä kuva siitä, miten 
sovellus olisi tilanteessa oikeasti toiminut. (Bias, 1994; Riihiaho, 2002) 

Jokaisen tehtävän jälkeen voidaan keskustella, millaisena osallistujat tehtävän kokivat ja mikä 
mielikuva heille jäi sovelluksen käsitellyn osan käytettävyydestä. Osallistavan ryhmäläpi-
käynnin lopuksi voidaan tehdä tarkempaa selkoa kohdatuista käytettävyysongelmista ja niiden 
korjausehdotuksista. Lisäksi sovellusta koskevia yleisiä mielipiteitä voidaan selvittää joko 
keskustellen tai kyselylomakkeiden (ks. Vanhala, luku 2) avulla. (Riihiaho 2002) 

10.4.3. Aineiston analysointi ja raportointi 
Erityistä osallistavassa ryhmäläpikäynnissä on se, että havaittuihin käytettävyysongelmiin ke-
hitellään heti läpikäynnin aikana korjausehdotuksia käyttäjien kanssa. Erilaisista mielipiteistä 
ja ehdotuksista pyritään saman tien muodostamaan kokonaisuus, jonka pohjalta voi suoraan 
tehdä sovellukseen tarvittavia muutoksia. Läpikäyntitilanteesta jää näytönkuvien ja muistiin-
panojen lisäksi usein videonauha, jonka avulla tilanne voidaan käydä vielä uudelleen läpi.  

Kuva 2 on esimerkki näytönkuvasta, jonka käyttäjä on täyttänyt läpikäynnin aikana. Kauno-
kirjoitusfonttia mukaileva teksti ja painikkeiden ympäröinnit kuvaavat käyttäjän omia merkin-
töjä. Näytössä oikeasti ollut valintalista on esitetty oikealla alhaalla erillään varsinaisesta näy-
tönkuvasta, mutta kuitenkin samalla paperilla. Lähteessä ei kerrota, onko kyseessä oleva 
näytönkuva todellisesta osallistavasta ryhmäläpikäynnistä vai onko se keksitty esimerkki. 
Kysymykseksi jää myös se, miksi käyttäjä on kirjoittanut hakutavan viereen "Jätän tämän 
kentän koskematta". Koska käyttäjiltä halutaan läpikäynnissä mahdollisimman yksityis-
kohtaisia etenemisehdotuksia, voi ohjeistuksena olla ollut kommentoida myös ne kohdat, joita 
ei etenemisehdotuksessaan 
käytä. Näin voidaan ainakin 
olla varmoja käyttäjän ha-
vainneen myös nämä mah-
dollisuudet. Kaiken kattava 
kommentointi kuitenkin pi-
dentää tehtävävaiheita. Se, 
mitä käyttäjä on havainnut ja 
mitä ei, voitaneen selvittää 
myös suoraan yhteisessä kes-
kustelussa. 

Osallistavasta ryhmäläpi-
käynnistä saadun aineiston 
analysoinnista tai raportoin-
nista ei ole julkaistu ohjeita, 
joten menetelmän käyttäjä 
joutuu itse pohtimaan, millä 
tavoin kerätystä aineistosta 
saa eniten irti.  
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10.5. Menetelmän edut ja rajoitukset  
Osallistava ryhmäläpikäynti on hyödyllinen osa osallistavaa suunnittelua, mutta koko tuote-
kehitysprosessia ajatellen se tarvitsee rinnalleen myös muita menetelmiä. Seuraavassa 
esitellään tiivistetysti osallistavan ryhmäläpikäynnin edut ja rajoitukset. 

Osallistavan ryhmäläpikäynnin edut 
 Käyttöalueen todellisilta asiantuntijoilta eli loppukäyttäjiltä saadaan tietoa.  
 Dialogi erityisesti suunnittelijoiden ja käyttäjien välillä mahdollistuu.  
 Suunnittelijat oppivat ymmärtämään käyttäjän näkökulmaa ja käytettävyyden merkitystä. 
 Materiaaliksi tarvittavien näytönkuvien valmistus on helppoa ja nopeaa.  
 Näytönkuvien avulla kaikki osallistuvat tehtävien tekoon samoista lähtökohdista. 
 Annettujen tehtävien ymmärtäminen voidaan varmistaa käyttäjiltä itseltään.  
 Keskustelussa voidaan selvittää olivatko oikeat ratkaisut arvauksia tai kokeiluja.  
 Käytettävyysongelmia havaitaan jo ennen toimivien prototyyppien rakentamista.  
 Havaittuihin käytettävyysongelmiin voidaan keskustelussa miettiä parannusehdotuksia. 

Osallistavan ryhmäläpikäynnin rajoitukset 
 Mukaan valittavien edustavien käyttäjäryhmien rekrytointi vie aikaa. 
 Dialogin onnistuminen vaatii kokeneen moderaattorin ja hyvän etukäteissuunnittelun. 
 Tehtävät ovat aikaa vieviä ja vain muutama tärkeimmäksi havaittu voidaan käydä läpi.   
 Kaikesta käyttäjien toiminnasta ei saada tietoa, koska käytössä ei ole toimivaa sovellusta. 
 Kaikkia toimintoja ja vaihtoehtoisia polkuja ei voida tukea näytönkuvin.  

 
Monet osallistavan ryhmäläpikäynnin edut liittyvät käyttäjien mukanaoloon, mutta se myös 
tekee menetelmästä raskaamman. Ilman käyttäjää tehtävät läpikäynnit (Ranne, luku 9) tai 
asiantuntija-arvioinnit (Korvenranta, luku 8) ovat kevyempiä menetelmiä, joilla voi pohjustaa 
osallistavaa ryhmäläpikäyntiä. Osallistavan ryhmäläpikäynnin on todettu olevan hyödyllinen 
täydennys käytettävyystestaukseen ja voivan aikataulultaan tiukoissa projekteissa jopa 
korvata sen (Bias, 1994). Tähän kannattaa kuitenkin suhtautua varauksellisesti, sillä osallis-
tavan ryhmäläpikäynnin rajoittuminen pelkkiin näytönkuviin muodostaa tiettyjä ongelmia 
käytettävyystestaukseen verrattuna. Osallistavan läpikäynnin keskustelevan luonteen vuoksi 
tehtävien suoritusaikoja, opittavuutta tai muistettavuutta ei voida mitata. Jos toimiva proto-
tyyppi on käytettävissä, kannattaa vakavasti harkita käytettävyystestausta. 

10.6. Osallistavia läpikäyntejä ja muita osallistavia menetelmiä 
Osallistavan suunnittelun (Participatory Design) piirissä on monia menetelmiä asiantuntijoi-
den ja käyttäjien – myös erityisesti suunnittelijoiden ja käyttäjien – välisen dialogin mahdol-
listamiseksi. Eräs merkittävä ero tässä luvussa esiteltyyn osallistavaan ryhmäläpikäyntiin on 
se, että käyttäjät eivät aina vain käytä sovellusta keskustellen ja kommentoiden, vaan jopa 
tuottaen itse materiaalia (esim. Muller, 2003). Seuraavaksi esitellään muutama näistä. 

10.6.1. Vapaa läpikäynti 
Vapaa läpikäynti (Informal Walkthrough) on käytettävyystestistä ja tilannetutkimuksesta 
johdettu menetelmämuunnelma, joka vaatii prototyypin tai valmiin sovelluksen. Sovelluksen 
konseptin tulee olla käyttäjälle tuttu. Käyttäjälle ei anneta ennalta määriteltyjä kysymyksiä 
kuten perinteisessä käytettävyystestissä, vaan käyttäjä tutustuu sovellukseen vapaasti omassa 
tahdissaan ja haluamassaan järjestyksessä, kommentoiden ja ääneenajatellen. Moderaattorin 
päätehtävä on havainnoida käyttäjää, mutta hän voi myös halutessaan keskeyttää käyttäjän 
kysyäkseen tältä jotain. (Riihiaho, 2000a) Lähellä vapaata läpikäyntiä on menetelmä, johon 
joskus viitataan epämuodollisena käytettävyystestauksena – tarkemmin luvussa 13 (Koski-
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nen). Myös tilannetutkimuksen demonstraatio (Heikkilä, luku 6) lähenee vapaata läpikäyntiä 
sillä erotuksella, että demonstraatiossa käyttäjät itse tuottavat aineistoa läpikäyntiä varten ja 
rekonstruoivat jo eletyn tilanteen. Tähän ei tarvita prototyyppejä tai valmiita sovelluksia. 

Osittain toimivaa prototyyppiä arvioitaessa sovelluksen kehittäjien täytyy toimia moderaatto-
rina, koska yleensä vain he osaavat korjata mahdollisesti ilmenevät viat nopeasti. Ongelmana 
tässä tilanteessa on se, että sovelluksen kehittämiseen osallistuneiden asiantuntijoiden voi olla 
vaikeaa pysytellä taustalla ja olla esittämättä omia mielipiteitään sovelluksesta käyttäjälle. 
(Riihiaho, 2000a) Ongelmassa auttanee sama ohje kuin osallistavaan ryhmäläpikäyntiin osal-
listuvien suunnittelijoiden kohdalla: suunnittelijoiden neutraali asennoituminen tulee varmis-
taa ennalta ja tarvittaessa painottaa heille läpikäynnistä saatavien käyttäjien kommenttien ja 
mahdollisen kritiikin arvokkuutta tuotekehityksen kannalta. 

Vapaa läpikäynti on hyvä menetelmä kun halutaan selvittää kuinka intuitiivinen ja helposti 
opittava jokin sovellus on. Sitä on käytetty esimerkiksi television kautta toimivan news-on-
demand –palvelun arviointiin. Perinteisessä käytettävyystestissä käyttäjälle annettavat tehtä-
vät paljastaisivat väistämättä sen, että palvelu tarjoavaa tehtäviin tarvittavat ominaisuudet. Jos 
käyttäjä ei vapaassa läpikäynnissä löydä jotain ominaisuutta, voidaan sen olettaa olevan 
käyttäjän kannalta ei-haluttu tai hän ei yhdistä ominaisuuden käyttömahdollisuutta palveluun. 
Moderaattorilla on aina lista sovelluksen ominaisuuksista (kuva 3). Listasta on ympyröity 
kohdat, joiden yhteydessä asiantuntijat omien tarkistustensa mukaan olettavat ilmenevän 
ongelmia ja joista he erityisesti haluavat käyttäjältä kommentteja. (Riihiaho, 2000a)  

Käyttäjän tutkiessa sovellusta vapaasti moderaattori merkitsee käsitellyt ominaisuudet listaan 
(Riihiaho, 2000a). Jos käyttäjän lopetettua sovelluksen läpikäymisen listalla on vielä merkit-
semättömiä kohtia, joista nimenomaan haluttiin käyttäjältä kommentteja, voi moderaattori 
pienin vihjein tai suorin tehtävin ohjata käyttäjän tutustumaan vielä näihin ominaisuuksiin 
(Riihiaho, 2000b). Monimutkaisissa sovelluksissa lista luonnollisesti pitenee ja moderaattorin 
tehtävä vaikeutuu. Tällöin eräs ratkaisu voisi olla listata vain ne ominaisuudet, joista käyttä-
jältä erityisesti halutaan kommentteja ja näin helpottaa testin aikaisten muistiinpanojen teke-
mistä. Käytettävyystutkimuksen kannalta voi olla kuitenkin olennaista kerätä aineistoa myös 
muiden kuin listalla olevien kriittisten ominaisuuksien kohdalta, ja siksi läpikäyntitilanne 
kannattaa videoida. Näin esille tulleisiin asioihin voidaan palata myös jälkeenpäin. 

10.6.2. Visuaalinen läpikäynti 
Visuaalisen läpikäynnin (Visual Walkthrough)  tavoite on ymmärtää, miten käyttäjä jäsentää 
sovellusta: miten hän ymmärtää visuaalisia viestejä, mitä yksiköitä tai ryhmiä hän sovelluk-
sessa havaitsee ja missä järjestyksessä, sekä mitä termejä hän käyttää kuvaillessaan sovellusta 
ja sen ominaisuuksia. Visuaalisessa läpikäynnissä moderaattori siis kehottaa käyttäjää 
kuvailemaan sanallisesti näkemäänsä näytöltä ja pohtimaan erilaisten toimintojen merki-
tyksiä. Menetelmää käytetään käytettävyystestin alussa ennen ensimmäistä testitehtävää. Jos 

Kuva 3: Moderaattorin sovelluksen toiminnoista kokoama tarkastuslista (Riihiaho 2000a). 
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käyttäjä ei omaehtoisesti kommentoi kaikkea, mikä moderaattori haluaisi, voi moderaattori 
kysyä suoraan kommentteja. Visuaalisen läpikäynnin lopuksi käyttäjältä voidaan lisäksi 
kysyä, miten hän alkaisi sovelluksen käyttämisen. Opittavuutta ja suoritusaikoja ei voida 
luotettavasti mitata visuaalisen läpikäynnin jälkeisessä käytettävyystestissä, koska käyttäjälle 
on jo muodostunut mielikuva sovelluksesta. (Riihiaho, 2000a)  

Läpikäynti-sanan käytön voisi tässä yhteydessä asettaa hieman kyseenalaiseksi, koska sillä 
tarkoitetaan muissa yhteyksissä pitempikestoisia tilanteita. Toisaalta visuaalista läpikäyntiä 
voisi toteuttaa edellä esitellyn vapaan läpikäynnin muunnelmana. Muunnelmassa käyttäjä 
tutustuisi vapaasti sovellukseen, mutta moderaattori ohjeistaisi käyttäjää kiinnittämään 
huomiota erityisesti visuaalisten asioiden ääneenajatteluun.  

10.6.3. Tilannesidonnainen läpikäynti 
Tilannesidonnainen läpikäynti (Contextual Walkthrough)  perustuu tilannetutkimukseen, josta 
tarkemmin luvussa 6 (Heikkilä). Tilannesidonnaisella läpikäynnillä on arvioitu esimerkiksi 
puhelinpalvelujärjestelmää. Tällaisessa tilanteessa tehtävän keskeyttäminen tai ääneenajattelu 
eivät ole mahdollisia, koska tehtävänannot tulevat puhelujen kautta suoraan asiakkailta. Käyt-
täjää tarkkaileva käytettävyysasiantuntija tai asiantuntijapari keskittyy siis havainnoimaan ja 
tekemään muistiinpanoja. Kun käyttäjällä on puhelujen lomassa riittävät tauot, käydään 
menneet tilanteet läpi. Käyttäjä kertoo mitä tilanteissa hänen mielestään tapahtui ja käytettä-
vyysasiantuntijat voivat muistiinpanojensa avulla kysellä asioita käyttäjältä. Jos varsinaisen 
arvioitavan tilanteen jälkeen menee kauan aikaa ennen kuin läpikäynti voidaan tehdä, käydään 
tilanne läpi videotallenteen avulla. (Riihiaho, 2000b) 

10.6.4. Osallistava heuristinen arviointi 
Osallistava heuristinen arviointi (Participatory Heuristic Evaluation) on kehitetty asiantunti-
joiden yksin tai ryhmässä tekemästä heuristisesta arvioinnista, josta kerrotaan luvussa 8 
(Korvenranta). Tässä menetelmässä asiantuntijoille tarkoitettuihin heuristiikkoihin on lisätty 
uusia heuristiikkoja ja olemassa olevien heuristiikkojen kieliasua on muutettu niin, että asiaan 
perehtymätön ymmärtää niitä helpommin. Vaikka heuristisen arvioinnin lisäarvo on ollut 
juuri sen riippumattomuus käyttäjien hankkimisen hankaluudesta ja kalleudesta, on huomattu 
että joskus käyttäjiä voi kuulua jopa tuotekehitysryhmään. Tällöin käyttäjät todellisen työalan 
asiantuntijoina (Work-Domain Experts) ovat arvokas lisä asiantuntijoiden tekemiin arvioin-
teihin. Osallistavassa heuristisessa arvioinnissa käytetään yleensä heuristisesta arvioinnista 
tuttuja heuristiikkoja tai skenaarioita. (Muller et al., 1998)  

Osallistava heuristinen arviointi voidaan toteuttaa myös vapaammin keskustellen (Muller et 
al., 1998), jolloin menetelmällinen ero osallistavaan ryhmäläpikäyntiin hämärtyy. Tässä 
yhteydessä on hyvä palata luvun alussa olleisiin pohdintoihin läpikäyntimenetelmien nimien 
epäselvyydestä ja toisaalta läpikäynti-sanan laajentamisesta. Luvussa 19 (Perälä) esitellään 
heuristisesta arvioinnista ja kognitiivisesta läpikäynnistä kehitetty heuristinen läpikäynti. 
Tämän ajatuksen pohjalta osallistava heuristinen arviointi voisi siis kuvaavammin olla osallis-
tava heuristinen läpikäynti. Tällöin tosin edellä mainitun heuristisen läpikäynninkin pitäisi 
olla heuristinen kognitiivinen läpikäynti. 

10.6.5. Ohjelmistoja osallistavien läpikäyntien tukemiseen 
Ohjelmallisilla ratkaisuilla voidaan lisätä osallistavien läpikäyntitilanteiden tehokkuutta, mut-
ta selkeyden vuoksi tällöin ei enää pitäisi puhua osallistavasta ryhmäläpikäynnistä tai edes sen 
muunnelmista, koska edellä on nimenomaan painotettu, että sovellusta arvioidaan osallista-
vassa ryhmäläpikäynnissä näytönkuvin. Läpikäynti yläkäsitteenä lienee kyllä tässäkin yhtey-
dessä paikallaan, mutta samalla tulisi pyrkiä korostamaan myös tekniikan suurempaa roolia. 

Vuorovaikutteisessa, osallistavassa kuvakäsikirjoitusläpikäynnissä (Collaborative Interactive 
Storyboard Prototyping, CISP)  käytetään luonnostelusovellusta, jonka avulla käyttöliittymän 
pääpiirteet hahmotellaan käyttäen apuna erilaisia ohjelmassa tarjottuja peruskontrolleja ja -
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näyttöjä. Sovelluksessa voidaan simuloida todellista toiminnallisuutta toteutusongelmista 
välittämättä käyden läpi suunnittelijan laatimaa kuvallista käsikirjoitusta (storyboard) eli 
hahmotelmaa suorituksen etenemisestä. Menetelmää on käytetty esimerkiksi videoiden 
ohjauspaneelin käyttöliittymäsuunnitteluun. Käyttäjä tekee annettuja tehtäviä yksinään 
luonnostelusovelluksella. Menetelmän hyöty verrattuna esimerkiksi videoitavaan  käytettä-
vyystestiin on se, että CISP pystyy identifioimaan jokaisen käyttäjän valinnan ja toiminnon. 
Aineisto tallentuu CISP:iin ja on myöhemmin suunnittelijan ja käyttäjän yhdessä katsot-
tavissa. Tehtävien teon jälkeen suunnittelija ja käyttäjä keskustelevat yhdessä tehtävien teon 
eri vaiheista kerätyn materiaalin avulla. Tarkoitus on lyhentää myös iteraatiokierrosten aikaa, 
joten lopuksi käyttäjä saa tehdä haluamiaan muutoksia käyttöliittymäluonnokseen. Myös 
erilaisten suunnitteluvaihtoehtojen luonti ja vertailu on helppoa. (Madsen & Aiken, 1993) 

Myös ryhmille tarkoitettuja päätöksenteko-ohjelmistoja on hyödynnetty osallistavissa läpi-
käynneissä. Esimerkiksi TeamFocus-ohjelmisto mahdollistaa monen käyttäjän samanaikaisen 
aineiston syötön anonyymisti. Eräässä tutkimuksessa (Zack, 1994) vertailtiin käytettävyys-
testiä ja osallistavaa TeamFocus-läpikäyntiä niiden vaatiman ajan suhteen. Läpikäyntiin osal-
listui 25 henkilöä, joiden osallistuminen käytettävyystestiin olisi vienyt yli kahdeksan kertaa 
pidemmän ajan kuin mitä osallistavaan läpikäyntiin. Skenaarioiden ja tehtävien suunnittelu 
vei kuitenkin noin kolme kertaa kauemmin kuin käytettävyystestin yhteydessä. Mukana oli 
kolme käyttäjäryhmää ja kullakin oli kahdeksan omaa tehtävää. Näytönkuviin verrattuna tek-
nisesti tuetulla osallistavalla läpikäynnillä mahdollistettiin käyttäjille laajempi tutustuminen 
sovellukseen. Kuitenkin käyttäjät, jotka olivat aikaisemmin osallistuneet perinteiseen käytet-
tävyystestiin, toivoivat, että olisivat voineet tutustua sovellukseen vielä kokonaisvaltai-
semmin. Näin he olisivat mielestään voineet antaa parempaa palautetta. Tulevaisuudessa 
kannettavien tietokoneiden ja langattomien verkkojen kehittymisen uskotaan mahdollistavan 
edelleen kustannussäästöjä suoraan kentällä tehtävien osallistavien läpikäyntien muodossa. 

10.7. Yhteenveto 
Koska osallistavaa ryhmäläpikäyntiä ei ole vielä laajemmin käytetty käytettävyyden arvioin-
nissa (tai ainakaan tutkimuksia ei ole raportoitu), odottavat monet kysymykset vielä vastaus-
taan: Miten paljon käyttäjiä osallistavassa ryhmäläpikäynnissä pitää olla, että määrä on optimi 
löydettyjen käytettävyysongelmien ja käytettyjen resurssien suhteen? Miten paljon yksittäisen 
käyttäjän mielipiteisiin voi luottaa ennustettaessa koko loppukäyttäjäjoukon kohtaamia ongel-
mia? Tilanteessa, jossa resursseja ei tarvitse säästellä, kuinka monta osallistavaa ryhmäläpi-
käyntiä kannattaa järjestää? Nämä kysymykset jäävät odottamaan lisätutkimusta ja käytännön 
toteutuskokeiluja. Nähtäväksi jää myös se, vakiintuuko menetelmä nimeltään osallistavaksi 
ryhmäläpikäynniksi. 

Osallistava ryhmäläpikäynti antaa kuitenkin jo tällaisenaan selkeää lisäarvoa tuotekehityspro-
sessiin mahdollistamalla suunnittelijoiden ja käyttäjien välisen keskustelun. Dialogi osapuol-
ten välillä ei synny automaattisesti, vaan käytettävyysasiantuntijoita tarvitaan taustalle vuoro-
vaikutuksen alullepanevaksi voimaksi. Myös näytönkuvien teknistä eriarvoisuutta tasoittava 
vaikutus on ilmeinen. Tuskin taitavinkaan moderaattorina toimiva käytettävyysasiantuntija 
pystyisi luomaan niin vuorovaikutteista ja idearikasta keskustelua tilanteessa, jossa jokainen 
osallistuja tutkisi sovellusta esimerkiksi käytettävyystestauksen tapaan tietokoneen näytöltä. 

 

Sanna Kotkaluoto, fil. yo. Aloitin opiskeluni Tampereen yliopiston tietojen-
käsittelytieteiden laitoksella syksyllä 2001 ja aika pian pääaineeksi tarkentui 
nimenomaan vuorovaikutteinen teknologia. Näkökulmaa olen pyrkinyt 
laajentamaan myös psykologian, hypermedian ja kasvatustieteiden sivuaine-
opintojen parissa. Erityinen kiinnostuksen alue ovat verkko-oppimisympäristöt. 
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11Ryhmäohjelmien 
käytettävyysarviointi 

Ilona Lindfors 

Ryhmätyötä tukemaan tarkoitettujen ohjelmien arviointi tuotekehityksen alkupuolella 
on ollut ongelmallista, sillä tähän tarkoitukseen sopivia menetelmiä ei ole ollut saata-
villa. Ainoana vaihtoehtona on ollut tehdä kenttätutkimuksia valmiilla ohjelmistoilla, 
mutta tämä on kallista ja aikaa vievää, eikä onnistu prototyyppivaiheessa. Ryhmä-
ohjelmaläpikäynti ja ryhmäohjelmien heuristinen arviointi on kehitetty korjaamaan 
tämä puute. Näiden kevennettyjen arviointimenetelmien avulla on mahdollista 
arvioida tuotteen käytettävyyttä jo suunnitteluvaiheessa sekä tuotekehityksen alku-
vaiheessa. Ryhmäohjelmien heuristinen arviointi on kehitetty Nielsenin heuristisen 
arviointimenetelmän pohjalta ja lukuun ottamatta käytettäviä heuristiikkoja se 
toimiikin vastaavasti. Ryhmäohjelmaläpikäynti puolestaan on kehitetty kognitiivisen 
läpikäynnin pohjalta. Tässä menetelmässä tärkeä osa on tehtäväanalyysillä, jonka 
avulla konteksti saadaan mukaan arviointiin. Näiden kevennettyjen käytettävyyden 
arviointimenetelmien etuna on se, että ne ovat edullisia suorittaa eivätkä ne vaadi 
paljon aikaa. Nämä menetelmät eivät kuitenkaan pyri korvaamaan kenttätutkimusta, 
sillä niiden avulla ei voida löytää kaikkia niitä ongelmia, joita todellisessa ryhmätyö-
tilanteessa saattaa tulla eteen. Kevennettyjen menetelmien avulla ohjelmista saadaan 
karsittua suurimmat ongelmat jo ennen kuin tuotteen käytettävyyttä tutkitaan todelli-
sissa käyttötilanteissa. 

11  

11.1. Johdanto 
Ryhmäohjelmat  (groupware applications) ovat tietokonepohjaisia järjestelmiä, jotka tukevat 
yhteiseen tehtävään sitoutuneen ihmisryhmän toimintaa ja tarjoavat käyttöliittymän jaettuun 
ympäristöön (Ellis et al., 1991). Monille varmasti tutuin ryhmäohjelma on sähköposti. Sähkö-
posti mahdollistaa kommunikoinnin ryhmän jäsenten välillä ja sen kautta voi myös jakaa 
tiedostoja lähettämällä niitä liitteinä. Sähköpostin tarjoama tuki ryhmätyölle on kuitenkin 
melko rajallinen. Monipuolisempaa tukea ryhmätyölle tarjoavat esimerkiksi erilaiset jaetun 
työtilan (shared workspace) sisältävät ohjelmat kuten verkko-oppimisympäristö WebCT, 
jonka avulla on muun muassa mahdollista jakaa oppimateriaalia, palauttaa tehtäviä ja käydä 
keskustelua joko chatissa tai keskustelupalstalla (WebCT, 2004). 

Ryhmäohjelmat ovat olleet käytettävyyden tutkimisen kannalta ongelmallisia, sillä niiden 
arvioinnissa on voitu käyttää lähinnä vain kenttätutkimuksen menetelmiä, kuten käyttäjien 
tarkkailua työympäristössä ja haastatteluja. Tämän kaltainen tutkimus on kuitenkin kallista ja 
aikaa vievää ja sitä voidaan hyödyntää vasta, kun tuote on jo valmis. Ryhmäohjelmien 
kohdalla ovat puuttuneet kokonaan keinot arvioida käytettävyyttä jo tuotekehityksen aikai-
semmassa vaiheessa. Monien ryhmäohjelmien kohdalla käytettävyyttä ei ole tutkittu lainkaan 
(Pinelle & Gutwin, 2000). Käytettävyysongelmat ovatkin olleet yksi syy siihen, miksi monien 
ryhmäohjelmien käyttöönotto on epäonnistunut (Grudin, 1994a). 
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Perinteiset käytettävyystutkimuksen menetelmät eivät sellaisenaan sovi ryhmäohjelmien 
arviointiin, sillä ne keskittyvät tehtävätyöhön (taskwork) eli siihen, mitä tekoja tarvitaan 
tehtävän suorittamiseen.  Ryhmäohjelmien käytettävyys on kuitenkin pitkälti sitä, kuinka 
hyvin tuetaan tiimityötä (teamwork) eli sitä, miten työ saadaan suoritettua ryhmässä.  Näitä 
tiimityössä esiintyviä ongelmia eivät perinteiset käytettävyystutkimuksen menetelmät kata. 
(Baker et al., 2002; Pinelle et al., 2003)  

Viime vuosina sekä heuristisesta arvioinnista (Korvenranta, luku 8) että kognitiivisesta läpi-
käynnistä (Ranne, luku 9) on muokattu menetelmät, joiden avulla voidaan arvioida ryhmä-
ohjelmien käytettävyyttä. Ryhmäohjelmien heuristisen arvioinnin perustana ovat yhteistyön 
perusmekanismit (mechanics of collaboration) – joukko tiimityössä  tarvittavia kommuni-
koinnin ja työtapojen perusoperaatioita. Ryhmäohjelmaläpikäynti puolestaan tarvitsee tuek-
seen mallinnuksen reaalimaailman työstä. Tämä mallinnus voidaan tehdä esimerkiksi CUA-
kuvausmenetelmällä eli yhteistyön käytettävyysanalyysin (Collaboration Usability Analysis) 
avulla.  

Tässä luvussa kuvataan aluksi ryhmäohjelmien kenttää ja esitellään siihen kuuluvia moni-
muotoisia ryhmän toimintaa jollakin tavalla tukevia ohjelmia. Pääpaino on kuitenkin keven-
netyissä arviointimenetelmissä, joita lopuksi myös verrataan muihin menetelmiin. 

11.2. Erilaisia ryhmäohjelmia ja niiden arvioinnin haasteita 
Erilaisia ryhmätyötä tukevia ohjelmistotyyppejä ovat viestijärjestelmät, monen käyttäjän 
editorit, ryhmän päätöksentekoa tukevat järjestelmät ja elektroniset kokoushuoneet, tietokone-
neuvottelut sekä koordinaatiojärjestelmät. (Ellis et al., 1991) Näitä ryhmäohjelmia voidaan 
jaotella eri luokkiin sen mukaan, onko niiden käyttö synkronista vai asynkronista ja ovatko 
ryhmän jäsenet samassa paikassa vai eri paikoissa. Tämän luokittelun perusteella ryhmä-
ohjelmat jakautuvat yhdeksään ryhmään. Taulukkoon 1 on koottu esimerkit näihin eri luok-
kiin kuuluvista ohjelmista. (Grudin, 1994b)   

Taulukko 1: Ryhmäohjelmien luokittelu (Grudin, 1994b). 

 samanaikainen eri aikoina eri aikoina satunnaisesti 

sama paikka kokoushuoneet ja -tuki työvuorot ryhmähuoneet 

eri paikka, määritelty etäkokoukset sähköposti yhteiskirjoittaminen 

eri paikka, ei tiedossa tietokonekokoukset sähköiset ilmoitustaulut asianhallinta 

Ryhmäohjelmien moninaisuus vaikuttaa myös niiden arviointiin. Luonnollisestikaan kaikki 
arviointimenetelmät eivät sovi kaikentyyppisille ryhmäohjelmille. Myöhemmin esiteltävät 
ryhmäohjelmien heuristinen arviointi ja ryhmäohjelmaläpikäynti on suunnattu lähinnä jaetun 
työtilan sisältävien ryhmäohjelmien arviointiin. Reaalimaailmassa jaetuilla työtiloilla on suuri 
merkitys ryhmätyöskentelyssä ja nämä jaetut työtilat ovat varmasti jokaiselle tuttuja. Pinelle 
ja muut (2003) antavat esimerkkeinä reaalimaailman jaetuista työtiloista toimiston itsessään, 
pöytätason sekä yhteiset dokumentit. Toimistossa ihmiset voivat helposti havaita vihjeitä 
toisten läsnäolosta, esimerkiksi nähdä ihmisten liikkuvan ja kuulla heidän keskustelujaan. 
Pöytätaso voi toimia jaettuna työtilana siten, että joku ryhmän jäsen voi jättää siihen vaikkapa 
muistilapun, johon on kirjannut viestin työtoverilleen. Dokumentit itsessään voivat toimia 
vastaavasti jaettuna työtilana esimerkiksi silloin kun kaksi ryhmän jäsentä tutkii samaa 
dokumenttia ja tekee siihen merkintöjä. Kuten näistä esimerkeistä käy ilmi, ovat jaetut työtilat 
keskeisiä ryhmätyössä. Elektronisia järjestelmiä suunniteltaessa onkin pyritty luomaan 
välineitä, jotka mahdollistaisivat tämänkaltaiset toiminnot myös tietokonemaailmassa.  

Elektroninen jaettu työtila tarjoaa virtuaalisen paikan, jossa ryhmä voi työskennellä, sekä 
välineet työn suorittamiseen ja ryhmän jäsenten väliseen kommunikointiin. Monipuolisimmat 
ohjelmat sisältävät usein esimerkiksi mahdollisuuden erityyppisten tiedostojen tallentamiseen 
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ja jakamiseen. Lisäksi niissä on mahdollista yhdessä muokata dokumentteja, joskus jopa 
samanaikaisesti. Tavallisesti ne tarjoavat välineet kommunikointiin keskustelupalstojen ja 
chat-ohjelman avulla, ja tietoa muiden ryhmän jäsenten toimista (sekä järjestelmän lokin 
muodossa että nykyhetkessä) ja läsnäolosta. (Andriessen, 2003; Farshchian, 1999)  Tällaisia 
ominaisuuksia on esimerkiksi jo aiemmin mainitussa WebCT-ohjelmassa.  

Myös TeamWave Work-
place (kuva 1) sisältää 
välineitä ryhmän yhteistä 
työtä varten, ja työtila voi-
daan jakaa virtuaalisiin 
huoneisiin, joissa työhön 
osallistujat voivat liikkua. 
Ohjelma näyttää, missä 
huoneessa paikallaolevat 
henkilöt ovat, sekä kertoo, 
milloin he viimeksi ovat 
olleet aktiivisia. Työtila ei 
tue WYSIWIS (What You 
See Is What I see) –peri-
aatetta, vaan jokaisella voi 
olla eri kohta työtilasta 
näkyvillä ja työn alla 
oman tietokoneen näytös-
sä. Siten ohjelman tulee 
tukea samanaikaista työtä 
tarjoamalla tietoa myös 
siitä, missä kohdassa työ-
tilaa itse kukin tällä het-
kellä on. Tämä tieto on 
pakattu näytön vasempaan 
alalaitaan, jossa on tutka-
näkymä näkyvän työtilan sisällöstä ja siellä olevista yhteistyökumppaneista pieninä pisteinä. 

Pinelle ja Gutwin (2000) kävivät läpi 45 ryhmäohjelmia käsittelevää tutkimusta ja tarkasteli-
vat, miten näissä artikkeleissa ohjelmia oli arvioitu. Kuten jo edellä mainittiin, monia ohjel-
mia ei ole arvioitu lainkaan. Pinellen ja Gutwinin mukaan yleisimmät ryhmäohjelmien 
arvioinnissa käytetyt menetelmät ovat kenttätutkimukset sekä laboratoriokokeet.. He jaotte-
livat tutkimukset neljään ryhmään (taulukko 2). Aidossa kenttätutkimuksessa tutkija ei mani-
puloi tutkimuskohdettaan millään tavalla Esimerkiksi työyhteisö saa uuden ohjelman, jonka 
käyttöönottoa ja käyttöä tutkija tarkkailee muuten siihen vaikuttamatta. Jos tiedonkeruussa. 
kerätään aineistoa muuttamalla olosuhteita kentällä, kyseessä on kenttäkoe; tutkija manipuloi 
tilannetta saadakseen lisätietoa. Laboratoriokokeessa manipulointi on tietysti tarkinta, jotta 
kokeesta voidaan tehdä päätelmiä kokeellisen tutkimuksen tapaan. Eksploratiivinen tutkimus 
puolestaan kartoittaa tilannetta; se voi olla esivaihe muunlaiselle tutkimukselle. 
Taulukko 2: Arvioinnin tyypit  (Pinelle & Gutwin, 2000).    

Käsittely 

tiukka  minimaalinen/ei lainkaan 

luonnollinen 
työympäristö 

kenttäkoe Kenttätutkimus 
Tapaustutkimus Puitteet 

arvioinnille  kontrolloidut 
olosuhteet 

laboratoriokoe eksploratiivinen tutkimus 

Ryhmäohjelmien laboratoriotestaus on ongelmallista, sillä useiden käyttäjien tarkkailu saman-
aikaisesti vaatii useita tarkkailijoita, jotta jokaisen käyttäjän tekemisistä saataisiin käsitys. 

 
   Kuva 1: Jaetun työtilan ryhmäohjelma Teamwave Workplace (Steves et al., 2001). 
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Lisäksi ongelmia saattaa tuottaa tilanteiden tallentaminen videolle, sillä esimerkiksi kahdella 
tai useammalla kameralla kuvatessa on vaikea tietää, mitkä asiat eri nauhoilla tapahtuivat 
samanaikaisesti. Kentällä tapahtuvassa tutkimuksessa puolestaan on ongelmana se, että niiden 
suorittaminen vaatii paljon aikaa ja vaivaa. Näin ollen vaikka esimerkiksi etnografian 
(Vuorinen, luku 5) avulla voidaan tutkia ryhmien toimintaa, kestää tiedonkeruu ja saadun 
aineiston analyysi niin pitkään, ettei tällaisen tutkimuksen tekemiseen useinkaan ole 
resursseja.  

Ryhmäohjelmia voidaan arvioida myös perinteisillä yhden käyttäjän sovellusten arviointiin 
tarkoitetuilla menetelmillä, mutta niillä löydetään vain ns. tavalliset käytettävyysongelmat, 
kuten esimerkiksi painikkeiden huono nimeäminen tai tarjolla olevien toimintojen 
näkymättömyys käyttäjälle. Tietysti tällaiset käytettävyysongelmat voivat aiheuttaa ongelma-
tilanteita ryhmätyöskentelyssä. Esimerkiksi Stevesin ja muiden (2001) tutkimuksessa käyttä-
jillä oli vaikeuksia muuttaa kirjoitustaulun ominaisuuksia, mikä puolestaan teki kommuni-
koinnin kirjoitustaulun avulla kömpelöksi.  

Pinelle ja muut (2003) määrittelevät ryhmäohjelmien käytettävyyden olevan se laajuus, jolla 
ohjelma mahdollistaa tietyn ryhmän tehokkaan ja tyydyttävän työskentelyn tietyssä tilan-
teessa. Kuitenkin ryhmäohjelmien menestykseen tai epäonnistumiseen vaikuttavat monet 
muutkin tekijät kuin se, onko ohjelman käyttöliittymä selkeä ja hyvä. Ryhmäohjelmien 
kannalta merkittäviä ovat sosiaaliset ja organisaatioon liittyvät tekijät. Tällaisista ongelmista 
Grudin (1994a) mainitsee esimerkiksi työn ja hyödyn epäsuhdan (ryhmäohjelmat vaativat 
työtä ihmisiltä, jotka eivät hyödy ohjelman käytöstä) sekä kriittisen massan ongelman 
(ryhmäohjelma on hyödyllinen vasta, kun tietty määrä ihmisiä on alkanut käyttää sitä). 

11.3. Yhteistyön perusmekanismit 
Pinellen ja muiden (2003) mukaan ryhmätyöskentelyssä on olemassa joukko perusmekanis-
meja, jotka ovat riippumattomia organisaatiokulttuurista, ryhmän jäsenten persoonalli-
suuksista sekä suoritettavasta tehtävästä. Nämä yhteistyön perusmekanismit (mechanics of 
collaboration) ovat ryhmätoiminnassa esiintyviä matalan tason operaatioita kuten kommuni-
kointi ryhmän muiden jäsenten kanssa, muiden ryhmän jäsenten toiminnan tietoinen tai 
tiedostamaton silmälläpito, neuvottelu yhteisistä työkaluista ja tiloista sekä työn kohteen 
(erilaisten objektien) ja työkalujen siirtäminen toisille ryhmän jäsenille. Nämä yhteistyön 
mekanismit ovat yleisiä ja niitä pidetään itsestään selvyytenä reaalimaailman ryhmätyöskente-
lyssä, erityisesti kasvokkaisissa tapaamisissa ja kokouksissa. Silti ne ovat monesti ongelmalli-
sia ryhmäohjelmissa. Näiden perustoimintojen tuen puute on usein se, joka tekee ryhmä-
ohjelmista hankalia ja kömpelöitä käyttää. (Pinelle et al., 2003) 

Pinelle ja muut (2003) jakavat yhteistyön perusmekanismit neljään kategoriaan: eksplisiitti-
seen kommunikointiin, tiedon keräämiseen, yhteisiin resursseihin pääsyn hallintaan sekä 
objektien siirtämiseen. Näihin kuhunkin kategoriaan kuuluu useampia mekanismeja, jotka 
voivat ilmetä eri tyyppisten tekojen kautta.  

Kategoria 1: Eksplisiittinen kommunikointi 

Eksplisiittinen kommunikointi on tarkoituksellista ja suunniteltua viestintää. Se voidaan jakaa 
kolmeen alatyyppiin: suullisesti, kirjoittamalla sekä eleiden avulla kommunikointiin. Suullista 
viestintää on keskustelu toisten kanssa, mutta myös toiminnan ohessa tuotettava ”ääneen-
ajattelu”. Sitä ei erityisesti osoiteta kenellekään, mutta se on kuitenkin kaikkien läsnäolijoiden 
kuultavissa. Kirjallinen viestintä korvaa ryhmäohjelmissa usein suullista viestintää, juttelua, 
esimerkiksi erilaisten chat-välineiden avulla. Kuitenkin tyypillisempi kirjallisen viestinnän 
muoto on lähettää viesti jollekulle, joka ei ole sillä hetkellä paikalla. (Pinelle et al., 2003) 

Myös eksplisiittisiä eleitä on monenlaisia, esimerkiksi suuntien, alueiden ja objektien ilmaise-
minen sekä koon tai etäisyyden kuvailu. Näiden lisäksi viestinnässä käytetään myös ns. 
deiktisiä viittauksia, joilla tarkoitetaan puheen ja eleen yhdistämistä, esimerkiksi kun 
osoitetaan jotakin kohdetta ja sanotaan ”tuo”. Joissakin tapauksissa pelkät näkyvät teot työ-
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tilassa voivat korvata verbaalisen viestinnän täysin. Näiden toimintojen on oltava tyyliteltyjä 
tai liioiteltuja, jotta niitä ei sekoitettaisi tavallisiin tekoihin. Esimerkiksi tussin korkin otta-
minen pois kirjoitustaulun edessä kertoo muille saman kuin verbaalinen ilmaus ”Aion 
kirjoittaa muistiin idean.”. (Pinelle et al., 2003) 

Kategoria 2: Tiedon kerääminen 

Tietoa välittyy yhteisessä työtilassa myös silloin, kun ihmiset keräävät tietoa muista ihmisistä 
ja heidän teoistaan. Ensinnäkin ihmiset ylläpitävät tietoisuutta toisistaan ryhmätilassa 
pysyäkseen selvillä yhteistyösession järjestelyistä eli siitä, ketkä ovat paikalla, mitä he tekevät 
ja missä. Tämän lisäksi saadaan vielä spesifimpää tietoa ihmisten teoista, kun nähdään tai 
kuullaan objektien käsittelystä aiheutuvia muutoksia tai ääniä. Kolmas tapa kerätä tietoa on 
katsella ihmisten (tai heidän avattariensa) liikkumista työtilassa ja näin saada välillistä tietoa 
heidän toiminnastaan. Esimerkki tällaisesta on vaikkapa edestakainen liike, joka syntyy, kun 
taulua pyyhitään. Lisäksi ihmisille on tärkeää saada todisteita siitä, että heidän sanomansa on 
ymmärretty. Palaute voi olla joko verbaalista tai visuaalista. (Pinelle et al., 2003) 

Kategoria 3: Yhteisiin resursseihin pääsyn hallinta 

Yhteisiin resursseihin pääsyn hallinta on yleinen ongelma ryhmäohjelmissa, joissa on yhteisiä 
resursseja. Monia yhteisiä resursseja voi käyttää vain yksi kerrallaan, jolloin ihmisten on 
toimittava ottaakseen kyseisen resurssin omaan käyttöönsä. Tilanteesta riippuen resurssin 
varaaminen voi tarkoittaa esimerkiksi työkaluun tarttumista tai tilan varaamista (esimerkiksi 
kokoustilassa olevassa työpisteessä) oman kehon avulla. Joissakin tilanteissa ihmisillä voi 
myös olla tarve varata tällainen resurssi itselleen myöhempää käyttöä varten. Toiminta tässä 
tapauksessa on muuten samankaltaista kuin edellä kuvattiin, mutta objektia tai työkalua ei 
oteta vielä omiin käsiin vaan esimerkiksi siirrytään sen läheisyyteen. Lisäksi valmiiksi saatua 
työtä tulisi pystyä suojaamaan siten, että muut eivät pääse sitä tuhoamaan. Tämä voidaan 
hoitaa joko eksplisiittisellä kommunikoinnilla tai tarkkailemalla aluetta, jolloin havaitaan 
muiden ihmisten saapuminen  alueelle. (Pinelle et al., 2003) 

Kategoria 4: Objektien siirtäminen 

Mahdollisuus siirtää asioita toiselle henkilölle on tärkeä osa työnjakoa, roolien vaihtoa sekä 
toisten neuvomista. Tämä siirto voi tapahtua synkronisesti tai asynkronisesti. Synkroninen 
siirto tarkoittaa, että objekti annetaan tai vastaanotetaan tai siirrosta sovitaan verbaalisesti, 
jolloin objektin vastuu tai omistajuus siirtyy samalla hetkellä, vaikka itse objekti ei siirrykään. 
Asynkroninen siirto puolestaan tapahtuu siten, että henkilö jättää objektin tiettyyn paikkaan, 
josta toinen henkilö voi sen myöhemmin noutaa. Tämän kaltainen siirto vaatii usein, että 
objektin saataville asettaja informoi vastaanottajaa objektin talletuksesta ja sen sijainnista. 
(Pinelle et al., 2003) 

Edellä esitellyt yhteistyön perusmekanismit on koottu taulukkoon 3. Näistä yhteistyön 
perusmekanismeista  eksplisiittisen kommunikoinnin mekanismit ovat monissa tilanteissa 
tärkeimpiä yhteistyön onnistumiselle (Pinelle et al., 2003). Tähänkin kategoriaan kuuluu 
kuitenkin hyvin erilaisia tekoja, kuten suullinen ja kirjallinen viestintä ja eleet. Näistä 
suullinen ja kirjallinen viestintä ovat usein tärkeimmät ryhmätyöskentelyssä. Edellä 
mainittujen yhteistyön perusmekanismien  laittaminen tärkeysjärjestykseen on kuitenkin 
vaikeaa, sillä eri järjestelmissä eri mekanismeilla on hyvinkin erilainen merkitys. Esimerkiksi 
etätyöskentelyä tukevassa monen käyttäjän ryhmäohjelmassa, jossa ryhmän jäsenten yhteinen 
luonnostelu piirtämällä on keskeinen työtapa, voi hiiren avulla osoittaminen olla monissa 
tilanteissa verbaalista kommunikointia tärkeämpää. Yhteistyökumppani voi ymmärtää 
tarkoituksen jo etäosoittimen liikkeestä osoitettaessa jotakin tiettyä kohtaa tekeillä olevasta 
piirustuksesta.  
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Taulukko 3: Yhteistyön perusmekanismit (Pinelle et al., 2003).  

Kategoria Mekanismi Tyypilliset teot 

Kommunikointi 

Suulliset viestit Keskustelu (puhe) 
Toiminnan ohella tuotettu selostus 

Kirjoitetut viestit Keskustelu (esim. tekstipohjainen chat) 
Jatkuva viestien vaihto 

Eleisiin liittyvät viestit Osoittaminen 
Piirtäminen 
Esitteleminen 

Deiktiset eleet Osoittaminen + puhe 

Eksplisiittinen 
kommunikointi 

Näkyvät teot Tyylitellyt normaalit teot 

Perustietoisuus selvittäminen, kuka on työtilassa 
tarkkaileminen, mitä toiset ovat tekemässä 
etsiminen, missä he työskentelevät 

Objektin käsittelyä seuraavien 
saama tieto (feedthrough) 

Muutokset objekteihin 
Objektien luonteenomaiset piirteet tai äänet 

Välillinen viestintä Objektien luonteenomainen liike 
Kehon asento ja sijainti 
Katseensuunta 

Sattumalta kuuleminen Puheen läsnäolo 
Keskustelun sisältö 

Tiedon kerääminen 

Visuaaliset todisteet Normaalit teot 

Koordinointi  

Resurssin käytössä oleminen  Objektien ja työkalujen fyysinen haltuun ottaminen 
Tilan haltuunotto 

Resurssin varaaminen Lähemmäksi siirtyminen 
Tiedottaminen muille aikomuksestaan 

Yhteiseen resurssiin 
pääsy  
(työkaluihin, objekteihin, 
tiloihin ja aikaan) 

Työn suojaaminen Muiden toiminnan tarkkailu alueella 
Tiedottaminen muille suojauksesta 

Objektin siirtäminen Objektin fyysinen antaminen/vastaanottaminen 
Objektin verbaalinen tarjoaminen/hyväksyminen 

Siirtäminen 

Talletus Objektin saataville asettaminen ja ilmoitus sen 
saataville asettamisesta 

11.4. Ryhmäohjelmien heuristinen arviointi 
Ryhmäohjelmien heuristinen arviointi perustuu Nielsenin heuristiseen arviointiin. Baker ja 
muut (2002) laativat ryhmäohjelmien arvioinnissa käytettävät heuristiikat aiemmin esiteltyjen 
yhteistyön perusmekanismien pohjalta. Taulukkoon 4 on koottu nämä kahdeksan heuris-
tiikkaa. Ryhmäohjelmaheuristiikat on kehitetty erityisesti jaetun työtilan ryhmäohjelmien 
arviointiin.    

Ryhmäohjelman heuristinen arviointi etenee melko samalla tavalla kuin Nielsenin heuristinen 
arviointi. Kukin arvioija käy itsenäisesti arvioinnin kohteena olevaa järjestelmää läpi. Ryhmä-
ohjelmien arvioinnissa voi kuitenkin olla hyödyllistä kokeilla joitakin toimintoja toisen 
arvioijan kanssa. He eivät kuitenkaan saisi keskustella löytämistään ongelmista toistensa 
kanssa arviota tehdessään. (Baker et al., 2002) Arvioinnin suorittamisen suhteen arvioijilla on 
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melko vapaat kädet. He voivat esimerkiksi käydä järjestelmää läpi toiminto toiminnolta tai 
suorittaa jonkin kuvitteellisen tehtävän, ja raportoida sen suorittamisen aikana ilmenneet 
ongelmat (Baker, 2002). 
Taulukko 4: Ryhmäohjelmaheuristiikat (Baker et al., 2002). 

1: Tarjoa välineet tarkoitukselliseen ja tarkoituksenmukaiseen sanalliseen viestintään. 

• Tarkoituksellinen verbaalinen viestintä voi tapahtua kolmella tavalla:  
- Ihmiset keskustelevat eksplisiittisesti keskenään siitä, mitä he tekevät tai missä he työskentelevät 

jaetussa ryhmätilassa. 
- Ihmiset kuulevat toistensa keskusteluja vaikkeivät osallistu niihin. 
- Ihmiset kuuntelevat ”ääneenajattelua”, jota muut tuottavat toimiensa ohella. 

2: Tarjoa välineet tarkoitukselliseen ja tarkoituksenmukaiseen eleviestintään. 

• Tarkoituksellisen eleviestinnän muotoja: 
- kuvittaminen - puhuttua korostetaan eleillä, esim. välimatkan näyttäminen käsillä 
- vertauskuvat - sanojen korvaaminen eleillä, esim. nyökkäys korvaamaan sana ”kyllä” 
- deiktiset eleet - ele, johon liittyy puhe, esim. osoittaminen + sana ”tuo” 

3: Välitä tietoa yksilön toiminnasta luonnollisin vihjein (unintentionally), pyytämättä. 

• Kehollinen toiminta antaa pyytämättä ja luonnostaan tietoa siitä, mitä työtilassa tai keskustelussa 
tapahtuu:  
- työtilaan liittyvässä toiminnassa saadaan vihjeitä kuten tietoisuus toisen katseen kohteesta (minne 

hän katsoo kertoo mistä hän on kiinnostunut), nähdään kun joku liikkuu kohti objektia  ja kuullaan 
ääniä, kun ihmiset alkavat tehdä tehtäviään, ja 

- keskusteluun liittyvät vihjeet, joita havaitsemme keskustelukumppanistamme voidaksemme 
mukauttaa toimintamme tilanteeseen. Vihjeet voivat olla joko visuaalisia kuten kasvonilmeet tai 
sanallista kuten tauot ja intonaatio puheessa. 

4: Tarjoa välillinen tieto yhteisistä artefakteista.  
• Käsiteltävistä objekteista saadaan tietoa automaattisesti, pyytämättä ja etsimättä:  

palautetta (feedback) - objektin käsittelijän suorakäsittelyssä saama palaute, ja  
välillistä palautetta (feedthrough) - objektin käsittelyä seuraavien saama tieto työn etenemisestä. 

• Artefaktin näkeminen ja kuuleminen sitä käsiteltäessä auttaa ymmärtämään, mitä muut ovat sille teke-
mässä ja se, että näkee kuka artefaktia käsittelee, antaa toimenpiteelle merkityksen.  

5: Mahdollista suojaus keskeneräisille ja valmiille töille. 

• Ryhmätiloissa ihmiset tekevät asioita rinnakkain ja samanaikaisesti, jolloin saattaa syntyä konflikteja. 
Järjestelmän tulisi estää ihmisiä vahingossa häiritsemästä toisten työskentelyä ja tuhoamasta tai 
muuttamasta toisten töitä. 

6: Hoida siirtymät tiukasti ja löyhästi kytketyn yhteistyön välillä. 

• Ryhmätyössä ryhmän jäsenet tekevät välillä töitä yksin ja välillä yhdessä toisten kanssa. Jotta näiden 
vaiheiden välillä siirtymiset olisivat sujuvia, tulisi ihmisten tietää, milloin muut ryhmän jäsenet ovat läsnä 
ja mitä he tekevät. Tämä antaa mahdollisuuden havaita, milloin tilanne olisi otollinen tiiviimmälle yhteis-
työlle.  

7: Auta ryhmän toiminnan koordinoinnissa. 

• Olennainen osa ryhmän työskentelyä on se, miten ryhmän jäsenet koordinoivat toimintaansa ottamalla 
vuoroja ja neuvottelemalla työtilan jakamisesta. Jaetussa työtilassa koordinointitoiminta voi tapahtua 
joko eksplisiittisen viestinnän kautta tai sen kautta, miten objektit jaetaan.   

8: Helpota työtovereiden löytämistä sekä kontaktin muodostamista. 

• Monet tapaamiset ovat epämuodollisia: ei-sovittuja, spontaaneja tai yhden henkilön alulle laittamia. 
Elektronisten yhteisöjen tulisi tukea tällaista toimintaa tarjoamalla tieto muiden käyttäjien läsnäolosta ja 
mahdollistaa näin epämuodolliset kohtaamiset. 
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Kun arvioija löytää ongelman, tulee tästä merkitä ylös se, mitä heuristiikkaa kyseisessä 
kohdassa rikotaan. Lisäksi löydetyt käytettävyysongelmat tulee arvioida vakavuusluokituksen 
mukaan esimerkiksi siten, että suuri ongelma on sellainen, joka estää tehokkaan ryhmätyös-
kentelyn ja pieni ongelma puolestaan sellainen, josta käyttäjä voi selvitä ja jatkaa 
työskentelyä. (Baker et al., 2002) 

Arvioinnin suorittajia tulisi olla useampia, sillä yksittäinen arvioija löytää vain noin viiden-
neksen tiedetyistä käytettävyysongelmista. Bakerin ja muiden (2002) mukaan 3–5 arvioijaa 
löytää 40–60 prosenttia arvioitavan tuotteen tiedetyistä käytettävyysongelmista ja he suositte-
levatkin tätä arvioijien lukumääräksi. Tämä lukumäärä on sama kuin Nielsenin heuristisessa 
arvioinnissa.  

11.5. Tehtäväanalyysi ryhmäohjelmien käytettävyyden arviointiin 
Kevennetyt käytettävyyden arviointimenetelmät vaativat tuekseen keinoja, joiden avulla 
voidaan ymmärtää ja esittää ryhmien toimintaa. Tätä tarkoitusta varten ovat Pinelle ja muut 
(2003) luoneet tehtävienmallinnustekniikan, jota he kutsuvat nimellä yhteistyön käytettävyys-
analyysi (Collaboration Usability Analysis, lyhennettynä CUA). Tämä menetelmä mahdollis-
taa tehtävien mallintamisen erilaisissa ryhmäprosesseissa, ja se sallii useiden eri suoritus-
polkujen sekä vaihtoehtoisten tehtävien kuvaamisen.  

11.5.1. Yhteistyön käytettävyysanalyysi (CUA) 
Yhteistyön käytettävyysanalyysin tehtävämallissa (task model) käytetään apuna edellä 

kohdassa 11.2. esiteltyjä yhteistyön perus-
mekanismeja. Tämän tehtävämallin avulla 
pyritään kuvaamaan yhteistyön toimintoja 
sekä yhteistyön vaihtelevuutta. Tehtävä-
mallin tärkeimmät osat ovat skenaariot, 
tehtävät, sekä yksilölliset että yhteistyöl-
liset osatehtävät ja teot (kuva 2). Skenaa-
riot kuvaavat korkealla tasolla yhteistyötä 
sisältävän tilanteen kontekstin, tehtävät 
kuvaavat puolestaan skenaarion tietyt 
päämäärät ja osatehtävät kuvaavat yksi-

lölliset ja yhteistyötä sisältävät tavat tehtävän suorittamiseen. 

CUA-mallissa skenaariot rakennetaan reaalimaailman työtilanteissa tehtyjen havaintojen 
pohjalta. Skenaariot koostuvat korkean tason toimintakuvauksesta, käyttäjien määrittelystä, 
joka sisältää kuvauksen käyttäjistä sekä heillä todennäköisesti olevista tiedoista, ryhmän 
päämäärästä skenaarion kuvaamassa tapauksessa ja olosuhteista, jotka vallitsevat tässä 
skenaariossa. Käyttäjät voidaan kuvata yleisellä tasolla sen roolin mukaan, jota he edustavat 
ryhmässä, tai tarpeen vaatiessa voidaan nimetä tietty toimija, joka on läsnä skenaariossa. 

Toimintakuvaus (activity description) on kertomuksen muotoon kirjoitettu kuvaus 
skenaariossa tapahtuvista toiminnoista. Tämä kuvaus voi sisältää yksityiskohtia tehtävistä, 
käyttäjistä ja paikoista sekä lisäksi tietoa ryhmän päämääristä ja motivaatiosta, 
kohdekäyttäjien tiedoista ja taidoista sekä reaalimaailman olosuhteista ja rajoitteista, jotka 
vaikuttavat ryhmän toimintaan kyseisessä tilanteessa. (Pinelle et al., 2003)   

• Skenaario 

 • Tehtävät 

  • Yksilölliset osatehtävät 

  • Yhteistyötä sisältävät osatehtävät 

   • Teot 

Kuva 2: Tehtävämallin komponentit (Pinelle et al., 2003). 
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Taulukko 5: Skenaariomäärittely aivoriihi-tehtävälle (Pinelle et al., 2003). 

Skenaario: Aivoriihi, jossa tuotetaan ideoita uuteen laboratorioon hankittavista laitteista. 

Toimintakuvaus: Laboratoriotiimi kokoontuu miettimään, mitä laitteita voitaisiin asentaa heidän tulevaan 
laboratorioonsa uudessa rakennuksessa. Tässä kokouksessa ei tarvitse vielä tehdä päätöksiä, vaan ryhmä vain 
tuottaa ideoita ja järjestää nämä ideat kategorioihin. Ryhmä kokoontuu heidän nykyisessä laboratoriossaan, joka 
on avoin tila ja jonka yhdellä seinällä on suuri kirjoitustaulu. Kaksi ryhmän jäsentä toimii ensisijaisesti kirjureina 
kokouksessa, vaikka muutkin ryhmän jäsenet voivat välillä ottaa tussin ja kirjata ideoita taululle. 

Roolit: Osallistuja, kirjuri. 

Käyttäjämäärittely: Ryhmän jäseniä ovat laboratorion johtaja, viisi loppututkinnon suorittanutta opiskelijaa ja 
kaksi teknikkoa. Kaikki jäsenet ovat tietojenkäsittelytieteilijöitä ja heillä on kokemusta tietokonelaitteistoista ja 
lisäksi he ovat käyttäneet kirjoitustauluja. 

Päämäärä: Kokouksen tarkoituksena on tuottaa lista uuteen laboratorioon mahdollisesti hankittavista varusteista. 
Laboratorion johtaja haluaa listan olevan mahdollisimman laaja ja kattavan suurimman osan uuden laboratorion 
vaatimuksista; myös yksilöillä on erityisiä päämääriä, he haluavat varmistaa tiettyjen tarvikkeiden listalle pääsyn. 

Kun skenaario on kuvattu, voidaan skenaarion tietojen pohjalta kuvata tehtävät. Tehtävät ovat 
kuvauksia yksittäisistä työtoimista. Tehtäväkuvaukset kertovat, mitä skenaariossa tapahtuu, 
mutta eivät sitä, miten tehtävät suoritetaan. Se miten tehtävät suoritetaan, kuvataan tehtävien 
osatehtävissä. Ryhmätyössä tehtävät suoritetaan usein siten, että yksittäin ja ryhmässä tehtävä 
työ vuorottelevat. Tämän vuoksi osatehtävät on määriteltävä luonteeltaan yksilöllisiin ja 
yhteistyöllisiin. CUA-malli keskittyy mallintamaan ryhmätyöosatehtäviä, eikä se pyrikään 
kuvaamaan yksilöllisiä tehtäviä tarkasti. Tarvittaessa yksilöllisten tehtävien kuvaamiseen 
löytyy muita malleja. Yhteistyötä sisältävät osatehtävät kuvataan yhteistyön perusmeka-
nismien avulla.    

Jokainen näistä osatehtävistä voidaan kuvata mahdollisten tekojen (actions) kautta. Nämä teot 
kuvaavat, kuinka yhteistyötä sisältävien osatehtävien kohdalla kuvatut mekanismit voivat 
tapahtua reaalimaailmassa. Esimerkiksi jos yhteistyötä sisältävä osatehtävä on osoittaa kohde 
kirjoitustaululta, ovat yleiset teot tämän suorittamiseen piirtäminen tai osoittaminen. 
Molemmat näistä teoista ovat sopivia osatehtävän suorittamisen kannalta. Teot tulisikin 
esittää mahdollisten vaihtoehtojen listana.  

Jotta analyysistä olisi hyötyä, on siitä saadut tulokset kyettävä esittämään siten, että ne ovat 
arvioijien ja suunnittelijoiden helposti ymmärrettävissä. Tähän tarkoitukseen Pinelle ja muut 
(2003) ovat laatineet kuvausmenetelmän, jonka avulla tulokset voidaan esittää kaavioissa eri 
tasoilla: skenaarion tasolla, tehtävätasolla, osatehtävätasolla. Jokainen tehtävän osa on esitetty 
kaaviossa omassa solussaan ja näin ollen solu voi edustaa joko skenaariota, tehtävää, 
osatehtävää tai tekoa riippuen kaavion tarkkuudesta (esimerkki kuvassa 3). Pinelle ja muut 
(2003) esittävätkin, että läheisesti yhteenkuuluvat osat olisi hyvä selkeyden vuoksi ryhmittää 
yhteen esimerkiksi piirtämällä laatikko näiden yhteenkuuluvien osien ympärille. Monissa 
tapauksissa on myös hyödyllistä 
esittää tehtävän osien suoritusjärjes-
tys nuolien avulla. Kussakin solussa 
voidaan myös nimetä ne ryhmän 
jäsenet, jotka kyseisen tehtävän osan 
suorittavat.  

Mallinnuksen avuksi Pinelle ja muut 
(2003) ovat myös valinneet joukon 
symboleita, joiden avulla voidaan 
kuvata esimerkiksi kuinka monta 
kertaa kyseisen solun tehtävä täytyy 
suorittaa: ’*’ tarkoittaa, että solun 
tehtävä tulee suorittaa 0 kertaa tai 
useammin ja ’+’ tarkoittaa, että tehtä-
vä on suoritettava kerran tai useam-
min. Haaroittuvien tehtävien osalta Kuva 3: Tehtävävirtakaavio: Kerro idea  (Pinelle et al., 2003). 
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voidaan Boolen operaattoreiden avulla kuvata eri haarojen suorituksen pakollisuutta: ’JA’ 
merkitsee, että kaikki vaihtoehtoiset polut on suoritettava kun taas ’TAI’ merkitsee sitä, että 
yksi tai useampia polkuja tulee suorittaa. 

Kuvissa 3 ja 4 on esimerkkejä aivorii-
heen kuuluvista tehtävistä  kuvattuina 
CUA-kuvausmenetelmällä. Kuvassa 3 
on kuvattuna tehtävä, joka toistuu 
aivoriihessä varmasti useimmin: 
idean kertominen muulle ryhmälle. 
Siinä on kaksi vaihtoehtoista suoritus-
tapaa: kirjoitettu ja puhuttu idea. 
Kuvassa 4 esitetään roolin vaihtami-
nen aivoriihen osallistujasta kirjurik-
si, olettaen, että idean muistiinmer-
kintään tarvittava taulutussi on yhtei-
nen, jaettu resurssi (vertaa yhteistyön 
mekaniikkoihin taulukossa 3).  

CUA-mallinnus etenee yleensä ylei-
sestä kohti yksityiskohtaisempaa ku-
vausta. Kaavioiden laatiminen voi-
daan aloittaa mallintamalla korkealla 

tasolla ryhmän tehtävävirran mielenkiintoisimpia kohtia. Tämän jälkeen kiinnostavimmat 
skenaariot voidaan määrittää (taulukko 5) ja näiden skenaarioiden sisältämät tehtävät kuvata 
kaavioiden avulla. Lopuksi voidaan laatia yksityiskohtaisemmat kaaviot mielenkiintoisista 
tehtävistä. Näissä kaavioissa on tietoja tehtävien osatehtävistä ja teoista (kuvat 3 ja 4). 

11.5.2. CUA-mallin ongelmakohtia 
Vaikka yhteistyön käytettävyysanalyysin soveltamisesta on saatu hyviä kokemuksia, on siinä 
myös ongelmakohtia. Mallissa oletetaan, että yhteistyön perusmekanismit ovat yleisesti 
tunnettuja ja että kaikki ovat tutustuneet niihin omakohtaisesti ryhmätyötä tehdessään. 
Kuitenkaan näin ei aina ole. Jos perusmekanismien sisältämät käsitteet eivät ole tuttuja 
tehtäväanalyysin tekijälle, on niiden esiintymistä vaikea havainnoida ja soveltaa arvioin-
neissa. Ratkaisuna tähän ongelmaan saattaisi toimia opastus ja esimerkkien antaminen 
kustakin yhteistyön perusmekanismista. (Pinelle et al., 2003)  

Ongelmia saattaa myös aiheuttaa se, että nämä yhteistyön mekanismit eivät ole aina helposti 
havaittavissa, esimerkiksi tiedon kerääminen toisten työskentelystä ja työtilan tapahtumista 
voidaan tehdä hyvin huomaamattomasti havainnoiden syrjäsilmällä (peripheral awareness). 
Tämän kaltaisten mekanismien selvittämiseen tarvitaankin Pinellen ja muiden mukaan usein 
muita tutkimusmenetelmiä kuin havainnointia – esimerkiksi  haastattelua (Vuorela, luku 3) tai 
tilannetutkimusta (Heikkilä, luku 6).  

Pinelle ja muut (2003) eivät kerro, miten ja missä vaiheessa skenaarioiden tehtävien mallinta-
misessa tarvittava kenttätutkimus tulisi suorittaa. Miten esimerkiksi tulisi toimia, jos tutkittava 
ryhmä käyttää jotakin muuta sovellusta ryhmätyön tukena. Ehkä tässä on vaarana, että tämän 
vanhan ohjelman käytön myötä syntyneet huonot toimintamallit siirtyvät tehtäväanalyysin 
kautta uuteen ohjelmaan. Jos taas tarkkailtava ryhmä ei käytä mitään ohjelmaa ryhmä-
työskentelynsä tukena, havainnoinnin tulokset eivät kenties vastaa mallinnettavan sovelluksen 
mahdollistamia uusia toimintatapoja.  

11.6. Ryhmäohjelmaläpikäynti 
Ryhmäohjelmaläpikäynti on kehitelty kognitiivisen läpikäynnin pohjalta. Ryhmäohjelma-
läpikäynti voidaan suorittaa missä tahansa ohjelmistokehityksen vaiheessa, sillä se sopii sekä 
keskeneräisten prototyyppien että täysin toimivien ohjelmien arviointiin. Parhaiten tämä 

Kuva 4: Tehtävävirtakaavio: Roolin vaihto (Pinelle et al., 2003). 
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menetelmä kuitenkin sopii käytettäväksi tuotekehityksen alkuvaiheessa, jolloin sitä voidaan 
käyttää apuna iteratiivisessa suunnittelussa. (Pinelle & Gutwin, 2002)  

Ryhmäohjelmaläpikäynnin ensimmäinen komponentti on tehtäväanalyysi, joka voidaan tehdä 
edellisessä kohdassa esitellyn CUA-mallin avulla. Kun skenaariot ja tehtävät on mallinnettu, 
voidaan ryhmäohjelmaläpikäynti aloittaa. Arvioijat käyvät tehtävät läpi askel askeleelta ja 
määrittävät, miten hyvin käyttöliittymä tukee ryhmän jäseniä tehtävän suorittamisessa ja 
päämäärän saavuttamisessa. Taulukossa 6 on esitetty ryhmäohjelmaläpikäynnin vaiheet. 

Taulukko 6: Ryhmäohjelmaläpikäynnin askeleet (Pinelle & Gutwin, 2002). 

Jokaisen yhteistyötä sisältävän skenaarion kohdalla: 

• Tarkastele skenaariota tutustuaksesi käyttäjiin, aiottuun lopputulokseen ja vallitseviin olosuhteisiin. 

• Jokaisen tehtävän kohdalla:  

- Yritä suorittaa jokainen vaihtoehtoinen osatehtävä. 

- Merkitse muistiin, kuinka kukin osatehtävä suoritettiin. 

- Merkitse muistiin ongelmat, mutta tämän jälkeen oleta, että ne on korjattu ja jatka läpikäyntiä. 

• Jokaisen tehtävän jälkeen kysy seuraavat kysymykset 

- Voidaanko tehtävä suorittaa - tarjoaako käyttöliittymä keinot sen suorittamiseen? 

- Voidaanko tehtävä suorittaa tehokkaasti - olisiko ryhmä valmis suorittamaan tehtävän vaatiman  
työpanoksen? 

- Voidaanko tehtävä suorittaa tyydyttävällä tavalla - olisiko ryhmä motivoitunut suorittamaan 
tehtävän ja olisivatko he tyytyväisiä lopputulokseen? 

Kaikkien tehtävien jälkeen arvioi, salliiko käyttöliittymä ryhmän saavuttaa aiotun yhteisen päämäärän. 

Tehtävän suorittamiseen on usein monia eri polkuja, jotka on mallinnettu tehtäväanalyysissä. 
Ryhmäohjelmaläpikäynnissä tulisi käydä läpi nämä kaikki vaihtoehtoiset polut 

Arvioinnin aikana arvioijien tulisi tehdä muistiinpanoja kokemuksistaan käyttöliittymästä. 
Muistiin tulisi merkitä kolmenlaisia asioita: lista ongelmista, jotka kohdattiin tehtäviä 
suoritettaessa, taulukossa 6 esiteltyjen kysymysten vastaukset, jotka toimivat laadullisina 
mittareina, sekä yhteenveto skenaarion yleisestä onnistumisesta. 

Ryhmäohjelmaläpikäynnissä useampien arvioijien käyttö auttaa Pinellen ja Gutwinin (2002) 
mukaan hallitsemaan samanaikaisten tehtävien ja monien käyttäjien aiheuttamaa kompleksi-
suutta. Jos käytettävissä on useampia arvioijia, voidaan läpikäynti suorittaa kahdella tapaa. 
Arvioijat voivat käydä kaikkien käyttäjien tehtävät läpi yhdessä ja keskustella järjestelmän 
ominaisuuksista. Toinen vaihtoehto on, että jokainen arvioija ottaa tietyn käyttäjän roolin ja 
käy läpi tämän käyttäjän tehtävät niin kuin ne on tehtäväanalyysissä määritetty.  

Ryhmäohjelmaläpikäynnin tulokset on parasta käydä läpi strukturoidussa kokoontumisessa. 
Kokoontumisessa arvioinnin kohteena ollut ohjelma käydään läpi toiminto toiminnolta, ja 
jokainen arvioija kertoo omat havaintonsa näistä toiminnoista ja niiden ominaisuuksista. 
(Pinelle & Gutwin, 2002) 

11.7. Kevennetyt arviointimenetelmät verrattuna muihin menetelmiin 
Steves ja muut (2001) ovat tutkineet, millaisia tuloksia ryhmäohjelmien arvioinnin kevenne-
tyillä menetelmillä saadaan verrattuna käyttäjien kanssa tehtävään testaukseen. Tutkimusta 
varten samaa ryhmäohjelmaa arvioitiin kahdella eri menetelmällä kahdessa erillisessä tutki-
muksessa, joissa kummassakin oli oma ryhmänsä käytettävyyden arvioijia. Arvioijien tehtä-
vänä oli arvioida Teamwave Workplace (TW) -ohjelman (kuva 1) sopivuutta etäältä 
ohjattavien hitsausrobottien ohjauksen käyttöliittymiä tutkivan hitsauksen asiantuntijoista 
koostuvan ryhmän tarpeisiin.  
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Toinen tutkimus suoritettiin seuraamalla hitsausta tutkivan insinööriryhmän työtä oikeassa 
ympäristössä. Tutkimus sisälsi käyttäjien tarkkailua, lokien ja käyttäjien päiväkirjojen kerää-
mistä, kyselyitä ja haastatteluja. Tutkimus kesti useita kuukausia. Toisessa tutkimuksessa 
joukko arvioijia kävi TW:n toimintoja läpi skenaarioiden avulla ja arvioi kuinka hyvin se 
täytti tarkastuskriteerit. Tarkastuskriteereinä toimivat yhteistyön perusmekanismit. Tämä 
käytettävyyden tarkastus suoritettiin laboratoriossa ja se kesti huomattavasti lyhyemmän aikaa 
kuin kenttätutkimus. 

Kuten jo edellä mainittiin, todellisessa käyttötilanteessa tehty tutkimus vaati paljon enemmän 
aikaa kuin asiantuntijoiden suorittama arviointi ja lisäksi sen aikana kerätyn aineiston analy-
soiminen oli työlästä, koska materiaalia oli paljon ja se oli hyvin yksityiskohtaista. Käytettä-
vyyden tarkastusmenetelmällä toteutettu tutkimus sen sijaan oli suhteellisen helppo 
suunnitella ja toteuttaa. (Steves et al., 2001) 

Steves ja muut (2001) listasivat molempien tutkimusten löydetyistä käytettävyysongelmista 
kymmenen heidän mielestään tärkeintä ongelmaa. Kun  he vertailivat näitä listoja, huomasivat 
he, että vähän yli puolet löydetyistä ongelmista oli samoja. Vaikka käytettävyyden tarkastus-
menetelmien ei ole tarkoitus korvata kenttätutkimusta, nämä tulokset osoittavat, että niiden 
avulla voidaan kuitenkin löytää monia relevantteja käytettävyysongelmia. 

Asiantuntijoiden tekemien arvioiden etuna on se, että niiden avulla voidaan arvioida mitä 
tahansa ohjelman ominaisuutta, johon on olemassa arviointikriteerit, Todellisessa käyttö-
tilanteessa tehdyssä tutkimuksessa voidaan arvioida vain niitä ominaisuuksia, joita käyttäjät 
käyttävät. Stevesin ja muiden (2001) mukaan menetelmää valittaessa tulisikin tarkoin miettiä, 
mikä on arvioinnin päämäärä eli halutaanko esimerkiksi löytää käytettävyysongelmia mahdol-
lisimman laajalti vai halutaanko tehdä tilannekohtaisempi tutkimus aidoista käyttötavoista.   

Heuristinen arviointi ja ryhmäohjelmaläpikäynti eivät pyrikään korvaamaan kenttätutkimusta, 
sillä nämä kevennetyt menetelmät eivät kykene paljastamaan sosiaalisista suhteista ja organi-
saatiosta, johtuvia ongelmia ryhmäohjelman käyttöönotossa ja käytössä (Pinelle et al., 2003). 
Esimerkiksi Stevesin ja muiden (2001) tutkimuksessa asiantuntija-arvion tehnyt ryhmä tuli 
siihen lopputulokseen, että arvioitavana ollut ohjelma ei soveltuisi hitsausta tutkivan ryhmän 
tarpeisiin siinä esiintyneiden käytettävyysongelmien vuoksi. Todellisessa käyttötilanteessa 
tehdyssä tutkimuksessa käyttäjät olivat kuitenkin tyytyväisiä ohjelmaan, sillä heidän käyttä-
missään ja tarvitsemissaan toiminnoissa ei ollut kovin suuria ongelmia ja toisaalta tämä 
käyttöönotettu sovellus oli kuitenkin huomattava parannus verrattuna ryhmän työskentelyyn 
ennen ohjelman käyttöönottoa.  

Kevennettyjen arviointimenetelmien avulla voidaan arvioida jo keskeneräistäkin proto-
tyyppiä, mikä ei ole mahdollista esimerkiksi kenttätutkimuksen avulla. Lisäksi näitä keven-
nettyjä arviointeja voidaan suorittaa useammin kuin aikaa vieviä kenttätutkimuksia. (Steves et 
al., 2001) Kevennettyjen arviointimenetelmien tarkoituksena on antaa suunnittelupalautetta 
käyttöliittymästä. Tätä palautetta voidaan käyttää sekä olemassa olevan suunnitelman arvioin-
nissa että apuna seuraavalla iteraatiokierroksella uuden prototyypin suunnittelussa (Pinelle et 
al., 2003). Nämä menetelmät ovatkin oiva apuväline iteratiivisessa suunnittelussa.  

11.8.  Ryhmäohjelmien heuristisen arvioinnin ja ryhmäohjelma-
läpikäynnin etuja ja ongelmia 

Ryhmäohjelmien heuristinen arviointi on nopea ja edullinen tapa arvioida ohjelman soveltu-
vuutta ryhmätyöskentelyyn. Asiantuntijoiden suorittaman heuristisen arvioinnin etuna on 
myös se, että se voidaan suorittaa jo keskeneräisellä prototyypillä. Heuristiikat eivät kuiten-
kaan ole vielä kehittyneet lopulliseen muotoonsa. Heuristiikkojen opiskelu ja ymmärtäminen 
vaatii myös aikaa. 

Heuristinen arviointi ei kuitenkaan sovellu kaiken tyyppisten ryhmäohjelmien arviointiin. 
Kuten edellä mainittiin, nykyiset heuristiikat on kehitelty erityisesti elektronisten jaettujen 
työtilojen arviointiin. Myöskään kaikissa jaetuissa työtiloissa ei ole aina kaikkia näitä 



 

Ryhmäohjelmien käytettävyysarviointi 167 

ominaisuuksia, joita nämä heuristiikat arvioivat. Käytännössä arvioija joutuukin valitsemaan 
heuristiikoista arvioinnin kohteena olevan ohjelman ominaisuuksien perusteella sopivimmat. 
Kuitenkin on selvää, että joidenkin ryhmäohjelmien arviointiin nämä heuristiikat eivät 
sovellu. Esimerkiksi tekstipohjaisissa sähköpostiohjelmissa ei heuristiikkojen kattamia omi-
naisuuksia juurikaan ole. 

Kuten ryhmäohjelmien heuristinen arviointi, myös ryhmäohjelmaläpikäynti on nopea ja edul-
linen suorittaa. Tosin tehtäväanalyysin  huolellinen tekeminen saattaa viedä aikaa. Tätä ana-
lyysiä ei kuitenkaan tarvitse tehdä joka testauskierroksella uudelleen. Heuristiseen arviointiin 
verrattuna ryhmäohjelmaläpikäynnissä otetaan konteksti paremmin huomioon. Tehtävä-
analyysin suorittamisen ja skenaarioihin tutustumisen myötä arvioijilla pitäisi olla melko hyvä 
kuva siitä, miten työ todellisessa työympäristössä hoidetaan.  

Näiden kevennettyjen käytettävyydenarviointimenetelmien avulla löydetään aikaisessa vai-
heessa suurimpia  käytettävyysongelmia (Steves et al., 2001). Tämän jälkeen voidaan esimer-
kiksi tutkia ohjelman käytettävyyttä kentällä todellisissa käyttötilanteissa ja tämän avulla 
saada käytettävyysongelmien ohella tietoa muun muassa sosiaalisista ja organisaatio-
kulttuuriin liittyvistä ongelmista. 

Tässä luvussa esitellyt tutkimukset ovat osoittaneet, että kevennettyjen arviointimenetelmien 
avulla kyetään löytämään relevantteja käytettävyysongelmia. Kuitenkin nämä esitellyt 
arviointimenetelmät ovat vielä melko uusia ja näin ollen ne varmasti ajan myötä vielä kehit-
tyvät ja mahdollisesti näistä menetelmistä voidaan muokata uusia versioita erityyppisten 
ryhmäohjelmien arviointiin. 

 

 

Ilona Lindfors, fil.yo. Aloitin opinnot Tampereen yliopistossa tietojenkäsittely-
tieteiden laitoksella vuonna 1999. Pääaineenani on vuorovaikutteinen teknologia 
ja sivuaineina olen opiskellut muun muassa informaatiotutkimusta ja filosofiaa. 

Ohjaaja: Saila Ovaska 
Opponentit: Raija Perälä ja Jani Roine  

Lähteet 
Andriessen, J.H.E. (2003) Working with Groupware. Understanding and Evaluating 
Collaboration Technology. London: Springer, cop. 

Baker, K. (2002) Heuristic evaluation of shared workspace groupware based on the 
mechanics of collaboration. MSc Thesis, Department of Computer Science, University of 
Calgary, Calgary, Alberta, Canada. 

Baker, K., Greenberg, S. & Gutwin, C. (2002) Empirical development of a heuristic evaluation 
methodology for shared workspace groupware. Proc. of the 2002 ACM conference on 
Computer supported cooperative work (CSCW 2002), 96–105. 

Ellis, C.A., Gibbs, S.J. & Rein, G.L. (1991) Groupware: Some issues and experiences. 
Communications of the ACM 34(1). January 1991, 38–58. 

Farshchian, B.A. (1999) Shared workspace applications for collaboration in the large: A 
product-centric approach. Proceedings of Changing Places - Workshop on workspace models 
for collaboration. - Dept. Comp. Sci., Queen Mary & Westfield College, Univ. London, UK. 

Grudin, J. (1994a) Groupware and social dynamics: Eight challenges for developers. 
Communications of the ACM 37(1), January 1994, 92–105. 



 

168  Ilona Lindfors 

Grudin, J. (1994b) Computer-Supported Cooperative Work: History and focus. IEEE 
Computer 27(5). 

Pinelle, D. & Gutwin, C. (2000) A review of groupware evaluations. Proc. of the 9th IEEE Int. 
Workshops on Enabling Technologies: Infrastructure for Collaborative Enterprises (WETICE 
2000), 86–91. 

Pinelle, D., & Gutwin, C. (2002) Groupware walkthrough: Adding context to groupware 
usability evaluation. Proc. of Human Factors in Computing Systems (CHI 2002), ACM Press, 
455–462. 

Pinelle, D., Gutwin, C. & Greenberg, S. (2003) Task analysis for groupware usability 
evaluation: Modeling shared-workspace tasks with the mechanics of collaboration. ACM 
Transactions on Computer-Human Interaction (TOCHI) 10(4), December 2003, 281–311. 

Steves, M.P., Morse, E., Gutwin, C. & Greenberg, S. (2001) A comparison of usage 
evaluation and inspection methods for assessing groupware usability. Proc. of the 2001 Int. 
ACM SIGGROUP Conference on supporting groupwork (SIGGROUP 2001), 125–134. 

WebCT (2004) http://www.webct.com. (21.6.2004)  

Kuvien lähteet 
Kuva 1: Steves, M.P., Morse, E., Gutwin, C. & Greenberg, S. (2001) A comparison of usage 
evaluation and inspection methods for assessing groupware usability. Proc. SIGGROUP 
2001. 

Kuva 2: Käännetty suomeksi. Alkuperäinen kuva löytyy lähteestä: Pinelle, D., Gutwin C. & 
Greenberg, S. (2003). Task analysis for groupware usability evaluation: Modeling shared-
workspace tasks with the mechanics of collaboration. ACM Transactions on Computer-
Human Interaction (TOCHI) 10(4), December 2003, 281–311. 

Kuvat 3 & 4: Uudelleen piirretty ja käännetty suomeksi. Alkuperäiset kuvat löytyvät lähteestä: 
Pinelle, D., Gutwin C. & Greenberg, S. (2003). Task analysis for groupware usability 
evaluation: Modeling shared-workspace tasks with the mechanics of collaboration. ACM 
Transactions on Computer-Human Interaction (TOCHI) 10(4), December 2003, 281–311.



Heimonen, T. (2005) Käytettävyyden automaattinen arviointi. Ovaska, S., Aula, A. & Majaranta, P. (toim.) 
Käytettävyystutkimuksen menetelmät, 169-186. Tampereen yliopisto, Tietojenkäsittelytieteiden laitos B-2005-1. 

Käytettävyyden automaattinen arviointi  169 

12Käytettävyyden  
automaattinen arviointi 

Tomi Heimonen 

Käytettävyyden automaattinen arviointi tarkoittaa automatisoitujen aineiston keräys- 
ja analysointityökalujen käyttöä sovellusten käytettävyyden arvioinnissa. Automaat-
tisia arviointityökaluja voidaan käyttää käytettävyyden arvioinnin eri osa-alueilla 
käytettävyystestauksesta käyttöliittymien ja käyttäjien mallinnukseen. Tällä hetkellä 
vain noin kolmannekseen kaikista käytettävyyden arviointiin käytetyistä menetelmistä 
ja työkaluista on toteutettu tuki käytettävyyden automaattiselle arvioinnille jollain 
tasolla. Automaattiset arviointityökalut voidaan jakaa testaus-, tarkastus-, kysely-, 
mallinnus- ja simulaatiomenetelmiin. Työkalujen automaation aste vaihtelee – keskei-
simmät automaation muodot ovat aineiston automaattinen keräys, automaattinen 
analysointi ja korjausehdotusten automaattinen esittäminen. Automaattisten työ-
kalujen käyttö vaatii käytettävyysasiantuntijalta vaihtelevan työpanoksen. Joitakin 
työkaluista voidaan käyttää vain perinteisen käytettävyystestauksen tukemiseen, kun 
taas muita voidaan käyttää itsenäisesti. Käytettävyyden automaattinen arviointi 
parantaa arviointiprosessin kustannustehokkuutta, mahdollistaa koko sovelluksen 
arvioinnin samalla kertaa ja antaa mahdollisuuden käyttöliittymäsuunnitelmien kilpai-
luttamiseen jo varhaisessa vaiheessa. Automaattisen arvioinnin suurimmat haitat ja 
ongelmat liittyvät työkalujen tarkkuuteen verrattuna perinteisiin menetelmiin. Auto-
maattisia työkaluja käytettäessä menetetään käyttäjältä käyttötilanteessa saatava 
subjektiivinen palaute. Keskeisinä kehitystavoitteina automaattisten työkalujen 
tulevaisuudessa voidaan nähdä standardoitujen työkalujen kehittäminen sekä 
käyttökokemuksen automaattisen arvioinnin tukeminen. 

12  

12.1. Johdanto 
Käytettävyyden arviointi (usability evaluation) käsitteenä pitää sisällään erilaisia menetelmiä, 
joita käyttämällä ja yhdistelemällä voidaan arvioida käyttöliittymien käytettävyyttä ja löytää 
niistä ongelmia sekä tarjota parannusehdotuksia. Käytettävyyden arviointi on yleisesti tärkeä 
osa suurempaa viitekehystä eli käyttöliittymän suunnitteluprosessia (user interface design 
process), joka koostuu suunnittelusta, prototyyppien kehityksestä (prototyping) ja arvioin-
nista. Tämä prosessi on lisäksi luonteeltaan iteratiivinen eli suunnittelu tapahtuu sykleissä, 
jotka pitävät sisällään edellä mainitut vaiheet. (Ivory & Hearst, 2001) 

Käytettävyyden arviointi voidaan Ivoryn ja Hearstin (2001) mukaan jakaa kolmeen keskei-
seen toimenpideryhmään. Näitä ovat 

- käytettävyysaineiston, kuten tehtävien suoritusaikojen, virheiden ja käyttäjien henki-
lökohtaisten mieltymysten kerääminen, 

- käytettävyysaineiston analysointi, jonka perusteella käyttöliittymästä löydetään 
käytettävyysongelmia, sekä 
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- parannusehdotusten ja ratkaisujen esittäminen löydettyihin käytettävyysongelmiin. 

Tässä työssä esitettävä automaattisten menetelmien jaottelu pohjautuu keskeisiltä osin tähän 
perusjakoon. 

Käytettävyyden arviointia varten on kehitetty lukuisia menetelmiä, jotka voidaan laajasti 
jakaa testaus-, tarkistus-, kysely-, mallinnus- ja simulointimenetelmiin. Yleisesti käytössä 
olevat menetelmät muodostavat pienen osajoukon menetelmien koko kirjosta. Tässä työssä ei 
paneuduta erityisesti tarkastelemaan eri käytettävyystutkimuksen menetelmien ominais-
piirteitä sinänsä, koska niitä käsitellään varsin tyhjentävästi tämän raportin muissa luvuissa.  

Käytettävyyden arviointimenetelmille on ominaista se, että niiden avulla löydetään 
erityyppisiä käytettävyysongelmia, ja löydettyjen ongelmien kattavuus ja ongelmankuvausten 
laatu jättää usein toivomisen varaa. Arviointimenetelmien käyttö ei ole siis yksiselitteisen 
ongelmatonta. Ivoryn ja Hearstin (2001) mukaan menetelmien käytössä eri arvioijien välillä 
on horjuvuutta, minkä takia voi olla hyvin vaikeaa ennustaa arvioinnin tuloksellisuutta 
etukäteen. Eräs tapa lisätä arvioinnin tuloksellisuuden ennustettavuutta ja kattavuutta on 
testausmenetelmien tapauksessa lisätä testin osallistujien ja arvioijien määrää ja tarkistus-
menetelmien yhteydessä lisätä asiantuntijoiden määrää. Tämä kuitenkin on selkeästi pitkällä 
aikavälillä kestämätön ratkaisu kustannus- ja tehokkuussyistä (luvut 18 ja 19).  

Toinen ratkaisu edellä mainittuihin ongelmiin on automaattisten arviointityökalujen käyttä-
minen. Automaattisilla työkaluilla tarkoitetaan käytettävyyden arvioinnissa suoritettavien 
toimenpiteiden (aineiston keräys – analysointi – ratkaisujen esittäminen) osittaista tai täydel-
listä automatisointia erilaisia tietokoneohjelmistoja käyttämällä. Niitä käytettäessä painopiste 
voi siirtyä arviointivaiheesta aikaisempiin ohjelmistosyklin vaiheisiin: esimerkiksi käyttäjän 
tai käytön mallinnusta tehdään jo suunnittelun aikana, ja itse arviointi tarkoittaa kehitettyjen 
mallien automaattista evaluointia, joka on toimenpiteenä nopea suorittaa. 

Seuraavaksi esitetään ensin eräs automaattisten työkalujen luokittelu (taxonomy). Sen jälkeen 
annetaan esimerkkejä olemassa olevista automaattisista työkaluista ja niiden tulevista kehitys-
suuntauksista sekä arvioidaan automaattisten työkalujen etuja, haittoja ja niiden käyttöön 
liittyviä avoimia kysymyksiä. 

12.2. Automaattisten työkalujen luokittelu 
Automaattisia työkaluja voidaan hyödyntää käytettävyyden arvioinnin eri vaiheissa, ja niitä 
voidaan käyttää automatisoimaan erilaisia käytettävyyden arvioinnissa käytetyn aineiston 
keruuseen ja analysointiin liittyviä tehtäviä. Eräs ensimmäisistä kattavista automaattisten 
työkalujen jaotteluista on esitetty Balbon (1995) tutkimuksessa, joka jakaa työkalut neljään eri 
luokkaan niiden käyttämän lähestymistavan mukaan: 

1. ei-automaattiset menetelmät 

2. automaattinen aineiston keräys 

3. automaattinen aineiston analysointi 

4. automaattinen korjausten esittäminen 

Ei-automaattiset menetelmät ovat käytettävyysasiantuntijoiden manuaalisesti tekemiä toimen-
piteitä, joita ei ole millään lailla automatisoitu. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että kyseis-
ten toimenpiteiden automatisoiminen ei ole mielekästä tai mahdollista käytössä olevilla väli-
neillä. 

Automaattinen aineiston keräys tarkoittaa käyttäjän ja järjestelmän tuottaman aineiston, kuten 
näytön kuvan, näppäinten painallusten, hiiren painikkeiden painallusten ja muiden käyttö-
liittymätapahtumien (events) tallentamista myöhempää analysointia varten. Automaattinen 
analysointi pitää sisällään työkalut, jotka pystyvät itsenäisesti tunnistamaan käytettävyys-
ongelmia analysoimalla kerättyä aineistoa. Automaattiseen korjausten esittämiseen perustuvat 
työkalut ehdottavat korjaus- ja parannusehdotuksia löydettyihin käytettävyysongelmiin. Nämä 
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työkalut pohjautuvat yleisesti etukäteen määritettyjen tarkistus- ja korjausehdotuslistojen 
käyttöön. 

Balbon esittämä luokittelu tarjoaa hyvän lähtökohdan automaattisten työkalujen jaottelulle. Se 
ei kuitenkaan ota kovin hyvin huomioon automaattisten työkalujen niiden käytölle asettamia 
esivaatimuksia, kuten asiantuntijalta vaadittavaa asiantuntemusta tai työkalun käytön vaati-
maa työmäärää. Korjausehdotuksia esittävät työkalut esimerkiksi saattavat vaatia hyvinkin 
monimutkaisen käyttöliittymämallin rakentamista, ennen kuin menetelmää voidaan käyttää. 

Ivory ja Hearst (2001) ovat esittäneet Balbon luokitteluun pohjautuen yksityiskohtaisen auto-
maattisten työkalujen luokittelun, jota on käytetty tämän raportin perustana. Luokittelu 
perustuu kattavaan tutkimukseen, jossa on tarkasteltu erilaisia työkaluja sekä työpöytäsovel-
lusten että www-sivustojen käytettävyyden arviointiin.  

Työkalut on heidän esittämässään luokittelussa jaoteltu neljän eri muuttujan mukaan. Niitä 
ovat: 

- työkalun luokka (method class), joka kuvaa käytetyn arviointityypin korkealla tasolla 
(esim. käytettävyystestaus tai simulaatio), 

- työkalun tyyppi (method type), joka kuvaa kuinka arviointi käytännössä suoritetaan 
tietyllä menetelmällä tai tekniikalla (esimerkiksi tekniikasta sopisi ääneenajattelu, jota 
käytetään yleensä käytettävyystestauksessa; menetelmä tai tekniikka viittaa ”tavalli-
seen” käytettävyyden arviointimenetelmään, joka ei siis välttämättä millään tavalla 
ole automatisoitu),  

- automaation tyyppi (automation type), joka määrittää, mikä arvioinnin osatekijä on 
automatisoitu, sekä, 

- vaadittava työpanos (effort level), joka kertoo, kuinka kuormittavaa työkalun käyttö 
on sitä hyödyntävälle asiantuntijalle. Vaadittava työpanos tarkoittaa sekä työkalun 
käytön valmisteluun liittyvien manuaalisten toimenpiteiden (esim. käyttöliittymä-
mallin rakentaminen) ja työkalun käyttöön liittyvien toimenpiteiden vaatimaa 
työmäärää. 

Kuvassa 1 on esitetty yhteenveto jaottelusta yleisellä tasolla, sekä esimerkki Bobby-arviointi-
työkalun1 luokittelusta tämän jaottelun avulla. 

                                                      
1 Bobby: http://bobby.watchfire.com/ 

 
Kuva 1: Yhteenveto automaattisten työkalujen jaottelusta (Ivory & Hearst, 2001).  
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Työkalun luokka on jaettu viiteen alaryhmään seuraavasti: 

1. Testaustyökalut, joiden avulla asiantuntija tarkkailee käyttäjiä testitilanteessa.   

2. Tarkastustyökalut, joilla asiantuntija käyttää heuristiikkoja ja muita kriteerejä 
tunnistaakseen käyttöliittymässä olevia ongelmia. 

3. Kyselytyökalut, joilla asiantuntija kerää käyttäjiltä palautetta käyttöliittymästä 
esimerkiksi haastattelujen tai kyselylomakkeiden avulla. 

4. Mallinnustyökalut, joilla asiantuntija tuottaa käytettävyysarvioita käyttäjä- ja käyttö-
liittymämallien avulla. 

5. Simulaatiotyökalut, joilla asiantuntija luo todellista vuorovaikutusta jäljittelevää 
aineistoa käyttäjä- ja käyttöliittymämallien avulla. 

Testaus-, tarkastus- ja kyselytyökalut soveltuvat sekä laadullisen että määrällisen aineiston 
keräämiseen. Nämä työkalut hyödyntävät yleisesti käytössä olevia käytettävyystestauksen ja 
heuristisen arvioinnin menetelmiä, kuten ääneenajattelua, suoritusaikojen ja virheiden kirjaa-
mista ja kyselylomakkeita. Mallinnus- ja simulointityökalut ovat taas lähempänä tietokone-
järjestelmien suorituskykyanalyysia (performance evaluation), joissa sovelluksia arvioidaan 
erilaisten mallien avulla. Esimerkki työkalun luokkaan perustuvasta luokittelusta on esitetty 
kuvassa 2. Käytännössä monet työkalut voidaan sijoittaa tällä tavoin muodostetussa luokit-
telussa eri haaroihin puussa; puu on piirretty valmiiksi vain yhden menetelmäluokan osalta. 

Työkalun tyypityksen avulla Ivory ja Hearst ovat pyrkineet luokittelemaan tietyn luokan 
sisällä olevat työkalut suurempiin osakokonaisuuksiin. Työkalun tyyppi kuvaa miten käytettä-
vyyden arviointi suoritetaan kunkin luokan sisältämillä työkaluilla.  

Testaus-, tarkastus- ja kyselytyökalujen luokat sisältävät pääasiassa sellaisia työkaluja, joiden 
pohjana olevia arviointimenetelmiä käsitellään muissa tämän raportin luvuissa: käyttävyys-
testausta luvussa 13 (Koskinen), kognitiivista läpikäyntiä luvussa 9 (Ranne), heuristista 
arviointia luvussa 8 (Korvenranta) ja kyselylomakkeita luvussa 2 (Vanhala). Työkaluja erityi-
sesti saavutettavuuden tarkistukseen käsitellään luvussa 16 (Helin). 

Mallinnus- ja simulointityökalut perustuvat pääasiassa Cardin ja muiden (1983) esittämään 
Model Human Processor (MHP) -malliin. Johnin ja Kierasin (1996) mukaan mallinnustyö-
kaluista käytetyin on Cardin ja muiden kehittämä GOMS (Goals, Operators, Methods, and 
Selection rules). GOMS on kuvaus siitä informaatiosta, joka käyttäjällä tulee olla tietyn 
tehtävän tai tehtävien oikeaa suorittamista varten. Tehtävän (goal) suorittaminen muodostuu 
joukosta menettelytapoja (methods), jotka sisältävät pienempiä toimenpiteitä (operators). Jos 
tehtävän suorittamiseen voidaan käyttää useampia menettelytapoja, valitaan niistä sopivin 
valintasääntöjen (selection rules) avulla.  

 
Kuva 2: Arviointityökalujen jaottelu yleisellä tasolla (Ivory & Hearst, 2001). 
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Simulointityökalut käyttävät MHP-mallin ohella automaatioteorian ja algoritmiikan menetel-
miä kuten Petri-verkkoja (Rauterberg & Aeppili, 1995) ja geneettisiä algoritmeja (Kasik & 
George, 1996).  

Taulukossa 1 on esitetty lyhyt yhteenveto työkalun tyypeistä luokittain. 
Taulukko 1. Yhteenveto työkalun tyypeistä (Ivory & Hearst, 2001). 

Testaustyökalut 

• Suorituskyvyn mittaus (performance measurement) 

• Etätestaus (remote testing) 

• Lokitiedostojen analysointi (log file analysis)  

• Kognitiivinen läpikäynti (cognitive walkthrough) 

Tarkastustyökalut 

• Suosituksiin perustuva arviointi (guideline review) 

Kyselytyökalut 

• Kyselylomakkeet (questionnaires) 

Mallinnustyökalut 

• GOMS-pohjainen analyysi käyttöliittymien ohjelmistonkehitysympäristössä (UIDE analysis) 

• Ohjelmoitavat käyttäjämallit (programmable user models) 

Simulointityökalut 

• Geneettisiin algoritmeihin perustuva mallinnus (genetic algorithm modeling) 

• Information scent –teoriaan perustuva mallinnus 

• Petri-verkkoihin perustuva mallinnus (Petri Net modeling) 

• Information Processor –teoriaan perustuva mallinnus 

Kuvan 1 muut komponentit esitellään lyhyesti seuraavassa. Automaation tyyppi kuvaa, mikä 
tai mitkä arvioinnin osatekijät menetelmässä on automatisoitu. Ivory ja Hearst perustavat 
oman jaottelunsa Balbon esittämään määrittelyyn, jakaen automaation asteen neljään alaryh-
mään seuraavasti: 

- Ei automaatiota: arvioija suorittaa kaikki menetelmän työvaiheet itse. 

- Aineiston kerääminen: ohjelmisto kerää käytettävyysaineistoa, esimerkiksi hiiren 
painikkeen painalluksia automaattisesti.  

- Aineiston analysointi: ohjelmisto tunnistaa automaattisesti mahdollisia käytettävyys-
ongelmia.  

- Korjausehdotusten esittäminen: ohjelmisto suorittaa analysoinnin automaattisesti ja 
ehdottaa parannuksia havaittuihin ongelmiin.  

Vaadittu työpanos kertoo, kuinka paljon asiantuntija joutuu valmistelemaan työkalun käyttöä 
ja kuinka suuri asiantuntijalta vaadittava työpanos on työkalun käytön aikana. Työpanoksen 
määrä määritellään neliportaisella asteikolla seuraavasti: 

- Vähäinen työpanos: työkalun käyttö ei vaadi käyttöliittymän käyttämistä tai 
mallinnusta. 

- Mallin kehittäminen: arvioijan täytyy luoda malli käyttöliittymästä ja/tai käyttäjästä 
voidakseen käyttää työkalua. 

- Vapaamuotoinen käyttö: työkalun käyttö edellyttää, että ensin joko käyttäjä tai 
arvioija itse käyttää arvioitavaa järjestelmää vapaasti kokeillen.. 
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- Muodollinen käyttö: työkalun käyttö vaatii, että ensin joko käyttäjä tai arvioija itse 
tekee arvioitavana olevalla ohjelmalla tietyt, ennalta määritellyt tehtävät. 

Ivoryn ja Hearstin esittämä luokittelu on varsin laaja ja osittain vaikeasti lähestyttävä, mutta 
kuitenkin ainutlaatuinen yksityiskohtaisuudessaan. Se antaa varsin tarkan kuvan käytettä-
vyyden automaattiseen arviointiin tarjolla olevien työkalujen nykytilasta. Tässä työssä ei 
suoranaisesti oteta kantaa esitetyn luokittelun puutteisiin, vaan jatkossa keskitytään 
tarkastelemaan esitettyjen työkaluryhmien automatisointia. 

12.3. Arviointimenetelmien automatisoinnista 
Ivory ja Hearst (2001) ovat kartoittaneet 132 käytettävyyden arviointiin soveltuvaa menetel-
mää (tai ”menetelmän versiota”: esimerkiksi erilaisia ohjeistojen läpikäyntimenetelmiä oli 
tarkastelussa 25). Kartoituksessa mukana olleista menetelmistä 75 menetelmää sopii 
perinteisten graafisten käyttöliittymien arviointiin ja 57 menetelmää www-käyttöliittymien 
arviointiin. Vain 29 menetelmää soveltui molempien käyttöliittymätyyppien arviointiin.  

Ivoryn ja Hearstin esittämän yhteenvedon mukaan vain 33 % menetelmistä tukee jollain 
tasolla automatisointia – muut menetelmät perustuvat yksinomaan ihmistyöhön. Kartoitetuista 
automaattisista työkaluista noin 40 % tukee automaattista aineiston tallentamista, noin 54 % 
automaattista aineiston analysointia ja noin 6 % automaattista korjausehdotusten esittämistä.  

Kaiken kaikkiaan 71 % kaikista arvioiduista työkaluista vaatii testihenkilöiden käyttämistä, 
mikä sinällään lisää työkalun käyttöön kuluvia resursseja. Ivoryn ja Hearstin mukaan suurin 
automaation aste saavutetaan silloin, kun työkalulla pystytään arvioimaan käyttöliittymiä 
täysin itsenäisesti. Tällaisia menetelmiä löytyi kuitenkin vain yhdestä työkalutyypistä, suosi-
tuksiin perustuvista arvioinnin työkaluista. 

Seuraavissa kohdissa käydään läpi keskeisimpiä arviointityökaluja Ivoryn ja Hearstin luokit-
telun mukaisesti työkaluluokittain. Työkalujen esittelyssä keskitytään niiden tehokkuuden, 
helppokäyttöisyyden, opittavuuden ja käyttökelpoisuuden arvioimiseen. Arvioinnissa ei 
mennä kuitenkaan yksityiskohtaiselle tasolle, koska sitä ei pystyisi tekemään täysipainoisesti 
tämän työn puitteissa. Ivory on väitöskirjassaan (2001) esittänyt laajemman katsauksen auto-
maattisten arviointityökalujen ominaispiirteistä. 

12.3.1. Testausmenetelmien automatisointi 
Automaatiota on testaustyökaluissa käytetty pääasiassa aineiston keräämiseen ja kerätyn 
aineiston analysointiin. Kerätyn aineiston avulla asiantuntijat pystyvät löytämään käytet-
tävyysongelmia arvioitavana olevasta käyttöliittymästä. 

Aineiston automaattinen kerääminen 

Automaattinen aineiston kerääminen sallii asiantuntijoiden kerätä enemmän dataa 
testaustilanteessa kuin perinteiset, manuaaliset menetelmät. Aineiston keräämistä tukevilla 
työkaluilla voidaan tallentaa esimerkiksi videokuvaa tietokoneen näytöstä sekä testihenkilön 
tekemistä valinnoista käyttöliittymässä (Al-Qaimari & McRostie, 1999).  

Manuaalisia menetelmiä käytettäessä joudutaan usein käyttämään paljon aikaa kerätyn 
aineiston muuttamiseen analysoitavaan muotoon, kun taas automaattisilla työkaluilla kerättyä 
aineistoa on usein myös mahdollista analysoida yhdistäen erityyppisiä aineistoja (esimerkiksi 
videokuva ja hiirellä tehdyt valinnat käyttöliittymässä). 

Aineiston keräämiseen tarkoitetut työkalut vaativat käyttäjältään kuitenkin aina enemmän tai 
vähemmän käsityötä. Jotkut työkalut voivat esimerkiksi vaatia ohjelmakoodin lisäämistä 
kaikille www-sivuston sivuille (Scholtz & Laskowski, 1998). Lisäksi työkalujen käyttö-
ympäristö voi olla rajattu tietynlaisiin sovelluksiin tai tietokonejärjestelmiin (esimerkiksi 
työpöytäsovellukset tai www-sivustot), mutta poikkeuksiakin löytyy (Al-Qaimari & 
McRostie, 1999). 
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Aineiston automaattinen analysointi 

Aineiston analysointimenetelmissä on paljon hajontaa helppokäyttöisyyden, tehokkuuden, 
opittavuuden ja soveltuvuuden suhteen, mutta kaikki menetelmät tarjoavat etuja manuaaliseen 
analyysiin verrattuna. Pääosin kaikki työkalut perustuvat lokitiedostojen analysoinnille – työ-
kalulla analysoidaan kerättyä aineistoa tiettyjen mittareiden (metrics) avulla. Ivory ja Hearst 
(2001) jakavat analysointityökalut neljään eri luokkaan analysointitavan mukaan: 

1. Mittareihin perustuva analysointi, joka tuottaa määrällisiä suoritusarvoja, kuten 
tehtävän suoritusaika, tehokkuus ja navigaatioaskelten määrä. 

2. Mallinsovitukseen (pattern matching) perustuva analysointi, joka pyrkii etsimään 
aineistosta toistuvia käyttäytymismalleja, jotka saattavat osoittaa käytettävyys-
ongelmiin. 

3. Tehtäväpohjainen analysointi, joka perustuu suunnittelijoiden määrittämien 
tehtävämallien ja käyttäjien oikean käyttäytymisen välisten erojen analysointiin. 

4. Päättelyjen tekemiseen perustuva analysointi (inferential analysis), jossa asiantuntijat 
pyrkivät tunnistamaan käytettävyysongelmia työkalun esittämien tilastollisten 
suureiden ja visualisointien avulla. 

Ivoryn ja Hearstin (2001) mukaan tehokkaimpia analysointityökaluja ovat ns. tehtäväpohjaiset 
mallinsovitusmenetelmät (yhdistelmä mallinsovituksesta ja tehtäväpohjaisesta analysoin-
nista), kuten USINE (Lecerof & Paternò, 1998), koska ne tuottavat hyvän tehtäviin 
perustuvan yleisnäkymän sovelluksen käytettävyydestä. Varjopuolena näillä työkaluilla on 
työläys ja käytön opettelutarpeen lisääntyminen verrattuna yksinkertaisempiin menetelmiin. 
Yksinkertaisempien mallinsovitustyökalujen heikkoutena on taasen yksipuolisuus – ne löytä-
vät ongelmia vain ennalta määritellyille käyttäytymismalleille. 

Mittaripohjaiset analysointimenetelmät tuottavat myös hyviä tuloksia työpöytäsovellusten 
toiminnallisuuden arvioinnissa, mutta vaativat enemmän työtä kuin mallinsovitusmenetelmät. 
Tämä johtuu siitä, että asiantuntijoiden täytyy perehtyä aineistoon syvällisemmin kyetäkseen 
selkeästi määrittämään mistä käytettävyysongelmat johtuvat. Tehtäväpohjaiseen mallin-
sovitukseen pohjautuvat menetelmät puolestaan pystyvät eristämään ongelmat tiettyyn 
käyttöliittymän osa-alueeseen liittyviksi. 

12.3.2. Tarkistusmenetelmien automatisointi 
Automatisoidut tarkistusmenetelmät auttavat asiantuntijoita tarkistuslistojen (heuristiikkojen) 
käytössä havaitsemalla ja raportoimalla suosituksia rikkovia käyttöliittymän osa-alueita sekä 
esittämällä korjausehdotuksia. Tuki automaattiselle aineiston keräämiselle, analysoinnille ja 
korjausehdotusten esittämiselle löytyy vain muutamista työkaluista, jotka pohjautuvat joko 
tarkistuslistojen käyttöön tai kognitiivisen läpikäynnin menetelmille.  

Aineiston automaattinen kerääminen 

Ivoryn ja Hearstin (2001) mukaan aineiston automaattisen keräämisen tuki löytyy vain 
yhdestä tarkistustyökalusta (Rieman et al., 1991). Työkalu esitti asiantuntijoille kognitiiviseen 
läpikäyntiin liittyviä kysymyksiä ja läpikäyntiä suorittavat asiantuntijat pystyivät tallentamaan 
omat arvionsa järjestelmään. Tämän työkalun käyttö havaittiin kuitenkin liian työlääksi 
saavutettuihin etuihin nähden. 

Aineiston automaattinen analysointi   

Analysoinnin tuki on työpöytäsovelluksien arviointiin tarkoitetuissa työkaluissa pääasiallisesti 
tehokasta käytettäessä sellaisia tarkistuslistoja, joiden esittämät suunnitteluohjeet voidaan 
operationalisoida eli jotenkin tehdä konkreettisiksi ja mitattaviksi. Operationalisointi voidaan 
tehdä esimerkiksi laskemalla määrällisiä suureita (käyttöliittymäelementtien koko, ruudun 
käyttö, elementtien sijoittelu) tai tarkistamalla suunnittelun johdonmukaisuus eri näyttöjen 
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välillä (samat käyttöliittymäelementit sijaitsevat eri näytöillä samassa paikassa). Tällaisia 
työkaluja ovat esimerkiksi Sherlock (Mahajan & Shneiderman, 1997) ja AIDE (Sears, 1995).  

Työkalut eivät kuitenkaan pysty analysoimaan laadullisia heuristiikkoja (esim. ymmärtääkö 
käyttäjä painikkeen tekstin) kovinkaan hyvin. Ivoryn ja Hearstin (2001) arvioimat työpöytä-
ympäristöön suunnitellut työkalut ovat rajoitteistaan huolimatta kuitenkin helppokäyttöisiä. 

WWW-sivustojen arviointiin tarkoitetuissa työkaluissa on Ivoryn ja Hearstin mukaan 
enemmän hajontaa tehokkuuden ja helppokäyttöisyyden suhteen. Merkittävin ongelma on 
sopivien mittarien puute. Eräänä ratkaisuna he mainitsevat ns. uskottavuuden tarkistuksen 
periaatteen: jos sivuston sisältö on huoliteltua ja ulkoasu vakuuttava, sillä on positiivinen 
vaikutus käytettävyyteen (Fogg et al., 2000). Ivory, Sinha ja Hearst (2001) ovat itse kehittä-
neet työkalun, joka pyrkii yhdistämään ihmisarvioijien mielipiteet ja määrälliset muuttujat. 
Työkalu pyrkii ennustamaan sivuston käytettävyyttä perustuen muutamaan keskeiseen 
mittariin (esimerkiksi tekstin asemointi, sivun koko). 

Suurin rajoite www-sivustojen arviointiin käytetyissä työkaluissa on niiden käyttöalueen 
rajoittuminen yksinkertaisiin sivustoihin. Työkalut eivät pääsääntöisesti tue edistyneitä 
ominaisuuksia, kuten Flash-laajenteita, Java-sovelmia ja muita selainlaajenteita.  

Automaattinen korjausehdotusten esittäminen 

Ivoryn ja Hearstin mukaan kaikki työpöytäsovellusten arviointiin suunnitellut menetelmät 
pystyvät antamaan hyviä korjausehdotuksia, jos käytetyt heuristiikat voidaan operationali-
soida. Laadullisten heuristiikkojen kohdalla työkaluja vaivaavat samat ongelmat kuin auto-
maattisen analysoinnin tapauksessa. Lisäksi olemassa olevien heuristiikkojen hyödyllisyys on 
kyseenalaistettu www-ympäristössä, koska niiden toimivuutta ei ole täsmällisesti tutkittu 
(Brajnik, 2000). Toisaalta etenkin www-sivustojen tapauksessa työkalujen avulla on mahdol-
lista toteuttaa jatkuvaa arviointia, mikä on oleellista iteratiivisen suunnittelun kannalta. 
Puutteistaan huolimatta arvioidut työkalut ovat suurimmaksi osaksi helppokäyttöisiä. 

12.3.3. Kyselymenetelmien automatisointi 
Kyselymenetelmiin pohjautuvia työkaluja käytetään yleisesti käytettävyystestauksen 
yhteydessä käyttäjäpalautteen keräämiseen. Tutkimuksen kohteena ei tällöin ole kuitenkaan 
suoraan arvioitavan käyttöliittymän tutkiminen vaan pikemminkin testihenkilöiden subjektii-
visten mielipiteiden ja tuntemusten kartoittaminen. Automaatiota on käytetty tässä yhteydessä 
pääosin subjektiivisen palautteen keräämiseen. 

Aineiston automaattinen kerääminen   

Aineiston kerääminen voidaan automatisoida toteuttamalla kyselylomake osaksi arvioitavaa 
käyttöliittymää. Lomakkeella annetut vastaukset tallennetaan esimerkiksi tiedostoon myö-
hempää analysointia varten. Eräs esimerkki tästä on Abelow’n (1993) UPM (User Partnering 
Module), joka esittää käyttäjälle tapahtumakohtaisia kysymyksiä tietyissä virhetilanteissa tai 
toimintosarjoissa. 

WWW-käyttöliittymissä aineiston kerääminen voidaan toteuttaa luontaisesti kyselylomake-
sivujen avulla, ja tätä tarkoitusta varten on olemassa useita standardoituja lomakesarjoja, esi-
merkiksi WAMMI (Kirakowski & Claridge, 1998).  

Ivoryn ja Hearstin (2001) mukaan suurimpana heikkoutena näillä työkaluilla on se, että 
kerätty aineisto ei välttämättä kerro suoraan mitään varsinaisista käytettävyysongelmista, vaan 
pikemminkin esittää käyttäjän subjektiivisen näkemyksen tilanteesta. Täten varsinaisiin 
käytettävyysongelmiin ja niiden syihin pureutuminen vaatii asiantuntijalta enemmän työtä. 
Aineiston automaattisen keräämisen toteuttavat työkalut eivät myöskään tue aineiston 
automaattista analysointia tai korjausehdotusten esittämistä. Automaattisten työkalujen suurin 
etu onkin helppokäyttöisyys ja laaja soveltuvuus eri ympäristöihin. 
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12.3.4. Mallinnusmenetelmien automatisointi 
Mallinnusmenetelmät mahdollistavat arvioitavan sovelluksen käytettävyyden ennustamisen 
käyttöliittymä- ja käyttäjämallien perusteella. Mallinnusmenetelmiä on kehitetty suuri määrä. 
Ivoryn ja Hearstin (2001) perusjakona on: 

- tehtäväympäristön analysoinnin mallit (models for task environment analysis) 

- käyttäjän tietämyksen analysoinnin mallit (models to analyze user knowledge) 

- käyttäjän suorituskykymallit (models of user performance) 

- käyttöliittymämallit (models of the user interface) 

Tehtäväympäriston analysoinnin mallit, kuten Moranin (1983) ETIT (External Internal Task 
Mapping), mahdollistavat käyttöliittymän toiminnallisuuden ja käyttäjien tavoitteiden välisen 
yhteyden arvioinnin. Käyttäjän tietämyksen analysoinnin malleja voidaan käyttää esittämään 
ja arvioimaan sitä informaatiota, jota käyttäjältä vaaditaan, jotta hän pystyy operoimaan 
käyttöliittymää. Eräs esimerkki tällaisesta muodollisia kielioppeja käyttävästä työkalusta on 
Paynen ja Greenin (1986) TAG (Task-Action Grammar). Tunnetuin käyttäjän suorituskyky-
malli lienee GOMS (John & Kieras, 1996), joka on esitelty kohdassa 12.2. Käyttöliittymä-
mallit kuvaavat käyttöliittymäsuunnitelmaa useilla eri abstraktiotasoilla. Eräs esimerkki 
käyttöliittymämalleista on ETAG (Extended Task Action Grammar) (Tauber, 1990). 

Automatisointia on mallinnusmenetelmien yhteydessä käytetty pääasiassa analysoimaan 
tehtävien suoritusta (esimerkiksi opetteluun ja suoritukseen kuluva aika).  

Aineiston automaattinen analysointi 

Mallinnustyökaluilla on suhteellisen helppoa tuottaa tuloksia suunnittelun tueksi (Ivory & 
Hearst, 2001). Ivoryn ja Hearstin mukaan useilla tutkimuksilla on osoitettu, että GOMS 
ennustaa tehokkaasti käytettävyysongelmia ja soveltuu täten hyvin työpöytäsovellusten käy-
tettävyyden arviointiin. Työkalujen tuottamat arviot rajoittuvat kuitenkin ns. virheettömän 
asiantuntijakäytön ennustamiseen eivätkä ne esimerkiksi pysty mallintamaan virheistä toipu-
mista. Lisäksi GOMS:iin perustuvien työkalujen käyttö on kohtuullisen suuritöistä ja se 
saattaa vaatia käyttäjätestien tekemistä sopivien mallinnusparametrien löytämiseksi. 

WWW-käyttöliittymien mallintamiseen tarkoitettujen työkalujen kehitys on ollut huomatta-
vasti rajoittuneempaa. Suurin ongelma mallintamisessa lienee www-ympäristön käyttöön 
liittyvä vapaus verrattuna työpöytäsovelluksiin. WWW-sivustoilla navigaatio ja toimen-
piteiden suorittaminen voi tapahtua useita vaihtoehtoisia reittejä pitkin, joiden ennustaminen 
esimerkiksi GOMS:ia käyttämällä voi olla hyvinkin vaikeaa. Lisäksi rajoittuminen asian-
tuntijakäytön ennustamiseen on puute www-ympäristössä, koska sovellusten potentiaalinen 
käyttäjäkunta on tyypillisesti huomattavasti laajempi kuin työpöytäsovelluksissa. (Ivory & 
Hearst, 2001) 

12.3.5. Simulaatiomenetelmien automatisointi 
Simulaatiomenetelmät, kuten mallinnusmenetelmätkin, tukevat automaattista analysointia. 
Suurin ero mallinnusmenetelmiin on se, että simulaatiomenetelmillä pyritään jäljittelemään 
käyttäjien toimintaa ja raportoimaan siitä määrällistä aineistoa, aivan kuten automaattisilla 
testausmenetelmilläkin. Käyttäjien toiminnan simulointi perustuu mallinnustyökalujen tavoin 
käyttöliittymä- ja käyttäjämalleihin. Simulaatiotyökaluilla voidaan myös tuottaa keinotekoista 
aineistoa automaattisten analysointimenetelmien käyttöä varten. (Ivory & Hearst, 2001) 

Aineiston automaattinen kerääminen   

Perinteinen käytettävyystestaus rajoittuu usein vain tiettyihin käyttöliittymän osiin ja toimin-
toihin. Simulaatiotyökaluilla voidaan helposti tuottaa laajempaa aineistoa, joka kattaa käyttö-
liittymän koko toiminnallisuuden. Eräs esimerkki tästä on Kasikin ja Georgen (1996) 
kehittämä järjestelmä, joka hyödyntää geneettisiä algoritmeja. Järjestelmä perustuu GOMS:in 
tavoin asiantuntijakäytön mallintamiseen, mutta erotuksena ovat geneettisten algoritmien 
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tuottamat variaatiot käyttäjän käyttäytymisessä, joilla voidaan simuloida esimerkiksi 
oppimisen vaikutusta. 

WWW-ympäristöön on toteutettu vastaavanlaisia työkaluja, esimerkiksi Chin ja muiden 
(2003) esittelemä InfoScentTM Bloodhound Simulator, joka perustuu ns. Information Scent –
teoriaan. Teorian mukaan käyttäjien navigaatiovalinnat perustuvat navigaatioelementtien, 
kuten hyperlinkkien, kontekstin ja käyttäjän tiedonhakutavoitteiden väliseen yhteyteen. Työ-
kalulla voidaan siten simuloida käyttäjien tiedonhakuun perustuvaa liikkumista www-sivus-
toilla. Sitä kuvataan tarkemmin kohdassa 12.4.3. 

Molemmat työkalut ovat Ivoryn ja Hearstin (2001) mukaan helppokäyttöisiä ja niiden avulla 
on mahdollista tuottaa suuria määriä keinotekoista aineistoa nopeasti. Chin ja muiden kehit-
tämä järjestelmä tukee lisäksi analysointia esittämällä tulokset visualisoinnin muodossa. 

Aineiston automaattinen analysointi 

Automaattisilla simulaatiotyökaluilla tapahtuva automaattinen analysointi perustuu työpöytä-
sovellusten tapauksessa pitkälti MHP-mallin eri johdannaisten, automaatioteoriassa esitettyjen 
menetelmien (esimerkiksi Petri-verkkojen) tai monimutkaisten teoreettisten kognitiomallien 
käyttöön. Simulaatiotyökalut, toisin kuin mallinnustyökalut, pyrkivät simuloimaan käyttäjien 
käytöstä ja kognitiivisia prosesseja mahdollisimman tarkasti. Suurin osa simulaatiotyökaluista 
soveltuu vain työpöytäsovellusten arviointiin, tosin osaa on mahdollista käyttää rajoitetusti 
myös www-sivustojen arviointiin. 

Simulaatiotyökalujen käyttö on yleisesti katsoen vaikeampaa kuin muiden automaattisten 
arviointityökalujen käyttäminen, koska ne vaativat monimutkaisten mallien rakentamista ja 
käsittelemistä sekä niitä ohjaavan teorian ymmärtämistä. Toisaalta on pystytty todistamaan 
(Rauterberg & Aeppili, 1995; Kieras et al., 1997), että simulaatiomenetelmillä on mahdollista 
tuottaa aineistoa, joka vastaa hyvin pitkälle testausmenetelmillä saatavia tuloksia. Ennustet-
tujen käytettävyysongelmien tarkkuus riippuu kuitenkin simulaatiomallien tarkkuudesta. 
(Ivory & Hearst, 2001) 

12.4. Esimerkkejä automaattisten menetelmien soveltamisesta 
Seuraavissa kohdissa esitellään muutamia automaattisia työkaluja, joita voidaan käyttää 
sovelluskehityksen eri vaiheissa suunnittelusta valmiin tuotteen arviointiin. 

12.4.1. GLEAN 
GLEAN (Kieras et al., 1995) on GOMS-malliin perustuva simulointityökalu, jolla voidaan 
tuottaa arvioita sovelluksen käytettävyydestä. Sen suunnittelun lähtökohtana oli automatisoida 
GOMS-malleihin perustuvien käytettävyysarvioiden tuottaminen. Tärkeä tavoite oli luoda 
työkalu, jota olisi mahdollisimman helppo käyttää ilman pitkällistä koulutusta. Työkalun 
tarkoituksena oli myös tuottaa tulokset muodossa, joka olisi käytettävyysasiantuntijoille ja 
ohjelmiston kehittäjille käyttökelpoinen ja ymmärrettävä. 

Työkalu muodostuu kahdesta osasta: syötteestä ja tulkkausjärjestelmästä. Syöte koostuu 
seuraavista asiantuntijoiden laatimista osista: 

- tehtäväkuvaukset,  

- käyttöliittymäsuunnitelmaan perustuva toteutus GOMS-mallista, joka kuvaa käyttäjän 
tietämyksen järjestelmän toiminnasta, ja  

- käyttöympäristön kuvaus, joka kuvaa käyttöliittymän ulkoasun ja toiminnallisuuden 
karkealla tasolla.  

Tulkkausjärjestelmä koostuu GOMS-kuvauskieltä tulkkaavasta komponentista ja käyttöympä-
ristön tilaa mallintavasta komponentista. Työkalun rakenne on esitetty kuvassa 3. 
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Tulkkausjärjestelmä palauttaa simulaation tuloksena käytettävyysarvion, joka sisältää kahden-
laisia suureita. Staattiset suureet ovat ennusteita käyttäjän toiminnasta, esimerkiksi tietyn 
toiminnon oikean suorittamisen opiskeluun oletettavasti kuluva aika. Dynaamiset suureet ovat 
tuloksia annettujen tehtävien simuloinnista (esimerkiksi tehtävien suoritusajat). Tulosten 
perusteella asiantuntijan tulee päätellä käyttöliittymässä mahdollisesti esiintyvät ongelmat. 
Tämä prosessi voi olla iteratiivinen ongelmien korjauksen jälkeen voidaan luoda uusi GOMS-
malli ja tarkistaa, miten muutokset vaikuttavat tuloksiin. 

Kieras ja muut osoittivat työkalunsa toimivuuden toistamalla aikaisemman tutkimuksen, jossa 
GOMSia käytettiin käyttöliittymän arviointiin. GOMS-mallin avulla saatuja tuloksia verrattiin 
käytettävyystestauksella saatuihin tuloksiin, ja niiden todettiin olevan lähes yhtä tarkkoja 
(noin 10 % ero ennustetuissa oppimis- ja suoritusajoissa). Tulosten perusteella he päättelivät, 
että GOMS:iin perustuva mallinnus ja simulointi on tehokas tapa arvioida käytettävyyttä, 
etenkin jos arvioinnin apuna käytetään GLEANin kaltaisia automaattisia työkaluja.  

GLEANin kaltaisilla GOMS-malliin perustuvilla simulaatiotyökaluilla pystytään selvästikin 
tuottamaan käytettävyysarvioita, jotka vastaavat perinteisellä käytettävyystestauksella saata-
via tuloksia. Lisäksi työkalu mahdollistaa nopean iteratiivisen suunnittelun ja testauksen, 
koska uuden käyttöliittymäversion simulointi vaatii ainoastaan GOMS-mallin ja käyttöympä-
ristömallin muokkaamista – ei olemassa olevan käyttöjärjestelmän muokkaamista. 

GOMS-pohjaisten menetelmien suurin ongelma on niiden vaatima työpanos. GOMS-mallin 
määrittelyä, tehtäväanalyysin tekemistä ja tehtävien sekä käyttöympäristön määrittelyä 
voitaneen pitää vähintäänkin yhtä työläänä kuin käytettävyystestin järjestämistä.  

12.4.2. WebQuilt 
Hongin ja Landayn (2001) mukaan nykyisiä www-sivustojen arviointikäytäntöjä voitaisiin 
yksinkertaistaa parantamalla datan tallentamiseen ja analysointiin käytettäviä työkaluja. 
Näiden työkalujen tulisi täyttää seuraavat ehdot: 

1. Tallennuksen tulisi olla nopeaa ja käytettävissä millä tahansa www-sivustolla. 

2. Tallennusmenetelmän tulisi olla yhteensopiva useiden käyttöjärjestelmien ja selain-
ohjelmien kanssa. 

 

Suunnittelija/ 
asiantuntija 

Tehtäväkuvaukset
 

GOMS-malli

Sovelluskohtaiset 
metodit 

Käyttöympäristö-
sidonnaiset metodit

Käyttöympäristön 
kuvaus

GOMSL-tulkki

Käyttöliittymän 
tilaa tulkkaava 
komponentti 

Käyttäjän simulointi 

Käyttöliittymän simulointi

Symbolinen 
data 

Tehtävä 1 

Tehtävä 2 

Tehtävä 3 

Tehtävä n 

Käyttöliittymän tila 
 

Käyttäjän tila 

Työmuisti 

Efektorien tila 

Näkyvä (näyttö) 

Sisäinen tila 

Staattiset käytettävyyssuureet
Oppimisaika, johdonmukaisuus

Dynaamiset käytettävyyssuureet
Suoritusaika, työmäärä 
 

Benchmark-määritykset

 
Kuva 3: GLEAN-työkalun rakenne (Kieras et al., 1995). 
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3. Työkalun tulisi tarjota mahdollisuus analysoida ja visualisoida tallennettua dataa. 

Tätä tarkoitusta varten he ovat kehittäneet työkalun nimeltä WebQuilt (Hong & Landay, 
2001; Hong et al., 2001), joka on 
tarkoitettu aineiston automaattiseen 
keräämiseen ja analysointiin  käy-
tettävyystestauksen  yhteydessä. 
WebQuilt muodostuu datan tallen-
nus- ja visualisointikomponenteista. 
Tallennuskomponentin toteutukses-
sa hyödynnetään välityspalvelinta 
(proxy). Välityspalvelin välittää 
käyttäjän selaimen pyynnöt arvioi-
tavalle www-sivustolle ja samalla 
tallentaa käyttäjän tekemät valinnat 
(kuva 4). Näin saadaan talteen sivu-
historia niistä sivuista, joilla käyt-

täjä on vieraillut.  

Analysoinnin tukemiseksi Hong ja Landay kehittivät visualisointityökalun, joka mahdollistaa 
kerätyn datan esittämisen tiivistetyssä muodossa (kuva 5). Visualisointityökalu koostuu sivus-
totason näkymästä, joka esittää sivuston sivurakenteen ja käyttäjien navigointipolut sivus-
tossa. Alemmissa ikkunoissa esitetään tarkemmat tiedot valitusta sivusta sekä sivujen katse-
luun käytetystä ajasta. WebQuilt käyttää visualisointien muodostamiseen muutamia keskeisiä 
muuttujia, kuten navigointipolut, keskeiset sivustoon saapumissivut ja sivustosta poistumiseen 
käytetyt sivut, jotka on kerätty haastattelemalla www-sivujen suunnittelun asiantuntijoita. 

 
Kuva 4: Välityspalvelinpohjaisen tallennustyökalun toiminta. 

 
Kuva 5: WebQuilt-järjestelmän visualisointityökalun yleisnäkymä. 
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WebQuiltin käytön edellytyksenä on tarpeellinen määrä dataa, joten analysoinnin pohjana 
tulisi toimia Hongin ja Landayn mukaan 20–100 käyttäjän aineisto. Aineiston keräämisen 
jälkeen asiantuntijat voivat visualisointityökalua käyttämällä tutkia käyttäjien käyttäytymis-
malleja ja yrittää määrittää mahdollisia käytettävyysongelmia sivustossa. 

Koko työkalu on lähtökohtaisesti suunniteltu laajennettavaksi, koska erilaisilla sivustoilla ja 
suunnittelijoilla on luonnollisesti erilaisia tarpeita aineiston analysoinnin suhteen. Tutkijoiden 
mukaan WebQuiltin tarjoamaan työkalurunkoon on helppo toteuttaa uusia analysointi- ja 
visualisointikomponentteja tarpeen mukaan. 

WebQuilt vaikuttaa varsin kelvolliselta yritykseltä kehittää integroitu työkalu www-sivustojen 
käytettävyystestausaineiston keräämiseen ja analysointiin. Se tarjoaa perustyökalut sivuston 
analysointiin käyttäjien navigaatiokäyttäytymisen perusteella. Kummassakaan tutkimuksessa 
työkalua ei kuitenkaan ole arvioitu kokeellisesti eikä sen tarjoamien visualisointityökalujen 
hyödyllisyyttä ole varsinaisesti todistettu. Vaikka tutkijat väittävät, että WebQuilt–sovellus-
kehyksen laajentaminen on helppoa, vaatinee se kuitenkin merkittävää sovelluskehityspanosta 
ja tietotaitoa. 

12.4.3. InfoScentTM Bloodhound Simulator 
InfoScentTM BloodHound Simulator (Chi et al., 2003) on työkaluprototyyppi, jolla voidaan 
suorittaa sivuston navigoinnin automaattinen analysointi, jonka tuloksena on raportti sivuston 
käytettävyydestä. Työkalu käyttää niin kutsuttua ISAR (Information Scent Absorption Rate) –
algoritmia,  joka mittaa sivuston navigoitavuutta määrittämällä todennäköisyyden yksittäisten 
sivujen saavutettavuudelle. Pyrkimyksenä on ollut kehittää tarkka käyttäjävuorovaikutuksen 
simulaatio-ohjelma, jota käyttämällä voitaisiin alentaa käytettävyystestaukseen liittyviä kuluja 
ja tarvittavaa työvoimaa. IASR-algoritmi perustuu ajatukselle siitä, että käyttäjillä on tietyt 
informaatiotarpeet, joiden täytyttyä käyttäjät lopettavat tiedon hakemisen. WWW-sivustoilla 
tämä tarkoittaa tietyn sivujoukon löytämistä. Näiden sivujen löytymiseen kuluva aika mää-
rittää täten sivuston navigoitavuuden. 

Työkalun käyttämä algoritmi perustuu tiedonhaun piirissä esitettyyn Information Scent –teo-
riaan (Chi et al., 2000), joka pyrkii määrittelemään käyttäjän näkökulmasta tietyn tietolähteen 
saavuttamiseen liittyvän hyödyn ja kustannukset. Teorian mukaan käyttäjät tekevät navigoin-
tipäätökset hyperlinkkeihin läheisesti liittyvien vihjeiden avulla. Chin ja muiden esittämän 
algoritmin edeltäjänä on ollut työkalu nimeltään WUFIS (Web User Flow by Information 
Scent), joka mallintaa käyttäjien liikkumista sivustolla tietyn informaatiotarpeen ohjaamina. 

Chin ja muiden (2003) esittämän työkalun käyttökohteena on ajateltu olevan pääasiassa auto-
maattisten käytettävyysraporttien tuottaminen asiantuntijoiden määrittelemien informaatio-
tarpeiden perusteella. Työkalun toimintaperiaate on esitetty kuvassa 6. Ensin asiantuntija 
määrittelee lähtöpisteen (www-sivun, jolta käyttäjä lähtisi tehtävää suorittaessaan liikkeelle) 
ja antaa tiedonhakutehtävän. Tiedonhakutehtävä määritellään joukkona avainsanoja (esimer-
kiksi ”research 
articles”) ja 
kohdesivuja, 
joilta haluttu tie-
to löytyy. Tä-
män jälkeen 
työkalu simuloi 
käyttäjän toi-
mintaa sivustos-
sa ja palauttaa 
tuloksenaan 
arvion sivuston 
käytettävyydes-
tä.  

Kuva 6: InfoScentTM Bloodhound Simulator –työkalun käsitteellinen malli (Chi ja muut, 2003). 
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Työkalun tuottama raportti pitää sisällään arvion tiedonhakutehtävien suorituksen onnistu-
misesta, listauksen suuren liikennemäärän sivuista ja listan sivuista, joille käyttäjät toden-
näköisesti päätyisivät annettuja tehtäviä suorittaessaan. Esimerkki työkalun tuottamasta rapor-
tista on esitetty kuvassa 7. 

Chi ja muut testasivat työkalun toimivuutta käyttäjäkokeella, jossa todettiin että työkalun 
tarkkuus on verrattain hyvä verrattuna perinteisellä käytettävyystestauksella saatuihin tulok-
siin. Kolmasosassa tehtävistä työkalu tuotti samanlaisia tuloksia kuin käytettävyystestaus, 
lopussa kahdessa kolmasosassa tehtävistä tulokset olivat samansuuntaisia käytettävyys-
testauksen tulosten kanssa. Vaikka työkalun tarkkuus ei ylläkään täysin samalle tasolle perin-
teisen käytettävyystestauksen tulosten kanssa, voidaan sitä pitää merkittävänä askeleena kohti 
www-sivustojen analysoinnin automatisointia. 

Kuva 7: InfoScentTM Bloodhound Simulator –työkalun tuottama käytettävyysraportti (Chi et al., 2003). 
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12.5. Käytettävyyden automaattisen arvioinnin etuja, heikkouksia ja 
avoimia kysymyksiä 

Käytettävyyden automaattiseen arviointiin liittyviä kysymyksiä on pohdittu kirjallisuudessa 
laajasti. Laskowski ja muut (2002) ovat esittäneet kysymyksiä aineiston automaattisen tallen-
tamisen ja analysoinnin vaikutuksia käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun. He nostavat esille 
muun muassa seuraavassa esitetyt aiheet ja kysymykset: 

- Yksityisyys. Saako käyttäjien toimintaa tallentaa ilman heidän selvää suostumustaan?  

- Käyttäjäkokemuksen arviointi. Onko olemassa olevilla työkaluilla mahdollista arvioi-
da käyttäjäkokemusta, ja miten saatua aineistoa voitaisiin käyttää sovelluksen käytet-
tävyyden parantamiseen? 

- Syvyys vs. leveys. Automaattisten menetelmien käyttöön liitetään usein mielikuva 
suurten aineistojen analysoinnista. Onko automaation tarvetta liioiteltu ja voitaisiinko 
sama työ hoitaa manuaalisesti? 

- Mikä on automaattisten työkalujen suhde perinteisiin menetelmiin? Mitä automaat-
tisia työkaluja käytettäessä menetetään verrattuna perinteisiin menetelmiin? Voitai-
siinko esimerkiksi etätestauksessa nauhoittaa testihenkilöiden kasvonilmeitä web-
kameran välityksellä? 

- Testihenkilöiden määrä. Kuinka monta testihenkilöä tarvitaan? Vaikka automaattisilla 
työkaluilla on mahdollista kerätä enemmän dataa kuin perinteisillä menetelmillä, 
ongelmaksi voi nousta aineiston tehokas analysointi.    

Laskowskin ja muiden esittämät kysymykset pureutuvat tärkeisiin aiheisiin ja ne on syytä 
pitää mielessä automaattisia työkaluja käytettäessä ja kehitettäessä.  

Ivory ja Hearst (2001) esittävät omassa työssään näkemyksen automaattisten menetelmien 
vahvuuksista. He tuovat esille muun muassa seuraavat automaattisen arvioinnin edut: 

- Virhetilanteiden ja suoritusaikojen ennustaminen on mahdollista koko käyttöliitty-
mässä. 

- Yksittäisten arvioijien osaamistasosta on mahdollista tinkiä tulosten laadun siitä 
kärsimättä. 

- Automatisoinnin avulla käytettävyyden arviointi voidaan paremmin liittää osaksi 
käyttöliittymäsuunnittelun elinkaarta. 

Ivoryn ja Hearstin mukaan automaattiset työkalut helpottavat iteratiivista kehitystä nopeutta-
malla käyttöliittymäversioiden iteratiivista suunnittelua, koska käytettävyystestaus voidaan 
osittain korvata mallinnus- ja simulaatiotyökalujen käytöllä. Toinen automaattisten työkalujen 
etu on skaalautuvuus. Niillä voidaan helposti arvioida koko sovelluksen käytettävyyttä, kun 
käytettävyystestauksessa täytyy tyypillisesti rajoittua tiettyjen toimintojen ja osa-alueiden 
arviointiin. Lisäksi asiantuntijoilta vaadittavaa osaamista voidaan siirtää osaksi työkalua, 
jolloin käytettävyysarvioinnin suorittajilta ei enää välttämättä vaadita yhtä korkeaa käytännön 
osaamistasoa. Tämä voi merkittävästi helpottaa käyttäjäkeskeisen suunnittelun omaksumista 
organisaatioissa, joissa ei ole ennestään korkean luokan käytettävyysosaamista. 

Automaattisen arvioinnin heikkouksia on käsitelty tämän raportin aikaisemmissa luvuissa. 
Monet heikkouksista ja ongelmista liittyvät aina tiettyyn työkaluun tai työkaluluokkaan, joten 
niitä on vaikea yleistää. Automaattisten työkalujen keskeisinä heikkouksina voitaneen pitää 
työkalujen käyttöönoton ja käytön hankaluutta sekä painottumista määrällisen aineiston 
keräämiseen laadullisen ja subjektiivisen aineiston kustannuksella. Määrällinen aineisto on 
hyödyllistä navigaatioon ja tehtävien suorituksen tehokkuuteen liittyvien ongelmien tutkimi-
sessa, mutta sitä ei voida käyttää hyväksi tutkittaessa käytettävyysongelmia, jotka liittyvät 
esimerkiksi sisällön ymmärrettävyyteen tai käyttäjien käyttötilanteeseen liittyviin käsityksiin 
sovelluksen toiminnasta. 
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12.6. Päätelmät 
Tässä raportissa on esitetty yleiskatsaus käytettävyyden automaattiseen arviointiin ja siinä 
käytettäviin automaattisiin työkaluihin. Automaattiset työkalut jakautuvat selkeästi kahteen 
ryhmään: testaus- ja kyselytyökaluihin, joiden käyttö edellyttää käytettävyystestauksen suorit-
tamista jossain muodossa, ja mallinnus- ja simulointityökaluihin, joita voidaan käyttää itsenäi-
sesti. Suurin osa automaattisista työkaluista kuuluu tällä hetkellä ensimmäiseen ryhmään. 
Käytettävyyden arviointiin käytettävistä työkaluista automaattiset työkalut muodostavat vain 
kolmanneksen, joten automatisointi on tältä osaa vielä lapsenkengissään. 

Automaattisten työkalujen käytöllä on monia mahdollisia hyötyvaikutuksia. Työkalujen 
käyttöä ja niiden käytöstä aiheutuvia kustannuksia voidaan pyrkiä vähentämään lisäämällä 
automaatiota. Automaattiset työkalut mahdollistavat useiden rinnakkaisten käyttöliittymä-
suunnitelmien vertailun sekä nopean iteratiivisen testauksen jo suunnitteluvaiheessa. Auto-
maattisten menetelmien käyttö parantaa käytettävyysarvioiden yhdenmukaisuutta ja siten 
myös ennustettavuutta. 

Automaattisen arvioinnin suurimpana heikkoutena voidaan pitää laadullisen ja subjektiivisen 
informaation puutetta. Niillä on vaikeaa tallentaa käyttäjien mieltymyksiin ja käsityksiin 
liittyvää informaatiota, jota on helposti mahdollista kartoittaa perinteisiä käytettävyys-
testauksen menetelmiä käyttämällä. Lisäksi automaattisten mallinnus- ja simulaatiotyökalujen 
tuottamat käytettävyysarviot eivät vastaa tarkkuudeltaan käytettävyystestauksessa saavu-
tettavia tuloksia, ja niiden käytön vaatima työmäärä voi ylittää automaatiolla saavutettavat 
edut. 

Automaattisen arvioinnin tutkimus voi tulevaisuudessa auttaa kehittämään työkaluja siten, 
että vaadittava työpanos vähenee ja saavutettavat hyödyt kasvavat. Tämän tavoitteen saavutta-
miseksi tutkimusyhteisön tulee pyrkiä kehittämään tarkempia malleja ihmisen kognitiivisista 
prosesseista, etenkin tiedon hakuun ja käsittelyyn liittyvissä tehtävissä, rakentaa helppo-
käyttöisempiä mallinnus- ja simulaatiotyökaluja sekä parantaa työkalujen soveltuvuutta 
erilaisiin käyttöympäristöihin.  

 

 

Tomi Heimonen, FM. Valmistuin tietojenkäsittelytieteiden laitokselta 2004, 
mutta työni laitoksella aloitin jo vuonna 1999 käytettävyyslaboratorion 
harjoittelijana. Yliopistolla olen työskennellyt pääsääntöisesti erilaisissa 
käytettävyyden arviointiin liittyvissä asiakastoimeksiannoissa ja käyttö-
liittymien suunnittelu- ja kehitystehtävissä laitoksen tutkimushankkeissa. 
Tämän lisäksi olen opettanut erinäisiä käyttöliittymäaiheisia kursseja. Tällä 
hetkellä teen tutkimusta väitöskirjaani varten, jonka aiheena on tiedon 
visualisointi mobiileissa päätelaitteissa. 
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13Käytettävyystestaus 
Joni Koskinen 

Käytettävyystestaus on käytettävyyden arvioinnin menetelmä, jolla pyritään testattavan 
tuotteen aitoja käyttötilanteita muistuttavien tehtävien avulla selvittämään mahdolli-
simman objektiivisesti, kuinka kohderyhmään kuuluvat käyttäjät toimivat tuotetta 
käyttäessään. Käytettävyystestauksesta kerättyä aineistoa analysoimalla  saadaan vas-
tauksia siihen, miksi jokin sovelluksen ominaisuus ei ole käytettävä ja miten se voisi 
olla käytettävyydeltään parempi. Käytettävyystestaus sopii menetelmäksi tuotteen 
käytettävyyden arviointiin silloin, kun halutaan saada paljon tietoa tuotteen käytettä-
vyydestä sen todellisen käyttäjän näkökulmasta. Toisaalta käytettävyystestauksen 
toteutus vaatii usein enemmän resursseja kuin monet muut käytettävyystutkimuksen 
menetelmät, sillä testauksen suunnittelu, testikäyttäjien hankkiminen, sopivan testaus-
ympäristön järjestäminen ja kerätyn aineiston analysointi vie aikaa ja usein myös rahaa.  
Tässä luvussa esitellään, kuinka käytettävyystestausta tehdään ja pohditaan käytettä-
vyystestauksen roolia käytettävyystutkimuksessa. 

13  

13.1. Johdanto 
Käytettävyystestauksessa (usability testing) tavoitteena on löytää tuotteen käytöstä ongelma-
kohtia, jotta tuotteen jatkokehityksessä voidaan kiinnittää huomiota juuri näiden tiettyjen 
asioiden korjaamiseen ja parantamiseen. Toisaalta testi tarjoaa tietoa myös siitä, mitkä tuot-
teen ominaisuudet jo näyttävät olevan käytettävyydeltään hyvällä tasolla. Jotta nämä tavoit-
teet saavutettaisiin mahdollisimman hyvin, on testikäyttäjien edustettava tuotteen kohdekäyt-
täjäryhmää, ja testin järjestäjien on tarkkailtava ja mieluiten myös nauhoitettava testi-
käyttäjien toimintaa. Lisäksi testitapahtumissa kerätty aineisto pitää analysoida huolellisesti, 
jotta käyttäjien kohtaamat käytettävyysongelmat voidaan diagnosoida ja esittää ne peruste-
lujen kanssa testatun tuotteen kehityksestä vastaaville. (Dumas & Redish, 1993; Nielsen, 
1993)  

Ensimmäiset käytettävyystestaukset sijoittuvat 1980-luvun alkuun; aikaan, jolloin tietokone-
ohjelmat alkoivat levitä puhtaasta ammattilaiskäytöstä laajemmalle käyttäjäkunnalle (Dumas, 
2003). Dumas nostaa esille vuoden 1982 Human Factors in Computing Systems –konfe-
renssin, jonka yhteydessä esiteltiin raportteja varhaisimmista käytettävyystestauksista. 
Testausta käytettiin silloin tekstieditorien käytettävyyden tutkimiseen. Varhaisissa käytettä-
vyystestauksissa testin suoritus- ja raportointitavat eivät olleet vakiintuneita; käytettävyys-
testaus-nimitystä saatettiin käyttää sellaisista tutkimuksista, jotka toteutukseltaan sopisivat 
paremmin esimerkiksi tilannetutkimukseen kuuluviksi.  

Dumasin (2003) mukaan käytettävyystestauksen konsepti selveni nykymuotoonsa vasta 1990-
luvun alussa kun ensin Virzi (1992) ja hieman myöhemmin Dumas ja Redish (1993) sekä 
Rubin (1994) määrittelivät käytettävyystestauksen tarkemmin. Tässä vaiheessa käytettävyys-
testauksesta muodostui selvästi oma käytettävyyden arvioinnin menetelmänsä. Samoihin 
aikoihin myös Nielsen (1993) osaltaan vaikutti käytettävyystestauksen määrittelyyn. 
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13.2. Käytettävyystestauksen määritelmä 
Rubin (1994) määrittelee käytettävyystestauksen prosessiksi, jossa tuotteen kohderyhmän 
edustajien avulla arvioidaan, missä määrin tuote täyttää tietyt käytettävyyskriteerit. Tämän 
määritelmän avulla hän sulkee käytettävyystestauksen piiristä pois osan menetelmistä, kuten 
asiantuntija-arvioinnin, läpikäyntitekniikat, ja yleensäkin kaikki menetelmät, jotka eivät vaadi 
kohderyhmän edustajan läsnäoloa prosessissa. Toisaalta tämä määritelmä ei yksistään riitä 
erottamaan käytettävyystestausta muista käytettävyystutkimuksen menetelmistä, sillä käytet-
tävyystestauksen lisäksi esimerkiksi osallistavassa ryhmäläpikäynnissä (Kotkaluoto, luku 10) 
ja tilannetutkimuksessa (Heikkilä, luku 6) käytetään kohderyhmän edustajia apuna käytettä-
vyyden arvioinnissa. 

Käytettävyystestaus ja termin englanninkielinen vastine ”usability testing” ovat helposti 
harhaanjohtavia nimityksiä tutkimusmenetelmälle. Sekä termi ”käytettävyys” (”usability”) 
että ”testaus” (”testing”) ovat sellaisia, että ellei käytettävyystestauksen oikeita suoritustapoja 
tiedä,  saattaa helposti luulla niiden sisältävän sellaisia asioita, joita ne eivät  todellisuudessa 
sisällä. Esimerkiksi vähemmän asiaan perehtyneen mielestä ”testaus” voi tarkoittaa lähes mitä 
tahansa käytettävyystutkimuksen menetelmää (asiantuntija ”testaa” onko tuote käytettävä sitä 
läpikäydessään ja toimintoja kokeillessaan, tilannetutkimuksessa käytettävyyttä ”testataan” 
kun käyttäjä tekee tuotteella jotakin jne.). Tämän takia käytettävyystestauksen konsepti on 
kirjallisuudessakin ollut hieman hämärä, ja rajanveto sen ja eräiden muiden menetelmien 
välille on ollut usein mahdotonta. Toisaalla samaa menetelmää ollaan saatettu nimittää käytet-
tävyystestaukseksi, toisaalla joksikin muuksi. Tässä työssä esitetään joitakin ehdotelmia 
rajoiksi eri menetelmien välille. 

Käytettävyystestauksessa tuotteen käytettävyydestä saadaan tietoa tuotteen oikeisiin käyttäjä-
ryhmiin kuuluvien testikäyttäjien toimintaa ja käyttäytymistä tarkkailemalla.Yhtä tuotetta 
testatessa testikäyttäjiä voi periaatteessa olla vain yksi tai vaikka satoja, testattavasta tuot-
teesta, testin tavoitteista ja resursseista riippuen. Useimmiten testaukseen osallistuu muutama 
käyttäjä, harvemmin useita kymmeniä. Yleensä yhdellä tai kahdella osallistujalla ei vielä 
saada tarpeeksi kattavia tuloksia ja satojen käyttäjien tutkiminen vaatisi niin paljon resursseja, 
ettei se ole kannattavaa. Käytettävyystesteissä vaadittavien testikäyttäjien ominaisuuksista ja 
määrästä on kerrottu enemmän luvussa 18 (Anttonen). 

Yleensä käytettävyystestitilanteessa on kerrallaan paikalla yksi testikäyttäjä ja yhdestä kol-
meen tarkkailijaa, joista osa voi olla käyttäjälle näkymättömissä teknisenä tarkkailijana tai 
taustahavainnoitsijana. Yksi tarkkailijoista on testivalvoja eli moderaattori, joka valvoo ja 
johtaa testitilannetta. Joskus käytettävyystestaus voidaan toteuttaa myös ns. pari- tai ryhmä-
testauksena (kohta 13.6), jolloin tuotetta käyttää samanaikaisesti useampi testikäyttäjä.  

Käytettävyystestissä tuotetta testataan siten, että sen todellisia käyttäjäryhmiä edustavia testi-
käyttäjiä pyydetään suorittamaan todellisia käyttötilanteita mahdollisimman hyvin vastaavia 
testitehtäviä. Tarpeen vaatiessa koko tilanne voidaan yrittää luoda oikeaa käyttötilannetta 
muistuttavaksi. Tietoa tuotteen käytettävyydestä saadaan analysoimalla testeistä kerättyä 
aineistoa, kuten muistiinpanoja ja videokuvaa käyttäjien toiminnasta. Jos tilanne on nauhoi-
tettu videonauhalle ja nauhoitteesta on kirjoitettu loki, ne yleensä ovat pääasiallinen lähde 
aineiston analysoinnissa.  

Käytettävyystestissä testattavana voi olla koko tuote, sen prototyyppi tai jokin sen osa. 
Kohteita käytettävyystestaukselle voivat olla esimerkiksi tietokoneohjelmat, ww-sivustot, 
mobiilipalvelut ja kulutuselektroniikka. Käytettävyystestauksia tehdään yleensä joko tuotteen 
kehittelystä vastaavan yrityksen käytettävyystutkimusosastoilla tai ulkopuolisissa käytettä-
vyystestauksen hallitsevissa paikoissa, esimerkiksi yliopistoilla tai käytettävyystestaukseen 
erikoistuneessa yrityksissä. 

Käytettävyystestauksen tarkoituksena on parantaa tuotetta, eikä esimerkiksi löytää kaikkia 
mahdollisia ongelmia tai saada niistä välttämättä tieteellisen tarkkoja todisteita. Tämän vuoksi 
ei ole välttämätöntä järjestää raskaimpia mahdollisia käytettävyystestejä, vaan etsiä käytettä-
vyystestauksen tilaajan resursseihin sopiva ratkaisu. Tuotteen parantamisen kannalta voi olla 
parempi käyttää testaukseen tietty aika- ja rahamäärä ja löytää esim. 90 % käytettävyysongel-
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mista kuin uhrata moninkertainen määrä aikaa ja rahaa ja löytää muutamia kosmeettisia 
ongelmia lisää. Yritykset haluavat tehdä voittoa; käytettävyystestaus menettää täysin merki-
tyksensä, jos sen tekeminen maksaa yritykselle enemmän kuin mitä siitä saatujen tulosten 
avulla voidaan ansaita. Kannattaa myös huomata, että yleensä testauksen tilaaja ei halua eikä 
tarvitse kaikkea testauksen aikana kerättyä aineistoa, vaan asiantuntijoiden koostaman 
käytettävyysraportin havainnoista ja suosituksista.  

13.3. Käytettävyystestauksen suunnittelu 
Ennen käytettävyystestin järjestämistä kannattaa miettiä tarkoin mihin ja miksi käytettävyys-
testausta kyseisessä tilanteessa tarvitaan. Aluksi laaditaan selvät tavoitteet testaukselle ottaen 
huomioon myös käytettävissä olevat resurssit. Tavoitteeksi on turha asettaa esimerkiksi laajan 
www-sivuston kaikkien käytettävyysongelmien löytymistä, jos käytössä on vain muutama 
testiin osallistuja ja aikaa testitapahtumaan pari tuntia. WWW-palvelun käytettävyys-
testauksen tavoitteet, joiden saavuttamista testissä arvioidaan, voivat olla esimerkiksi seuraa-
vanlaisia: ”tehtäviin käytetty aika ei saa ylittää ennaltamääriteltyä rajaa”, ”tietty määrä 
tehtävistä täytyy suorittaa oikein”, ”käyttäjän tekemien virhetoimintojen määrä ei saa ylittää 
tiettyä rajaa” ja ”palvelun käytössä ei saa esiintyä sellaisia käytettävyysongelmia, jotka 
estävät tehtävän suorittamisen kokonaan”. 

Rubin (1994) mainitsee käytettävyystestauksen järjestämisen kannalta yhdeksän kriittistä osa-
aluetta, joihin testaussuunnitelmassa tulisi kiinnittää huomiota. Nämä ovat  
• testauksen tarkoitus, 
• ratkaistavat kysymykset ja testissä mitattavat käytettävyystavoitteet, 
• käyttäjäprofiili, 
• käytettävät metodit, 
• testitehtävät, 
• testausympäristö ja –välineistö, 
• testitapahtuman tarkkailu, 
• tulosten kerääminen, ja  
• raportin sisältö ja esitystapa. 

Seuraavassa on käyty testauksen suunnittelua läpi näiden kriittisten osa-alueiden pohjalta. 

13.3.1. Testauksen tavoitteet 
Ennen testin järjestämistä pitää olla selvää, miksi se järjestetään. Mahdollisia syitä voivat olla 
esimerkiksi uuden tuotteen käytettävyyden testaaminen ennen sen käyttöönottoa, käyttäjiltä 
tulleet valitukset tuotteesta (pyrkimys parantaa olemassaolevan tuotteen käytettävyyttä) tai 
tarve selvittää uusien ominaisuuksien lisäämisen vaikutukset tuotteen käytettävyyteen. 
Testauksen tarkoitusta pohdittaessa tulee myös pohtia tarkoin, onko käytettävyystestaus paras 
mahdollinen menetelmä kyseiseen tilanteeseen. 

13.3.2. Testissä ratkaistavat kysymykset ja käytettävyystavoitteet 
Kun testauksen tavoitteet ovat selvillä, käydään läpi tarkemmin niitä kysymyksiä, joihin 
testissä keskitytään. Tässä vaiheessa on mietittävä mahdollisimman selviä, tarkkoja, mitatta-
vissa tai vähintään havainnoitavissa olevia tuotteen ominaisuuksia, joihin liittyvien ongelmien 
ratkaiseminen asetetaan testauksen tavoitteeksi. Kysymyksiä, joihin voidaan realistisesti 
hakea vastausta käytettävyystesteillä, voivat olla esim. ”Ymmärtääkö käyttäjä kaikkien 
painikkeiden tarkoituksen ilman ohjeita?”, ”Toimivatko kaksi käyttäjäryhmää samalla tavalla 
painikkeiden kanssa?” tai ”Käyttävätkö testikäyttäjät mieluummin hiirtä vai näppäimistöä 
tietyn tehtävän suorittamiseen?”. Sen sijaan sellaiset kysymykset kuin ”Onko tuote käytet-
tävä?” tai ”Onko tuote valmis julkaistavaksi?”, eivät ole tarpeeksi tarkkoja ja mitattavissa 
olevia kysymyksiä tähän testisuunnittelun vaiheeseen. 
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13.3.3. Kohderyhmät 
Jos käytettävyystesteihin osallistuvat testikäyttäjät eivät vastaa tuotteen loppukäyttäjiä, on 
testaaminen usein turhaa. Esimerkiksi vain mikrotukihenkilöille suunnitellun tietokone-
ohjelman testaaminen organisaation muilla jäsenillä, kuten johtajilla, sihteereillä tai läheteillä, 
ei ole yleensä mielekästä. Jos johtajan käytössä ohjelmassa ilmenisikin käytettävyysongelmia, 
voisi olla niin, että organisaation mikrotukihenkilöille ne eivät olisi ongelmallisia. Ohjelmaa 
paljon käyttävä mikrotukihenkilö ei ehkä tarvitsisikaan niitä muistia tukevia ikoneita, joita 
ohjelmaa harvoin käyttävä johtaja tarvitsisi, vaan toimintaa nopeuttavia näppäinoikoteitä. 
Siksi on erittäin tärkeää, että käytettävyystestien järjestäjä tietää mahdollisimman tarkkaan, 
ketkä ovat tuotteen loppukäyttäjiä. Tässä usein joku muu kuin käytettävyysasiantuntija tietää 
asian parhaiten, joten yhteistyö esimerkiksi organisaation markkinointiosaston. kanssa voi 
olla hyvä ratkaisu. Kun loppukäyttäjäryhmät on selvitetty mahdollisimman tarkasti, voidaan 
testikäyttäjiksi rekrytoida taustoiltaan (esim. koulutustausta, tietokoneen käyttökokemus, 
testattavan tuotteen käyttökokemus, työhistoria) loppukäyttäjäryhmiin kuuluvien kaltaisia 
ihmisiä. Testikäyttäjien valinnasta kerrotaan lisää luvussa 18 (Anttonen).  

13.3.4. Toimintatavat testissä 
Ennen käytettävyystestin tekemistä on suunniteltava tarkkaan, miten testi järjestetään. On 
mietittävä mitä toimintatapoja käyttämällä tilanne saadaan sujumaan mahdollisimman hyvin, 
jotta saadaan kerättyä sellaista materiaalia, joka palvelee parhaalla mahdollisella tavalla 
käytettävyysongelmien löytymistä ja testausraportin laatimista. Vasta kun testisuunnitelmista 
ilmenee, mitä testattavasta tuotteesta ja sen käyttäjistä halutaan saada selville, voidaan 
päättää, mitä metodeita ja materiaaleja testitilanteessa käytetään. Varsinkin tässä vaiheessa 
suunnitteluun vaikuttaa suuresti käytettävissä olevien resurssien ja rajoitusten tiedostaminen. 

Testaussuunnitelma vaikuttaa toimintatapoihin testissä. Toimintatapojen valinnassa on otet-
tava huomioon se, testataanko yhden vai useiden eri käyttäjäryhmien edustajia, vaikuttaako 
tiettyjen toimintojen ja tehtävien suorittaminen myöhemmin tehtävien suorituksiin vai ovatko 
ne toisistaan kokonaan riippumattomia, ja verrataanko tuotetta sen aikaisempiin versioihin, 
vai eikö vertailukohtaa ole. 

Rubin (1994) ohjaa oikeisiin toimintatapoihin seuraavilla ohjeilla: 
• Hanki riittävä määrä testikäyttäjiä. 
• Ole yhdenmukainen (käytä valmiiksi kirjoitettuja ohjeita ja tarkistuslistoja, jotta testit 

sujuisivat toisiinsa nähden vertailukelpoisella tavalla). 
• Varmista, että testikäyttäjän ominaisuudet todella vastaavat käyttäjäryhmää (tarkista 

asia vielä taustatietolomakkeella ennen testiä). 
• Huomioi kaikki poikkeamat testissä (tuloksia analysoidessa voidaan päättää, joudu-

taanko joku testi hylkäämään). 
• Pidä tarkat tavoitteet mielessäsi (oikeiden asioiden huomioimista varten tulee olla 

jonkinlainen kehys, ettei testi lipsu liian epäviralliseksi ja fokusoimattomaksi). 
• Tee pilottitesti (toimintatapojen testaaminen ennen varsinaista testiä auttaa löytämään 

ongelmia niissä ja hiomaan varsinaista testitilannetta paremmaksi kokonaisuudeksi). 
• Pidä tapahtuma yksinkertaisena (mitä yksinkertaisempi testitapahtuma on, sitä 

helpompaa se on pitää yhdenmukaisena ja virheettömänä eri testihenkilöiden välillä). 
• Tee testausympäristöstä niin realistinen kuin mahdollista (jos todellinen käyttötilanne 

on kiireisessä toimistossa puhelinten soidessa ympärillä, voi testitilanteestakin 
muovata sellaisen, jos taas tuotetta käytetään yleensä yksin hiljaisessa paikassa, myös 
testi kannattaa tehdä hiljaisuudessa). 

13.3.5. Testitehtävät 
Testitehtävien laadinta on koko testauksen kannalta kriittinen vaihe. Hyvän testitehtävän teke-
minen lähtee käyttökontekstin ymmärtämisestä ja todellisten käyttäjien käyttötapojen 
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tuntemisesta. Nielsenin (1994) mukaan testitehtävien on edustettava mahdollisimman hyvin 
palvelun aitoa käyttötapaa ja niiden tulee kattaa hyvin käyttöliittymän kaikkein tärkeimmät 
osat. Lisäksi hän mainitsee, että tehtävien tulee olla tarpeeksi pieniä, jotta ne voidaan suorittaa 
annetuissa aikarajoissa, mutta ei niin pieniä, että ne muuttuvat triviaaleiksi. Testitehtävä 
täytyy myös määritellä tarkasti, mitä käyttäjän tulee saada toimintansa tulokseksi.  

Jo tehtävien laadintavaiheessa tulee miettiä, miten käyttäjän pitäisi toimia, jotta tehtävä tulisi 
tarkoituksenmukaisesti suoritetuksi. Joihinkin kysymyksiin kannattaa jo tässä vaiheessa kiin-
nittää huomiota: Missä tilassa testattava tuote on missäkin vaiheessa? Millä eri tavoin käyttäjä 
voi edetä missäkin tilanteessa? Koska tehtävä on suoritettu onnistuneesti loppuun? Millainen 
suoritusaika on hyväksyttävä ja minkä ajan ylitys kertoo käytettävyysongelmasta? Kun näitä 
asioita on pohdittu, voidaan niiden perusteella miettiä tehtävien sanamuotoja ja järjestystä. 
Hyvän tehtävälistan laadinnan perustana voidaan käyttää seuraavia ohjeita:  

• Tehtävän on oltava ymmärrettävä ja yksikäsitteinen.  
• Testikäyttäjän muistia ei pidä kuormittaa liikaa, vaan tehtävien oltava lyhyitä ja 

ytimekkäitä. 
• Tehtävien pitää olla hyvää ja luontevaa kieltä.  
• Tehtävät voivat olla suoria kysymyksiä tai lyhyen kehystarinan sisässä, jos halutaan 

korostaa käyttäjän eläytymistä aitoon käyttötilanteeseen (esim. ”Hae kaikkien 
Mazdojen tiedot” tai ”Olet ostamassa autoa ja luit lehdestä Mazda-merkkisten autojen 
voittaneen luotettavuustestit. Nyt etsit siis kaikkien palvelusta löytyvien Mazdojen 
tiedot.”). 

• Testitilanteen ensimmäisen tehtävän on oltava ns. ”nollatehtävä” eli niin helppo, että 
jokainen käyttäjä osaa sen tehdä. Tavoitteena on, että käyttäjä rentoutuu eikä koe 
testitilannetta liian pelottavaksi. 

• Tehtävän sanamuodot eivät saa ohjata käyttäjän toimintaa eivätkä sisältää termejä, 
jotka mainitaan suoraan tuotteessa (esim. tietokoneohjelman käyttöliittymässä 
voidaan mainita sana ”Muokkaa”, jolloin tehtävässä oleva ”muokkaa” johdattaa 
käyttäjän oikeaan toimintoon. Todellisessa tilanteessa ei tällaisia aputermejä 
kuitenkaan ole). 

Hyvinkään laadittujen testitehtävien jälkeen ongelmaton suoritus ei välttämättä takaa, ettei 
käytettävyysongelmia olisi. Testitehtävät eivät aina voi kattaa kaikkia mahdollisia tapoja 
tehdä tehtävää, sillä esimerkiksi laajoissa www-sivustoissa voi olla lukemattomia eri reittejä 
ja toimintojen yhdistelmiä tiettyyn tulokseen pääsemiseksi. Testikäyttäjien avulla voidaan 
nähdä vain näiden tehtävien jonkin osa-alueen virheetön toiminta, ei kattaa kaikkia eri osa-
alueiden yhdistelmiä. Käytettävyystestauksen tehtäväkeskeisyys voi johtaa joskus siihen, että 
tehtävät eivät ole tarpeeksi kokonaisuutta tukevia. Silloin ei ehkä tuloksista huomata, että 
vaikka tuotteen osat yksittäin toimivat hyvin, kokonaisuus ei toimi. 

13.3.6. Testausympäristö ja –välineistö 
Paras ympäristö käytettävyystestin tekemiseen on sellainen, joka muistuttaa mahdollisimman 
paljon tuotteen normaalia käyttöympäristöä. Usein samanlaisen ympäristön simuloiminen on 
mahdotonta, mutta ympäristöstä voidaan onnistua luomaan riittävän samanlainen. Käytettä-
vyystestitilanteeseen voidaan esimerkiksi järjestää toimistomainen ympäristö, jos tuotetta 
tavallisesti käytetään toimistossa (Rubin, 1994).  

Usein varta vasten käytettävyystestausta varten suunnitellut käytettävyyslaboratoriot tarjoavat 
parhaat välineistöt testeihin. Käytettävyyslaboratorioissa käyttäjän toiminnan tarkkailuun on 
tarjolla monipuolinen laitteisto, ja esimerkiksi tietokoneohjelmaa testatessa saadaan mahdolli-
sesti tallennettua myöhempää analysointia varten muun muassa näyttöruudulla tapahtuvat 
kohdistimen liikkeet, tekstin kirjoittaminen, ohjelman tilojen muutokset, ohjelman ja 
käyttäjän äänet, käyttäjän ilmeet ja eleet sekä hänen katseensa paikka näyttöruudulla. Lisäksi 
käytettävyyslaboratoriot on usein jaettu kahteen osaan, joista toisessa käyttäjä suorittaa testiä 
(ks. kuva 1) ja toisessa tekniset tai muut tarkkailijat voivat testikäyttäjiä häiritsemättä 
tarkkailla tilanteen kulkua ja laitteiden toimintaa (Rubin, 1994). Tyypillisesti laboratorion 
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Kuva 1: Käytettävyyslaboratorio, testikäyttäjän tila 
(Tampereen yliopiston käytettävyyslaboratorio). 

teknisen tarkkailijan osan erottaa testikäyttäjän osasta 
peililasi, joka käyttäjän puolelle toimii peilinä ja 
tarkkailijan puolelle ikkunana, josta voi seurata testi-
tapahtumaa. Kattavat määrittelyt käytettävyyslabora-
torioihin suositeltavista laitteista ja järjestelyistä on 
tehty Behaviour & Information Technology -lehden 
käytettävyyslaboratorioita koskevassa erikoisjulkai-
sussa (Nielsen, 1994).  

Viime vuosina yleistyneet digitaaliset tallennusmene-
telmät ja kehittyneet ohjelmistot ovat helpottaneet 
testien tallennusta ja parantaneet tallennusten laatua. 
STC Usability SIG -sivustolla (Usability labs, 2004) 
on esitelty nykyisiä käytettävyyslaboratorioita ja 
annettu vinkkejä sellaisen rakentamiseen. 

Aina käytettävyystesteissä ei kuitenkaan ole mahdol-
lista käyttää käytettävyyslaboratoriota, eikä se olekaan 
välttämätöntä. Laboratorion ulkopuolella järjestetyissä 
testeissä voi kuitenkin olla ongelmana esimerkiksi 
tarkkailijoiden mahdollinen suuri määrä käyttäjiin 

verrattuna samassa tilassa. (Barnum, 2002).  

13.3.7. Testitapahtuman tarkkailu 
Testitilanteessa on huomattava, että tarkkailijan rooleja on erilaisia. Testitehtävät käyttäjälle 
antava ja testitilanteen vetävä moderaattori on ainoa, joka normaalitilanteessa puuttuu testin 
kulkuun. Hänen lisäkseen teknisiä laitteita käyttämässä tarvitaan tekninen tarkkailija., joka 
käytettävyyslaboratorio-olosuhteissa pysyy käyttäjälle näkymättömissä testin aikana. Lisäksi 
voidaan käyttää muita tarkkailijoita, jotka tarkkailevat käyttäjän toimintaa sivusta puuttumatta 
itse testiin. 

13.4. Testitilanne 
Käytettävyystestauksen on tarkoitus simuloida tuotteen aitoa käyttöä, ja siksi on tärketä, että 
testin järjestäjä toimii tätä tarkoitusta tukien. Seuraavaksi käydään läpi mitä kaikkea testin jär-
jestäjiltä vaaditaan itse testitilanteessa, sekä kerrotaan, miksi ja miten testaaminen suoritetaan.  

13.4.1. Testin alkutoimet 
Ennen varsinaisen käytettävyystestin aloittamista on testin järjestäjien hyvä saapua testaus-
paikalle hyvissä ajoin. Jos peräkkäisiä testejä järjestetään useita, kannattaa jättää reilusti aikaa 
aina ennen seuraavaa testiä. Näin voidaan valmistautua jokaiseen testiin huolellisesti ja 
varmistaa, että laitteistot ja ohjelmat ovat kunnossa, testikäyttäjä paikalla ja valmiina, sekä 
lomakkeet, muistiinpanovälineet ja mahdolliset muistilistat tallessa. 

Testikäyttäjillekin on tärkeä korostaa, että testipaikalle on hyvä saapua hyvissä ajoin. Näin 
siksi, että myöhästymiset voivat sotkea koko päivän aikataulut. Barnumin (2002) mukaan 
testikäyttäjää ei silti pidä päästää katselemaan testin järjestäjien alkuvalmisteluita, sillä se 
saattaa tehdä käyttäjän hermostuneeksi. Barnum mainitsee, että testin järjestäjien tulisi 
valmistella testi rauhassa testikäyttäjän näkymättömissä ja ajoissa saapuneelle testikäyttäjälle 
tulisi olla järjestettynä erillinen tila, jossa hänelle on tarjolla rentoutumista varten virvokkeita 
ja jotain luettavaa. 

Käyttäjälle esittäytymisen ja mahdollisesti tilanteen rentouttamiseen pyrkivän jutustelun 
jälkeen Barnum (2002) suosittelee, että käyttäjälle annetaan täytettäviksi tarvittavat lomakkeet 
sekä selitetään mitä lomakkeet ovat ja miksi ne pitää täyttää. Ennen testiä täytettäviä 
lomakkeita ovat esimerkiksi esitietolomake ja testaustapahtuman nauhoituslupa. 
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Nauhoituslupa on yksinkertaisesti osallistujan kirjallinen  (informed consent) siihen, että 
testitapahtumia nauhoitetaan (esim. videoidaan). Yleensä käyttäjälle kannattaa kertoa 
nauhoituksesta jo testiin rekrytoitaessa, ettei hän yllättäen testitilanteessa kieltäydy 
allekirjoittamasta nauhoituslupaa. Nauhoitusluvan allekirjoituksen yhteydessä on kerrottava, 
mitä nauhoituksella tehdään; tästä kerrotaan tarkemmin luvussa 21 (Koskinen). 

Esitietolomakkeella on tarkoitus kartoittaa testin kannalta merkittäviä esitietoja käyttäjästä. 
Käytettävyystestauksen kannalta merkittäviä esitietoja voivat olla esimerkiksi käyttäjän ikä, 
sukupuoli, kokemus ja näkökyky (esim. värisokeus). Liitteessä 1 on esimerkki esitieto-
lomakkeesta, jota voidaan käyttää käytettävyystestien yhteydessä. Usein näitä tietoja tarvitaan 
myös testiaikatauluja ja testiin rekrytoitavia suunniteltaessa, joten taustatiedot voidaan kerätä 
jo ennen testiä. 

Kun lomakkeet on täytetty, esitellään käyttäjälle lyhyesti mistä testissä on kyse. Barnum 
(2002) kertoo tyypillisen esittelyn käsittelevän seuraavia asioita: 

• testauspaikan ja käytettävien laitteistojen esittely, 
• samassa tilassa tai peililasin takana olevien tarkkailijoiden esittely, 
• testattavan tuotteen kertominen, 
• käytettävyystestissä käytettävien toimintatapojen lyhyt esittely, esimerkiksi maininta, 

että käyttäjä tekee ennalta laadittuja tehtäviä, joita moderaattori antaa yksi kerrallaan, 
• ääneenajattelusta kertominen, 
• ääneenajattelun demonstroiminen ja 
• muistutus, että testauksen tarkoitus on tutkia tuotetta, ei testikäyttäjää. 

Ennen testiä käyttäjälle on edellisten lisäksi oleellista kertoa, että hän saa halutessaan lopettaa 
testin milloin tahansa. Käyttäjälle on syytä myös mainita siitä, ettei hänelle voida tarjota tuot-
teen käyttöön liittyvää apua testin aikana. Lopuksi on varmistettava käyttäjältä, onko hänellä 
vielä kysyttävää testiin liittyen. Ennen aloittamista vastataan mahdollisiin kysymyksiin. 

13.4.2. Toiminta testin aikana 
Rubin (1994) antaa 11 ohjetta siitä miten testitilanteessa toimitaan käyttäjän tehdessä testi-
tehtäviä. Nämä ohjeet auttavat testin järjestäjiä pitämään testitilanteen hallinnassa ja välttä-
mään ikäviä yllätyksiä, sekä ohjaavat toimimaan niin, että testistä kerättävä aineisto on kaikin 
puolin luotettavaa.  Ohjeet esitellään seuraavaksi yksityiskohtaisemmin. 

Pidä tilanne hallinnassa ja seuraa sitä neutraalisti  
Tarkkailijoiden pitäisi yrittää unohtaa testin ajaksi mahdollisten tulosten miettiminen. 
Tulokset vääristyvät helposti, jos moderaattorilla  tai tarkkailijoilla on mielessään ennakko-
käsityksiä siitä, millaisia tuloksia pitäisi saada. Tällöin on suuri riski, että muunlainen kuin 
ennakko-oletuksia tukeva toiminta jää huomiotta. Käyttäjän toimia tarkkaillaan neutraalisti 
häntä mihinkään suuntaan ohjailematta, ja ”virheellisiin” toimintatapoihin tulee reagoida täs-
mälleen samalla tavalla kuin oikeisiinkin. On ensiarvoisen tärkeää, ettei käyttäjä tunne oloaan 
tyhmäksi. Moderaattorin onkin koko ajan toimittava niin, että käyttäjä tuntee mahdollisten 
ongelmien tuotteen käytössä johtuvan aina vain tuotteesta. Jos käyttäjä näyttää tuntevan 
olonsa tukalaksi, voi hänelle muistuttaa siitä, että kaikki hänen kohtaamansa vaikeudet autta-
vat ymmärtämään, kuinka tuote todellisuudessa toimii ja mitä ongelmia siinä on. 

Ole tietoinen äänesi ja kehonkielesi vaikutuksista 
Testin moderaattorin on kiinnitettävä huomiota myös siihen, mitä hänen sanaton viestintänsä 
saattaa välittää käyttäjälle. Esimerkiksi liikkuminen lähemmäs tai kauemmas testikäyttäjästä, 
äänen korottaminen tai hiljentäminen, tai äänenpainon madaltaminen tai nostaminen saattavat 
antaa käyttäjälle signaaleita, joita todellisessa käyttötilanteessa ei olisi. Jos moderaattorilla on 
taipumuksia esimerkiksi elehtiä ja käyttää paljon äänenpainojen ja -voimakkuuden vaihteluita, 
kannattaa tähän kiinnittää erityistä huomiota testin vetämistä harjoitellessa ja pilottitesteissä. 
Rubin neuvookin moderaattoria kiinnittämään huomiota tiedostamattomiin viesteihinsä ja 
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niiden mahdollisiin vaikutuksiin tutkimalla nauhoituksia testitilanteista tai harjoituksista. 
Nauhoituksista voi helposti huomata, miten moderaattorilta saattaa tahattomasti lipsahtaa 
esimerkiksi vihjeitä käyttäjälle.  

Kohtele testikäyttäjiä yksilöinä 
Kaikkia testikäyttäjiä on kohdeltava tasapuolisesti, ja ikään kuin ”aloittaa puhtaalta pöydältä” 
jokaisen testin valvominen ja tarkkailu. Esimerkiksi aikataulujen ollessa liian tiukat voidaan 
helposti joutua tilanteeseen, jossa heti edellisen käyttäjän lopetettua siirrytään seuraavaan. 
Tällöin on mahdollista, että edellisen osallistujan suoritukset vaikuttavat moderaattorin tulkin-
taan jälkimmäisen toiminnasta. Jokainen käyttäjä edustaa kuitenkin yhtä lailla tuotteen käyttä-
järyhmää, eivätkä edellisen käyttäjän löytämät kymmenet ongelmat saa vaikuttaa seuraavan 
käyttäjän käsittelyyn, vaikka tämä ei tuntuisi törmäävän yhteenkään ongelmaan. 

Älä ”pelasta” testikäyttäjiä kiperistä tilanteista 
Kun testikäyttäjä törmää ongelmiin tuotteen käytössä, tulee moderaattorin pysyä neutraalina, 
eikä mennä auttamaan käyttäjää tehtävän suorittamisessa. Jos käyttäjää autetaan liian aikaisin 
hänen ongelmissaan, jää helposti näkemättä, kuinka paha ongelma lopulta on ja kuinka siitä 
selviydytään, vai selviydytäänkö ollenkaan. Rubin mainitsee, että on parempi katsoa käyttäjän 
painivan ongelmissaan kuin hoitaa samat ongelmat myöhemmin organisaation tukipuhelimen 
kautta. Lisäksi palvelunsa ongelmia epäilevälle kehittäjälle on helpoin osoittaa palvelun 
huonot puolet näyttämällä hänelle, kuinka käyttäjä todella tuskailee tuotteen parissa. Autta-
mista parempi toimintatapa onkin rohkaista käyttäjää kertomaan lisää toiminnastaan ja 
tunteistaan hänen kohdatessaan ongelmia.  

Jos teet virheen, jatka toimintaa niin kuin ennenkin 
Moderaattorin tai tarkkailijan ei pidä pelästyä omista virheistään (esimerkiksi nauhoituksen 
hetkellisestä katkeamisesta tai tehtävien antamisesta väärässä järjestyksessä) ja tehdä niistä 
isompia kuin ne ovat. Ne eivät välttämättä vaikuta testin kulkuun millään tavoin, eikä käyttäjä 
todennäköisesti edes huomaa niitä. Pahatkaan virheet eivät yleensä välittömästi vaikuta kuin 
yhden tehtävän suoritukseen. Kun testin järjestäjät toimivat varmasti ja virheen sattuessakin 
jatkavat ilman turhia sekoiluja, käyttäjäkin tuntee olonsa normaaliksi eikä sekoa konsepteis-
saan itsekin. Jos tehty virhe vaikuttaa myöhempiin tehtäviin ja ratkaisevasti koko testin 
kulkuun, voi esimerkiksi tehtävien välillä vaivihkaa korjata asian vaikkapa muuttamalla 
tehtäväjärjestystä.   

Varmista, että käyttäjä on lopettanut tehtävän tekemisen ennen seuraavaa tehtävää 
Kun tehtävät annetaan käyttäjälle yksi kerrallaan, voidaan ennen seuraavan tehtävän anta-
mista pitää pieni tauko ja varmistua, että käyttäjä todellakin tietää ratkaisseensa tehtävän. 
Rubin kertoo käyttäjien usein olevan epävarmoja tehtävän ratkaisusta oikean ratkaisun löyty-
misen jälkeenkin, ja he saattavat jopa jatkaa tehtävän tekemistä ja päätyä lopulta väärään 
ratkaisuun. Näin tapahtuu joskus todellisissakin käyttötilanteissa, kun käyttäjä ei tiedä, 
löysikö hän haluamansa tiedon tai tekikö oikean toiminnon, vaikka johonkin ratkaisuun 
olisikin päätynyt. Näitä tilanteita voidaan välttää pyytämällä käyttäjää ilmoittamaan aina 
tietyllä tavalla, kun hän on tehtävän mielestään ratkaissut. Toisaalta nämä tilanteet voivat 
myös tarjota lisäinformaatiota tuotteen käytettävyysongelmista – esimerkiksi tuotteen antama 
palaute voi olla puutteellinen, jos käyttäjä ei tiedä milloin on suorittanut tietyn tehtävän. 

Käytä huumoria tilanteen pitämiseksi rentona ja tee selväksi käyttäjälle, ettei oikeita tai 
vääriä toimintatapoja ole 
Joskus testitilanne saattaa tuntua liian viralliselta tai muuten sellaiselta, jossa käyttäjä toimii 
eri tavalla kuin todellisessa käyttötilanteessa toimisi. Tämä voi johtua esimerkiksi testin 
järjestäjien liiallisesta totisuudesta ja testin vakavuuden ylikorostamisesta. Testin moderaat-
torin ja osittain myös tarkkailijoiden tehtävänä olisikin pitää tilanne rentona ja poistaa 
mahdolliset suorituspaineet käyttäjältä esimerkiksi huumorin keinoin. Tässä toiminta ennen 
testiä on tärkeää, sillä ensivaikutelmat tilanteesta ovat käyttäjälle usein ratkaisevia. Jos 
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käyttäjä löytää hauskan virheen tuotteesta, on parempi nauraa käyttäjän kanssa ongelmalle 
kuin siirtyä puolustuskannalle puolustelemaan tuotetta. 

Jos mahdollista, käytä ääneenajattelua 
Käyttäjää voi pyytää puhumaan testitehtäviä tehdessään ääneen kaiken, mitä hän ajattelee. 
Ääneenajattelun avulla voidaan seurata käyttäjän mentaalimalleja tuotetta käytettäessä 
(tarkemmin luvussa 14, Ilves). Tämä auttaa ymmärtämään, miten tyypilliset käyttäjät toimivat 
ja miksi he toimivat juuri siten käyttäessään tuotetta. Kaikille testikäyttäjille ei välttämättä ole 
heti selvää, mitä ääneenajatteleminen tarkoittaa, joten moderaattorin kannattaa ensin 
demonstroida itse, miten ajatellaan ääneen. Käyttäjän kanssa on myös hyvä harjoitella 
ääneenajattelua ennen testin alkua. 

Ääneenajattelun käytössä käytettävyystestauksen yhteydessä on sekä hyviä että huonoja 
puolia (Rubin, 1994). Yksi selkeä etu ääneenajattelun käytössä on se, että sen avulla voidaan 
saada tietoa käyttäjän tuntemuksista ja toiminnasta reaaliaikaisesti, eivätkä tuntemukset jää 
ainoastaan testin jälkeen kyseltävien kysymysten varaan. Ääneenajattelu voi myös auttaa 
joitakin testikäyttäjiä keskittymään paremmin tehtävään ja kiinnittämään huomionsa vain 
siihen. Lisäksi ääneenajattelun avulla saadaa tietoa väärinymmärryksistä ja hämmentynei-
syyden aiheuttajista jo ennen kuin ne aktualisoituvat ”väärinä” toimintatapoina. Näin 
ongelmien aiheuttajat on helpompi jäljittää Ääneenajattelun käytössä on kuitenkin myös 
ongelmia. Joillekin käyttäjille ääneenajattelu tuntuu epäluonnolliselta ja se voi häiritä pahasti-
kin testitehtävien suorittamista. Ääneenajattelu ylipäätään saattaa hidastaa ajatteluprosessia ja 
aiheuttaa sen, että käyttäjä ajattelee tehtävää enemmän kuin normaalisti. Tämä saattaa estää 
joidenkin todellisessa käyttötilanteessa ilmenevien ongelmien ilmenemisen. Pitkissä testeissä 
on kaikille raskasta puhua kaikki ajatuksensa ääneen.  

Ebling ja John (2000) saivat tutkimuksessaan selville, että pelkästään ääneenajattelun avulla 
saatetaan löytää jopa kaksi kolmasosaa kaikista löydetyistä ongelmista. Toisaalta kaikkein 
vakavimmista ongelmista pelkkää ääneenajattelua analysoimalla havaittiin vain joka kolmas. 
Ääneenajattelun avulla voidaan siis löytää enemmistö ongelmista, mutta testausraportin 
tekijän muista havainnoista ja käyttäjän testien jälkeen antaman palautteen perusteella 
löydetään enemmän  kaikkein vakavimpia ongelmia. Ääneenajattelusta kerrotaan tarkemmin 
luvussa 14. 

Ole vuorovaikutuksessa käyttäjän kanssa niiltä osin kuin tarve vaatii 
Käyttäjän kanssa kommunikoimisen määrään ei voida ottaa kovin yleispätevästi kantaa, sillä 
jokainen testitilanne on erilainen ja voi vaatia aivan erilaista vuorovaikutusta kuin jokin 
toinen testauksen muoto. Käyttäjän liiallisesta auttamisesta jo varoitettiinkin, mutta myös liian 
vähäinen kommunikointi voi aiheuttaa testikäyttäjälle tukalan olon ja saada tämän toimimaan 
toisin kuin hän yleensä toimisi. Rubin (1994) antaa joitakin neuvoja vuorovaikutukseen 
käyttäjän kanssa: 

• Älä koskaan näytä yllättyneisyyttäsi (esim. käyttäjälle on painotettu ennen testiä, että 
virheiden tekeminen kuuluu testiin ja hän voi vetäytyä puolustuskannalle, jos 
huomaa, että virheisiin reagoidaan). 

• Kiinnitä huomiota siihen, mitä käyttäjä oletti tapahtuvan (jos käyttäjä on hämmen-
tynyt tehtyään jotain, kysy mitä hän oletti tapahtuvan, äläkä mainitse mitä itse olisit 
olettanut tapahtuvan). 

• Toimi ”peilinä” käyttäjälle reagoimalla heidän puheisiinsa niin, että autat heitä 
ilmaisemaan tunteitaan testin kannalta käyttökelpoisella tavalla (anna käyttäjän puhua 
äläkä itse puhu liian paljon, voit kysyä tarpeen vaatiessa miltä jokin käyttäjästä 
tuntuu, epätoivoista tai tuskastunutta voi auttaa tehtävän loppuun suorittamisessa). 

• Vältä pelkkien suorien kysymysten kysymistä, arvolatautuneita kysymyksiä kannattaa 
välttää kokonaan (suorat tai arvolatautuneet kysymykset voivat tuntua käyttäjästä 
hiillostukselta tai johdattelevilta, kysy neutraaleja kysymyksiä, esim. ”Sujuuko kaikki 
niin kuin odotit?”). 
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• Rajoita testitilanteen aikana keskustelut hyvin lyhyiksi ja mahdollisimman vähän 
tilannetta häiritseviksi (pidemmät keskustelut voi käydä testin jälkeen). 

• Huomioi käyttäjän sanalliset ja sanattomat toiminnat testin aikana (esimerkiksi 
käyttäjän kohottaessa kulmakarvojaan voi kysyä ”Näytit yllättyneeltä, yllätyitkö 
jostain?”) . 

• Kiinnitä huomiota syihin tietyn toiminnan takana (jos käyttäjä vaikkapa mainitsee 
ohimennen jonkin asian ärsyttävän, voit kysyä mikä siinä on ärsyttävää). 

• Käsittele yhtä asiaa kerrallaan (käyttäjän muistia ei tule kuormittaa monilla asioilla, 
pidä tilanne mahdollisimman yksinkertaisena). 

• Älä yritä ratkoa esiintyneitä käytettävyysongelmia (jos käyttäjä testin aikana esittää 
runsaasti ratkaisuehdotuksia käytettävyysongelmiin, älä rohkaise häntä kertomaan 
lisää, sillä käyttäjät eivät ole yleensä asiantuntijoita käyttöliittymäsuunnittelussa). 

Auta käyttäjää vain jos välttämätöntä 
Jos moderaattori auttaa käyttäjää tehtävän ratkaisussa, tehtävästä saadut tulokset muuttuvat 
heti ratkaisevasti. Tilanne ei enää ole todellista käyttötilannetta vastaava, ja auttamisen 
jälkeisten toimintojen analysointi on usein turhaa. Käyttäjää tulee auttaa eteenpäin vain,  kun 
hän on ollut pitkään todella hukassa, eikä selvästi pysty tehtävää ratkaisemaan. Tehtävän 
suoritukseen voidaan puuttua myös silloin,  jos käyttäjä tuntee olonsa epämiellyttäväksi 
tehtävää suorittaessaan, jos käyttäjä ilmaisee halunsa luovuttaa tehtävän tekemisen tai jos 
myöhemmät tehtävät vaativat tehtävän suorittamista eikä käyttäjä näytä suorittavan sitä 
oikein. Lisäksi tuotteessa oleva tekninen ongelma tai jokin ulkoinen tapahtuma voi aiheuttaa 
sellaisia odottamattomia tilanteita, että moderaattorin on keskeytettävä tehtävä tai autettava 
käyttäjää tarpeen vaatiessa.  

13.4.3. Testin lopputoimet 
Tehtävien suorittamisen jälkeen on tarpeen kerätä tietoa käyttäjien subjektiivisista 
tuntemuksista. Menetelmänä subjektiivisen palautteen keräämiseen voidaan käyttää kirjallista 
kyselylomaketta (kyselylomakkeiden käyttöä on esitelty laajasti luvussa 2) tai suullista 
loppuhaastattelua (haastattelusta enemmän luvussa 3). Usein käytetään kumpaakin, sillä 
molemmilla menetelmillä on omat hyvät puolensa ja niiden avulla saatu tieto voi olla 
luonteeltaan hieman erilaista. Suullisessa loppuhaastattelussa keskustelu ei ole yhtä tiukasti 
rajattu kuin kyselylomakkeiden kysymykset, joten haastattelija voi esimerkiksi kysyä 
käyttäjältä sellaisia kysymyksiä, jotka liittyvät hänen testin aikana kohtaamiinsa ongelmiin. 
Toisaalta kyselylomakkeilla kerätty tieto voidaan usein analysoida helpommin.  

Loppuhaastatteluiden jälkeen ja nauhoituksen loputtua on hyvä kiittää käyttäjää ja kertoa että 
hänen osallistumisestaan oli runsaasti apua tutkimukselle. Sen jälkeen hänen kanssaan voi 
esimerkiksi jutella epämuodollisesti kahvin ja pullan äärellä. Vaikka seuraava testi olisi 
alkamassa nopeasti edellisen jälkeen, ei edellistä osallistujaa pidä jättää tylysti oman onnensa 
nojaan. Vähintäänkin tulee kuunnella mitä kysyttävää tai muuta sanottavaa käyttäjällä on.         

13.5. Testauksessa kerätyn aineiston analysointi ja raportointi 
Paljon resursseja vaativana käytettävyystutkimusmenetelmänä käytettävyystestaus muuttuu 
yleensä tehottomaksi menetelmäksi, ellei kerättyä aineistoa analysoida huolellisesti. Pahim-
mat käytettävyysongelmat voidaan nähdä yleensä jo nopeasti ennen varsinaista syvempää 
analysointia, ja joskus voikin olla paikallaan antaa tuotteen kehittäjille jonkinlaista palautetta 
niistä jo ennen varsinaisen käytettävyysraportin tekemistä. Näin kehittäjät voivat puuttua 
kriittisimpiin ongelmiin niin nopeasti kuin mahdollista. Itse loppuraportin koostamiseen kulu-
va aika vaihtelee hyvin paljon tuotteesta ja testauksen laajuudesta riippuen; tyypillisesti se voi 
viedä muutaman viikon (Rubin, 1994).  

Käytettävyysraportin valmistumisprosessi voidaan jakaa neljään osaan (Rubin, 1994): 
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1. Aineiston esiprosessointi 
2. Aineiston analysointi 
3. Korjausehdotusten muodostaminen 
4. Loppuraportin tuottaminen ja tulosten esittäminen 

13.5.1. Aineiston esiprosessointi 
Aineiston esiprosessoinissa kaikki testauksessa saatu aineisto kerätään yhteen. Tämä nopeut-
taa myöhempää analysointia, ja tässä vaiheessa voidaan tuotteen kehittäjille antaa alustavaa 
tietoa tuotteen pahimmista käytettävyysongelmista.  

Ennen aineiston varsinaista analysointia mitattavissa olevista asioista kannattaa tehdä yhteen-
vedot koostamalla niistä taulukoita ja kuvioita, jotka auttavat hahmottamaan kokonaisuutta. 
Yhteenvedoista on helppo nähdä jo ennen tarkempaa analysointia esimerkiksi se, missä 
kohdin käyttäjät toimivat nopeasti ja virheettömästi, mitkä kohdat tuottivat hankaluuksia, ja 
missä tuotteen osissa aloittelijoiden ja kokeneiden käyttäjien toiminnassa oli suurimmat erot. 

Suoraan mitattavissa olevia asioita käytettävyystestauksessa ovat muun muassa virheiden 
määrä, tehtävien suoritusaika, tietyillä näytöillä vietetty aika, tehtävän suoritukseen vaadit-
tujen ”askeleiden” määrä (esimerkiksi www-sivustolla kuljettujen sivujen määrä), tehtyjen 
toimintojen määrä ja kyselylomakkeille annetut mitattavissa olevat vastaukset (esimerkiksi 
käyttäjätyytyväisyyden arviointi numeerisesti). Kaikkea aineistoa ei kuitenkaan voida suoraan 
mitata määrällisesti. Näissä tapauksissa aineiston analysoijan on itse määriteltävä esimerkiksi 
toiminnan laatu ja vakavuus kerätyn aineiston perusteella. Ääneenajatteluaineiston lisäksi 
myös osa käyttäjän haastatteluissa ja kyselylomakkeilla kertomista asioista on analysoitava 
muilla kuin määrällisen aineiston analyysiin tarkoitetuilla menetelmillä. Nämä laadullista 
analyysiä vaativat asiat tulee myös kirjata ylös tarvittavalla tarkkuudella – välttämättä ei ole 
tarpeellista purkaa esimerkiksi haastatteluja sanasta sanaan. Havainnot voi ryhmitellä tarpeen 
mukaan esimerkiksi tehtävittäin tai tuotteen eri osien perusteella erotellen. esimerkiksi 
sivuston etusivulla tehdyt havainnot yhteen ryhmään, palautesivulla tehdyt toiseen.  

Aineiston myöhempää analysointia helpottavat suuresti testin aikana tehdyt muistiinpanot ja 
myöhemmin nauhoitusten perusteella kirjoitettu loki. Lokiin on tarkoitus kerätä mielekkäällä 
tarkkuudella (tapahtuma-ajat tyypillisesti muutaman sekunnin tarkkuudella) kaikki testitilan-
teessa tapahtuneet asiat, jotta aineiston analysointi ja esimerkiksi tilanteiden etsiminen video-
nauhoitteelta olisi helpompaa. Taulukossa 1 on esitetty ote yhdestä mahdollisesta loki-
formaatista (esimerkissä testattu kuvitteellista www-sivustoa). 

Taulukko 1: Pätkä käytettävyystestilokia. 

… 
13:00 Käyttäjälle annettiin testitehtävä 4 (Etsi palvelusta tulostimien hintatiedot) 

13:03 Käyttäjä näyttää hämmentyneeltä 

13:26 ”En tiennyt että palvelusta saa tulostimien hintojakin” 

13:34 Seuraa linkkiä ”Tietokonetarvikkeet” (Ongelma 31: Linkit sekavasti nimetty) 

13:40 Painaa Back-painiketta 

13:43 ”Voisikohan se löytyä ’Katalogi’ –kohdasta” 

13:45 Painaa linkkiä ”Katalogi” 

13:51 Painaa linkkiä ”Tulostimet” 

13:55 ”Tässähän ne nyt ovat”  

13:55 Tehtävä 4 suoritettu onnistuneesti 

… 
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Loki voidaan tuottaa joko osin tai täysin automaattisesti tai tutkijan jälkikäteen kirjoittamana. 
Lokin ulkonäkö, tarkkuus ja sisällölliset seikat voivat vaihdella hyvinkin suuresti, ja aina 
lokia ei kirjoiteta lainkaan. Tarkka loki auttaa kuitenkin hahmottamaan testaustilanteen 
kulkua ja nauhoitteiden seuraamista, joten resurssien rajoissa on hyvä panostaa myös huolel-
lisen lokin kirjoittamiseen. 

13.5.2. Aineiston analysointi 
Rubinin (1993) mukaan yhteenvetojen koostaminen raakadatasta ei vielä sinällään kerro 
paljon, koska havaintojen merkityksiä ei ole vielä tulkittu. Siinä vaiheessa kun kerätystä 
aineistosta on tehty tarpeeksi yhteenvetoja, voidaan aineiston varsinainen analysointi aloittaa.  

Analysointi kannattaa aloittaa pahimmista ongelmista ja jättää pienimmät ongelmat 
myöhempään. Yhteenvedoista voidaan nähdä suoraan mitä tavoitteita ei saavutettu ja aloittaa 
analysointi näistä tapauksista. Esimerkiksi jos tietyn toiminnon osasi tehdä 60 % testi-
käyttäjistä kun tavoite oli 80 %, jos jonkin asian löytymiseen  kului keskimäärin 3 minuuttia 
kun tavoite oli 1 minuutti tai jos vain 30 % käyttäjistä piti jotain osaa toimivana kun tavoite 
oli 70 %, huomataan yhteenvedosta heti, että näissä kohdissa on suuria käytettävyysongelmia 
ja ne tulee analysoida huolellisesti ongelmien syiden selvittämiseksi.  

Tässä vaiheessa testeistä kerätyistä nauhoitteista ja niiden perusteella kirjoitetusta lokista on 
suuri apu. Jos testitapahtumia analysoidaan pelkkien muistiinpanojen ja tarkkailijoiden 
muistikuvien avulla, voi testin kannalta merkittäviäkin asioita jäädä huomaamatta. Testauk-
sessa ilmenee aina suuria määriä sellaista tietoa, jota ei kukaan testin tarkkailijoista huomaa 
tai ei osaa pitää merkittävänä testin aikana. Kun koko testitapahtuma on nauhoitettu ja nau-
hoitteen perusteella on kirjoitettu loki, on yksittäiset tapahtumat helpompi laittaa konteks-
tiinsa ja arvioida, mitkä tapahtumat todella olivat merkittäviä. Videoitua testiä analysoidessa 
kannattaa kiinnittää huomiota paitsi suoraan näkyviin ongelmiin, myös tapoihin, joilla 
käyttäjät tehtävistä pyrkivät suoriutumaan. Vaikka käyttäjä onnistuisi ratkaisemaan tehtävän, 
voi tietynlainen ratkaisutapa olla merkki käytettävyysongelmasta. Esimerkiksi tuotteen 
kehittäjän helppotajuiseksi tarkoittama navigointireitti voi jäädä käyttäjiltä huomaamatta ja 
siinä näin ollen ilmetä käytettävyysongelma, vaikka testikäyttäjät kiertoteitse pystyisivätkin 
tehtävän ratkaisemaan.  

Seuraavana tehtävänä on analysoida ongelmien aiheuttajat. Päämääränä on paikantaa ongel-
mien syyt eli selvittää mikä testatussa tuotteessa oli sellaista, että sen käyttö aiheutti yhteen-
vedoissa ilmenneitä ongelmia. Ongelman ilmenemisajankohta videolla on helppo katsoa 
lokista ja ongelman aiheuttajaa etsittäessä voi videonauhoitteelta katsoa samaa kohtaa 
uudestaan ja uudestaan.. Videonauhoitteen hyviin puoliin kuuluu myös se, että jos ongelmalla 
on useampia aiheuttajia, ne voidaan toistuvilla katsomiskerroilla löytää. Pelkkien muistiin-
panojen varassa analysoidessa saattaa yksi aiheuttaja jäädä ainoaksi havaituksi, vaikka ongel-
man suurin aiheuttaja olisikin jokin muu.  

Ongelmien priorisointi on erittäin tärkeätä. Kaikkien mahdollisten ongelmien korjaaminen on 
usein aivan liian työlästä saatuun hyötyyn nähden. Tuotteen kehittäjille on hyvä osoittaa, 
mitkä ongelmat ovat pahimpia ja mitä pikimmin korjattava, mitkä taas niin pieniä, että niiden 
korjaamisen ehtii myöhemminkin. Yleinen nykyään käytetty käytettävyysongelmien luokit-
teluasteikko on Nielsenin (1993) esittämä neljä (tai viisi) eri vakavuusastetta sisältävä lista: 

(0  Ei varsinainen käytettävyysongelma, vain mahdollisia tulosten tulkitsijoiden  
mielipide-eroja)    

1 Kosmeettinen käytettävyysongelma. Korjataan kun/jos sen korjaamiseen on 
ylimääräistä aikaa. 

2 Vähäinen käytettävyysongelma. Korjaamisella matala prioriteetti, korjataan 
kun vakavammat ongelmat on korjattu. 

3 Vakava käytettävyysongelma. Korjaamiselle annettava korkea prioriteetti, 
korjataan mahdollisimman pian. 

4  Käytettävyyskatastrofi. Ongelma estää tuotteen käytön – korjattava välittö-
mästi. Jos tuotetta ei ole julkaistu, korjattava ennen tuotteen julkistamista. 
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Myös Rubin (1994) suosittelee priorisoimaan ongelmat niiden kriittisyyden mukaan ja antaa 
kriittisyyden mittaamiseen seuraavanlaisen kaavan: 

Ongelman kriittisyys = Vakavuus + Esiintymistodennäköisyys 

Vakavuus on kaavassa luokiteltu arvoina yhdestä neljään (1 ärsyttää, 4 käyttökelvoton). 
Ongelman esiintymistodennäköisyyden Rubin ehdottaa myös jakamaan neljään luokkaan, 
joista arvon 4 saa, jos ongelma esiintyy yli 90 % käyttäjistä, 3 merkitsee, että ongelma 
esiintyy 51–89 % käyttäjistä, 2 tarkoittaa, että ongelma löytyy 11–50 % käyttäjistä ja arvo 1 
annetaan, jos ongelma esiintyy joka kymmenennellä tai harvemmalla osalla käyttäjistä. 
Täysin tarkasti esiintymistodennäköisyyttä ei voida määrittää, mutta jo muutamien kymme-
nien testikäyttäjien aineistosta saadaan suhteellisen hyviä arvioita. On huomattava, että 
ongelmien vakavuuden arvioinnissa ovat aina mukana asiantuntijan subjektiiviset näke-
mykset. Esimerkiksi Molich ja muut (2004) ja Kessner ja muut (2001) tutkivat useiden eri 
asiantuntijaryhmien samoista palveluista tekemistä käytettävyystesteistä kerättyjä aineistoja ja 
päättelivät tuloksista, että sekä löydetyissä ongelmissa että niiden vakavuuksien arvioinnissa 
oli hyvin suuria eroja ryhmien välillä. Tosin suuri osa em. tutkimuksiin osallistuneista asian-
tuntijaryhmistä oli tehnyt varsin puutteellisia ja heikosti toteutettuja käytettävyystestejä 
Arvioijan vaikutusta käsitellään tarkemmin luvussa 19 (Perälä).  

13.5.3. Korjausehdotusten muodostaminen 
Kun ongelmat ja niiden aiheuttajat on löydetty, on mietittävä, miten ongelmat voidaan 
korjata. Tässä vaiheessa käytettävyysasiantuntijan asiantuntemus ja kokemus ovat suuressa 
roolissa, sillä parannusehdotusten pitäisi todella olla parempia kuin ongelmia aiheuttaneet 
suunnitteluratkaisut. Hyvien parannusehdotusten taustalla täytyy olla tietoa esimerkiksi 
ihmisen kognitiivisista prosesseista (esim. havaitsemisen, tarkkaavaisuuden ja oppimisen 
lainalaisuuksien tunteminen on hyödyllistä). Suositusten tekemiseen vaaditaan mieluiten 
useampia asiantuntijoita, jotta asioihin saadaan erilaisia näkökulmia. Ehdotuksissa täytyy 
ottaa huomioon myös realistisuus; tuotteen kehittäjätkään eivät pysty tekemään ihan mitä 
vain. Parannusehdotuksista olisi aina hyvä keskustella myös kehittäjien kanssa, sillä keskus-
telussa voi paremmin perustella näkökantojaan ja vastailla kehittäjien kysymyksiin. Pelkkä 
paperinippu on helppo ymmärtää väärin tai unohtaa kokonaan.  

Myös korjausehdotuksissa olisi hyvä aloittaa kaikkein kriittisimmistä ongelmista, jotta 
ainakin niille saataisiin perusteellisesti mietityt ja keskustellut parannusehdotukset aikaiseksi. 
Varsinkin sellaiset ongelmat, jotka vaikuttavat koko tuotteen käyttöön, eivätkä pelkästään sen 
johonkin tiettyyn osaan, kannattaa ottaa heti käsittelyyn. Virheen aiheuttava kohta tai kohdat 
käyttöliittymästä pitää paikallistaa tarkoin ja etsiä paremmat toteutustavat. Pelkkä ensiapu 
pahimpiin käytettävyysongelmiin ei ole kuitenkaan riittävää tuotteen käytettävyyden turvaa-
miseksi, vaan pitemmän tähtäimen ratkaisujakin on syytä kehitellä. 

13.5.4. Käytettävyysraportin tuottaminen ja tulosten esittäminen 
Käytettävyysraportin laatiminen ei ole yksin käytettävyystestaukseen liittyvä tehtävä, vaan 
muidenkin käytettävyystutkimuksen menetelmien havainnot voidaan raportoida samantyyppi-
sesti. Tässä kohdassa on esitelty lyhyesti niitä asioita, jotka liittyvät erityisesti käytettävyys-
testauksen tuloksista kertovaan raporttiin.  

Käytettävyystestauksen perusteella kirjoitettu raportti on se dokumentti, jonka tekemiseen 
aiemmat vaiheet ovat tähdänneet ja se on tulos, jonka testattavana olleen tuotteen kehittäjät 
lopulta näkevät. Rubin (1994) määrittelee hyvän raportin tehtäväksi olla kehitystyön tukena ja 
antaa alkusysäys tuotteen muutokselle parempaan suuntaan. Sen perusteella kehittäjien on 
helppo korjata tuotteensa huonosti toimivia osia, ja samalla sen on oltava dokumentti, josta 
voi myöhemminkin nähdä millaisia ongelmia ja hyvin palvelevia kehitysratkaisuja tuotteessa 
on joskus ollut. Hyvä raportti voi myös opettaa tuotteen kehittäjille jotain hyvästä 
käytettävyydestä. Käytettävyystutkimuksen tarkoituksena on kehittää palvelun käytettävyyttä, 
tällöin raportinkin on syytä olla käytettävä – sellainen, jota lukijan on helppo lukea ja 
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ymmärtää ja jonka mukaan on helppo toimia. Tulosten esittäminen asiakkaalle täytyy tehdä 
rakentavasti ja perustellen, ja mielellään esimerkkejä antaen. 

Rubin (1994) kehottaa raportin kirjoittajia kirjoittamaan siihen selvän johdannon, varsinaisen 
asian ja johtopäätökset sisältävän osan. Alkuosassa kerrotaan, miksi testaus tehtiin ja miten 
siihen valmistauduttiin, keskiosassa puhutaan siitä, mitä tapahtui testien aikana ja loppuosassa 
kerrotaan mitä tapahtumien perusteella voidaan tuotteen toiminnasta  päätellä. Tarkemmin 
raportin eri osiin olisi hyvä sisällyttää seuraavia asioita:  

• Raportin alkuun kuuluu tiivistelmä, joka sisältää maininnan siitä, miten testaus on 
tehty, tärkeimmät löydökset, jatkotoimenpiteet ja testauksella saavutetut hyödyt.  

• Menetelmistä kertovassa osassa kuvaillaan testikäytännöt, osallistujien käyttäjä-
profiilit ja menetelmät, joilla tietoa kerättiin. 

• Tuloksia esiteltäessä kannattaa raporttiin laittaa yhteenvedot sekä kvalitatiivisista että 
kvantitatiivisista löydöksistä mahdollisimman luettavassa ja helposti omaksuttavassa 
muodossa. 

• Raportin loppuosassa keskustellaan löydöksistä ja suosituksista ja selitetään niitä 
mieluiten niin, että lukija pystyy helposti ymmärtämään pääkohdat jo pelkän tämän 
osan lukemalla.  

• Raportin mukaan on usein hyvä laittaa liitteet, joista lukija voi katsoa mm. 
esimerkkejä testien yhteydessä käytetyistä lomakkeista. 

Molich ja muut (2004) löysivät tutkimiensa yhdeksän asiantuntijaryhmän käytettävyystestaus-
raporteista seuraavia raportointiin liittyviä kehityskohteita. 

• Liian pitkä raportti: raportin lukija pystyy vielä hahmottamaan muutamia kymmeniä 
ongelmia, 150 käytettävyysongelmaa on jo liikaa. Siksi ongelmat on syytä priorisoida 
ja raportoida vain sellainen määrä pahimpia ongelmia, joita tuotteen kehittäjät 
pystyvät käsittelemään. 

• Raportissa ei ole tiivistelmää. Raportin lukijan kannalta on tärkeää, että hän pystyy 
nopeasti näkemään tärkeimmät johtopäätökset. 

• Löydettyjen käytettävyysongelmien vakavuusluokitus puuttuu. 
• Raportissa ei ole kerrottu, kuinka moni testikäyttäjä kohtasi minkäkin ongelman. 
• Tuotteen positiivisista puolista ei mainita mitään. Positiiviset asiat on syytä mainita, 

jotta jatkokehityksessä ei mennä muuttamaan käytettävyydeltään toimivia asioita. 
• Raportin ulkoasu on huolimaton ja amatöörimainen. Huoliteltu, tyylikäs ja ammatti-

mainen ulkoasu tuo lukijan silmissä uskottavuutta raportille. 
• Raportti sisältää sekavia ja puutteellisia ongelmankuvauksia. 

Myös Perälä (luku 19) kuvaa käytettävyysraporttien laadintaa. 

13.6. Variaatioita käytettävyystesteistä 
Joskus käytettävyystestauksen keinoin ei pyritäkään parantamaan tietyn tuotteen käytettä-
vyyttä, vaan päämääränä on esimerkiksi suurten käyttäjämäärien avulla todistaa jokin hypo-
teesi (esim. tietyn käyttöliittymäratkaisun paremmuus suhteessa toiseen). Tällaiset testit eivät 
kuitenkaan varsinaisesti siis kuulu käytettävyyden arvioinnin piiriin, joten niitä ei ole käsitelty 
tässä työssä. Väärinkäsitysten välttämiseksi on parempi nimittää tieteellisiin päämääriin 
käytettävyyden sijasta keskittyviä tutkimuksia kokeellisiksi tutkimuksiksi eikä käytettävyys-
testaukseksi. Seuraavassa käsitellyistä variaatioistakin kokeelliset tutkimukset on jätetty 
kokonaan pois ja keskitytty vain sellaisiin käytettävyystestauksiin, joiden tavoitteena on 
tuotteen käytettävyyden arviointi ja parantaminen. 

Aiemmin tässä luvussa on tarkoituksella käsitelty lähinnä tavallisinta tapaa tehdä käytettä-
vyystestausta. Testauksesta on kuitenkin tehty lukemattomia variaatioita, joista toiset noudat-
tavat tiukemmin ja toiset löyhemmin perinteisen käytettävyystestauksen toimintatapoja.  
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Toisinaan kirjallisuudessa puhutaan ns. epämuodollisesta käytettävyystestauksesta. Tällaisen 
nimityksen alla on esimerkiksi menetelmiä, joissa ei käytetä testitehtäviä tai joissa keskustel-
laan käyttäjän kanssa testin aikana sen tapahtumista. Tällaisia tutkimuksia olisi hyvä kutsua 
muuksi kuin käytettävyystestaukseksi, sillä jos nämä hyväksytään päteviksi käytettävyys-
testauksen muodoiksi, ei ole enää keinoja erottaa käytettävyystestausta muista menetelmistä. 
Esimerkiksi eräitä tilannetutkimuksen (luku 6) muotoja voitaisiin tällöin yhtä hyvin kutsua 
käytettävyystestaukseksi, jolloin termistö muuttuisi ajan kuluessa entistä sekavammaksi. 

Aiemmin esitellyissä käytettävyystestauksen määritelmissä ei ole määritelty, että testikäyttäjiä 
pitäisi olla aina vain yksi kerrallaan. Siksi käytettävyystestauksen piiriin kuuluviksi voidaan 
laskea myös sellaiset menetelmät, joissa testitehtäviä on tekemässä kaksi tai useampia 
testikäyttäjiä samanaikaisesti. Pari- ja ryhmätestauksen (constructive interaction, co-
discovery learning, paired-user testing, co-participation) jotkin muodot soveltuvat myös 
ryhmäohjelmien käytettävyystestaukseen; ryhmäohjelmien käytettävyysarvioinnista kertoo 
tarkemmin luku 11 (Lindfors).  

Kahler ja muut (2000) mainitsevat pari- ja ryhmätestauksen hyväksi puoleksi sen, että kun 
käyttäjät kommunikoivat tehtävien tekemisestä keskenään, on vuorovaikutus tilanteessa 
luonnollisempaa kuin yksin tehtäviä tekevän käyttäjän ääneenajattelu. Wildmanin (1995) 
mukaan useamman kuin yhden yhtäaikaisen käyttäjän käytettävyystestit soveltuvat ennen 
kaikkea tuotteen alkuvaiheiden testaukseen, kun tuotekehitys keskittyy vielä hyvin yleisen 
tason ongelmiin.  

Pari- ja ryhmätestauksiakin voidaan tehdä monin eri tavoin. Testikäyttäjät voivat esimerkiksi 
tehdä tehtäviä kaikki saman työaseman äärellä tai kukin omalla työasemallaan. Koska pari- ja 
ryhmätestauksen eri variaatioissa korvataan usein testikäyttäjien ääneenajattelu käyttäjien 
välisellä keskustelulla, ne voivat muistuttaa hieman fokusryhmiä (luku 4, Parviainen) tai osal-
listavaa ryhmäläpikäyntiä (luku 10, Kotkaluoto). Moderaattorin  rooli on kuitenkin osallista-
vaan ryhmäläpikäyntiin verrattuna hyvin erilainen, sillä kuten muutenkin käytettävyys-
testauksessa, myös pari- ja ryhmätestauksessa moderaattori on tilanteen johtaja, joka ei asetu 
käyttäjän asemaan eikä osallistu tehtävien ratkaisuun. Fokusryhmät taas eivät ole tehtävä-
keskeisiä, kuten pari- ja ryhmätestaukset. 

Joskus käytettävyystestauksen yhteydessä puhutaan myös automatisoidusta testauksesta. 
Esimerkiksi Waterson ja muut (2002) tutkivat, millaisia käytettävyysongelmia www-sivus-
tolta löydettiin automatisoidun lokiaineiston keruun avulla. Tutkimuksessa testikäyttäjille 
annettiin tehtävät, joiden tekemisen ajankohdan ja tekopaikan he saivat itse päättää. Datan 
keräämiseen tarkoitettu ohjelma tallensi sitten esimerkiksi aikaa siitä, kuinka kauan käyttäjä 
vietti sivulla, mitä linkkejä hän seurasi jne. Tällainen menetelmä on kevyempi ja vähemmän 
resursseja vaativa kuin varsinainen käytettävyystestaus, ja sen avulla voidaan saada selville 
osittain samanlaista tietoa kuin käytettävyystestauksessakin. Vaikka kirjallisuudessa 
menetelmästä onkin ajoittain käytetty käytettävyystestaus-nimitystä, olisi sitä hyvä kutsua 
joksikin muuksi. Koska moderaattori ja testin muut tarkkailijat eivät ole paikalla tehtäviä 
tehdessä, käyttäjän toiminnasta ei saada samaa tietoa kuin käytettävyystestauksessa. 
Esimerkiksi käyttäjien ajatuksista testin aikana ei voida tietää ja kaikki käyttäjän tehtävien 
tekemisen aikaiset kommentit ja sanaton palaute jäävät saamatta. Näin ollen automatisoitujen 
datan kerääjien avulla kerätty tieto voi korkeintaan onnistua kertomaan, että jossain on vikaa; 
syyt ongelmien takana eivät kuitenkaan selviä automaattisesti. Ongelman on todellisuudessa 
voinut aiheuttaa vaikkapa harhaanjohtava ohje, mutta tämä ei saada selville, kun käyttäjän 
hämmennys ja kommentit ohjesivun sekavuudesta eivät tavoita käytettävyystutkijaa. Lisäksi 
käyttäjä on saattanut inhota ja pitää koko tuotetta vaikeakäyttöisenä, mutta tällainenkaan tieto 
ei näy, kun kukaan ei ole tarkkailemassa käyttäjän toimintaa. Käytettävyystutkimuksen 
automaattisista menetelmistä kerrotaan lisää luvussa 12 (Heimonen).  

Toinen tapa tehdä testi niin, että testikäyttäjä ja tarkkailijat eivät ole samassa tilassa, on tehdä 
tavallinen käytettävyystesti ja käyttää apuna ohjelmistoja, joiden avulla tarkkailijat näkevät 
käyttäjän ja testitilanteen. Englanninkielisessä kirjallisuudessa näihin menetelmiin, joissa 
käyttäjä ja tarkkailijat eivät ole samassa paikassa on viitattu termillä ”remote usability 
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testing”, etätestaus. Hyvin tehdyillä etätestauksilla voi päästä jopa yhtä hyviin tuloksiin kuin 
perinteisilläkin käytettävyystestauksilla (McFadden et al, 2002)   

Teague ja muut (2001) huomauttavat, että testin jälkeen kyselylomakkeilla ja suullisissa 
haastatteluissa annetut mielipiteet eivät yleensä ole tarkkoja, ja käyttäjät arvioivat niissä 
testatun tuotteen järjestäen paremmaksi kuin käytettävyystestin aikana täytettyihin lomak-
keisiin. Tutkimuksessaan he vertailivat käytettävyystestien yhteydessä kolmea eri ajankohtaa 
käyttäjän mielipiteiden kyselyyn. Saaduista tuloksista voitiin päätellä, että käyttäjillä oli 
taipumusta antaa selvästi paremmat arvosanat tuotteen käytön helppoudesta ja miellyttä-
vyydestä, jos asiaa heiltä tiedusteltiin vasta testin jälkeen (eikä tehtävien tekemisen aikana tai 
jokaisen tehtävän jälkeen). Myös ääneenajattelun laadussa havaittiin eroja. Kun käyttäjältä 
kyseltiin mielipiteitä tehtävien tekemisen aikana, he kuvailivat myös ääneenajattelussaan 
enemmän mikä heille oli ongelmallista ja miksi. Ne käyttäjät, joita haastateltiin vasta testin 
jälkeen, kuvailivat jo testin aikana ajatellessaan ääneen tarkasti sitä, mitä he olivat juuri 
tekemässä. Vaikka näiden tulosten perusteella voitiinkin arvioida, että käyttäjät arvioivat 
luotettavammin kokemuksiaan tuotteen parissa silloin, kun niitä kysytään heiltä testien 
aikana, ei käytettävyystesteihin välttämättä ole kovin suositeltavaa soveltaa käytönaikaisen 
haastattelun menetelmää. Käyttötilanteen autenttisuus saattaa silloin kärsiä ratkaisevalla 
tavalla, sillä normaalissa käyttötilanteessa kukaan ei ole kyselemässä käyttäjältä mielipiteitä 
tuotteen eri osista käytön aikana. 

Beck ja muut (2003) vertaavat mobiililaitteiden käytettävyystesteissä erilaisia ympäristöjä 
aina perinteisestä häiriöttömässä ympäristössä istuen suoritettavasta käytettävyystestauksesta 
liikenteessä kävelyn lomassa tehtävään testaukseen asti. Tuloksista selvisi, että perinteisellä 
häiriöttömässä tilassa istuen suoritetun käytettävyystestauksen avulla löydettiin eniten käytet-
tävyysongelmia, mutta toisaalta suurin osa niistä ongelmista, joita löydettiin ainoastaan pai-
kallaan istuessa (mutta ei liikkeessä), olivat pieniä tai kosmeettisia. Tämä johtui toden-
näköisesti siitä, että häiriöttömässä tilassa istuessaan käyttäjät pystyivät suuntaamaan koko 
huomionsa ääneenajatteluun ja havaintojensa kommentointiin. Kun käyttäjien piti keskittyä 
enemmän ympäristöönsä esimerkiksi liikenteessä liikkuessaan, he kertoivat ajatuksistaan 
lähinnä silloin, kun törmäsivät todella suureen käytettävyysongelmaan. Aidoissa käyttöympä-
ristöissä tehdystä käytettävyystutkimuksesta kiinnostuneiden kannattaa lukea myös tilanne-
tutkimuksesta (Heikkilä, luku 6), sillä tilannetutkimuksessa aidon kontekstin rooli on perin-
teisesti ollut tärkeämmässä osassa kuin käytettävyystestauksessa.  

Paitsi perinteisessä käytettävyyslaboratoriossa ja aidossa käyttöympäristössä, käytettävyys-
testausta voidaan tehdä myös liikkuvissa käytettävyyslaboratorioissa. Esimerkiksi Rowley 
(1994) raportoi kokemuksia liikkuvasta laboratoriosta, jonka kanssa tutkimusryhmä kiersi 
tekemässä käytettävyystestauksia. Kokemustensa perusteella Rowley listaa tärkeimpiä 
huomioonotettavia asioita liikkuvan laboratorion käytössä: 

• Yhteistyö testauspaikan ihmisten kanssa on olennaista.  

• Yhteistyö pitää aloittaa ajoissa (on esimerkiksi otettava selvää, että laitteistot 
todellakin toimivat myös testauspaikalla).  

• Testivälineistön määrä kannattaa pitää mahdollisimman pienenä, sillä aikaa ei 
yleensä ole liikoja.  

• Mitä enemmän välineistöä, sen suuremmalla todennäköisyydellä jokin laite ei toimi 
tai ilmenee muuta vikaa.  

• Lisäksi aina pitää olla valmistautuneena viime hetken muutoksiin. 

13.7. Käytettävyystestauksen ominaispiirteet 
Vaikka käytettävyystestauksella voidaankin saada hyvin suuria määriä tietoa tuotteen 
käytettävyydestä, ei se aina välttämättä ole paras vaihtoehto käytettävyyden tutkimiseen. 
Ennen käytettävyystestaukseen ryhtymistä kannattaakin punnita tarkoin eri tutkimus-
vaihtoehtoja ja niiden sopivuutta juuri omiin tarkoituksiin.  
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Preece ja muut (2002) nostavat esille seuraavia käytettävyystestauksen ominaispiirteitä 
verrattuna muihin käytettävyystutkimuksen menetelmiin: 

• Käyttäjän rooliin käytettävyystestauksessa kuuluu testiä varten laadittujen 
testitehtävien suorjttaminen, kun muissa tutkimusmenetelmissä voidaan esimerkiksi 
seurata käyttäjän vapaamuotoista toimintaa tai olla tutkimatta käyttäjiä lainkaan. 

• Tilannetta kontrolloi käytettävyystestauksessa hyvin vahvasti testin moderaattori.   
Joissakin muissa menetelmissä käyttäjän toimintaa voidaan kontrolloida vähemmän, 
joissakin taas tarkoituksena on muodostaa tutkimustilannetta varten toimiva 
kommunikointisuhde käyttäjän ja arvioijan välille. 

• Tutkimusympäristö käytettävyystestauksessa on yleensä käytettävyyslaboratorio. 
Jotkut toiset tutkimusmenetelmät vastaavasti perustuvat kokonaan sille, että 
ympäristönä on tuotteen normaali käyttöympäristö. 

• Käytettävyystestauksen ajankohdaksi tuotekehitysprosessissa sopii vaihe, jossa on 
käytettävissä vähintään prototyyppivaiheessa oleva tai ainakin jossain määrin 
käyttövalmis tuote. Monet tutkimusmenetelmät soveltuvat kehityksen tiettyihin 
vaiheisiin, esimerkiksi joitain voidaan soveltaa jo ennen prototyyppivaihetta, ja toiset 
sopivat parhaiten valmiin tuotteen arvioimiseen. 

• Kerätty tieto käytettävyystestauksessa on sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista. 
Joskus voidaan kerätä tilastollisin menetelmin analysoitavaa tietoa, vaikka sitä ei 
usein vaaditakaan.  

• Palaute tuotteen kehittäjälle käytettävyystestauksella tutkitusta tuotteesta on moni-
puolista, esimerkiksi tehtävien suoritusaikoja, virheiden lukumääriä, tietoa käyttäjien 
tyytyväisyydestä, ja ongelmien parannusehdotuksia. Monilla muilla menetelmillä 
kerätty tieto on yksipuolisempaa, esimerkiksi pelkkiä käyttäjien kommentteja tai 
listoja löydetyistä (potentiaalisista) ongelmista.  

• Menetelmä perustuu käytettävyystestauksen tapauksessa kokeellisuuteen, eli testataan 
käytännössä, miten käyttäjät toimivat tietyissä tilanteissa. Muissa menetelmissä 
tutkimuksen perustana voivat olla esimerkiksi heuristiset listat tai yksinkertainen 
käyttäjän tarkkailu todellisessa käyttötilanteessa. 

Seuraavassa esitellään lyhyesti käytettävyystestauksen vahvuuksia ja heikkouksia muihin 
käytettävyystutkimuksen menetelmiin verrattuna. Vahvuuksia ja heikkouksia ei ole esitetty 
suoraan tietyn lähteen perusteella, vaan niistä keskustelu pohjautuu tässä luvussa aiemmin 
esiteltyihin käytettävyystestauksen piirteisiin ja kirjoittajan omiin kokemuksiin käytettävyys-
testauksista.  

13.7.1. Vahvuudet 
Käytettävyystestaus on suhteellisen objektiivinen tapa kerätä tietoa, ja se antaa joihinkin 
muihin menetelmiin (esimerkiksi asiantuntija-arviointiin) verrattuna selvästi enemmän tietoa 
tuotteen käytettävyydestä sellaisena kuin tuotteen todellinen käyttäjä sen kokee. Arviointi-
raportin koostajan omat mielipiteet eivät heikennä tulosten uskottavuutta, kun raportissa 
voidaan esittää puhtaita lukuarvoja useiden todellisiin käyttäjäryhmiin kuuluvien käyttäjien 
toiminnasta tuotteen parissa. Kehittäjä voidaan vakuuttaa ongelman olemassaolosta vaikkapa 
kertomalla, kuinka paljon virheitä käyttäjät tekivät, kuinka kauan heillä kesti tehdä tiettyjä 
tehtäviä tai etenkin esittämällä nauhoitettuja otteita käyttäjien hankaluuksista tietyn toiminnon 
parissa.  

Käytettävyystestausta voidaan myös tehdä lähes läpi koko tuotteen kehitysprosessin. Testejä 
voidaan tehdä niin alkeelliselle prototyypille kuin valmiille tuotteellekin. Tuotetta voidaan 
testata käytettävyystestauksella jopa silloin, kun minkäänlaista toteutettua prototyyppiä ei 
vielä ole. Tällöin tuotteen käyttöä simuloidaan paperille piirretyillä hahmotelmille siitä, 
millainen tuote olisi, jos se olisi jo toteutettu. Tällaisessa testissä testikäyttäjä näyttää ja 
kertoo, miten toimisi kyseisen tuotteen kanssa. Pelkästään paperiprototyyppien avulla tehty 
käytettävyystutkimus on kuitenkin usein lähempänä muita tutkimusmenetelmiä kuin 
varsinaista käytettävyystestausta (esim. luku 10, osallistava ryhmäläpikäynti). Varsinkin 
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vähänkään laajemmissa tietokoneohjelmissa erilaisia tiloja on jo niin paljon, että käyttö-
tilanteen simulointi käy mahdottomaksi.  

Käytettävyystestausta voidaan käyttää monipuolisesti yhden tuotteen kertaluontoiseen 
testaamiseen, tuotteen käytettävyyden kehittämiseen testaamalla useaan kertaan pitemmällä 
aikavälillä, tai useamman version tai jopa eri tuotteiden vertailuihin testauksen avulla. 

Testauksen avulla löydetään yleensä paljon käytettävyysongelmia, ja varsinkin kriittisimmät 
ongelmat löydetään tehokkaasti. Testauksessa saadaan hyvin paljon tietoa tuotteen käytettä-
vyydestä: paitsi numeerista aineistoa (esim. virheiden määriä, tehtäväaikoja ym.), saadaan 
käytettävyystestauksella tietoa myös esimerkiksi tuotteen hyödyllisyydestä ja miellyttä-
vyydestä käyttäjän kannalta. 

13.7.2. Heikkoudet 
Käytettävyystestaus on raskas menetelmä. Parhaisiin mahdollisiin tuloksiin pyrittäessä 
vaaditaan testien suunnitteluun, toteutukseen ja raportointiin useita alan ammattilaisia. Lisäksi 
testeihin on värvättävä testikäyttäjiä, ja mahdollisesti palkittava heitä osallistumisestaan. 
Oikeisiin käyttäjäryhmiin kuuluvia testikäyttäjiä voi olla hyvin hankala saada, lisäksi rekry-
tointiin menee paljon aikaa. Jokaiseen testiin on myös varattava kunnolla aikaa, ja esimerkiksi 
muutamien kymmenien testien järjestäminen vaatii käytännössä jo useiden viikkojen varaa-
mista käytettävyyslaboratoriosta. Testin suunnittelun ja testaustilanteiden lisäksi täytyy myös 
tulosten analysoimiseen varata runsaasti aikaa. Niinpä kevyemmät menetelmät saattavatkin 
olla parempia vaihtoehtoja käytettävyyden tutkimiseen, jos aikaa, rahaa ja ihmisiä ei ole 
käytettävissä tarpeeksi. 

Normaalisti käytettävyystestit järjestetään käytettävyyslaboratoriossa, jolloin tilanne ja ympä-
ristö ovat väistämättä keinotekoisia. Hiljainen ja muutenkin häiriötön tilanne ei vastaa yleensä 
tavanomaisia käyttötilanteita. Laboratorioon voidaan tietenkin myös lavastaa ympäristö, joka 
muistuttaa enemmän normaalia käyttöympäristöä, mutta silti tilanne on keinotekoinen. Silti 
tilanteet, jotka ovat käyttäjille ongelmia häiriöttömässä laboratoriossa, ovat todennäköisesti 
vielä ongelmallisempia todellisessa käyttöympäristössä – siis suunnitteluvirhe, joka löydetään 
laboratoriotesteissä, on yleensä virhe myös muussa käytössä.  

13.7.3. Sudenkuopat 
Dicks (2002) jakaa vääränlaisiin tuloksiin johtavat ongelmat käytettävyystestauksessa viiteen 
kategoriaan: 

• Väärinkäsitykset itse käytettävyyden konseptissa. 
• Kvantitatiivisten tulosten väärinkäyttö käytettävyystestaustulosten analysoinnissa. 
• Toiminnallisuuden tarkastaminen käytettävyyden sijasta. 
• Tiedon puute käytettävyystestauksen rajoituksista ja oikeista metodeista. 
• Helppokäyttöisyyden testaaminen, mutta käyttökelpoisuuden testaamatta jättäminen. 

Kvantitatiivisten tulosten analysoinnista on keskusteltu jo aiemmin kohdassa 13.5.1. Tässäkin 
yhteydessä voidaan silti vielä painottaa, että tulosten yhteenvedoissa ja analysoinneissa on 
oltava tarkkana tai tulosten mielekkyys joutuu kyseenalaiseksi. Vaarana on esimerkiksi 
tuloksien pitäminen tieteellisen tarkkoina ja väärien johtopäätösten muodostaminen niiden 
perusteella. Todellisuudessa käytettävyystestien tulokset on tyypillisesti tarkoitettu vain 
tuotteen parantamiseen, eikä tuloksia yleensä voi yleistää testitilanteen ulkopuolelle. 

Vaikka käytettävyys ja käytettävyystestauksen tekotapa olisivatkin tuttuja, tulisi aina miettiä 
tarkoin mitä toimintamalleja voidaan soveltaa omaan testiin ja mitä ei. Esimerkiksi laajalle 
levinnyt käsitys, jonka mukaan jo viidellä testikäyttäjällä löydetään 80–85% ongelmista 
(Nielsen, 2000; Virzi, 1992), ei välttämättä pidäkään paikkaansa juuri omassa testauksessa, 
varsinkin jos testattava sovellus on kovin laaja ja monimutkainen.  Osallistujien valintaan 
liittyviä kysymyksiä on käsitelty tarkemmin luvussa 18 (Anttonen). 
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Käytettävyystestauksen pääasiallinen tarkoitus on löytää tuotteessa esiintyviä käytettävyys-
ongelmia.Siksi ei pidä langeta siihen oletukseen, että käytettävyystestaus todistaisi, että tuote 
toimii. Ennen käytettävyystestien järjestämistä pitäisi olla jo selvänä, että testauksessa etsitään 
vain käytettävyysongelmia, eikä tuotteen toimivuutta voida mitenkään todistaa. 

13.8. Keskustelu ja yhteenveto 
Alan kirjallisuudessa voi törmätä mitä erilaisimpiin menetelmiin, joista aikojen kuluessa on 
käytetty nimitystä käytettävyystestaus. Usein ne eivät täytä kaikkia tai edes useimpia tässä 
luvussa esiteltyjä käytettävyystestauksen määritelmiä. Kun näitä menetelmiä kutsutaan 
käytettävyystestaukseksi, nimityksen määritelmä hämärtyy entisestään ihmisten luullessa 
menetelmästä lukiessaan että se todellakin on käytettävyystestausta. Välillä esimerkiksi 
pelkkää www-sivulla surffailua, jonka aikana käyttäjät kertovat mistä pitävät ja mistä eivät, 
on kutsuttu käytettävyystestaukseksi. Myös tuotteen suunnittelijan oman tuotteensa arviointia 
tai tuotteen käyttäjäryhmän edustajan mielipiteiden kysymistä saatetaan joskus sanoa 
käytettävyystestaukseksi. On myös huomattava, että joidenkin käytettävyystestauksen osa-
alueiden mukanaolo (esim. pelkkä ääneenajattelu) ei vielä tarkoita että kyseessä olisi 
käytettävyystesti.   

Tyypillisesti käytettävyystestaus täyttää seuraavat ehdot:  
• Testissä on moderaattori, tarkkailija (tai tarkkailijoita) ja testikäyttäjä 
• Testikäyttäjän on kuuluttava tuotteen kohderyhmään 
• Testikäyttäjän toimintaa on tarkkaillaan ja mielellään nauhoitetaan 
• Testikäyttäjä suorittaa testitehtäviä, jotka simuloivat aitoja käyttötilanteita 
• Testikäyttäjä ajattelee ääneen mitä on tekemässä 

Näillä ehdoilla käytettävyystestaus erottuu muista käytettävyyden tutkimuksen menetelmistä. 
Jos esimerkiksi käyttäjää ei tarkkailla (kuten automaattisisessa datan keräämisessä) tai tilanne 
ei ole tehtäväkeskeinen (kuten ”epämuodollisissa käytettävyystestauksissa”), on menetelmä 
jokin muu kuin käytettävyystestaus.  

Käytettävyystestaus on usein paljon resursseja vaativa menetelmä, jonka avulla voidaan  
löytää paljon sellaisia käytettävyysongelmia, joihin käyttäjät todennäköisesti todellisessa 
käyttötilanteessakin törmäävät. Testitilanne ja sen järjestelyt on aina suunniteltava huolella 
(esimerkiksi testitehtävien valinta on ensiarvoisen tärkeää testin tulosten laadun kannalta), ja 
testin tavoitteiden on oltava selvillä jo ennen testaustilanteita. Ennen varsinaista testausta on 
syytä tehdä pilottitesti, jotta varsinaiset testit saadaan vietyä läpi sujuvasti. Testitilanteen 
ongelmat, joita huonosti laadituista tehtävistä aiheutuvien ongelmien lisäksi voi olla esimer-
kiksi nauhoituksen pilalle meneminen tai moderaattorin väärät toimintatavat,  saattavat pilata 
koko testin ja asettaa siitä saadut tulokset kyseenalaisiksi. Testeissä kerätty aineisto on 
analysoitava huolellisesti, ja tulosten koostaminen ja esittäminen on tehtävä huolella. Siksi 
käytettävyystestaus on varsin aikaavievä menetelmä. Mitä enemmän aikaa, vaivaa ja rahaa 
käytettävyystestaukseen voidaan laittaa, sitä parempiin ja tarkempiin tuloksiin voidaan päästä. 
Kustannustehokkuuden kannalta ei silti ole järkeä ryhtyä liian massiivisiin testauksiin. 
Varsinkin kehityksen alkuvaiheissa kannattaa panostaa yhden massiivisen testin sijasta 
useampiin pienempiin peräkkäisiin testeihin ja korjata havaitut käytettävyysongelmat testien 
välillä, osana iteratiivista suunnittelua. 

 



 

206  Joni Koskinen 

 

Joni Koskinen, LuK. Olen työskennellyt tietojenkäsittelytieteiden 
laitoksella vuosina 1999–2004. Työtehtäviini on kuulunut mm. 
opiskelijoiden harjoitustöinä tekemien käytettävyystestausten ohjaus ja 
tarkastaminen sekä testitulosten raportointia yrityksille. 

Ohjaaja: Anne Aula 
Opponentit: Tomi Heimonen ja Johanna Höysniemi 

Lähteet 
Barnum, C.M. (2002) Usability Testing and Research. Pearson Education. 

Beck, E., Christiansen, M., Kjeldskov, J., Kolbe, N. & Stage, J. (2003) Experimental 
evaluation of techniques for usability testing of mobile systems in a laboratory setting. Proc. 
OzCHI 2003. http://www.vrmedialab.dk/~jesper/papers/OzCHI03-final.pdf 

Dicks, R.S. (2002) Mis-usability: On the uses and misuses of usability testing. Proc. 20th 
annual int. conf. on Computer Documentation (SIGDOC 2002), ACM Press, 26–30.  

Dumas, J. (2003) User-based evaluations. In Jacko, J.A. & Sears, A. (Eds.), The Human 
Computer Interaction Handbook: Fundamentals, Evolving Technologies and Emerging 
Applications, 1093–1116. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Ass., Inc.  

Dumas, J.S. & Redish, J.C. (1993) A Practical Guide to Usability Testing. Ablex. 

Ebling, M. & John, B.E. (2000) On the contributions of different empirical data in usability 
testing. Symposium on Designing Interactive Systems (DIS 2000), ACM Press, 289–296.  

Kahler, H., Kensing, F. & Muller, M. (2000) Constructive interaction and collaborative work: 
Introducing a method for testing collaborative systems. interactions 7(3) (May 2000), 27–34.  

Kessner, M., Wood, J., Dillon, R. & West, R. (2001) On the reliability of usability testing. Proc. 
Human Factors in Computing Systems (CHI 2001) Extended Abstracts, 97–98.  

McFadden, E., Hager, D., Elie, C. & Blackwell, J. (2002) Remote usability evaluation: 
Overview and case studies. Int. Journal of Human-Computer Interaction 14(3&4), 489–502.  

Molich, R., Ede, M., Kaasgaard, K. & Kayukin, B. (2004) Comparative usability evaluation. 
Behaviour & Information Technology 23(1), 65–74. 

Nielsen, J. (1993) Usability Engineering. AP Professional, NY, USA. 

Nielsen, J. (Ed.) (1994) Usability laboratories. Behaviour & Information Technology, 13(1–2). 

Nielsen, J. (2000) Why you only need to test with 5 users. 
http://www.useit.com/alertbox/20000319.html (31.5.2004) 

Rowley, D.E. (1994) Usability testing in the field: bringing the laboratory to the user. Proc. 
Human Factors in Computing Systems (CHI 1994), ACM Press, 252–257. 

Rubin, J. (1994) Handbook of Usability Testing. Wiley. 

Preece, J., Rogers, Y. & Sharp, H. (2002) Interaction Design: Beyond Human-Computer 
Interaction. Wiley. 

Teague, R., De Jesus, K. & Nunes-Ueno, M. (2001) Concurrent vs. post-task usability test 
ratings. Proc. Human factors in computing systems (CHI 01) extended abstracts, ACM Press, 
289–290.  



 

Käytettävyystestaus 207 

Usability labs (2004) Topics in usability. Usability SIG (Special Interest Group) of the Society 
for Technical Communication (STC). http://www.stcsig.org/usability/topics/usabilty-labs.html 
(12.8.2004) 

Virzi, R. (1992). Refining the test phase of usability evaluation: How many subjects is 
enough? Human Factors, 34, 457–468. 

Waterson, S., Matthews, T. & Landay, J.A. (2002) In the lab and out in the wild: Remote web 
usability testing for mobile devices. Proc. Human Factors in Computing Systems (CHI 2002) 
Extended abstracts, ACM Press, 796–797.  

Wildman, D. (1995) Getting the most from paired-user testing. interactions 2(3),  21–27.  

Kuvien lähteet 
Kuva 1: Valokuvan käytettävyyslaboratoriosta otti Joni Koskinen, 2004.



 

208  Joni Koskinen 

Liite 1 Esimerkki esitietolomakkeesta (käytetty Tampereen yliopiston käytettävyys-
laboratoriossa erään elektronisen kirjaston www-käyttöliittymän käytettävyyttä arvioitaessa). 
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14Ääneenajattelu 
Mirja Ilves 

Ääneenajattelu on useimmiten käytettävyystestin yhteydessä käytettävä tekniikka, 
jossa käyttäjää pyydetään ajattelemaan ääneen tehtäviä tehdessä. Ääneenajattelun 
avulla saadaan tietoa testattavan tuotteen ongelmakohdista sekä käyttäjän mentaali-
malleista eli käsityksistä, joilla käyttäjät selittävät tuotteen rakennetta tai toimintatapaa 
itselleen. Ongelmakohtien lisäksi tekniikalla saadaan myös selville syitä ongelma-
kohtien taustalla. Tekniikkaa käytetään yleensä iteratiivisen testauksen osana, ja se 
soveltuu lähes kaikenlaisten tuotteiden testaukseen. Ääneenajattelu toimii parhaiten, 
kun testattava tuote on riittävän hyvä käyttöä varten. Tekniikan avulla saadaan kerät-
tyä suhteellisen pieneltä määrältä käyttäjiä suuri laadullinen aineisto, ja myös melko 
kokemattomat käytettävyystutkijat voivat käyttää tekniikkaa. Monet ihmiset kuitenkin 
kokevat ääneenajattelun epämiellyttäväksi, ja tämä voi vaikuttaa myös tuloksiin. 
Lisäksi ääneenajattelu vaikeutuu, kun osallistujan kognitiivinen kuormitus kasvaa, 
joten tekniikka ei sovellu hyvin monimutkaisten ja vaikeakäyttöisten tuotteiden 
testaukseen. 

14  

14.1. Johdanto 
Ääneenajattelu (thinking aloud)  on tiedonkeruutapa  tai -tekniikka, jossa käyttäjää pyydetään 
ajattelemaan ääneen tehtäviä tehdessään (Boren & Ramey, 2000). Ääneenajattelulla saadaan 
tietoa käyttäjien mentaalimalleista (mental model) ja tuotteen ongelmakohdista. Mentaali-
malli tarkoittaa todellisuuden, esimerkiksi tuotteen, vastineita eli edustuksia ihmisen mielessä. 
Ihmiset luovat mentaalimalleja selittääkseen ja ymmärtääkseen tuotteen toimintatapaa tai 
rakennetta. (Sinkkonen et al., 2002)  

Ääneenajattelu auttaa siis ymmärtämään, millaisia käsityksiä – ja harhakäsityksiä – käyttäjillä 
on tuotteesta. Näin ollen tekniikan avulla ei saada selville ainoastaan tuotteen ongelmakohtia 
vaan myös syitä näiden ongelmakohtien taustalla. (Nielsen, 1993) Useimmiten tekniikkaa 
käytetään käytettävyystestin yhteydessä (Nielsen, 1993; Sinkkonen et al., 2002). 

Ääneenajattelua käytetään hyvin paljon, mutta vain harvat käytettävyystutkijat ovat rapor-
toineet yksityiskohtaisesti, miten he ovat tekniikkaa soveltaneet (Nielsen et al., 2002). Boren 
ja Ramey (2000) ovat havainneet, että ääneenajattelun käyttö on hyvin vaihtelevaa käytet-
tävyysasiantuntijoiden keskuudessa. Epäyhtenäisen käytön lisäksi ääneenajattelulta puuttuu 
vankka teoriapohja, joten Borenin ja Rameyn mielestä ääneenajattelua ei voida kutsua mene-
telmäksi, vaan sitä on parempi kutsua esimerkiksi tekniikaksi. 

Tässä luvussa esitellään ääneenajattelun teoreettista taustaa ja annetaan neuvoja ääneen-
ajattelutilanteen toteuttamiseen. Luvussa esitellään myös erilaisia muunnelmia ääneenajatte-
lusta sekä kerrotaan, missä tilanteissa ääneenajattelua yleensä käytetään ja mitä etuja ja 
ongelmia sen käyttöön liittyy. 
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14.2. Teoriatausta 
Ääneenajattelun juuret ovat psykologiassa ja se on kehitetty vanhasta introspektio-
menetelmästä (introspection). Introspektiota käytettiin 1900-luvun alkupuolella tutkittaessa 
ihmisen mieltä ja sen sisältöä (Ericsson & Simon, 1993). Introspektiossa menetelmän 
käyttöön harjaannutetut henkilöt raportoivat omia henkisiä prosessejaan erilaisten tehtävien 
aikana ja se perustui ajatukseen, että mielen sisäisiä tapahtumia voi havainnoida aivan kuten 
tapahtumia ulkoisessa maailmassa. Introspektioon liittyvien teoreettisten ja menetelmällisten 
vaikeuksien vuoksi sen käytöstä kuitenkin pikkuhiljaa luovuttiin. (van Someren et al., 1994) 

Kiinnostus ihmisten sisäisiin prosesseihin sekä menetelmiin, joilla tietoa sisäisistä 
prosesseista oli mahdollista saada, kasvoi jälleen 1960-luvun lopulla psykologian piirissä. 
Näihin aikoihin alettiin puhua myös ääneenajattelusta. Tekniikka saavutti hyväksyntää 
etenkin 1980-luvulla ja nykyisin ääneenajattelu on erityisen suosittu käytettävyyden arvioin-
nissa. (van Someren et al., 1994) Käytettävyyden arvioinnin lisäksi tekniikkaa käytetään 
tutkittaessa kirjoittamista, lukemistekniikoita, tekstin ymmärtämistä ja päätöksentekoa. 
Lisäksi tekniikalla on myös pitkä perinne kliinisessä psykologiassa. (Nielsen et al., 2002) 

14.2.1. Ericssonin ja Simonin protokolla-analyysi  
Yhden tunnetuimmista ääneenajattelun teorioista ovat kehittäneet Ericsson ja Simon 1980-
luvulla. Ericssonin ja Simonin protokolla-analyysi (protocol analysis) on kehitetty kognitii-
visen psykologian tarpeita ajatellen. Myös käytettävyystutkimuksissa, joissa käytetään 
ääneenajattelua, se on useimmiten mainittu lähde (Boren & Ramey, 2000). Tämän vuoksi on 
syytä esitellä heidän teoriansa keskeiset käsitteet ja tuoda esille heidän näkemyksiään siitä, 
miten ääneenajattelutilanne tulisi toteuttaa. 

Yksi keskeinen käsite Ericssonin ja Simonin (1993) teoriassa on lyhytkestoinen muisti, jossa 
aktiivisena olevat asiat muodostavat tietoisuutemme nykyhetkestä. Ericssonin ja Simonin 
mukaan ääneenajateltaessa raportoidaan lyhytkestoisen muistin sisältöä. Koska kaikki tiedot 
ja asiat, jotka havaitsemme tai mitä mielessämme liikkuu, pidetään jossakin vaiheessa lyhyt-
kestoisessa muistissa, ääneenajattelun avulla on mahdollista saada tietoa ihmisen mielen 
sisäisistä prosesseista. Ericsson ja Simon ovat erityisesti painottaneet sen tärkeyttä, millaista 
aineistoa voidaan käyttää analysoitaessa mielen sisäisiä prosesseja. He ovat eritelleet kolme 
psyykkisen prosessoinnin tasoa, joilla esiintyviä ajatuksia ihmiset voivat pukea sanoiksi. 

 Ensimmäiseen tasoon kuuluvat ne ajatukset, joita ei tarvitse muokata ennen sanoiksi 
pukemista. Esimerkiksi ihmiset, jotka luettelevat numerosarjoja ratkaistessaan matemaat-
tisia tehtäviä, tuottavat ensimmäisen tason aineistoa, koska numerot ilmaistaan samassa 
muodossa kuin missä ne ovat lyhytkestoisessa muistissa. Tällaista ääneenajattelua 
voidaan kutsua myös ääneenpuhumiseksi. Ensimmäisen tason aineisto on Ericssonin ja 
Simonin mielestä kaikkein luotettavinta ääneenajattelun aineistoa, mutta yleensä myös 
vaikeaa saada. 

 Toisen tason aineistoon kuuluvat asiat, joita tarvitsee muokata ennen ääneen sanomista. 
Tähän kategoriaan kuuluvat esimerkiksi mielikuvat ja abstraktit käsitteet, jotka täytyy 
muuttaa sanalliseen muotoon ennen ääneen puhumista. Myös tämän tason aineisto on 
Ericssonin ja Simonin mielestä luotettavaa aineistoa. 

 Kolmanteen tasoon kuuluvat asiat, jotka vaativat kognitiivisia prosesseja, joita ei 
sinällään tarvita tehtävien tekemiseen tai sanoiksi ilmaisemiseen. Tähän kategoriaan 
kuuluvat päätelmät, joita ihminen tekee omista kognitiivisista prosesseistaan sekä tieto, 
joka palautetaan pitkäkestoisesta muistista. Myös ulkopuolinen vaikutus, kuten kokeen-
johtajan kommentit ja johdattelu muuttaa ääneenajatteluaineiston kolmannen tason 
aineistoksi, koska se katkaisee normaalin ajatuksen virran. Lisäksi kolmas kategoria 
sisältää esimerkiksi tunteet ja haaveilun (day-dream). Tämän kaltaista aineistoa ei pitäisi 
Ericssonin ja Simonin mielestä käyttää ääneenajatteluaineiston analyysissä. 

Käytettävyystestauksessa kiinnostuksen kohteet ovat hyvin erilaiset kuin kognitiivisessa 
psykologisessa tutkimuksessa, johon Ericssonin ja Simonin protokolla-analyysi on kehitetty. 
Ensinnäkin käytettävyystestauksessa kiinnostuksen kohteena ei ole tarkan mallin 
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rakentaminen ihmisen psyykkisistä prosesseista, vaan tutkittavan tuotteen kehittäminen 
entistä paremmaksi tunnistamalla tuotteen puutteita. Suuri osa kognitiivisista prosesseista, 
joista ollaan kiinnostuneita, ei ilmene ainoastaan ääneenpuhumisessa, vaan myös vuorovaiku-
tuksessa käyttäjän ja tuotteen välillä. Aineistoa tulisi siis tulkita tässä vuorovaikutus-
kontekstissa. Lisäksi käytettävyystestissä testattavat tuotteet ovat usein monimutkaisia ja 
saattavat olla vielä kehityksenalaisia, ja tämän vuoksi testin vetäjän on usein puututtava 
testitilanteeseen. (Boren & Ramey, 2000)  

Eräs merkittävä ongelma Ericssonin ja Simonin mallin taustalla on käsitys ihmisestä infor-
maation käsittelijänä. Ihminen ei kuitenkaan ole ainoastaan rationaalinen ja päämäärä-
suuntautunut tiedon käsittelijä, vaan myös aistiva ja tunteva, psykologiseen vuoro-
vaikutukseen pyrkivä olento. (Nielsen et al., 2002) Näin ollen esimerkiksi tunteisiin ja tunte-
muksiin liittyviä kommentteja, jotka kuuluvat Ericssonin ja Simonin (1993) mukaan hylättä-
vään aineistoon, ei tule jättää huomiotta käytettävyystestauksessa, sillä ne tarjoavat erin-
omaista tietoa käyttöliittymän käyttäjässä herättämistä tuntemuksista. 

Protokolla-analyysia on pidetty monimutkaisempana toteuttaa ja analysoida kuin käytettä-
vyystutkimus vaatii. Se ei myöskään tarjoa neuvoa siihen, miten tulisi menetellä yllättävien 
tilanteiden aikana, esimerkiksi silloin, jos testattava järjestelmä kaatuu. Boren ja Ramey 
ehdottavatkin, että käytettävyystesteissä käytetty ääneenajattelu voisi Ericssonin ja Simonin 
teorian sijasta tukeutua johonkin muuhun teoriapohjaan, esimerkiksi puheviestinnän teoriaan. 
(Boren & Ramey, 2000) 

14.2.2. Puheviestintä teoreettisena kehyksenä 
Puheviestinnällä tarkoitetaan käyttäytymistä, johon kuuluvat sekä puhuminen että siihen 
liittyvä muu toiminta. Puheviestintä muodostuu pääasiassa puhumisesta ja kuuntelemisesta, 
mutta siihen vaikuttaa myös koko tilanne, jossa viestijät toimivat, kuten eleet, ilmeet, ulkoi-
nen olemus ja viestijöiden välinen etäisyys. Puheviestintä on vuorovaikutusta, jossa kuunte-
lijan palautteella on tärkeä merkitys puhujalle, eikä se toimi ilman kuulijaa, vaikka viestintä 
näyttäisikin yksisuuntaiselta, kuten esitelmissä ja suullisissa raporteissa. (Sillanpää, 1999) 

Vaikka ääneenajattelun ohjeistuksessa testiin osallistujaa pyydetään usein ajattelemaan 
ääneen ikään kuin hän olisi yksin huoneessa, testitilanteessa on aina myös kuuntelija. Puhe-
viestintäteorian mukaan tällaisessa tilanteessa puhujan ja kuuntelijan roolit ovat aina 
olemassa, eikä puhuja voi jättää kuuntelijaa huomiotta, vaikka tämä olisikin hiljaa. Puhe ei ole 
vain toimintaa, vaan se on aina vuorovaikutusta puhujan ja kuuntelijan välillä. Puheen tyyli-
laji vaihtelee vuorovaikutusilmapiirin mukaan. Vuorovaikutusilmapiiriin vaikuttavat muun 
muassa kenelle, mitä, missä, milloin ja miksi puhutaan. Tämän vuoksi oikeanlaisen puheilma-
piirin luominen ääneenajattelutilanteeseen on tärkeää. Esimerkiksi testin vetäjä ei saa korostaa 
omaa asiantuntijuuttaan, vaan hänen tulee vahvistaa osallistujan roolia. (Boren & Ramey, 
2000) 

14.3. Tekniikan kuvaus 
Kuten aiemmin on tullut esille, ääneenajattelun käytölle ei ole olemassa yhteisesti hyväk-
syttyjä käytäntöjä. Boren ja Ramey (2000) ovat kirjallisuuskartoituksen, kenttähavainnointien 
ja käytettävyysasiantuntijoiden haastattelujen perusteella havainneet, että ääneenajattelua 
sovelletaan hyvin eri tavoin ja yleisimmin viitatusta Ericssonin ja Simonin teoriasta poikkea-
vasti. Ääneenajattelun käytössä voidaan erottaa kolme päävaihetta: ohjeistus ja harjoittelu, 
testitilanne ja analysointi. 

14.3.1. Osallistujan ohjeistus ja ääneenajattelun harjoittelu 
Puheviestintäteoria tarjoaa erilaisia ajatuksia siitä, miten ääneenajattelutilanne tulisi järjestää. 
Käytettävyysasiantuntijan tulisi ensinnäkin luoda sellainen ilmapiiri ja ympäristö, jossa 
osallistuja voisi suorittaa annettuja tehtäviä mahdollisimman luontevasti. Tämän vuoksi 
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havainnointiin käytettävän teknologian tulisi olla mahdollisimman huomaamatonta. Ilmapiirin 
kannalta on tärkeää, että osallistujalla säilyisi ensisijainen puhujan rooli. Osallistujan antaman 
palautteen tärkeyttä tuotteen kehittämiseen tulee korostaa, ja käytettävyysasiantuntijan tulee 
omaksua kiinnostuneen oppijan ja kuuntelijan rooli. Erityisen tärkeää on korostaa osal-
listujalle, että testin kohteena on tuote, ei osallistuja itse. (Boren & Ramey, 2000) Tästä huoli-
matta osallistuja saattaa tuntea itsensä testin kohteeksi. Esimerkiksi Nielsen ja muut (2002) 
ovat havainneet, että vaikka testiin osallistujille on kerrottu, että testin kohteena on tuote, he 
ovat silti tunteneet itsensä tarkkailun ja arvioinnin kohteeksi. Tämän vuoksi asiasta voi 
muistuttaa myös testin aikana, jos ilmenee, että käyttäjä tuntee itsensä tyhmäksi epäonnis-
tuessaan jossakin tehtävässä. Taulukkoon 1 on koottu lisää vinkkejä onnistuneen ääneen-
ajattelutilanteen luomiseksi. 

Taulukko 1: Vinkkejä onnistuneen ääneenajattelutilanteen luomiseksi (Ramey, 2004. Suomennettu & muokattu). 
Yleisiä ohjeita  
Mieti osallistujia hankkiessasi, miten 
saat osallistujat sitoutumaan testiin jo 
ennen testaukseen saapumista. 

 

Kiinnitä huomiota siihen, millaisen 
vuorovaikutussuhteen luot osallistujien 
kanssa. 

 Älä vitsaile, flirttaile tai ole ivallinen, äläkä paljasta omaa 
hermostuneisuuttasi. 

 Käyttäydy ammattimaisesti ja neutraalisti. 
 Vältä voimakkaan tuoksuista haju- tai partavettä, äläkä tupakoi 

juuri ennen testiä. Osallistujilla saattaa olla hajuallergioita tai he 
voivat kokea voimakkaat tuoksut häiritseväksi. 

 Älä pukeudu paljastaviin, kireisiin tai epämukaviin vaatteisiin. 
Älä vaikuta osallistujaan.  Älä paljasta omia näkemyksiäsi osallistujan taidoista. 

 Jos sinulla on joitakin ennakkoasenteita testattavaa tuotetta 
kohtaan, älä saata niitä osallistujan tietoisuuteen. 

 Älä johdattele osallistujaa omilla kommenteillasi. 
Vältä sellaista vuorovaikutusta 
osallistujan kanssa, joka saattaisi 
suunnata huomion käyttäjän 
näkökulmasta suunnittelijan 
näkökulmaan. 

 Älä oleta, että osallistuja kertoo sinulle, miten ongelmat tulisi 
korjata. 

 Älä oleta, että osallistuja ratkaisee muitakaan suunnittelua 
koskevia kysymyksiä. 

 Pidä tarkkaavaisuutesi suunnattuna koko ajan osallistujaan, älä 
itseesi. Vältä minämuotoisia toteamuksia ja pitkiä selityksiä siitä, 
kuinka järjestelmä toimii. 

 Keskity vuorovaikutukseen osallistujan kanssa. Älä mieti 
seuraavaa kysymystä, jonka aiot kysyä. 

 Kirjoita muistiin testin aikana mieleen tulleita suunnitteluideoita, 
jotta sinun ei tarvitsisi miettiä, muistatko niitä enää testin jälkeen. 

Ole kärsivällinen.  Jos autat osallistujia liian nopeasti, saatat menettää arvokasta 
aineistoa. 

 Osallistujat selviytyvät ongelmista usein ilman sinun apuasi. 
 Kun mielesi tekee puuttua testin kulkuun, laske ensin 

kymmeneen. 
 Opettele kyselemään neutraalilla tavalla, jos haluat lisää sellaista 

tietoa, johon perustat suunnitteluparannukset. 
 

Ennen testin alkua osallistujalle annetaan ohjeet siitä, mitä ääneenajattelu tarkoittaa ja miten 
ääneen ajatellaan. Ohjeet on hyvä kirjoittaa paperille, jotta kaikki testiin osallistujat saavat 
samanlaiset ohjeet (van Someren et al., 1994). Ohjeistus on tärkeä osa ääneenajattelua, mutta 
monissa ääneenajattelun oppaissa ei kerrota, miten osallistujaa tulisi tarkalleen ottaen opastaa 
(Boren & Ramey, 2000). Ericsson ja Simon (1993, s. 378) kehottavat ohjeistamaan osallis-
tujia seuraavalla tavalla:  

Tässä tutkimuksessa olen kiinnostunut siitä, mitä ajattelet etsiessäsi vastausta 
ongelmiin, joita sinulle esitän. Tämän vuoksi pyydän sinua ajattelemaan ääneen 
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tehtäviä ratkaistessasi. Tarkoitan ääneenajattelulla sitä, että kerrot kaiken mitä 
ajattelet siitä hetkestä lähtien, kun näet ongelman ensimmäistä kertaa työskentelysi 
päättymiseen saakka. Sinun ei tule suunnitella mitä sanot tai yrittää selittää minulle 
mitä olet sanomassa. Toimit juuri niin kuin olisit yksin huoneessa puhuen itsellesi. 
Tärkeintä on, että jatkat puhumista koko ajan. Jos olet jonkin aikaa hiljaa, tulen 
pyytämään sinua jatkamaan puhumista. (Suom. Anttila, 1999) 

Pyytämällä testiin osallistujaa puhumaan itselleen ikään kuin hän olisi yksin huoneessa, hänet 
pyritään saamaan sanomaan mitä hän ajattelee, ei selittämään ajatuksiaan ja tekojaan 
(Ericsson ja Simon, 1993). Toisaalta taas Boren ja Ramey (2000) ovat havainneet, että osa 
käytettävyysasiantuntijoista pyytää nimenomaan testihenkilöä selittämään tekemisiään. 
Ericssonin ja Simonin (1993) mielestä tällainen ohjeistus kuitenkin muuttaa henkilön ajatus-
prosessien rakennetta, eikä anna tietoa hänen ajatteluprosesseistaan, vaan pikemminkin 
ajatteluprosessien seurauksista. Ohjeistusta mietittäessä tulee ottaa huomioon tutkimuksen 
tavoitteet. Jos tutkimuksen kohteena ei ole ainoastaan ajatteluprosessit, myös selittäminen voi 
tarjota tutkimuksen kannalta olennaista ja tarpeellista tietoa. 

Ohjeistuksen jälkeen on vuorossa harjoitteluosio, jonka tarkoitus on harjaannuttaa ja totuttaa 
osallistuja ajattelemaan ääneen. Osallistujalle voidaan näyttää videonäyte ääneenajattelusta, 
mutta hyödyllisempää on antaa osallistujan itse harjoitella ääneenajattelua. (Dumas & Redish, 
1993; van Someren et al., 1994) 

14.3.2. Testitilanne 
Jos testiin osallistuja kysyy kysymyksiä, moderaattorin ei tulisi vastata niihin, vaan esittää esi-
merkiksi vastakysymys (Nielsen, 1993). Kehotusten ja kysymysten asettelussa kannattaa olla 
tarkkana, ettei ohjaa käyttäjän ajatuksia tiettyyn suuntaan. Kehotusten ja kysymysten tulee 
olla mahdollisimman neutraaleja. (Dumas & Redish, 1993) 

Jos osallistuja testin aikana jostain syystä lopettaa puhumisen, moderaattori muistuttaa osallis-
tujaa jatkamaan puhumista (Boren & Ramey, 2000; Ericsson & Simon, 1993; van Someren et 
al., 1994). Hän voi esimerkiksi yksinkertaisesti sanoa ”Jatka puhumista” (Ericsson & Simon, 
1993). Borenin ja Rameyn mielestä tämä saattaa kuulostaa liian käskevältä ja he suositte-
levatkin hieman positiivisempaa muotoa, esimerkiksi ”Muistathan puhua ääneen?”. Myös 
kysymystyylisesti painotettuja vahvistamisilmauksia, kuten esimerkiksi hyminää (’hmm 
mm’), voidaan käyttää kehotuksina ääneenajattelun jatkamisesta (Boren & Ramey, 2000).  

On myös tärkeää miettiä ennalta, milloin osallistujaa tulisi muistuttaa ääneenajattelun jatka-
misesta. Boren ja Ramey (2000) havaitsivat kenttätutkimuksissaan, että yleensä mitään 
ennalta sovittua aikaa ei oltu määritelty, vaan käytettävyysasiantuntijoihin vaikuttivat tilanne-
tekijät. Testin alussa kehoteltiin herkemmin kuin testin myöhemmissä vaiheissa. Turhautu-
neelta vaikuttavaa osallistujaa jätettiin joskus muistuttamatta ääneenajattelusta. Lisäksi 
jätettiin usein muistuttamatta, jos moderaattorin mielestä osallistujan toiminta ei näyttänyt 
ongelmalliselta. Ericssonin ja Simonin (1993) mielestä hyvä aika puheen lopettamisen ja 
muistuttamisen välillä olisi 15–60 sekuntia, tutkimuksen tavoitteista riippuen, kun taas 
Borenin ja Rameyn mielestä on vaikea antaa mitään ohjetta siihen, milloin osallistujaa tulisi 
muistuttaa. Heidän mielestään jokainen tilanne itsessään tarjoaa vihjeitä siitä, milloin on hyvä 
aika muistuttaa. Esimerkiksi jos osallistuja siirtyy vaiheesta toiseen ja on hiljaa, tällöin on 
hyvä aika muistuttaa ääneenajattelun jatkamisesta.  

Ääneenajattelun jatkamiskehotusten lisäksi moderaattorin ei tulisi juurikaan puuttua testitilan-
teeseen, vaan osallistujan tulisi antaa tehdä testitehtäviä niin rauhassa kuin mahdollista (van 
Someren et al., 1994). Ericssonin ja Simonin (1993) mielestä kokeenjohtaja ei saisi puuttua 
testitilanteeseen ollenkaan. Heidän mielestään edes neutraalit kysymykset eivät ole sallittuja, 
koska ne ohjaavat tarkkaavaisuutta ja häiritsevät suoritettavaa tehtävää. Käytettävyystestissä 
kysymysten esittäminen saattaa kuitenkin olla joskus tarpeellista. Puheviestintäteorian 
mukaan aktiivisella kuuntelijalla on viestintätilanteessa keskeinen rooli, joten pitäisi päättää 
jo ennalta, miten osallistujaan reagoidaan. Osallistujat saattavat tarvita jatkuvaa, mutta häirit-
semätöntä vahvistusta, jotta ääneenajattelu olisi keskittynyttä. Vahvistamisilmaukset ilmai-
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sevat hyvin, että kuuntelija on kuullut, mitä puhuja sanoo, mutta eivät häiritse puhujaa. 
(Boren & Ramey, 2000) Taulukosta 2 löytyy lisää vinkkejä ja keinoja siihen, miten osallis-
tujan ääneenajattelua voi kannustaa. Kaikkia taulukossa olevia ohjeita ei voi suoraan soveltaa 
suomen kieleen johtuen suomen ja englannin eroista. Suomen kielessä ei esimerkiksi muodos-
teta kysymystä nostamalla intonaatiota lauseen loppua kohden. Jos moderaattori toistaa 
osallistujan lauseen pyrkien saamaan hänet jatkamana puhumista, hän voi intonaation 
nostamisen sijaan muodostaa kysymyksen sanomalla toistetun lauseen loppuun esimerkiksi 
”Niin” tai ”Mitä tarkoitat”.  
Taulukko 2: Keinoja kannustaa ääneenajattelua (Ramey, 2004. Suomennettu & muokattu). 

Keinoja kannustaa ääneenajattelua 

Kysyminen  Keskity tehtävään, älä tuotteen ominaisuuksiin. 
o Älä esimerkiksi kysy ”Pidätkö tästä valintaikkunasta?”, vaan 

”Tuntuuko sinusta, että tämä valintaikkuna auttaa sinua pääsemään 
tavoitteeseesi?”. 

 Keskity kysymyksiin, älä vastauksiin. 
 Tutkaile käyttäjän ajattelua neutraalilla tavalla. 

o Älä tee liian nopeita johtopäätöksiä, että käyttäjä on harhateillä tai 
että hänellä on ongelma. 

o Älä kysy ”Mikä on ongelmasi?”, vaan mieluummin ”Mikä on 
tavoitteesi?” tai ”Mitä luulet, että sinun pitäisi nyt tehdä?”. 

 Älä paljasta omia mielenkiinnon kohteitasi tai mielipiteitäsi. Osoita ilmeilläsi ja 
äänensävylläsi, että olet samaa mieltä osallistujan kanssa. 

 Hyviä osallistujakeskeisiä kysymyksiä ovat: 
o Mikä on tavoitteesi? 
o Mitä oletit tapahtuvan, kun teit niin? 
o Kuinka oletat sen toimivan? 
o Voitko kertoa, mitä ajattelit? 
o Mitä haluat saada aikaan? 
o Kuvaile toimenpiteitä, joita teet. 
o Mitä mieltä olet siitä toiminnosta? 

Toistaminen  Toista osallistujan sanat muodostaen niistä kysymys, esimerkiksi ”Viesti on 
hämmentävä?”. 

o Toistaminen rakentaa dialogia ja vahvistaa sosiaalisen keskustelun 
odotuksia. Kun osallistuja sanoo jotakin ja sinä toistat sen, niin 
yleensä osallistuja vastaa jotakin, koska sitä odotetaan 
keskustelussa. 

 Älä laita sanoja osallistujien suuhun tai tarjoa tulkintoja. 
o Jos osallistuja sanoo ”En ole varma, mitä minun nyt pitäisi tehdä”, 

älä vastaa ”Olet siis hämmentynyt, koska valikkorivi on epäselvä?”. 
o Jos osallistuja sanoo ”Tämä ei toiminut, kuten oletin”, älä kysy 

”Ajattelitko, että tehtävävalikko ilmaantuisi tähän?” 
 Osoita, että kuuntelet (Mmm hmm…). 

Vuoro-
vaikutuksellinen 
epätasapaino 

 Jätä lauseesi hieman kesken ja nosta ääntäsi loppua kohden, aivan kuin kysyisit 
kysymyksen. Tavallisesti osallistujat täydentävät lausettasi. 

o ”Sinä oletit…?” 
o Sinun tavoitteesi on…?” 

 Osoita, että olet paikalla ja kiinnostunut, mutta että on yhä osallistujan vuoro 
puhua (Mmm hmm). 

 Puhu pehmeällä äänellä. 
Yhteenvedon 
tekeminen 
avainkohdista 

 Kun saat selville jotakin uutta, joka on tärkeää testauksen kannalta, tee hyvin lyhyt 
yhteenveto tapahtumasta ja osallistujan ajatuksista. Osallistuja saattaa ilmaista 
ajatteluprosessejaan vielä yksityiskohtaisemmin. 

 Pidä nauhuri päällä tai jatka muistiinpanojen tekemistä myös sen jälkeen, kun 
testituokio on ohitse. Osallistujien kommenteista testin loppuvaiheessa saa usein 
mielenkiintoista tietoa heidän ajatteluprosesseistaan. 
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Testin aikana saattaa myös ilmaantua tilanteita, jolloin moderaattorin on välttämätöntä 
puuttua testin kulkuun. Testattavat tuotteet ovat usein vielä kehitysvaiheessa ja testattava 
ohjelma saattaa esimerkiksi kaatua. Tällaisessa tilanteessa moderaattorin on tärkeää korostaa, 
että vika ei johtunut osallistujasta, vaan ongelman aiheutti testattava tuote. Testi kannattaa 
myös keskeyttää hetkeksi ja pyytää osallistujaa pitämään pieni tauko kunnes ongelma saadaan 
korjattua. Tauon aikana moderaattorin ja osallistujan roolit vaihtuvat ja moderaattorista tulee 
ensisijainen toimija. (Boren & Ramey, 2000) 

Yllättäviä tilanteita voivat aiheuttaa myös monet muut syyt. Testiin osallistuja saattaa esi-
merkiksi lopettaa tehtävän tekemisen liian aikaisin luullen, että tehtävä on valmis tai suorittaa 
tehtävän yllättävällä tavalla ilman testauksen kohteena olevia toimintoja. Taulukkoon 3 on 
koottu Borenin ja Rameyn (2000) artikkelin pohjalta tällaisia yllättäviä tilanteita ja 
mahdollisia ratkaisukeinoja. 

Taulukko 3: Käytettävyystestissä mahdollisesti eteentulevia tilanteita, joissa käytettävyysasiantuntijan on puutut-
tava testin kulkuun (Boren & Ramey, 2000). 

Tilanne Ratkaisukeinot 
Tehtävä ei ole vielä suoritettu, mutta 
osallistuja luulee niin. 

 Pidä huolta, että osallistuja ei tunne oloaan noloksi. 
 Jos osallistuja on ymmärtänyt ohjeet väärin, pyydä häntä 

lukemaan tehtävänanto uudelleen. 

Osallistuja suorittaa tehtävän ilman 
toimintoa, joka on testissä 
mielenkiinnon kohteena. 

 Sano osallistujalle esimerkiksi seuraavasti: “Tämä on oikein hyvä 
tapa lähestyä tehtävää. Tulisiko mieleesi jotakin muuta tapaa, 
miten tehtävän voi suorittaa?” 

Osallistuja ei pääse etenemään 
tehtävässä. 

 Tieto, että osallistuja ei pysty suorittamaan tehtävää, saattaa olla 
riittävä tulos tehtävästä. 

 Saattaa olla kuitenkin niin, että jäljellä olevien tehtävien 
suorittaminen riippuu kyseisestä tehtävästä. 

 Jos on tärkeämpää saada lisätietoja alueelta, joka muuten jäisi 
tutkimatta kuin seurata normaalia tehtävissä etenemistä, niin 
osallistujaa voi kannustaa jatkamaan.  

Osallistuja kysyy kysymyksen, johon 
löytyy vastaus tehtävänannosta. 

 Pyydä osallistujaa lukemaan tehtävä uudelleen. 

Osallistuja on epätavallisen puhelias 
ja alkaa keskustella kesken tehtävän. 

 Yritä johdatella keskustelu takaisin tehtävään olematta 
kuitenkaan epäkohtelias. 

14.3.3. Analysointi 
Testitilanteet yleensä videoidaan, jotta niitä on mahdollista analysoida ja tarkastella tarkem-
min jälkikäteen. On hyvä videoida myös ohjeistus- ja harjoitusosio, jotta voidaan tarkastaa 
jälkikäteen, onko ohjeistuksessa menetelty oikein. (van Someren et al., 1994) 

Kun kaikki testit on testattu, tuloksena on yleensä suuri määrä videolle tallennettua laadullista 
aineistoa. Ääneenajattelutekniikan avulla kerätyn aineiston analyysi on työlästä ja aikaavievää 
(Denning et al., 1990). Ensimmäinen vaihe aineiston analyysissä on nauhojen litterointi, joka 
on hidasta työtä. Tarkka puhtaaksikirjoittaminen saattaa kestää jopa kymmenen kertaa 
kauemmin kuin mitä aineistoa on kerättynä osallistujan puheen selkeydestä ja sujuvuudesta 
riippuen. (van Someren et al., 1994) Koska käytettävyystutkimuksen tarkoitus on harvoin 
tuottaa tarkkaa analyysia osallistujien sisäisistä prosesseista, tarkka puhtaaksikirjoittaminen ei 
yleensä ole tarpeen (Boren & Ramey, 2000). Tärkeämpää on sen sijaan keskittyä tilanteisiin, 
joissa osallistujat toimivat eri tavalla kuin etukäteen oli odotettavissa, ja etsiä ongelmatilan-
teiden syitä sekä tapoja, miten osallistujat toipuivat ongelmista. Testitilanteen tapahtumien 
kirjaamisesta käytetään nimeä loki (log). Lokiin kerätään ennalta sovitulla tarkkuudella kaikki 
testitilanteessa tapahtuneet asiat. Kuvassa 1 on ote mahdollisesta lokiformaatista. 
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Microsoftin käytettävyystiimi on raportoinut tekniikasta, jonka avulla aineistoa on mahdol-
lista kirjata osittain jo testin aikana. Ennen testaamista he muun muassa luokittelivat testat-
tavan tuotteen kategorioihin ja antoivat kullekin kategorialle lyhenteen. Esimerkiksi, jos osal-
listuja puhui testin aikana työkalupaletista, käytettävyysasiantuntija merkitsi muistiin katego-
rian lyhenteen (TB), ajan, jolloin siitä puhuttiin sekä lyhyen tiivistelmän puheen sisällöstä. He 
totesivat tällaisten muistiinpanojen helpottavan ja nopeuttavan huomattavasti analysointivai-
hetta. Kun analysointivaiheessa haluttiin tarkempaa tietoa esimerkiksi työkalupaletista, muis-
tiinpanot auttoivat löytämään videolta helposti kyseisestä osiosta kertovat kohdat. (Denning et 
al., 1990) 

14.4. Ääneenajattelun muunnelmia 

14.4.1. Yksinkertaistettu ääneenajattelu  
Perinteisesti ääneenajattelututkimuksia ovat suorittaneet käytettävyysasiantuntijat, jotka 
videoivat osallistujia käytettävyyslaboratoriossa ja analysoivat videolta puretun aineiston 
perusteellisesti. Nielsen (1993) on kuitenkin sitä mieltä, että ääneenajattelua voidaan soveltaa 
myös yksinkertaistetussa muodossa (Simplified Thinking Aloud), jolloin metodologiset vaati-
mukset ovat perinteistä ääneenajattelua pienemmät. Yksinkertaistettu ääneenajattelu suorite-
taan ilman käytettävyyslaboratoriota ja sitä voidaan käyttää jo suhteellisen lyhyen koulu-
tuksen jälkeen. Videonauhojen katselu ja analysointi on kallista ja aikaavievää, joten yksin-
kertaistetussa tekniikassa analyysi tehdään käytettävyysasiantuntijan muistiinpanojen 
perusteella. Yksinkertaistetun ääneenajattelun tarkoitus on auttaa löytämään pienillä resurs-
seilla niin monta käytettävyysongelmaa kuin mahdollista. Sitä ei voida käyttää tutkimus-
tarkoitukseen, jossa tulosten luotettavuus on ensisijaisen tärkeää. 

14.4.2. Paritestaus  
Paritestauksessa (Constructive Interaction)  kaksi osallistujaa käyttää testattavaa tuotetta 
yhdessä ja samalla keskustelevat tuotteesta keskenään. Ääneenajattelu – tai paremminkin 

15.19 Paulalle annetaan tehtävä 5: ”Selvitä tarvitsemasi tiedot, kun haluat tilata kännykkääsi Tampereen sään.” 
15.25 Muisti nähneensä sään aiemmin jossain. 
15.27 Sanoo: ”Tuolla lukee sää”. 
15.30 Valitsee Ajankohtaista-linkin. 
15.34 Valitsee Sää-linkin. (Ongelma 5: Sää-sivulla ei ole linkkiä sää-tekstiviestipalveluun.) 
15.50 Tutkii jonkin aikaa vaihtoehtoja ja valitsee sitten Ilmatieteen laitoksen. 
15.58 Menee Backillä takaisin edelliselle sivulle. 
16.02 Paula: ”Pitäisköhän etsiä jostain muualta?” 
16.12 Menee takaisin pääsivulle. 
17.02 Miettii jonkin aikaa ja menee takaisin Ajankohtaista-sivulle. 
17.05 Menee Sää-sivulle. 
17.15 Menee jälleen Ilmatieteen laitoksen sivulle. 
17.18 Valitsee sieltä Sää ja palvelut-linkin. 
17.27  Valitsee Muut palvelut-linkin. 
17.32 Miettii: ”Pitäisiköhän mennä pois täältä?”. Moderaattori sanoo, että tarkoituksena on pysyä saman palvelun 

sivulla. 
17.43 Menee takaisin Sää-sivulle. 
17.52 Palvelun pääsivulla. 
17.55 Paula: ”Missähän se sit vois olla?” 
18.17 Siirtyy Mobiilipalvelut-sivulle, johon jää miettimään. (Sää näkyy sivun alareunassa, mutta Paula ei vielä 

huomaa sitä.) 
18.29 Valitsee Info ja viihde-linkin. 
18.32 Sää-palvelu löytyy. 
18.36 Menee Sää-sivulle eli Tehtävä 5 on suoritettu. 
Kuva 1: Esimerkki lokiformaatista erästä www-sivustoa testattaessa. 
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ääneen puhuminen ja yhteinen ongelmanratkaisu – saattaa paritestauksessa tuntua luontevam-
malta kuin perinteisessä yhden hengen testitilanteessa, mutta ongelmaksi saattaa muodostua 
osallistujien erilaiset tavat oppia ja käyttää tuotetta. (Nielsen, 1993) Osallistujat on tärkeää 
valita siten, että toinen ei dominoi vaan he osallistuvat tasaveroisesti (Sinkkonen et al., 2002). 

Paritestaus soveltuu erityisen hyvin lasten käyttöliittymien testaukseen, koska lasten voi olla 
vaikea noudattaa perinteiselle ääneenajattelutilanteelle ominaisia ohjeita (Nielsen, 1993). 
Lasten käyttöliittymien testauksesta löytyy lisää tämän raportin luvusta 17 (Höysniemi).  
Paritestaus soveltuu myös hyvin sellaisiin projekteihin, joissa osallistujien saaminen on 
helppoa ja halpaa, koska paritestaus vaatii kaksinkertaisen määrän testiin osallistujia 
perinteiseen tekniikkaan verrattuna (Nielsen, 1993). 

14.4.3. Valmennusmenetelmä  
Valmennusmenetelmä (Coaching Method)   eroaa perinteisestä ääneenajattelusta siten, että 
testitilanteessa vallitsee avoin vuorovaikutus osallistujan ja moderaattorin  välillä. 
Valmennusmenetelmässä moderaattori auttaa ja ohjaa osallistujaa ja osallistuja voi kysyä 
kysymyksiä testitilanteen aikana. Valmennusmenetelmän tarkoituksena on löytää tietoa siitä, 
millaista tietoa käyttäjä tarvitsee suoriutuakseen erilaisista tehtävistä. Tällaista tietoa voidaan 
käyttää apuna suunniteltaessa parempia käyttöohjeita ja koulutuksia. Myös itse 
käyttöliittymää voidaan muokata niiltä osin, jossa käyttäjät joutuivat usein kysymään apua. 
(Nielsen, 1993)  

Valmennusmenetelmässä testitilanne on perinteistä ääneenajattelua luonnollisempi, ja se voi 
olla myös osallistujalle palkitseva, koska hänen on mahdollista saada yksilöllistä ohjausta 
pätevältä ohjaajalta. Valmennusmenetelmää voidaan käyttää myös silloin, kun tuotetta 
halutaan testata eksperttikäyttäjillä, mutta heitä ei ole saatavilla. Valmennusmenetelmällä 
voidaan kouluttaa osallistujaa suhteellisen nopeasti, joten keskitasoisesta käyttäjästä voidaan 
ensin kouluttaa ekspertti ja valmennuksen jälkeen voidaan suorittaa perinteisempi testaus. 
(Nielsen, 1993) 

14.4.4. Retrospektiivinen ääneenajattelu  
Retrospektiivistä ääneenajattelua (Retrospective Verbalization)  on mahdollista käyttää, jos 
testitilanne on videoitu. Tekniikassa testiin osallistuja ja käytettävyysasiantuntija katsovat 
yhdessä nauhan ja osallistuja kommentoi tilanteita nauhalla yrittäen kertoa, mitä hänen 
mielessään liikkui testin aikana. (Nielsen, 1993) Ericssonin ja Simonin (1993) mukaan 
ajattelun sisältöjä voidaan raportoida suhteellisen luotettavasti välittömästi tehtävän suoritta-
misen jälkeen. Tällöin tieto on vielä ainakin osittain saatavissa lyhytkestoisessa muistissa tai 
palautettavissa pitkäkestoisesta muistista. Jos tehtävän suorittamisesta on kulunut pidempi 
aika, virheiden ja tulkintojen määrä kasvaa. Retrospektiivinen ääneenajattelu ei siis vastaa 
käyttäjän mentaalimalleja testin aikana (Sinkkonen et al., 2002). 

Tehtävänaikaista eli perinteistä ääneenajattelua ja tehtävän jälkeistä eli retrospektiivistä 
ääneenajattelua on vertailtu jonkin verran, ja joitakin eroja näillä tekniikoilla saatujen 
aineistojen välillä on löydetty. Bowers ja Snyder (1990) havaitsivat tutkimuksessaan, että 
tehtävän aikana ääneen ajattelevat puhuivat enemmän kuin retrospektiivisesti ääneen 
ajatelleet, mutta ääneenajattelun sisältö oli suurimmaksi osaksi toimintaa kuvaavaa. Tehtävän 
aikana ääneen ajattelevat muun muassa lukivat näytöllä näkyviä tekstejä ja kuvailivat 
toimintojaan. Retrospektiivisesti ääneen ajatelleet sen sijaan selittivät tekemisiään ja antoivat 
myös ehdotuksia, miten parantaa tuotetta. Tosin ohjeistuksessa osallistujia oli nimenomaan 
kehotettu kuvailemaan ääneen, mitä he olivat tekemässä ja ajattelemaan ääneen koko testin 
ajan, joten havainnot eivät ole yllättäviä. 

Van den Haakin ja muiden (2003) tutkimuksessa puolestaan havaittiin, että perinteistä 
ääneenajattelua käytettäessä useimmat käytettävyysongelmat olivat havaittavissa ilman 
ääneenajatteluakin pelkästään havainnoinnin avulla. Osallistujien puhe enimmäkseen korosti 
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tai selitti havaittuja ongelmia. Retrospektiivistä ääneenajattelua käytettäessä paljastui 
ongelmia, joita ei oltu havaittu, mutta jotka pystyi päättelemään osallistujien selityksistä.  

Perinteisellä ääneenajattelulla havaittiin myös olevan negatiivinen vaikutus tehtävistä 
suoriutumiseen (Van den Haak et al., 2003). Tehtäväntestitehtävä" aikana ääneen ajattelevat 
tekivät enemmän virheitä tai epäonnistuivat useammin tehtävien suorittamisessa kuin 
osallistujat, jotka eivät ajatelleet ääneen tehtävien aikana. Tutkijat päättelivät, että muutamat 
perinteistä ääneenajattelua käyttäen löydetyistä ongelmista saattavat ainakin osittain johtua 
käytetystä metodista. Retrospektiivinen ääneenajattelu toimii siten ehkä paremmin vaativissa 
tehtävissä, koska tehtävien vaikeustaso ei vaikuttanut retrospektiiviseen ääneenajatteluun. 
Van den Haakin ja muiden tutkimuksessa käytettyjen tehtävien havaittiin olevan hyvin 
vaikeita, joten tämä saattaa selittää tuloksia. Lisäksi tutkimuksen tekijät itsekin kirjoittavat, 
että tuloksista ei voida vetää pitkälle meneviä johtopäätöksiä, vaan perinteisen ja 
retrospektiivisen ääneenajattelun eroja on tutkittava vielä lisää.  

Branch (2000) on tutkinut perinteistä ja retrospektiivistä ääneenajattelua nuorilla osallistujilla. 
Branchin mielestä tutkimuskysymyksen luonteesta riippuu, kumpi tekniikoista antaa hyödylli-
sempää aineistoa. Perinteinen ääneenajattelu antaa rikasta aineistoa, kun ollaan kiinnostuneita 
tehtävänaikaisesta kokemuksesta. Silloin, kun tehtävät ovat vaikeita ja vaativat paljon 
kognitiivista prosessointia, retrospektiivinen ääneenajattelu tuottaa enemmän aineistoa. Tällä 
tekniikalla saatu aineisto saattaa kuitenkin vääristyä unohtamisen ja jälkeenpäin keksittyjen 
asioiden seurauksena. 

Retrospektiivinen ääneenajattelu sopii erityisen hyvin tilanteisiin, joissa sopivia testikäyttäjiä 
on vaikea saada, koska tekniikan avulla voidaan yrittää saada enemmän tietoa osallistujalta. 
Videon katselun aikana on mahdollista pysäyttää nauha ja kysyä osallistujalta tarkentavia 
kysymyksiä ilman, että testitilanne häiriintyy. Tekniikan haittapuolena on sen vaatima pitkä 
kesto. Retrospektiivistä ääneenajattelua käytettäessä testitilanne kestää vähintään kaksi kertaa 
niin pitkään kuin testi, jossa käytetään perinteistä ääneenajattelua. (Nielsen, 1993; Sinkkonen 
et al., 2002) 

14.5. Missä ympäristöissä ja milloin ääneenajattelua käytetään 
Käytettävyystestaus kautta koko tuotekehityksen on tärkeää. Testaus tulisi aloittaa viimeis-
tään, kun tehdään ensimmäisiä prototyyppejä. (Sinkkonen et al., 2002) Ääneenajattelua 
voidaan käyttää, kun jonkinlainen prototyyppi on rakennettu, mutta parhaiten tekniikka 
toimii, kun prototyyppi on riittävän hyvä käyttöä varten (Hom, 1996; Simpson, 1990). 
Yleensä ääneenajattelutestejä tehdään iteratiivisen tuotekehityksen osana (Nielsen, 1993). 

Useimmiten ääneenajattelua käytetään käytettävyystestauksen yhteydessä ja se soveltuu lähes 
kaiken tyyppisten tuotteiden testaukseen (Dumash & Redish, 1993, s. 27). Ääneenajattelu-
tekniikkaa käytetään laajasti esimerkiksi www-ympäristöissä. Van Waes (1998) on muun 
muassa pyrkinyt saamaan paremman ymmärryksen käyttäjien hakustrategioista ja navigaatio-
käyttäytymisestä, kun käyttäjät etsivät yksityiskohtaista tietoa. Sen sijaan ääneenajattelun 
käyttö ei sovellu puhekäyttöliittymien testaukseen (Karsenty, 2001). 

Van Waes (2000) on tutkinut erityyppisten tehtävien vaikutusta ääneenajatteluaineistoon. Hän 
käytti tutkimuksessaan kolmentyyppisiä tehtäviä Internet-ympäristössä: yksinkertaisia haku-
tehtäviä, soveltamista vaativia tehtäviä ja ennustamistehtäviä. Tehtävätyypistä riippuen 
osallistujat kohdistivat huomionsa laadullisesti erityyppisiin asioihin ja ilmaisivat erityyppisiä 
käytettävyys- ja navigointiongelmia. Jos tuotteen käytettävyydestä haluaa saada mahdolli-
simman laajan kuvan, on siis hyvä käyttää monentyyppisiä tehtäviä. 

Vaikka ääneenajattelua käytetään useimmiten käytettävyystestin yhteydessä, sitä voidaan 
soveltaa myös silloin, kun halutaan lisätä ymmärtämystä käyttäjien työskentely- ja ajattelu-
tavoista. Lewis ja Mack (1981) sekä Mack ja muut (1983) ovat tutkimuksissaan pyytäneet 
kokemattomia tietokoneenkäyttäjiä ajattelemaan ääneen opetellessaan käyttämään tekstin-
käsittelyohjelmaa. Tutkimuksissa ei käytetty ennalta määriteltyjä tehtäviä, vaan käyttäjät 
saivat opetella ohjelman käyttöä omaan tahtiin. Näin tutkijat saivat tietoa käyttäjien kognitii-
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visista ja emotionaalisista prosesseista oppimisprosessin aikana. Tämä tieto auttoi edelleen 
ymmärtämään, miten käyttöliittymä tulisi suunnitella ja minkälaisia ohjeita käyttäjät 
tarvitsisivat. Rossonin ja Goldin (1989) tutkimuksessa puolestaan tarkkailtiin ohjelmoijia 
työskentelemässä suunnitteluongelman parissa samanaikaisesti ääneenajatellen. Tässä tapauk-
sessa ääneenajattelu tarjosi tietoa ohjelmoijien ongelmanratkaisutavoista. Koenemann-
Belliveau ja muut (1994) puolestaan pyrkivät ääneenajattelua apuna käyttäen selvittämään 
käyttäjien tehtävistä suoriutumista ja päättelyä Smalltalk-ohjelmointiympäristön käyttöä 
opetellessa. 

Usein erilaisia käytettävyystutkimuksen menetelmiä ja tekniikoita yhdistellään, koska yhden 
menetelmän käyttö kaikkien ongelmien löytämiseksi on riittämätöntä (Nielsen et al., 2002). 
Nielsenin (1993) mukaan yksi toimiva ratkaisu on tehdä sekä heuristinen arviointi että 
ääneenajattelua hyödyntävä käytettävyystesti. Tyypillisesti ensin suoritetaan heuristinen 
arviointi, jonka avulla löydetään suurimmat käytettävyysongelmat ja uudelleensuunnittelun 
jälkeen suoritetaan testaus, jossa käytetään ääneenajattelua jäljelle jääneiden ongelmien 
löytämiseksi. Näiden kahden menetelmän käyttö on osoittautunut hyödylliseksi, koska niiden 
avulla löydetään toisistaan poikkeavia ongelmia ja tästä syystä tekniikat täydentävät toisiaan. 

14.6. Ääneenajattelun etuja ja ongelmia 
Eräs ääneenajattelun etu on, että sen avulla saadaan tietoa käyttäjien kognitiivisista proses-
seista (Nielsen et al., 2002). Tätä tietoa ei pystytä saamaan muulla menetelmällä. Lisäksi 
ääneenajattelun aikana ihmiset saattavat antaa hyödyllisiä kommentteja käyttöliittymästä ja 
käyttöliittymän herättämistä tuntemuksista. Ääneenajattelu on myös kustannustehokas ja 
helppokäyttöinen tekniikka, jota voivat käyttää myös henkilöt, jotka eivät ole käytettävyys-
asiantuntijoita. Suuri määrä laadullista aineistoa saadaan kerättyä jo suhteellisen pienellä 
osallistujamäärällä ja lainaukset testiin osallistujien kommenteista auttavat tekemään testi-
raporteista luettavampia ja selkeämpiä. (Nielsen, 1993; Nielsen, 1994) Nielsenin ja 
Landauerin (1993) kehittämän matemaattisen mallin mukaan korkein kustannus-hyöty -suhde 
saavutetaan 3.2 osallistujalla. Myös käytettävyysarvioijilla on vaikutusta löydettyjen ongel-
mien määrään ja laatuun. Osallistujien valinnasta ja arvioijan vaikutuksesta voi lukea lisää 
tämän raportin luvuista 18 (Anttonen) ja 19 (Perälä). 

Ääneenajattelutekniikalla on myös huonoja puolia. Ääneenajattelutilanne voi tuntua testiin 
osallistujista epämiellyttävältä ja epäluonnolliselta (Nielsen, 1993). Esimerkiksi Zakay (1996) 
on tutkinut osallistujien kokemaa henkistä jännitystä ja painetta ääneenajattelua sovellet-
taessa. Ääneenajattelevat osallistujat arvioivat henkisen jännittyneisyytensä ja paineensa 
merkittävästi korkeammiksi kuin henkilöt, jotka eivät ajatelleet ääneen tehtäviä tehdessään. 

Sen lisäksi, että ääneenajattelun epämiellyttävyys saattaa vaikeuttaa testin toteutusta, ääneen-
ajattelu saattaa myös vääristää tuloksia (Nielsen, 1993). Kognitiiviset prosessit yleensä 
kestävät kauemmin, kun ihmiset ajattelevat ääneen suorittaessaan tehtäviä. Osallistujan on siis 
hidastettava normaalia prosessointiaan, jotta hän pystyy samanaikaisesti ajattelemaan ääneen. 
(van Someren et al., 1994) Tämän vuoksi ei ole mielekästä mitata suoritusaikoja ääneen-
ajattelua käytettäessä (Nielsen, 1993).  

Kognitiivisten prosessien hidastaminen ei ole välttämättä kovin helppoa. Osallistujat ovat eri 
tutkimuksissa kertoneet, että ääneenajattelu tuntuu vaikealta, koska he ajattelevat nopeammin 
kuin puhuvat. Ajatteluprosessit saattavat olla myös niin monimutkaisia, että niitä on vaikeata 
ilmaista sanoin. Ääneenajattelu voi myös vähentää työmuistin kapasiteettia, jos käsiteltävä 
informaatio on ei-sanallista ja monimutkaista, koska se tarvitsee muuttaa sanalliseen muotoon 
ennen kuin asian pystyy ilmaisemaan sanallisesti. (Nielsen et al., 2002; van Someren et al., 
1994)  

Vaikka ääneenajattelu voi hidastaa ja heikentää normaalia suoritusta, se voi myös parantaa 
ongelmanratkaisukäyttäytymistä. Ääneen ajatellessaan käyttäjä saattaa esimerkiksi huomata 
ristiriitaisuuksia ja epäjohdonmukaisuuksia omissa ajattelumalleissaan ja tämän seurauksena 
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suoriutua tehtävistä nopeammin ja eri tavalla kuin jos hän olisi työskennellyt äänettömästi. 
(Nielsen, 1993) 

Ihmisten välillä on suuria eroja siinä, kuinka hyvin he pystyvät ilmaisemaan ajatuksiaan 
ääneen. Vaikka harjoittelu auttaa tekemään ääneenajattelusta sujuvampaa, erot ihmisten 
välillä säilyvät. Testin onnistumisen kannalta olisi hyvä löytää sellaisia henkilöitä, jotka 
osaavat ilmaista ajatuksiaan sujuvasti ääneen. Ääneenajattelutaidon ei ole kuitenkaan havaittu 
olevan selkeästi yhteydessä mihinkään helposti mitattavaan tai havaittavaan ominaisuuteen, 
joten hyvien ääneenajattelijoiden määritteleminen ennalta ei ole helppoa. Ainoastaan iän on 
todettu olevan yhteydessä ääneenajattelutaitoon. Lasten on yleensä vaikea ilmaista ajatuksiaan 
ääneen, joten ääneenajattelu ei ole kovinkaan käyttökelpoinen tiedonkeruutapa lasten ollessa 
testihenkilöinä. (van Someren et al., 1994) Tämä pätee erityisesti hiljaisiin lapsiin (van 
Kesteren et al., 2003). Myöskään eksperttejä ei yleensä kannata pyytää ajattelemaan ääneen 
käytettävyystestissä. He yleensä toimivat niin rutiininomaisesti ja nopeasti, että he eivät 
kykene pukemaan ajatuksiaan sanoiksi tehtävien aikana. (van Someren et al., 1994) 

14.7. Lopuksi 
Ääneenajattelu on alun perin kehitetty kognitiivisen psykologian tutkimustarpeita varten. 
Ehkä tunnetuimman ääneenajatteluteorian ovat kehittäneet Ericsson ja Simon (1993) ja heidän 
teoriaansa viitataan usein myös silloin, kun ääneenajattelua käytetään käytettävyystestauksen 
yhteydessä. Tutkimuksen tarkoitus ohjaa kuitenkin olennaisesti, miten ääneenajattelu-
tekniikkaa tulisi käyttää. Jos kyseessä on käytettävyystesti, Ericssonin ja Simonin teoria ei 
sellaisenaan sovellu, koska käytettävyystestin tavoitteet eroavat monilta osin kognitiivisen 
psykologian tavoitteista. Sen sijaan jos tutkimuksen kohteena ovat ainoastaan käyttäjän 
kognitiot ja halutaan saada tietoa käyttäjän mentaalimalleista, ääneenajattelua on hyvä 
soveltaa juuri Ericssonin ja Simonin suosittelemalla tavalla.  

Yhteinen teoriapohja ja siihen nojautuvan ohjeistuksen ja tekniikan yhtenäinen käyttö olisivat 
tärkeitä, jotta käytettävyystestien tulokset olisivat vertailukelpoisia. Boren ja Ramey (2000) 
ehdottavat yhdeksi mahdolliseksi teoriapohjaksi puheviestintäteoriaa, jossa korostetaan 
vuorovaikutustilanteen kokonaisvaltaista huomioimista. Puheviestintäteorian soveltuvuutta 
ääneenajattelutekniikan teoriakehykseksi on kuitenkin vielä tutkittava ja testattava, ja myös 
muita mahdollisia teoriakehyksiä on tutkittava. Kun tutkimustuloksia raportoidaan, on tärkeää 
kuvata tarkasti myös käytetty ohjeistus ja tekniikka, jotta tutkimustulosten vertailu helpottuisi. 

Ääneenajattelu on suosittu ja paljon käytetty tiedonkeruutapa käytettävyysasiantuntijoiden 
keskuudessa ja se soveltuukin hyvin erilaisten tuotteiden testaukseen. Testiä suunniteltaessa 
on kuitenkin hyvä pitää mielessä se, millainen testattava tuote on, millaisia osallistujia testiin 
haetaan ja millaista aineistoa tutkimuksella halutaan saada. Jos testattava tuote on 
monimutkainen ja tehtävät vaikeita tai tiettyjen tehtävien suorittamiseen menevä aika on 
ensisijainen kiinnostuksen kohde, on syytä miettiä, kannattaako perinteistä ääneenajattelua 
käyttää. Ääneenajattelu on kuitenkin ainoa tekniikka, jolla on mahdollista saada tietoa 
käyttäjien ajatteluprosesseista. Tällainen informaatio on usein hyvin tarpeellista ja jopa 
välttämätöntä, kun halutaan löytää syitä tuotteiden ongelmakohtien taustalta. 

 

Mirja Ilves, PsM. Valmistuin keväällä 2003 Tampereen yliopistosta psykologian 
maisteriksi. Psykologiharjoittelun suoritin tietojenkäsittelytieteiden laitoksen 
TAUCHI-yksikön Emootiot, sosiaalisuus ja tietojenkäsittely -tutkimusryhmässä 
syksyllä 2002. Harjoittelun jälkeen olen jatkanut ryhmässä tutkijana. Tällä 
hetkellä olen vuorovaikutteisen teknologian jatko-opiskelija ja teen väitöskirjaa 
aiheesta emotionaalinen palaute ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksessa. 
Työni ohessa olen myös osallistunut muutamaan käytettävyyslaboratorion 
toimeksiantoon. 
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15Katseenseuranta 
Merja Lehtinen 

Katseenseuranta on menetelmä, jolla kerätään tietoa käyttäjän silmänliikkeistä. 
Katseenseurannalla saadaan tietoa käyttäjän tarkkaavaisuuden suuntautumisesta ja 
kiinnittymisestä käyttöliittymässä. Sitä voidaan käyttää sekä käyttöliittymien suunnit-
telussa että tutkimuksessa. Menetelmä vaatii erityisiä laitteita ja tyypillisesti katseen-
seurantatutkimus suoritetaankin käytettävyyslaboratoriossa. Katseenseurantatestin 
järjestäjältä vaaditaan laitteiston tuntemista ja perehtyneisyyttä katseenseurannan läpi-
vientiin. Osallistujien valinnassa tulee käyttäjän osaamistason lisäksi ottaa huomioon 
katseenseurantalaitteiden asettamat vaatimukset. Menetelmän vahvuuksiin kuuluu 
muun muassa käyttäjän tiedostamattomista kognitiivisista prosesseista saatava tieto; 
esimerkiksi tehtävän kognitiivinen kuormittavuus saattaa heijastua silmänliikkeisiin. 
Katseenseuranta voi vahvistaa muilla menetelmillä saatuja tuloksia, sillä katseen-
seurannalla saadaan määrällistä ja pätevää tietoa osallistujan käyttäytymisestä. 
Katseenseurantaa käytetään tyypillisesti käytettävyystestauksen rinnalla, joskin myös 
haastattelulla tai kyselylomakkeilla voidaan puolestaan täydentää katseenseurannasta 
saatua määrällistä tietoa. Ongelmallista menetelmässä on ollut laitteiden kömpelyys ja 
kalleus. Myös datan analysoimisen hitaus ja metodologiset ongelmat ovat olleet mene-
telmän heikkouksia. Osallistujan liikkeet ovat varsin rajattuja, eikä tutkimustilanne 
vastaa todellista käyttötilannetta. Teknologian kehittymisen myötä katseenseuranta on 
siirtymässä laboratoriosta luonnollisempiin käyttöympäristöihin, joissa sen avulla 
voidaan saada tietoa muun muassa kämmentietokoneiden käytettävyydestä.  

15  

15.1. Johdanto 
Katseenseurannalla (eye tracking) on pitkä historia, mutta käytettävyystutkimuksessa sen 
käyttö on vasta yleistymässä. Katseenseurannan avulla kerätään tietoa käyttäjän silmän-
liikkeistä, joista voidaan päätellä mihin käyttöliittymän komponenttiin tarkkaavaisuus 
(attention) kulloinkin kohdistuu. Karn, Ellis ja Juliano (1999) kirjoittivat, että katseenseuran-
nalla voidaan havaita tilanteet, joissa käyttäjä katsoo tiettyä www-sivua tai näytönkuvaa 
odotettua pitempään löytämättä haluttua kohdetta, esimerkiksi painiketta. Testin järjestäjä ei 
tiedä johtuuko tämä siitä, ettei käyttäjä ole löytänyt oikeaa painiketta, vai huomasiko käyttäjä 
painikkeen, mutta ei ymmärtänyt sen merkitystä. Toisaalta, jos käyttäjä ei koskaan vilkaissut 
painiketta, se oli todennäköisesti sijoitettu väärin suhteessa muihin käyttöliittymäelement-
teihin, tai jotkin muut elementit, kuten liikkuvat mainokset, johtivat käyttäjän harhaan. 
Katseenseuranta voi siis paljastaa käyttäjän tietoisia ja tiedostamattomia prosesseja vuoro-
vaikutustilanteessa. Cowen (2001) kuitenkin huomauttaa, että tutkijoiden keskuudessa ei ole 
yhtenevää mielipidettä kognitiivisten prosessien ja silmänliikkeiden välisestä yhteydestä.  

Seuraavaksi käsitellään aluksi katseenseurannan historiaa lyhyesti. Kattavamman yleiskuvan 
tarjoamiseksi esitellään silmän rakennetta ja -liikkeitä sekä käsitellään tutkimustuloksia 
silmänliikkeiden ja kognitiivisten prosessien välisistä yhteyksistä. Seuraavaksi esitellään 
katseenseurannan tekniikat ja katseenseurantatutkimuksen vaiheet. Lopuksi annetaan kuvaus 
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katseenseurannan tyypillisestä käytöstä käytettävyystestauksessa ja kerrataan lyhyesti 
katseenseurannan vahvuuksia ja käyttöön liittyviä haasteita.  

15.2. Katseenseurannan historia 
Katseenseurantatutkimuksella on pitkä historia, sillä Javal suoritti ensimmäiset silmänliikkeitä 
tutkivat kokeet jo vuonna 1878 (Jacob & Karn, 2003). Valokuvaustekniikoiden kehittyessä 
1900-luvun alussa tutkittiin silmän kiinnittymistä kohteisiin menetelmällä, jossa valoa heijas-
tettiin sarveiskalvolta valokuvauslevylle. Myös juuri kehittymässä ollut elokuvausteknologia 
avasi katseenseurannalle uusia mahdollisuuksia, sillä sen avulla onnistuttiin tallentamaan 
silmänliikkeiden ajallisia kestoja. Ensimmäisiä tutkimusmetodeja voidaan pitää tämän päivän 
mittapuun mukaan vähintäänkin arveluttavina, sillä osa tutkijoista ei käyttänyt elokuvaukseen 
perustuvaa tekniikkaa, vaan he asettivat suoraan koehenkilön sarveiskalvolle valkoisen 
hiukkasen, jonka liikettä he seurasivat. Silmän liikkeitä seurattiin myös asettamalla 
elektrodeja silmää ympäröiviin lihaksiin. Myöhemmin, 1930-luvulla osallistujien silmän-
liikkeitä tutkittiin heidän lukiessaan. Vaihtelemalla tekstin kirjasintyyppiä, kokoa ja ulkoasua 
voitiin arvioida näiden muuttujien vaikutusta lukemisen nopeuteen ja silmänliikeratojen 
muutoksiin. Fitts ja hänen kollegansa 1950-luvulla olivat ensimmäiset tutkijat, jotka yhdis-
tivät katseenseurannan ja käytettävyystutkimuksen (Fitts et al., 1950). He käyttivät elokuva-
kameroita tutkiessaan ilmavoimien lentäjien silmänliikkeitä ohjaamon mittareiden ja ohjai-
mien käytössä laskeutumistilanteen aikana. Heidän ensisijainen tavoitteensa oli kerätä tietoa 
ohjaamon laitteiden käytöstä ja parantaa ohjaamon käytettävyyttä kerätyn tiedon avulla.    

Vaikka katseenseuranta oli kehittynyt ensimmäisistä askeleistaan, se oli kokeisiin osallistujille 
yhä vaivalloista ja epämiellyttävää. Jotta silmänliikkeet saatiin kuvattua, oli osallistujien 
pysyteltävä lähes eleettöminä ja liikkumattomina. 1940-luvulla kehiteltiin ensimmäinen 
päähän kiinnitettävä katseenseurantalaite. Vaikka laite olikin kömpelö tämän päivän mitta-
puun mukaan, avasi se uuden mahdollisuuden katseenseurantatutkimukselle. Osallistujat 
saattoivat liikkua vapaasti ja koetilanne muuttui luonnollisemmaksi. 

1970-luku muodostui katseenseurannan kulta-ajaksi (Jacob & Karn, 2003). Katseenseuranta-
laitteet kehittyivät nopeasti ja psykologiset teoriat yhdistivät silmänliiketutkimuksen kogni-
tiivisiin prosesseihin. Psykologinen ja fysiologinen teoria keskittyikin tutkimaan kuinka 
ihmisen silmä toimii ja mitä se voi paljastaa ihmisen havainnoimisesta ja kognitiivisista 
prosesseista. Jacob ja Karn huomauttavat, että vaikka katseenseurantaa käytettiin 1970-luvulla 
käytettävyystutkimuksessa (tutkimuksia tehtiin varsinkin Yhdysvaltojen ilmavoimissa hävit-
täjälentokoneilla), tutkimusten painopiste oli katseenseurantateknologian ja katseenseuran-
nalla kerätyn datan analysointitekniikoiden kehittämisessä.  

1980-luvulla katseenseurantatutkimus kohtasi jälleen uuden haasteen tietokoneiden yleisty-
misen myötä. Tietokoneiden ja videokuvaustekniikoiden kehittyminen mahdollisti myös 
silmänliikkeiden reaaliaikaisen tutkimisen, mikä avasi katseenseurannalle käytettävyys-
tutkimuksessa uusia mahdollisuuksia. Tutkijoiden kiinnostus suuntautui vuorovaikutteiseen 
teknologiaan. Kiinnostavia kysymyksiä olivat muun muassa, miten katsetta voitaisiin 
hyödyntää käyttöliittymien ohjauksessa ja mitä tietoa käyttöliittymästä saadaan katseen-
seurannan avulla. Käyttöliittymien ohjauksessa katseenseurantaa on käytetty esimerkiksi 
katseella kirjoittamisessa. Katseella kirjoittaminen olikin ensimmäisiä alueita, joissa reaali-
aikaista katseenseurantaa hyödynnettiin. Tutkimus ja menetelmien kehitys on hyvin tärkeää 
kohderyhmälle, sillä joissain tapauksissa vaikeasti vammaisilla silmät saattavat olla ainut 
keino tahdonalaiseen viestintään (Jakob & Karn, 2003). Katseenseuranta käytettävyystutki-
muksessa on antanut objektiivista tietoa muun muassa tiedonhakuprosesseista käyttöliitty-
missä; esimerkiksi Aaltonen, Hyrskykari ja Räihä (1998) tutkivat käyttäjien silmänliikkeitä 
heidän lukiessaan valikkoja.  
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Kuva 1: Silmän rakenne. 

15.3. Silmänliikkeet ja niiden tulkinta 
Seuraavassa tutustutaan lyhyesti perustietoihin silmän rakenteesta ja silmänliikkeistä. 
Silmänliikkeiden ja kognitiivisten prosessien välisen yhteyden tutkimuksista esitellään myös 
muutamia kirjallisuudesta löytyviä esimerkkejä – ovatko silmät sielun peili?  

15.3.1. Silmän rakenne ja silmänliikkeet 
Silmään tuleva valo läpäisee ensin sarveiskalvon (cornea) ja sen jälkeen mustuaisaukon eli 
pupillin (pupil) (kuva 1). Pupilli kontrolloi verkkokalvolle pääsevän valon määrää siten, että 
se laajenee vähässä valossa ja pienenee 
kirkkaassa valossa. Silmän mykiö 
(lens) tarkentaa katsottavan kohteen 
silmän takaosassa sijaitsevalle verkko-
kalvolle (retina). (Rosenzweig et al., 
1999) Silmän verkkokalvolla sijaitsee 
noin 127 miljoonaa valolle herkkää 
solua: noin 120 miljoonaa sauvasolua 
(rod) ja 7 miljoonaa tappisolua (cone) 
(Glenstrup & Engell-Nielsen, 1995). 
Sauvasolut ovat erikoistuneet havait-
semaan suhteellisen pienet muutokset 
valon määrässä, mutta ne eivät välitä 
väri-informaatiota. Väri-informaatiota 
välittävät tappisolut puolestaan eivät 
ole yhtä herkkiä havaitsemaan valoerojen vaihteluita. Tappisoluja sijaitsee tiheimmin 
verkkokalvon keskellä olevalla, muodoltaan pyöreällä alueella (macula lueta). Alueella 
sijaitsee myös kooltaan hyvin pieni painauma jota kutsutaan tarkan näkemisen alueeksi 
(fovea). Näön tarkkuus heikkenee nopeasti tältä alueelta poispäin siirryttäessä, ja tarkkuus 
verkkokalvon reuna-alueilla on vain noin 15–50% tarkkuudesta, joka saavutetaan tarkan näön 
alueella. (Glenstrup & Engell-Nielsen, 1995)  

Silmänliikkeet koostuvat pääasiassa kiinnittymisistä ja hypähdyksistä. Fiksaation eli kiinnitty-
misen aikana nähdään tarkasti vain noin yhden asteen kulmassa näkyvä kohde, mikä vastaa 
silmästä 57 cm etäisyydellä olevaa yhden senttimetrin kokoista aluetta. Tarkan näkemisen 
alueen pienen pinta-alan vuoksi silmää täytyy siirtää melko usein, keskimäärin noin 300 milli-
sekunnin välein. Näitä kiinnittymisien välissä tapahtuvia katseen siirtymiä kutsutaan 
sakkadeiksi eli hypähdyksiksi. Sakkadeissa molemmat silmät liikkuvat samansuuntaisesti yhtä 
aikaa ja hypähdykset kestävät tyypillisesti 25–100 millisekuntia. (Goldberg & Wichansky, 
2003) 

Visuaalisen informaation välittyminen näköjärjestelmään tapahtuu fiksaatioiden aikana. 
Sakkadien aikana informaation välittyminen on estynyt. Goldberg ja Kotval (1999) toteavat, 
että fiksaatioiden aikana kerätään tietoa myös näkökentän ääreisalueilta ja seuraava sakkadi 
suunnataan havaittuun mielekkääseen informaatioon, jotta havainto tarkastelun alla olevasta 
kohteesta syvenisi.   

Silmät liikkuvat hypähdysten (sakkadien) lisäksi tasaisesti, kohteen liikkeen mukaisesti, myös 
liikkuvaa kohdetta seuratessaan. Nämä hitaat, tavoittelevat silmänliikkeet (smooth pursuit) 
ovat tahdosta riippumattomia ja niiden avulla kohde pystytään pitämään verkkokalvolla 
vakaana (Goldberg & Wichansky, 2003). Myös muita silmänliikkeitä voidaan havaita, mutta 
niiden merkitys käytettävyystutkimuksessa on varsin vähäinen (Goldberg ja Wichansky 
tarjoavat tarkemman selvityksen erityyppisistä silmänliikkeistä). 

Tyypillisesti silmänliiketutkimuksen avulla määritetään koehenkilöiden fiksaatioiden kohteet 
ja kestot, sakkadien kestot ja silmänliikeradat eli katsepolut. Katsepolulla (gaze path) tarkoi-
tetaan niitä silmänliikkeitä, joilla koehenkilö prosessoi visuaalista kohdetta. Katsepolku muo-
dostuu sarjasta fiksaatioita ja sakkadeja.  
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Kuva 2 on Yarbusin (1967) tutki-
muksesta, jossa koehenkilöt tutkivat 
Ilja Repinin maalausta ”They did not 
expect him”. Kuvassa on kolme en-
simmäistä katsepolkujen visualisoin-
neista. Ensimmäinen katsepolku on 
tilanteesta, jossa koehenkilö katsoo 
maalausta ilman tutkijan antamaa 
tehtävää. Toisessa katsepolussa koe-
henkilöä on pyydetty arvioimaan 
perheen yhteiskunnallista asemaa ja 
kolmannessa katsepolussa on pyy-
detty arvioimaan kuvan henkilöiden 
ikiä.  

 

 

 

15.3.2. Silmänliikkeet ja kognitiiviset prosessit  
Silmiä on usein kuvattu kaunokirjallisuudessa ”sielun peileiksi”. Vaikka kuva on turhan 
romantisoitu, on silmän liikkeiden ja kognitiivisten toimintojen välillä yhteyksiä. Andreassi 
(1995) kuvailee McCormackin ja muiden tekemiä tutkimuksia osallistujien oppimisesta ja 
fiksaatioiden kestoista. Heidän mukaansa oppimisstrategioiden tehokkuuden ja fiksaatioiden 
kestojen välillä on yhteys, sillä tehokkaiden oppijoiden fiksaatiot olivat merkittävästi pitempiä 
kuin henkilöiden joiden oppiminen ei ollut yhtä tehokasta. Silti on huomattava, että kaikkien 
osallistujien fiksaatiot pitenivät heidän opetellessaan vaikeita sanalistoja. Myös sakkadien 
määrän on todettu kasvavan kognitiivisesti vaativissa tehtävissä ja fiksaatioiden määrän 
lisääntyvän tehtävissä, joissa osallistujia pyydettiin katsomaan kuvaa ja ratkaisemaan tehtäviä 
samanaikaisesti. 

Just ja Carpenter (1980) ovat tutkineet silmänliikkeiden ja tekstin ymmärtämisen välistä 
yhteyttä. Osallistujia pyydettiin lukemaan lauseita niin, että he ymmärsivät niiden sisällön, 
jonka jälkeen heitä pyydettiin palauttamaan aiemmin luetut lauseet mieleensä. Tutkimus 
pohjautui kahdelle oletukselle: (1) Lukija yrittää ymmärtää jokaisen lukemansa sanan sen 
lukemisen yhteydessä ennen kuin siirtyy toiseen sanaan. (2) Silmä pysyy kohdistuneena 
sanaan, kunnes se on ymmärretty. Tämän toimintoketjun tarkoituksena on mahdollistaa kielen 
usein monimerkityksellinenkin ymmärtäminen muistia kuormittamatta. 

Tutkimustulokset (Andreassi, 1995) osoittavat myös, että tiedostamattomat horisontaaliset 
silmänliikkeet ovat yhteydessä aivolohkojen luontaiseen painottumiseen. EEG (elektroenke-
falogrammi)-mittauksissa saadut tulokset viittaavat aivoaktiviteetin painottuvan luontaisesti 
joko vasemmalle tai oikealle aivolohkolle. Henkilöt, joiden vasen aivolohko on hallitsevampi 
kuin oikea, liikuttavat silmiään oikealle verbaalisten tehtävien aikana. Vastaavasti henkilöt, 
joiden oikea aivolohko on hallitsevampi, liikuttavat silmiään tiedostamattaan vasemmalle. 
Myös yhteys vasemman aivolohkon dominanssista ja henkilön oikeakätisyydestä on havaittu. 
Oikeakätiset liikuttavat silmiään oikealle verbaalisten tehtävien aikana ja vasemmalle avaruu-
dellisia tehtäviä suorittaessaan.  

Myös muilla silmänliikkeillä, kuten pupillin koon muutoksilla ja silmän räpäytyksillä on 
todettu olevan yhteyksiä kognitiivisiin toimintoihin. Pupillin koon muutoksista emotionaa-
lisissa tai kognitiivisesti vaativissa tehtävissä on raportoitu laajasti (esimerkiksi Aula & 
Surakka, 2002; Partala & Surakka, 2003), mutta vasta kolmenkymmenen viimeisen vuoden 
aikana on menetelmän avulla voitu tehdä niin luotettavia mittauksia, että tuloksia voidaan 

 

Kuva 2: Katsepolkujen muutoksia (Yarbus, 1967).  
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pitää pätevinä (Andreassi, 1995). Yksi ongelma pupillin koon mittaamisessa on ollut pupillin 
reagoiminen valoon ja valaistuksen muutoksiin. Pupillin koon on myös todettu pienenevän 
väsymyksen vaikutuksesta, kun taas esimerkiksi pelkotilan tai kognitiivisesti vaativien teh-
tävien on todettu laajentavan pupillin kokoa. Pupillin laajeneminen heijastaa kognitiivisten 
tehtävien lisäämää informaation prosessointia hermostossa. Mitä vähemmän tehtävät vaativat 
osallistujalta vaivaa, sen vähemmän pupillin laajenemista voidaan havaita. Andreassi 
kuitenkin huomauttaa, että tutkimustuloksia tulkittaessa tulee ottaa huomioon, että osallis-
tujien pupillit laajenivat myös tilanteissa, joissa ärsykkeen esiintyminen oli todennäköistä. 
Vaikka pupillin koon muutoksia ei hyödynnetä käytettävyystutkimuksessa vielä kovinkaan 
laajasti, voi se tulevaisuudessa avata uusia mahdollisuuksia tutkia käyttäjien tunnetiloja tai 
kognitiivisen kapasiteetin kuormitusta heidän käyttäessään käyttöliittymiä. 

Ehkä kuitenkin tärkein katseenseurannasta saatava hyöty on se, että pystytään seuraamaan 
mihin ihmisen visuaalinen tarkkaavaisuus (attention) on kohdistunut. Neisserin (1967) 
mukaan tarkkaavaisuuden visuaalinen kiinnittyminen on kaksivaiheinen prosessi. Se voidaan 
jakaa kahdeksi samanaikaisesti toimivaksi vaiheeksi; esi-tarkkaavaisuudeksi (pre-attentive) ja 
keskitetyksi tarkkaavaisuudeksi (focal attention). Esi-tarkkaavaisuuden aikana henkilö pystyy 
havainnoimaan informaatiota koko visuaalisesta kentästä, kun taas keskitetyn tarkkaavai-
suuden aikana henkilö käsittelee yhtä, tai korkeintaan muutamaa ärsykettä kerrallaan. Visuaa-
lisen kentän kokonaisvaltainen havainnointi, jäsentäminen ja huomion kohdentaminen ärsyk-
keeseen tapahtuu esi-tarkkaavaisuuden aikana. Tarkkaavaisuuden jakautuminen ympäristöön 
esi-tarkkaavaisuuden aikana ei ole tietoista ja fysikaaliset seikat, kuten ärsykkeen saman-
kaltaisuus, erilaisuus tai fyysinen läheisyys, vaikuttavat kohteen valintaan. Tarkkaavaisuuden 
siirtäminen ärsykkeestä toiseen voi pohjautua esimerkiksi siihen, että henkilön ääreisnäkö 
(näkö näköalueen reuna-alueilla) havaitsee visuaalisessa kentässä sijaitsevissa kohteissa 
fyysisiä eroavaisuuksia, jonka perusteella valinta tehdään (Kahneman, 1973). Esimerkiksi 
luettaessa sanaa ei voida lukea, jos se sijaitsee näön ääreisalueella (Rayner, 1998).  

Ihmiselle on siis tyypillistä, että katse suunnataan ympäristöön ja tietoa etsitään aktiivisesti 
motivaation ja tavoitteiden mukaan. Fiksaatioiden kestoilla, katsepolkujen suunnalla ja 
kestolla on todettu olevan yhteys kognitiivisten prosessien kanssa, esimerkiksi mitä pitempi 
fiksaatio, sen vaikeampi tehtävä on kognitiivisesti (Hodgson et al., 2000). Myös muita 
katseeseen liittyviä mittareita voidaan käyttää käytettävyystutkimuksessa, kuten pupillin koon 
muutoksia.      

15.4. Katseenseurannan tekniikat 
Glenstrupin ja Engell-Nielsenin (1995) mukaan katseenseurantatekniikat voidaan luokitella 
kolmeen luokkaan fyysisen kosketuksen määrän mukaan. Ensimmäiseen luokkaan kuuluvissa 
tekniikoissa seurataan valon (tyypillisesti infrapunavalon) heijastumaa silmästä. Sähköpoten-
tiaalia silmää ympäröivältä iholta mittaavat tekniikat muodostavat toisen ja silmään asetetun 
piilolinssin liikkeen seuraamiseen perustuvat tekniikat kolmannen luokan. Valon heijasteisiin 
perustuvat videotekniikat vaativat vähiten suoraa kontaktia silmän kanssa. Kontakti on 
suurinta käytettäessä tekniikkaa, jossa osallistujan silmään asetetaan piilolinssi.  

Tekniikat, joissa silmään heijastetaan valoa, voidaan edelleen jakaa viiteen luokkaan 
(Glenstrup & Engell-Nielsen, 1995). Niissä seurataan: 

 iiriksen ja kovakalvon rajaa (limbus tracking), 
 pupillia (pupil tracking), 
 sarveiskalvoheijasteen ja pupillin keskinäistä suhdetta (corneal reflection and pupil), 
 sarveiskalvoheijastetta ja hermoverkkoalgoritmien avulla käsiteltävää silmän kuvaa 

(corneal reflection and eye image using ANN), tai 
 Purkinje-heijasteita (Purkinje images). 

Näissä tekniikoissa silmään heijastetaan infrapunavaloa, joka ei häiritse käyttäjää kokeen 
aikana. Kun tämä valo heijastuu takaisin sarveiskalvolta, voidaan kameralla tallentaa pupil-
lista ja iirikseltä heijastuvat kirkkaat pisteet. Redline ja Lankford (2001) määrittelevät, että 
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pupilli nähdään kirkkaana (ns. ”bright pupil”), koska se on imenyt ja välittää silmään heijas-
tetun infrapunavalon ulos silmästä. Jos infrapunavalo heijastetaan silmään sivusta, se ei 
heijastu takaisin; pupilli näkyy mustana (ns. ”dark pupil”). Katseenseurantalaitteen ohjelmisto 
tunnistaa pupillin sen kontrastin (pupilli on tummempi kuin iiris) ja muodon avulla. Pupillin 
keskikohtaa ja sarveiskalvoheijastetta seuraamalla katseenseurantalaite pystyy seuraamaan 
käyttäjän silmänliikkeitä. Silmänliikkeiden keräämiseen ja analysointiin on tarjolla kaupallisia 
ohjelmia; yleensä katseenseurantalaitteen mukana voi ostaa myös analysointiohjelman.  

Sähköpotentiaalia silmää ympyröivältä iholta mittaava tekniikka perustuu siihen, että silmän 
liikkuessa sähköstaattinen kenttä liikkuu silmän kanssa samansuuntaisesti. Tekniikan etuna 
voidaan pitää, ettei se vaadi esteetöntä näkymää silmään, koska sähköpotentiaalin muutoksia 
mitataan silmää ympäröivältä iholta. Glenstrup ja Engell-Nielsen (1995) toteavat kuitenkin, 
ettei tekniikka ole paras mahdollinen, koska se vaatii kontaktin käyttäjän ihon kanssa.  

Glenstrup ja Engell-Nielsen (1995) raportoivat myös kolmannen tekniikan, jossa osallistuja 
käyttää erityisiä piilolinssejä. He raportoivat kaksi metodia: joko piilolinssiä on manipuloitu 
niin, että valoa siihen heijastamalla voidaan laskea katseen suunta, tai linssiin on asetettu 
pieni sähkökäämi, jolloin linssin tarkka sijainti voidaan saada selville käyttämällä sähkömag-
neettista säteilyä käyttäjän pään ympärillä. Glenstrupin ja Engell-Nielsenin mukaan kumpi-
kaan näistä metodeista ei täytä eettisiä vaatimuksia joita silmänliiketutkimukselta odotetaan. 

Käytettävyystutkimuksessa käytetään yleisimmin videoon perustuvia menetelmiä. Videoon 
perustuvassa katseenseurannassa laitteet ovat joko päähän kiinnitettäviä (head-mounted) tai 
kiinteitä, käyttäjästä irrallisia (floor-mounted). Käyttäjästä irrallisissa laitteissa kamera 
sijaitsee testihenkilön edessä, esimerkiksi näytön alalaidassa. Videokamerat tallentavat kuvaa 
infrapunavalon heijastumista sarveiskalvolta ja verkkokalvolta (Jacob & Karn, 2003).  

Kuvassa 3 osallistuja käyttää päähän kiinnitettyä EyeLink-katseenseurantalaitetta. Vaikka 
päähän kiinnitettävät katseenseurantalaitteet ovat kooltaan melko pieniä ja vähentävät kat-

seenseurannan liikkumiselle aset-
tamia rajoituksia, eivät ne silti ole 
optimaalisia tutkimuksissa, joissa 
osallistuja joutuu pitämään 
laitetta yllään pitkiä aikoja. Lait-
teet tulee asettaa käyttäjän päähän 
tukevasti ja varsinkin vanhemmat 
laitteet saattoivat olla melko 
painavia.  

Käyttäjästä irrallaan olevat kat-
seenseurantalaitteet vapauttavat 
käyttäjän fyysisestä kosketuksesta 
laitteeseen. Kuvassa 4 on ASL 
4250R+ katseenseurantalaite si-

joitettuna näytön alle. Käyttäjästä irrallaan olevaa 
laitetta käytettäessä seurattavan henkilön eleet 
ovat luonnollisempia ja vapaampia. Suuret tai 
nopeat pään liikkeet voivat kuitenkin aiheuttaa 
ongelmia, sillä kamera saattaa kadottaa pupillin. 
Laite voi tuulettimen meluisuuden vuoksi haitata 
käyttäjää (Aaltonen, 1999). Pään paikallaan pitä-
mistä voidaan helpottaa esimerkiksi käyttämällä 
leukatukea. 

Jacob ja Karn (2003) huomauttavat, että laitteiden 
viimeaikainen kehitys on antanut lupaavia tulok-
sia kannettavista katseenseurantalaitteista. Laite 
voidaan sijoittaa pieneen selkäreppuun. Vaikka 
tämäkään laite ei vapauta osallistujaa päähän 
kiinnitettävästä kamerasta, on käyttäjällä mahdol-

 

Kuva 3: Päähän kiinnitettävä katseenseurantalaite käytössä, ja kuva 
laitteesta (Gaze-group). 

Kuva 4: Osallistuja käyttämässä etäoptiikkaan 
perustuvaa katseenseurantalaitetta (Gaze-group).  
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lisuus luonnollisempaan vuorovaikutukseen. Kyseiset mukana kulkevat laitteet avaavatkin 
katseenseurannalle uusia ovia käytettävyystutkimuksessa, sillä tutkimukset voidaan siirtää 
laboratorioista todellisiin käyttötilanteisiin, kuten työtilanteisiin tai ajoneuvoihin.   

Katseenseurantalaitteet keräävät ”näytteitä” (sample) silmän käyttäytymisestä. Tyypillinen 
näytteenottotaajuus on vähintään 30 kertaa sekunnissa tai enintään 500 kertaa sekunnissa. 
Käytettävyystutkimuksessa näytteitä kerätään tyypillisesti 50 tai 60 kertaa sekunnissa. Näyte 
(eli ”raakadata”) sisältää tyypillisesti tiedon katseen kohdasta (x- ja y-koordinaatit) ja pupillin 
halkaisijasta sekä ajan jolloin näyte otettiin1.  

15.5. Katseenseurantatutkimuksen vaiheet 
Seuraavassa käsitellään tyypillisen katseenseurantatutkimuksen vaiheet, joihin kuuluu osallis-
tujien valinta, testin läpivienti alkuvalmisteluineen (kalibrointi) ja datan analysointi. 
Käytännön ongelmia ja kokemuksia esitellään myös lyhyesti. 

15.5.1. Testihenkilöistä 
Osallistujien valinta katseenseurantatutkimukseen tulee suorittaa huolellisesti, noudattaen 
yleisiä ohjeita osallistujien valinnasta (Anttonen, luku 18). Lisäksi katseenseuranta saattaa 
asettaa ylimääräisiä vaatimuksia. Goldberg ja Wichansky (2003) totesivat, että katseen-
seurantaa hyödyntävissä käytettävyystesteissä on keskimäärin kuudesta kolmeenkymmeneen 
osallistujaa. Osallistujia tulisi rekrytoida enemmän: osa tuloksista joudutaan usein hylkää-
mään koska katseenseurantalaite ei syystä tai toisesta pysty seuraamaan käyttäjän silmän-
liikkeitä.  

Aaltonen (1999) toteaa, että testin järjestäjän tulisi ottaa huomioon käyttäjien osaamistason 
lisäksi myös osallistujan näkökykyyn liittyviä asioita. Schnipken ja Toddin (2000) mukaan 
ongelmia saattaa aiheutua, jos osallistujan sarveiskalvo ei heijasta tarpeeksi valoa tai hänellä 
on silmälasit tai piilolinssit. Jos osallistujan silmä ei heijasta tarpeeksi valoa, ei myöskään 
infrapunavalo heijastu sarveiskalvolta. Osallistujan silmälasit tai piilolinssit voivat taas 
puolestaan heijastaa valoa virheellisesti ja hämätä laitetta. Pienikokoinen pupilli saattaa olla 
ongelmallinen, koska katseenseurantalaitteiden on vaikea määrittää pupillin keskipiste. Muita 
syitä saattavat olla vähäinen kontrasti silmän värikalvon (iiris) ja pupillin välillä (esim. iiris on 
hyvin vaalea, jolloin ”kirkas” pupilli ei erotu) tai osallistujan kasvojen heijastama valo, joka 
saattaa hämätä laitetta. Osallistujan pupilli saattaa olla liian laaja, jolloin pupilli saattaa peittyä 
osittaisesti silmäripsien tai silmäluomen alle. Näin voi käydä etenkin silloin, kun kamera on 
asetettu liian alas tai liian ylös. Käyttäjän silmä saattaa myös kuivua testin aikana ja liiallinen 
räpsyttely häiritä katseenseurantaa. Katseenseurannassa on yleistä, että laitteet joudutaan 
kalibroimaan useaan kertaan testin aikana, mikä on aikaa vievää ja saattaa häiritä käyttäjää. 

15.5.2. Testin läpivienti 
Ennen testiä katseenseurantalaite pitää kalibroida. Käytännössä kalibrointi tapahtuu tyypilli-
sesti siten, että käyttäjälle näytetään tietokoneen ruudulla muutamia pisteitä. Käyttäjän 
katsoessa pisteitä yksi kerrallaan katseenseurantalaitteen ohjelmisto analysoi silmän (pupillin 
keskikohdan ja sarveiskalvoheijasteen) asennon kullakin hetkellä. Katseenseurantalaitteiston 
kalibrointi tulee suorittaa huolellisesti, koska katseenseurannan tarkkuus riippuu kalibroinnin 
onnistumisesta. Kalibrointi suoritetaan jokaisen osallistujan kohdalla ennen tutkimuksen 
alkamista ja se saatetaan toistaa tutkimuksen aikana. Kalibroinnin uusimisen tarve johtuu 
teknologian rajoitteista, sillä esimerkiksi päähän kiinnitettävien laitteiden asento voi muuttua 
ja näin ollen käytetyt algoritmit eivät enää toimi tarpeeksi hyvin. 

                                                      
1 Lisätietoja katseenseurantalaitteista on saatavilla esimerkiksi Tampereen yliopiston Eye-Gaze Based 
Interaction -tutkimusryhmän kotisivuilla (http://www.cs.uta.fi/hci/gaze). 
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Testeihin osallistuu yleensä yksi käyttäjä kerrallaan ja ne suoritetaan käytettävyyslabora-
toriossa, joskin on mahdollista käyttää esimerkiksi lento- tai ajosimulaattoria tutkimuksessa 
(Jacob & Karn, 2003). Käytettävyyslaboratoriossa voidaan tehdä järjestelyjä, jotta ympäristö 
muistuttaisi testattavan laitteen tai ohjelmiston luonnollista ympäristöä. Ennen testiä osallis-
tuja allekirjoittaa suostumuksensa tutkimukseen, jonka jälkeen tutkija antaa tietoa tutki-
muksen kulusta. Goldberg ja Kotval (1999) raportoivat, että heidän tutkimuksessaan katseen-
seuranta kesti 40 minuuttia. Katseenseurannasta saatavaa aineistoa voidaan täydentää myös 
haastattelulla ja kyselylomakkeilla. Katseenseurantatestissä voidaan noudattaa pitkälti samoja 
periaatteita ja ohjeita kuin käytettävyystestissä. Käytettävyystestauksesta yleensä kerrotaan 
luvussa 13 (Koskinen). 

15.5.3. Aineiston analysointi 
Katseenseurannassa aineiston analysointi  on varsin aikaa vievää, joskin kaupallisia, analyysiä 
helpottavia järjestelmiä on tarjolla. Raakadatan käsittely aloitetaan tyypillisesti erottamalla 
silmänräpäytykset ja sakkadien aikana talletettu aineisto fiksaatioista. Katseenseurantadatasta 
voidaan määrittää muun muassa fiksaatiot, sakkadit ja katsepolut, joiden käyttäytymistä tutki-
taan. Kvantitatiivista eli määrällistä dataa saadaan esimerkiksi laskemalla tiettyyn käyttöliitty-
män osaan kohdistuvat fiksaatiot. Esimerkiksi Goldberg ja Kotval (1999) ja Cowen ja muut 
(2002) erottivat tutkimuksissaan fiksaatioiden ja sakkadien kestot sekä fiksaatioiden ja 
sakkadien määrät. Goldberg ja Wichansky (2003) muistuttavat, että vaikka jokainen tutkija 
määrittää tutkimuksen mittarit kyseistä testausta varten, on katseenseurannan tarkoituksena 
kuvata kvantitatiivisesti käyttäjän tarkkaavaisuuden siirtymistä ja kohdistumista käyttö-
liittymässä.  

Käyttäjän silmänliikkeitä voidaan tutkia myös visualisoimalla katsedataa erilaisin tavoin. Kat-
sepoluista tehdyistä graafisista esityksistä, visualisoinneista, saadaan laadullista tietoa siitä, 
miten ja missä järjestyksessä käyttäjä on hakenut ja prosessoinut käyttöliittymässä olevaa 
tietoa (Simola, 2004). Katsepolut ovat hyödyllisiä katsedatan analysoinnissa, sillä ne voidaan 
toistaa nauhalta tarvittaessa (Karn et al., 1999). Muita tapoja, joilla katsedataa voidaan visua-
lisoida, on määritellä tarkkailualueita näytöltä (Areas of Interest, AOI). Kiinnostava alue 
määritellään laskemalla, kuinka suuri ajallinen osuus fiksaatioista on keskittynyt kyseiselle 
alueelle. Katseen kiinnittyminen tietylle alueelle on merkki sen kiinnostavuudesta tai voi 
heijastaa näytön hahmottamisen vaikeutta: ehkä tarvittavat asiat eivät löydy siitä riittävän 
helposti. Datan analysointiin on myös tarjolla kaupallisia järjestelmiä, kuten Noldus Observer 
(Noldus Observer, 2004) tai katseenseurantalaitteiden mukana tulevat analysointiohjelmat. 

15.5.4. Käytännön ohjeita ongelmatilanteisiin 
Katseenseurantalaitteet saattavat aiheuttaa yllättäviä ongelmia testitilanteissa. Suunnittelemal-
la testi mahdollisimman hyvin voidaan välttää yleisimpiä ongelmatilanteita (Aaltonen, 1999). 
Esimerkiksi näppäimistön käyttöä tulisi harkita, sillä osallistujat katsovat alas näppäillessään. 
Testitehtävät tulisi antaa käyttäjille ennemmin näytöllä kuin erillisellä paperilla, jotta vältyt-
täisiin osallistujien ylimääräisiltä päänliikkeiltä. Aaltonen huomauttaa myös, että käyttäjillä 
on taipumus katsoa moderaattoria hänen puhuessaan, joten puhumista testin aikana tulisi vält-
tää. Testin järjestäjän tulisi kaikin tavoin tukea käyttäjien keskittymistä testattavaan 
käyttöliittymään.  

Yksi ongelmista on hiiren osoittimen liikkuminen näytöllä, koska osallistujat saattavat suun-
nata huomionsa siihen tiedostamattaan tai tiedostetusti. Kursorin liikkuminen näytöllä on 
ongelmallista varsinkin tutkimuksissa, joissa tutkitaan katsepolkuja. Smith ja muut (2000) 
raportoivat, että osa osallistujista siirsi katseensa kohteeseen ennen kursorin siirtämistä 
(kursoria ohjattiin hiirellä), osa seurasi kursoria katseellaan ja osa siirsi katsettaan kursorin ja 
kohteen välillä. Näiden havaintojen huomioon ottaminen edellyttäisi siis aina testitilanteessa 
sen arvioimista miten kursorin liike vaikuttaa katseesta tallennettuun dataan. Testitilanteessa 
kannattaisikin tallentaa kursorin liike, jotta sen vaikutus voitaisiin tarkistaa myöhemmin.  
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Schnipke ja Todd (2000) kertovat ongelmista, joita he olivat kohdanneet käyttäessään kat-
seenseurantaa käytettävyystutkimuksessa. Katseenseuranta onnistui ainoastaan kuudessa 
kuudestatoista yrityksestä. Schnipke ja Todd toteavatkin artikkelissaan, että katseenseuranta-
tutkimuksessa tarvittaisiin enemmän rehellistä keskustelua katseenseurantalaitteiden aiheutta-
mista hankaluuksista jotta ala edistyisi. He myös herättivät keskustelua siitä, voidaanko 
osallistujien otantaa sanoa kattavaksi jos osallistujiksi joudutaan valitsemaan yksilöitä ilman 
silmälaseja tai piilolinssejä. Esimerkiksi Redline ja Lankford (2001) raportoivat, että heidän 
tutkimukseensa osallistui käyttäjiä, joilla oli silmälasit. Nämä osallistujat joutuivat pitämään 
päätään taaksepäin kallistettuina, jotta silmälasien heijastukset eivät olisi sekoittaneet katseen-
seurantalaitetta. Goldberg ja Kotval (1999) puolestaan valitsivat osallistujiksi henkilöitä, 
joiden näöntarkkuus oli ennalta määrätty. Katseenseurantalaitteiden teknisen paranemisen 
myötä voidaan edellä kuvattujen ongelmien odottaa vähenevän, ellei poistuvan.    

Goldbergin ja Wichanskyn (2003) mukaan kalibrointiin ja aineiston keräämiseen liittyviä 
ongelmia esiintyy joka viidennen osallistujan kohdalla. Jotta aineistoa saataisiin mahdolli-
simman monelta käyttäjältä, Goldberg ja Wichansky (s. 509–510) antavat ohjeita, joita 
noudattamalla haittatekijöitä voidaan poistaa:  

 Vältä turhien valonlähteiden käyttöä.  Osallistujan silmään osuva valo saattaa aiheuttaa 
heijastuksia, jotka sekoittavat katseenseurantalaitteen. Myös kirkkaita, heijastavia pintoja 
tulisi välttää käytettävyyslaboratoriossa heijastuksien välttämiseksi. 

 Vältä kirkkaasti valaistuja kuvaruutuja. Jotta käyttäjän pupilli olisi kooltaan mahdolli-
simman suuri, käytettävyyslaboratoriossa tulisi välttää kirkkaita valoja. Kirkas valaistus 
on kuitenkin usein tarpeellinen videokameroiden. kuvanlaadun turvaamiseksi. Sekä huo-
neen valaisua että infrapunavaloa tulisi säädellä niin, että näytön valaistuksesta riippuen 
niiden yhteisvaikutus valaistukseen olisi mahdollisimman muuttumaton. Jos näyttöjen 
kirkkaus vaihtelee suuresti, voidaan huoneen valoisuutta kasvattaa pupillin koon 
muutosten tasaamiseksi. 

 Varmista, että kamera on asetettu oikein ja sillä on esteetön näkymä testihenkilön 
silmään. Kamera asetetaan yleensä kuvaamaan silmää kulmasta, joka on alempana kuin 
käyttäjän horisontaalinen näköpiiri. Kameraa ei tulisi asettaa kuitenkaan liian matalalle 
tai ylös, sillä käyttäjän silmäluomi saattaa peittää pupillin. 

 Minimoi päänliikkeitä. Huolehdi että käyttäjän pää pysyy mahdollisimman paikallaan 
kalibroinnin aikana ja tarpeen vaatiessa testauksen aikana. Leukatuki voi olla hyödyl-
linen apuväline  erikoistapauksissa.  

 Kun kyseessä on osallistuja, jolla erittäin tummat iirikset, kannattaa kokeilla sekä 
tummaan että kirkkaaseen pupilliin perustuvaa tekniikkaa. 

 Kamera tulisi sijoittaa huolellisesti. Kamera tulisi asettaa niin, että sillä on esteetön 
näkymä iirikseen ja pupilliin.    

 Piilolinssejä  tai silmälaseja käyttävien osallistujien rekrytointia kannattaa välttää. Kun 
näkökyky on normaali tai vain hiukan heikentynyt, kalibrointi on menestyksellisempää 
kuin käyttäjien, joiden näkökyky on heikentynyt huomattavasti. Piilolinssit saattavat 
heijastaa valoa, mikä saattaa vaikuttaa valon heijastumiseen sarveiskalvolta.  

 Rekrytoi ylimääräisiä osallistujia. Osallistujia tulisi rekrytoida noin 20 % todellista 
tarvetta enemmän kalibroinnin mahdollisen epäonnistumisen vuoksi. 

Vaikka testitilanteet ja -tehtävät suunniteltaisiin huolellisesti, käyttäjän liikkeitä rajoittava 
katseenseuranta voi antaa vain rajallista tietoa käyttöliittymistä. Varsinkin teknologian 
muuttuessa sellaiseksi, että käyttöliittymät ovat osa ympäristöämme (ubiquitous coumputing), 
kohtaa katseenseuranta uusia haasteita (Jacob & Karn, 2003). Tähän päivään mennessä 
katseenseuranta ei ole voinut antaa tietoa esimerkiksi matkapuhelinten tai kämmentieto-
koneiden (PDA) käytettävyydestä, mutta kannettavien katseenseurantalaitteiden yleistyttyä 
mahdollistuu myös näiden laitteiden käytettävyyden tutkiminen. 
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15.6. Esimerkkejä katseenseurannasta käytettävyystutkimuksessa 
Käytettävyystutkimuksissa katseenseurannalla saadaan tietoa käyttäjän visuaalisen haun 
tehokkuudesta ja tarkkaavaisuuden kiinnittymisestä (Aaltonen, 1999). Käytettävyystutkimuk-
sessa katseenseurannalla voidaan tutkia joko jonkin tuotteen tai tietyn käyttöliittymäelementin 

käytettävyyttä. Tutkimuksista, joissa tutki-
taan yksittäisen käyttöliittymäelementin 
käytettävyyttä, saadaan tietoa, jota voidaan 
hyödyntää suunnittelussa.  

Esimerkiksi Aaltonen ja muut (1998) tutki-
vat valikkojen käytettävyyttä katseenseu-
rannan avulla. Analysoimalla katsepolkuja 
(kuva 5) voitiin todeta käyttäjien lukevan 
valikkoja perättäisillä vedoilla tai pyyhkäi-
syillä (sweep). 

Goldberg ja Kotval (1999) kirjoittivat, että 
käyttäjän katsepolun pituudesta ja kestosta 
voidaan saada tietoa visuaalisen haun 
tehokkuudesta tutkitulla alueella. Katse-
polun fiksaatioiden spatiaalisesta (tilalli-
sesta) hajonnasta saadaan tietoa siitä, 
millaisen alueen käyttäjän haku kattaa. 
Optimaalinen tulos hakutehtävissä on 
osallistujan katseen suora linja (vähän 
sakkadeja) ja kiinnittyminen haluttuun koh-

teeseen. Simolan (2004) mukaan katsepolku, joka on kohdistunut pienelle alueelle, merkitsee 
tehokasta hakua, ja tasaisesti koko näytön alueelle jakautunut katsepolku puolestaan heijastaa 
huonosti suunniteltua käyttöliittymää. 

Sakkadien pituus kuvastaa matkaa perättäisten fiksaatioiden välillä; jos matka on pitkä, on se 
osoitus siitä, että käyttäjä kykenee helposti ja nopeasti suuntaamaan katseensa haluttuun 
kohteeseen. Tämä viittaa siihen, että käyttäjällä on tällöin tarkka mentaalinen malli havainnoi-
tavasta kuvasta. (Laarni, 2004) 

Fiksaatioista tallennetaan alkamisajat, päättymisajat ja sijainnit. Jos käyttäjän fiksaatiot ovat 
pitkiä, voidaan olettaa, että tietoa on ollut vaikea havaita tai tulkita. Rayner (1998) totesikin, 
että esimerkiksi vaikeita sanoja luettaessa ovat fiksaatiot pidempiä kuin samanmittaisia 
helppoja sanoja luettaessa. Fiksaatioiden määrä puolestaan kertoo tiedon haun tehokkuudesta, 
fiksaatioiden vähäinen määrä kertoo tehokkaasta hausta (Laarni, 2004). 

Schiessl ja muut (2003) raportoivat katseenseurannan käytöstä www-sivujen käytettävyys-
tutkimuksessa. Käyttämällä katseenseurantaa voidaan tutkia, kuinka käyttäjät havaitsevat 
elementit www-sivuilta, ja suunnitella havaintojen pohjalta käytettävämpiä sivuja. Katseen-
seurannalla voidaan saada dataa käyttäjän silmänliikkeistä esimerkiksi tilanteissa, joissa 
käyttäjä on juuri valitsemassa tietyn painikkeen näytöltä. Katseenseurantadata tarjoaa tietoa 
myös käyttäjän huomion kiinnittymisestä näytöllä juuri ennen painikkeen valintaa, sekä 
valinnan jälkeen. Näin ollen voidaan paremmin ymmärtää käyttäjien käyttäytymistä heidän 
navigoidessaan www-sivuilla.   

Katseenseurannalla käytettävyystutkimuksessa on myös pystytty saavuttamaan tuloksia, 
joiden avulla voidaan antaa ohjeistuksia käytettävämpien www-sivujen suunnitteluun. 
Goldberg ja muut (2002) käyttivät katseenseurantaa tutkimuksessaan, jossa osallistujat 
navigoivat ja suorittivat yksinkertaisia tehtäviä Oraclen www-sivuja muistuttavilla sivuilla. 
Goldberg ja muut tiivistivät, että jotta käyttäjien visuaalisen haun aika voitaisiin minimoida, 
tulisi tärkeimmät elementit sijoittaa vasempaan yläkulmaan, sillä käyttäjät valitsivat kohteen 
todennäköisimmin vasemmasta kuin oikeasta reunasta. Vastaavasti käyttäjät valitsivat 
todennäköisemmin kohteen kahdelta ensimmäiseltä riviltä kuin niitä seuraavilta riveiltä.     

 
Kuva 5: Visualisointi käyttäjän katsepoluista haettaessa 
valikkoalkioita (Aaltonen et al., 1998). 
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Myös Pan ja muut (2004) tutkivat käyttäjien silmänliikkeitä heidän lukiessaan www-sivuja. 
Heidän tutkimuksensa on mielenkiintoinen, sillä sen lähtökohtana oli raportoida www-sivujen 
navigointijärjestyksen, osallistujien ominaisuuksien ja sivustojen tyypin (esim. haku- tai 
uutissivusto) ja (sivuston sisäisten yksittäisten) sivujen välisten suhteiden vaikutuksista 
silmänliikkeisiin. He totesivat, että sukupuoli, navigointijärjestys ja sivustojen ja yksittäisten 
sivujen sisällöllinen suhde vaikuttivat tuloksiin. Miesten fiksaatioiden todettiin olevan pidem-
piä kuin naisten. Tulokset osoittivat myös, että käyttäjien fiksaatiot lyhenivät merkittävästi 
siirryttäessä ensimmäiseltä sivulta toiselle sivulle uutis- ja ostossivustoilla. Fiksaatioiden 
kestot pysyivät lähes yhtä pitkinä ensimmäisellä ja toisella sivulla haku- ja ”business”-sivus-
tojen kohdalla. Pitkät fiksaatiot merkitsevät, että katsottava kohde on käyttäjälle uusi tai se 
sisältää paljon informaatiota. Näin ollen voidaan olettaa, että näiden sivustojen sekä ensim-
mäinen että toinen sivu sisälsivät käyttäjille uutta tietoa ja paljon informaatiota. (Pan et al., 
2004) 

Käyttäjien katsepolkuja on tutkittu myös muissa ympäristöissä kuin käyttöliittymien yhtey-
dessä. Faraday ja Sutcliffe (1997) raportoivat tutkimuksestaan, jossa katseenseurannalla 
arvioitiin multimediaesityksen ymmärrettävyyttä ja osallistujien esitykseen keskittymistä. 
Heidän tutkimuksensa keskittyi selvittämään, mitä mahdollisia ongelmia isot kirjaimet, 
otsikot, animaatiot ja nopeasti vaihtuvat näytöt voivat aiheuttaa. Faraday ja Sutcliffe päätte-
livät edellä mainittujen elementtien saattavan aiheuttaa huomion hajaantumisen, mikä siirtää 
keskittymisen pois esityksestä. 

15.7. Katseenseurannan vahvuuksia ja haasteita 
Yhteenvetona listataan lopuksi katseenseurannan käyttöön liittyviä vahvuuksia ja haasteita. 

Katseenseurannan vahvuuksia: 

• Saadaan objektiivista, määrällistä (kvantitatiivista) dataa, joka voi tuntua käytettä-
vyysutkimuksen tilaajasta luotettavammalta. Tuloksia (esim. katsepolkuja) voidaan 
kuitenkin analysoida myös laadullisesti. 

• Voidaan käyttää muiden menetelmien ohella (esimerkiksi validoimaan muilla mene-
telmillä saatuja tuloksia) tai ainoana menetelmänä. 

• Datan kerääminen on nopeaa (vaikkakin analysointi voi olla hidasta). 

• Voidaan käyttää tilanteissa, joissa käyttäjän huomiota ei voi vangita esimerkiksi haas-
tattelemalla (esim. ajoneuvolla ajo). 

• Saadaan tietoa käyttäjien tiedostamattomista silmänliikkeistä, eli havainnointiproses-
seista, joita käyttäjä ei välttämättä itse huomaa. 

• Voi antaa tietoa käyttäjien kognitiivisen kuormituksen määrästä ja emotionaalisesta 
tilasta. Katseenseurantalaitteiden kehityttyä voidaan kerätä tietoa myös erityisryhmien 
(esimerkiksi lasten) tarkkaavaisuudesta käyttöliittymää käytettäessä. 

Katseenseurannan heikkouksia: 

• Silmänliikkeiden ja kognitiivisten prosessien yhteyttä ei ole todistettu varmasti. 
Menetelmällä ei myöskään saada tietoa siitä, miksi käyttäjä toimii tietyllä tavalla. 

• Osa testikäyttäjistä voidaan joutua hylkäämään, mikä vaikuttaa otoksen kattavuuteen. 

• Käyttäjän liikkumista joudutaan rajoittamaan, koska laitteet ovat teknisesti kömpe-
löitä. Lisäksi monien laitteiden huonon liikuteltavuuden takia silmänliikeiden tutki-
minen käyttäjän luonnollisessa ympäristössä on vaikeaa. 

• Aineiston analysoiminen voi olla hidasta sen suuren määrän vuoksi. 

• Katseenseurantalaitteet ovat vielä verrattain kalliita. 
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Vaikka katseenseurantaa on käytetty käytettävyystutkimuksessa melko suppeasti verrattuna 
muihin menetelmiin, voi se tulevaisuudessa nousta varsin käytettäväksi työkaluksi kun 
laitteet, niiden kalibrointi ja datan keruu- ja analysointiohjelmat kehittyvät. Katseenseurannan 
ongelmana ovat olleet laitteiden käytön hankaluus sekä kalleus. Markkinoilla on jo kuitenkin 
uusia, helppokäyttöisempiä katseenseurantalaitteita, esimerkiksi Tobii 1750 Eye-Tracker 
(Tobii Technology, 2004). Laite on käyttäjälle huomaamaton eikä rajoita käyttäjän liikkeitä, 
joten tilanne on luonnollisempi ja tulokset luotettavampia. Laitteen helppokäyttöisyys takaa 
myös sen, että katseenseurannan läpivienti on helppoa, nopeaa ja vaivatonta. Laitteiden 
teknisen kehittymisen myötä katseenseuranta voi tulevaisuudessa olla osa jokaista 
käytettävyystestiä.  
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16Käytettävyys 
erityisryhmien kannalta  

Leena Helin 

Käytettävyyttä erityisryhmien kannalta voidaan tutkia hyvin samoin menetelmin kuin 
käytettävyyttä yleensäkin, mutta samalla huomioon on otettava erityisryhmien 
ominaispiirteet. Arviointimenetelminä voidaan käyttää automaattisia työkaluja, asian-
tuntija-arviointeja ja käytettävyystestausta. Erityisesti on kehitetty asiantuntija-
arviointilistoja www-sivujen esteettömyyden varmistamista varten. Tämä luku sisältää 
pohdintaa esteettömyyden ja perinteisen käytettävyyden suhteesta, perusteluja esteet-
tömyydelle, sekä esittelee erilaisia vammoja ja apuvälineitä  ja apuvälineiden kehittä-
misestä tehtyjä tutkimuksia. Esteettömien www-sivujen tekemiseen ja esteettömyyden 
arviointiin tarjotaan ohjeita. Jotta www-sivuista osattaisiin tehdä esteettömiä, olisi 
taustalla oltava tietoa erilaisista vammoista ja erityisryhmien käyttämistä apuväli-
neistä, kuten ruudunlukijoista, sekä erityistarpeista, kuten tekstin koon ja värien 
helppo muokkaamismahdollisuus. Tähän lukuun on koottu eri lähteistä löytyviä 
ohjeita www-sivujen suunnittelun tueksi ja ne on jaoteltu www-sivun elementtien 
(otsikot, linkit, teksti jne.) mukaan.  

16  

16.1. Johdanto 
Käytettävyyttä voi arvioida erityisryhmien kannalta osaltaan perinteisten käytettävyystutki-
musmenetelmien avulla, kuten käytettävyystestillä ja heuristisella arvioinnilla. Esteettömyy-
den tarkistukseen käytettävät listat eroavat perinteisestä heuristisesta listasta, mutta muuten 
menettely on hyvin samankaltainen. Erityisesti www-sivujen esteettömyyden arviointiin on 
kehitetty tarkistuslistoja sekä ohjeistuksia esteettömien sivujen suunnitteluun ja toteutukseen. 

Käytettävyydessä yleisesti tunnuslauseena on: tunne käyttäjä. Jotta tietyn tuotteen tai palvelun 
soveltuvuutta erityisryhmille voi arvioida ja esittää siihen liittyen parannusehdotuksia, on tun-
nettava erityisryhmien tarpeet ja heidän käyttämänsä apuvälineet. Suunnittelussa voi toimia 
apuna eri alojen asiantuntijoita, kuten puheterapeutteja, erityisavustajia, fysioterapeutteja ja 
muita kohde-erityisryhmän kanssa työskenteleviä asiantuntijoita (Poulson & Nicolle, 2004). 

Jos käytettävyysarvion kohteena oleva sovellus on suunnattu jollekin erityisryhmälle tai –ryh-
mille, sovelluksen testaamiseen tarvitaan luonnollisesti kohderyhmään kuuluvia käyttäjiä. 
Harvoin kuitenkaan ajatellaan, että laajalle käyttäjäkunnalle suunnattu palvelu olisi tarkoitettu 
myös erityisryhmille, eikä sen soveltuvuutta näille ryhmille varmisteta. Erityisryhmien tarpeet 
huomioiva käyttöliittymän arviointi tulisi ottaa osaksi totuttua käyttöliittymän arviointia. 
Erityisen olennaista tämä on julkisen hallinnon www-palveluissa, sillä palvelun toteutus-
ratkaisut saattavat käytännössä estää erityisryhmiä käyttämästä sitä, vaikka erityisryhmiä ei 
olisikaan tarkoituksella rajattu pois.  

Tässä luvussa tarkastellaan käytettävyyttä ja sen arviointia erityisryhmien kannalta. Kirjalli-
suudessa erityisryhmillä tarkoitetaan usein erilaisia vammaisryhmiä. Erityisryhmä voi kuiten-
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kin olla mikä tahansa ryhmä, jonka käyttö eroaa ”standardista” tavasta käyttää jotakin tuotetta 
tai palvelua. Tällaisia ryhmiä voivat olla vammaisryhmien lisäksi esimerkiksi pienten laittei-
den kuten kämmentietokoneiden (PDA) tai matkapuhelimen käyttäjät, maahanmuuttajat, 
ikääntyvät sekä lapset (käytettävyyskysymyksiä erityisesti lasten kannalta käsitellään tarkem-
min tämän raportin luvussa 17, Höysniemi). Näkövammaiset ja Internetin käyttö ovat toistai-
seksi eniten tutkittu aihe, ja tässäkin luvussa keskitytään paljolti siihen. Lisäksi esitellään 
kaksi erilaista lähestymistapaa käytettävyyden tutkimiseen erityisryhmien kannalta: erilai-
suuden huomioiva suunnittelu ja ohjelmistojen räätälöinti. 

16.2. Käsitteiden määrittely ja standardit 
WWW-sivujen käytettävyydestä erityisryhmien kannalta käytetään nimityksiä esteettömyys ja 
saavutettavuus (accessibility). Apuvälineteknologia (assistive technology) puolestaan viittaa 
tietokoneen käytön apuvälineisiin ja avustaviin sovelluksiin (kuten osoitustikku ja ruudun-
lukijasovellus). Kaikki käyttäjät huomioivasta suunnittelusta käytetään nimityksiä erilai-
suuden huomioiva suunnittelu (Design for All, DfA) (Korpela, 2002a1) ja universaali suun-
nittelu (universal design).  

Suomen kielessä on käytetty rinnakkain sanoja esteettömyys ja saavutettavuus (esim. Kuitti-
nen, 2000). Korpelan mukaan saavutettavuus kuitenkin on liian monitulkintainen termi: se voi 
viitata myös tekniseen saavutettavuuteen, esimerkiksi tietoliikenneyhteyden toimivuuteen 
ylipäänsä. Esteettömyys puolestaan voi tarkoittaa paitsi konkreettisten esteiden, myös symbo-
listen esteiden poistamista. Fyysisiä esteitähän vastaavat www-sivulla erityisryhmien kannalta 
huonot suunnittelu- ja toteutusratkaisut, esimerkiksi sekava pääsivu estää koko sivuston 
käytön. (Korpela, 2002a2) 

Esteettömyys voidaan ymmärtää laajemminkin kuin erilaisten vammaisryhmien www:n 
käyttöön keskittyvänä. Ennen kaikkea esteettömyys tarkoittaa erilaisuuden hyväksymistä: 
kaikki eivät näe värejä samalla tavalla, kaikki eivät käytä samaa selainta, samaa näytön 
resoluutiota, tai näyttöä lainkaan, kaikilla ei ole nopeaa Internet-yhteyttä, eivätkä kaikki käytä 
tietokoneen ohjaamiseen hiirtä. Myös muut käyttöympäristöt kuin perinteinen toimisto-
ympäristö tulee ottaa huomioon. 

Korpelan (2002a3) mukaan esteettömyyden ja perinteisen käytettävyyden ero on se, että 
käytettävyys pyrkii tarkastelemaan tuotetta tai palvelua sen tyypillisessä käytössä, kun taas 
esteettömyys huomioi erilaiset käyttötavat. Esteettömyyden arviointi onkin pohjimmiltaan 
tuotteen joustavuuden arviointia, eli soveltuuko tuote hyvin erilaisten ihmisten käytettäväksi 
erilaisissa olosuhteissa. 

Kun nykyinen väestö ikääntyy, tietokoneen käyttöön tottuneiden ikääntyneiden käyttäjien 
määrä kasvaa. Tietokoneen käyttöön tottuneet ikäpolvet eivät ole valmiita luopumaan tieto-
koneen käytöstä vain sen vuoksi, että iän myötä aistit ja motoriikka heikkenevät. On kuitenkin 
mahdollista, että laajan ja paljon toiminnallisuutta sisältävän ohjelmiston käyttö on vaikeaa 
ikäihmiselle, vaikka hänen tietotekniset taitonsa olisivatkin hyvät. Tästä syystä olisikin 
kenties luovuttava ajatuksesta, että sama ohjelma sopii kaikille. (Hawthorn, 2002) 

Käytettävyyteen erityisryhmien näkökulmasta on kaksi eri lähestymistapaa: joko jokaisen eri-
laisen ryhmän tarpeisiin räätälöity tai kaikille sopiva toteutus. Ohjelmistojen tuotantoon 
räätälöinti sopii kenties paremmin. Hawthorn (2002), Dickinson ja muut (2002) sekä Sutcliffe 
ja muut (2003) suosittelevat esimerkiksi sähköposti- ja tekstinkäsittelyohjelmien optimointia 
kunkin erityisryhmän tarpeisiin sopiviksi. Vanderheiden (1990) puolestaan esittää, ettei aina 
ole kustannussyistä järkevää suunnitella jokaiselle erityisryhmälle omaa tuotetta vaan 
mieluummin tehdä yksi mahdollisimman monelle sopiva tuote. Esimerkiksi mikroaaltouunin 

                                                      
1 Esteettömyysopas, alasivu Termikysymys: esteettömyys, saavutettavuus, accessibility 
2 Esteettömyysopas, alasivu Esteettömyys: saavutettavuutta kaikille 
3 Esteettömyysopas, alasivu Esteettömyys ja "normaali" käytettävyys 
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näppäinten päälle voi liimata lisäosan, jossa on numerot sokeainkirjoituksella ja täten sama 
tuote soveltuu sekä näkövammaisille että näkeville. 

Kaikille sopiva suunnittelu toimii paremmin www-ympäristössä, sillä ainakin teoriassa www-
sivujen skaalautuvuus tarjoaa mahdollisuuksia muokata kaikille yhteisestä sivusta kunkin 
käyttäjän tarpeisiin sopivan. Tämä saadaan aikaan käyttämällä erilaisia tyylitiedostoja. Todel-
lisuudessa yksi versio ei voi kuitenkaan palvella kaikkia. Esimerkiksi näkövamma ja oppimis-
vaikeudet vaatisivat kenties erilaisen asioiden esittämistavan, jolloin muutos tarvittaisiin sivun 
sisältöön, ei muotoiluun (Nielsen, 1996a). Toisaalta jokaiselle käyttäjäryhmälle on mahdo-
tonta tarjota juuri heidän tarpeisiinsa optimoitua versiota sivustosta, sillä useamman version 
ylläpitäminen on työlästä ja jää usein tekemättä. Myös näkövammaiset itse välttävät erillisiä 
tekstiversioita. Esimerkiksi Theofanosin ja Redishin (2003) tutkimuksissa vain kaksi kuu-
destatoista näkövammaisesta halusi käyttää www-sivuston tekstiversiota, sillä heidän mieles-
tään oli tarpeetonta ylläpitää kahta erillistä versiota, kun yksi esteetön versio kelpaisi hyvin. 

Lainsäädännöllä voidaan edesauttaa esteettömyyden saavuttamista. Esimerkiksi Yhdysvallois-
sa on määrätty laissa, että julkisen sektorin tulee noudattaa esteettömyyttä muun muassa verk-
kosivuillaan (USA, 2004). Laissa on tarkasti määritelty vaatimukset, jotka sivun tulee täyttää. 
Esimerkiksi kuville ja videoille on määriteltävä tekstivastineet, kehykset on nimettävä kuvaa-
vasti ja sivun tulee toimia ilman tyylitiedostoakin. EU:ssa on myös aloitettu eEurope-hanke, 
joka kannustaa esteettömyyden huomioonottamiseen. Suomessa aiheeseen viitataan lain-
säädännössä, mutta lakiin ei kuitenkaan ole muotoiltu täsmällisiä vaatimuksia. (Arlainstituutti, 
2003) Muiden maiden lainsäädännöstä saa tietoa WAI:n sivuilta1.  

Vaikka esteettömyyden huomioonottamista ei vielä vaadita lainsäädännössä, esteettömyyden 
arviointiin tarkoitettuja listoja on tehty myös suomeksi. Tällaisia standardointiin pyrkiviä 
ohjeistoja ovat esimerkiksi TIEKEn Esteettömyysopas (Korpela, 2002a) ja Näkövammaisten 
keskusliiton lista (NKL, 2004).  

Word Wide Web Consortium (W3C) on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä esteettömyy-
teen liittyvää ohjeistusta, tarkistuslistoja ja työkaluja. Konsortio ylläpitää Web Accessibility 
Initiative (WAI, 2004) –sivuja, joista löytyy paljon tietoa esteettömyydestä. Siellä on esimer-
kiksi ohjeita esteettömien sivujen suunnitteluun ja toteutukseen, sekä kolmiportainen sivujen 
esteettömyyden arviointijärjestelmä Checklist for Web Content Accessibility Guidelines 
(WCAG, 1999). WCAG-listasta on tehty suomennos (JUHTA, 2004). 

16.3. Esteettömyyden hyödyt 
Tietokoneesta on monenlaista apua vammaiselle. Sähköinen asiointi voi korvata hankalan 
virastoissa asioinnin. Myös lukeminen ja kirjoittaminen voivat olla tietokoneella helpompia 
kuin lukeminen paperilta tai käsin kirjoittaminen. Siksi tietokoneen käyttö tulisi tehdä 
vammaiselle mahdollisimman helpoksi, eikä luoda turhia esteitä esimerkiksi www-sivuille. 

Monelle vammaiselle tietokoneen käyttö tarkoittaa riippumattomuutta avustajasta ja siten 
tunnetta oman elämän hallinnasta. Näkövammainen voi tietokoneen avulla lukea itse sellais-
takin materiaalia, joka ei ole suoraan pistekirjoitus- tai äänikirjana. Kuulovammainen tarvitsee 
usein tulkin virastossa asioidessaan, mutta sähköpostitse asioita voi hoitaa samaan tapaan kuin 
kuulevat hoitavat puhelimitse. Liikunta- ja näkövammaiselle ulkomaailmassa on paljon 
fyysisiä esteitä, jolloin tarvitaan avustajan apua ulkona liikkuessa. Siksi on helpompi täyttää 
lomake verkossa. 

Tekstin lukeminen voi olla tietokoneen avulla helpompaa kuin lukeminen paperilta. Lukemis-
ta helpottaa tekstin hyvä muunneltavuus, mikä auttaa erottamaan kirjaimet toisistaan ja 
helpottaa siten heikkonäköisen tai lukihäiriöisen lukemista: tekstin leveyttä, kirjasimen kokoa, 
rivinväliä ja kirjainten etäisyyttä toisistaan voi muuttaa helposti. Tosin www-sivulla kirja-

                                                      
1 http://www.w3.org/WAI/References/Policy, Policies Relating to Web Accessibility 
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simen koko saattaa ollakin tiukasti määritelty. Tätä ongelmaa ja sen ratkaisua käsitellään 
tarkemmin kohdassa 16.7, jossa annetaan www-sivujen suunnitteluohjeita. 

Jos sormien käyttäminen on vaikeaa tai mahdotonta, käsin kirjoittaminen ei välttämättä ole 
mahdollista. Tietokoneen avulla kirjoittaminen voi silti onnistua. Lukihäiriöistä puolestaan 
auttavat kirjainten kuvat näppäimistössä, sillä silloin ei tarvitse muistella, miten tietty kirjain 
kirjoitetaan (Sutcliffe et al., 2003). Tietokone mahdollistaa myös automaattisen kielen 
tarkistuksen, mistä on apua henkilöille, joilla on oppimisvaikeuksia tai lukihäiriö. Siitä on 
apua myös niille, jotka kirjoittavat tekstiä vieraalla kielellä – esimerkiksi maahanmuuttajille ja 
kuulovammaisille. On hyvä huomata, että kuulovammaiset joutuvat kirjoittaessaan käyttä-
mään vierasta kieltä, sillä viittomakieli on heidän äidinkielensä.  

Ihmisen vamma ei ole ainoa tekijä luokitella hänet tiettyyn ryhmään kuuluvaksi. Esimerkiksi 
25-vuotias näkövammainen parisuhteessa elävä nainen kuuluu myös parisuhteessa elävien 
nuorten naisten ryhmään ja 20–30-vuotiaiden kuluttajien ryhmään. Myös hän etsii Internetistä 
viihdyttävää lukemista tai haluaa tehdä ostoksia helposti. Erityisryhmiin kuuluvia käyttäjiä ei 
siksi pitäisi käsitellä vain erityisryhmiin kuuluvina, vaan tiedostaa heidän osuutensa esimer-
kiksi kuluttajina ja maksavina asiakkaina. Lisää perusteluja löytyy Esteettömyysesitteestä 1. 

WWW-sivuja tehdessä tulisi pitää mielessä, ettei ole sivun tekijän tehtävä päättää, millaisille 
ryhmille sivusto on tarkoitettu. Sivuilla vierailevan tulee itse voida harkita, kiinnostaako aihe 
vai ei; esimerkiksi näkövammaisella tulisi olla oikeus lukea kuvataideyhdistyksen sivuja. 
Yritys voi viestittää esteettömillä www-sivuillaan, että se haluaa palvella kaikkia potentiaa-
lisia asiakkaitaan parhaalla mahdollisella tavalla. 

Esteettömyys ei useinkaan vaadi erikoisratkaisuja, vaan ainoastaan hyvien suunnitteluperi-
aatteiden noudattamista. Monet esteettömyyteen pyrkivät parannukset vaikuttavat yleisem-
minkin esimerkiksi www-sivuston laatuun ja parantavat sivuston käytettävyyttä kaikkien 
käyttäjäryhmien kannalta. Esimerkiksi tarkoin valitut kuvat, tiivis asiasisältö ja huoliteltu kieli 
luovat viimeistellyn vaikutelman. Huolella kirjoitettua tekstiä on paitsi miellyttävää lukea 
ruudulta, se myös kuulostaa hyvältä ääneen luettuna. (Korpela, 2002a) 

Hakukoneet analysoivat sivuja sekä niiden tekstisisällön että kuvien alt-tekstien perusteella. 
Useimmat hakukoneet näyttävät hakutuloslistassa sivun tiivistelmänä lyhyitä tekstipätkiä 
hakusanan sisältävistä lauseista. Tällöin tiivistä ja selkeää asiaa sisältävä sivu erottuu eduk-
seen listauksessa ja esteettömyyden parantaminen parantaa kaiken kaikkiaan sivujen näky-
vyyttä verkossa. (Korpela, 2002a2) 

16.4. Joitakin erityisryhmiä 
Suunnittelemalla esteettömiä sovelluksia suunnittelija pyrkii ottamaan huomioon 

 näkövammaiset,   
 kuulovammaiset, 
 erilaiset oppimisvaikeudet, kehitysvammat ja muut kognitiiviset häiriöt, 
 eriasteiset liikuntavammat, 
 ikäihmiset, 
 eri-ikäiset lapset, 
 maahanmuuttajat, 
 pienten laitteiden käyttäjät, ja 
 tekniset rajoitukset, kuten näytön matalan resoluution tai hitaan Internet-yhteyden sekä 

erilaiset toimintaympäristöt (esim. melu ja muut häiritsevät tekijät). 

                                                      
1 http://www.tieke.fi/standardointi.nsf/, Esteettömyys, alasivu Esteettömyysesite 
2 Esteettömyysopas, alasivu Perusteluja esteettömyydelle 
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Erityisryhmien tietokoneen käyttöä leimaa se, että kahta samanlaista käyttäjää ei ole. Tällai-
selle joukolle suunnitteleminen on haastava tehtävä, mutta todettakoon myös, että yksi paran-
nus voi auttaa monia eri tavoin vammautuneita. Myös erilaisilla vammaisryhmillä ja kannet-
tavien laitteiden käyttäjillä on paljon yhteistä, esimerkiksi putkinäköisen näkökenttä voi olla 
yhtä kapea kuin pienen laitteen näyttöruutu. Samoin hienomotoriikan puute kädessä vastaa 
tilannetta, jossa kannettavaa tietokonetta käytetään liikkuvassa kulkuneuvossa ilman hiirtä. 
Myös avaruusteknologian tutkimus hyötyy erityisryhmien käyttöliittymätutkimuksesta, sillä 
paksu avaruuspuku heikentää hienomotoriikkaa eikä pienten nappuloiden paineleminen 
onnistu. (Gilman, 2004) 

Käyttäjillä saattaa olla yleisemminkin ongelmia tietokoneen käytössä, esimerkiksi työpöytä-
metaforan tai hakemistorakenteen ymmärtämisessä (Hawthorn, 2002; Sutcliffe et al., 2003). 
Hiiren käyttökin on monimutkaista: sillä voi maalata alueita, klikata kerran, klikata kahdesti, 
siirtää tekstissä kursorin toiseen paikkaan tai tehdä valintoja valikosta. Valikoista valitsemi-
nen on yleisesti ottaen monille käyttäjille haastavaa; erityisesti vaikeudet tulevat ilmi hierark-
kisissa valikoissa, jotka vaativat kädeltä tarkkaa koordinaatiota. Mukautuvat valikot tuovat 
motoristen ongelmien lisäksi mahdollisia lisäongelmia piilottamalla osan toiminnoista, jolloin 
halutun toiminnon löytäminen voi olla vaikeaa. Raahaa ja pudota (drag and drop) -toiminto 
vaatii myös tarkkaa motoriikkaa. 

Seuraavassa käsitellään muutamia yleisiä vammoja ja rajoitteita, jotta palvelun toteuttajalle tai 
arvioijalle muodostuisi kuva siitä, millaisia vaikeuksia käyttäjillä voi olla. Ratkaisuja näihin 
vaikeuksiin kuvataan kohdassa 16.5. 

16.4.1. Näkövammat 
Kaikki näkövammaiset eivät ole täysin sokeita, vaan näkökyky saattaa olla osittainen ja auttaa 
esimerkiksi liikkumisessa. Keskeisen näön puuttuminen estää pienen tekstin lukemisen, sillä 
keskellä sijaitseva pieni tarkan näön alue on sumea. Tietokoneen näytöllä olevaa tekstiä on 
suurennettava, jotta tekstiä voisi lukea hyödyntäen näkökentän reunojen näkökykyä, jossa 
kohteet eivät ole tarkkoja. Putkinäköisen eli ääreisnäön menettäneen henkilön näkökentän 
ulkopuolelle jää paljon asioita ja esimerkiksi ulkona liikkuminen on vaikeaa. Näkökentän 
keskellä olevat asiat sen sijaan erottuvat selvästi ja pienenkin tekstin lukeminen on helppoa, 
joten tietokoneen näytöllä oleva teksti saa olla pientäkin. (Retinis-yhdistys ry, 2004) Monelle 
näkövammaiselle hiiren käyttö on mahdotonta, jolloin tietokonetta ohjataan näppäimistön 
avulla. Lisäksi on olemassa erilaisia värien havaitsemiseen liittyviä näkövammoja, jolloin 
vain värein korostettu tietosisältö jää käyttäjältä huomaamatta. Verkkosivuilla1 olevat demon-
straatiot värisokeuden eri muodoista havainnollistavat asiaa.   

16.4.2. Kognitiiviset vaikeudet 
Kognitiivisten vaikeuksien  kirjo on laaja. Kognitiivisiin vaikeuksiin lukeutuvat erilaiset oppi-
misvaikeudet, tilan hahmotukseen, keskittymis- tai suunnittelukyyn liittyvät vaikeudet sekä 
puhutun tai kirjoitetun kielen tuottamiseen tai ymmärtämiseen liittyvät vaikeudet. Vaikeudet 
voivat olla hyvin eriasteisia – esimerkiksi Sutcliffe ja muut (2003) kuvaavat havainnollisesti 
testikäyttäjiensä kognitiivisia vaikeuksia. Myös lukihäiriöön  voi liittyä lieviä lyhytkestoisen 
muistin häiriöitä, jotka ilmenevät muun muassa siten, että lukihäiriöinen ei muista, missä 
kohdassa käyttöliittymää tiettyyn toimintoon liittyvä painike on. Myös ihmisten erilaiset tavat 
oppia otetaan liian harvoin huomioon esimerkiksi verkko-opetusmateriaalia laadittaessa. Joku 
oppii parhaiten lukemalla, toinen kuuntelemalla, kolmas muistaa hyvin kuvallisen materiaalin, 
neljäs haluaa oppia tekemällä itse käsillään ja kokeilemalla (Illinois Online Network, 2003). 
Kognitiiviset vaikeudet vaikuttavat siis esimerkiksi www-sivuston rakenteen hahmottamiseen, 
sivustolla navigointiin, lukemiseen ja oppimiseen.  

                                                      
1 Colorblind Web Page Filter: http://colorfilter.wickline.org/, Vischeck: http://www.vischeck.com/ 
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16.4.3. Lukihäiriö 
Dysleksia eli lukihäiriö -nimitys tarkoittaa lieviä lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksia 
henkilöillä, joiden älykkyys on normaali. Lukihäiriöisen lukeminen on hidasta ja itse luetun 
tekstin ymmärtäminen on vaikeaa, vaikka sama teksti toisen lukemana on täysin ymmärret-
tävä, joten ruudunlukijasta voi olla hyötyä. Lukihäiriöisille kirjainten tunnistaminen ja erotta-
minen toisistaan saattaa olla vaikeaa, erityisesti käsin kirjoitetussa tekstissä. Kaksoiskonso-
nantit ja -vokaalit voivat myös aiheuttaa vaikeuksia. Edelleen ääntämykseltään tai muodoltaan 
samanlaiset kirjaimet tai sanat voivat mennä sekaisin (b-p, t-d, k-g, i-e, nk-ng; b-d, p-q, 6-9; 
ambitious-ambiguous). (Dickinson et al., 2002; Kallion kirjaston Lukinurkka, 2004) Silmän 
heikko koordinaatio vaikeuttaa katseen siirtämistä seuraavalle riville, tai jos katse siirtyy pois 
paperista, on vaikea löytää takaisin siihen kohtaan, mihin lukeminen jäi. Myös silmän ja 
käden yhteiskoordinaatio saattaa tuottaa vaikeuksia. Lukihäiriö voi myös ilmetä ’visuaalisena 
epämukavuutena’ (Dickinson et al., 2002): kirjaimet voivat tuntua hyppivän paperilla, ne 
voivat ovat epäselviä tai toisiinsa liimautuneita. Kirjasimen suurentaminen voi tällöin 
helpottaa kirjainten erottumista toisistaan.   

16.4.4. Ikäihmiset 
Ikääntyneistä käyttäjistä tuskin myöskään löytyy kahta samanlaista. Iän myötä näkö ja käsien 
motoriikka heikkenevät, oppiminen hidastuu ja saattaa esiintyä muistivaikeuksia. Uuden 
käyttöliittymän toimintojen oppiminen ja hiiren käyttö voi siis olla työlästä. Myös silmien 
motoriikka heikkenee. Silloin halutun toiminnon löytäminen näytöltä vaikeutuu, etenkin jos 
näytöllä on paljon käyttöliittymäelementtejä. Myös kirjasimen suurentaminen on usein 
tarpeen. (Hawthorn, 2002)  

16.5. Apuvälineitä ja -keinoja 
Erityisryhmiä varten on kehitetty apuvälineitä   ja ohjelmia, jotka helpottavat tietokoneen 
käyttöä, esimerkiksi suurennusohjelma tai ruudunlukija. Myös Microsoft Windows® sisältää 
monia esteettömyyttä parantavia ominaisuuksia. Hawthornin (2002) mukaan ne on kuitenkin 
piilotettu niin, ettei edes tavallinen saati rajoittunut käyttäjä löydä niitä ja osaa säätää ase-
tuksia itselleen sopiviksi. Theofanos ja Redish (2003) ovat huomanneet, että harva muokkaa 
myöskään ruudunlukijan asetuksia, useimmat käyttäjät tarkistavat vain puhesynteesin äänen ja 
nopeuden.  

16.5.1. Ruudunlukija  
Ruudunlukija on ohjelma, joka lukee puhesynteesillä näytön sisältämät yksityiskohdat, kuten 
valikkoalkiot ja painikkeet tai ikkunasta toiseen siirryttäessä aktiivisen ikkunan otsikkorivin. 
Ruudunlukija toimii yhdessä Internet-selaimen kanssa ja lukee www-sivun tekstin ja ilmaisee 
tekstin sisältämät linkit ja otsikot. Taulukoiden esittäminen on kuitenkin ruudunlukijalla 
haastavaa, sillä taulukon sisältämä informaatio on muutettava lineaariseen muotoon: taulukon 
solut luetaan peräkkäin. Puhesynteesiä paljon kuuntelevat ihmiset ovat hyvin tottuneita 
synteesiin ja puhenopeus onkin usein säädetty äärimmilleen, sillä se nopeuttaa pitkän tekstin 
lukemista. Ruudunlukijan toimintaa käsitellään tarkemmin kohdassa 16.6. ja liitteissä. 

16.5.2. Pistekirjoitusnäyttö eli braille 
Pistekirjoitusnäyttö on erillinen laite, joka tuottaa näytön tekstistä pistekirjoitusta rivi 
kerrallaan (40–80 merkkiä). Yleensä pistekirjoitusnäyttö on sijoitettu näppäimistön alalaitaan. 
Toisin kuin ruudunlukijasta, siitä on hyötyä näkövammaiselle, jolla on myös kuulon vamma. 
Myös näkövammaiselle ohjelmoijalle pistekirjoitusnäyttö on ruudunlukijaa miellyttävämpi 
vaihtoehto.  
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16.5.3. Suurennustyökalu 
Suurennustyökalusta on hyötyä heikkonäköiselle ja keskeisen näön menettäneelle. Tekstiä 
voidaan suurentaa tavallisen sovelluksen sisällä kirjasinkokoa kasvattamalla, erillisellä 
suurennusohjelmalla (esim. Windowsin Magnifier) tai laitteella, joka asennetaan kuvaruudun 
päälle ja joka suurentaa koko kuvaruudun sisällön. 

16.5.4. Muita apukeinoja 
Motorisesti vammautuneelle monimutkaisten näppäinyhdistelmien käyttö voi olla mahdotonta 
(esim. ctrl-alt-del tai shift- eli vaihtonäppäimen käyttö). Ongelmaan auttaa se, että näppäin-
yhdistelmät voi syöttää painamalla yhtä näppäintä kerrallaan, esimerkiksi StickyKeys-ominai-
suuden avulla (Vanderheiden, 1990). Microsoft Word® lisää nykyään isot kirjaimet automaat-
tisesti aina pisteen jälkeen, mikä vähentää näppäinten samanaikaisen painamisen tarvetta.  

Myös hiiren käyttö tai ainakin kohdistaminen pienelle alueelle saattaa olla mahdotonta moto-
risesti vammautuneelle. MouseKeys-niminen ominaisuus mahdollistaa hiiren kursorin liikut-
telun näppäimistön nuolinäppäimillä (Vanderheiden, 1990). StickyKeys ja MouseKeys löyty-
vät uusimmista Windows-versioista1. Jos käsien käyttö ei ole lainkaan mahdollista, voidaan 
hyödyntää käyttäjän puhetta tunnistavaa saneluohjelmaa. Tietokonetta voi myös ohjata 
erillisellä apuvälineellä, esimerkiksi päällä tai suulla käytettävällä osoitustikulla tai katseen-
seurantalaitteiston avulla (Brown, 1992; Majaranta & Räihä, 2002). 

Jos kirjoittaessa tulee paljon tahattomia virhenäppäilyjä, iso osa ajasta kuluu kirjoitusvirhei-
den korjaamiseen. Virhenäppäilyjä voidaan kuitenkin vähentää ohjelmallisesti (Brown, 1992): 
Windowsin helppokäyttötoiminnot mahdollistavat näppäimistön ja hiiren herkkyyden säätä-
misen, esimerkiksi kauanko näppäintä täytyy pitää pohjassa ennen kuin painallus tuottaa 
kirjaimen. Kirjoittaessa voidaan myös käyttää täydennysohjelmaa, joka ehdottaa sanoja kun 
muutama kirjain on kirjoitettu; sana on helpompi valita listasta selaamalla kuin kirjoittamalla 
se kirjain kerrallaan.  

Tekstinkäsittelyohjelman automaattinen kirjoitusvirheiden tarkistus ja korjaus auttaa koordi-
naatiohäiriöistä kärsivää, lukihäiriöistä tai vieraalla kielellä kirjoittavaa. Lukihäiriöiselle on 
tärkeää, että kielentarkistuksen saa helposti päälle ja pois, sillä korjaustoiminto häiritsee 
keskittymistä tekstiä kirjoitettaessa. Tietokoneen ruudulle on mahdollista myös saada apu-
viiva, joka kertoo millä rivillä tekstissä mennään. Tämä auttaa esimerkiksi keskittymis-
häiriöistä pysymään tehtävässä tai lukihäiriöistä löytämään uuden rivin tekstiä lukiessa. 

16.6. Ruudunlukijan toiminta 
Lukiessaan webbisivua näkövammainen on aivan yhtä kärsimätön kuin näkeväkin. Näkevä 
lukee silmäilevästi: katse hyppii nopeasti, lukija vilkaisee esimerkiksi otsikoita ja tekee pää-
töksen tekstin kiinnostavuudesta niiden perusteella. Välillä tekstiä luetaan nopeasti ja hieman 
huolimattomasti, välillä hitaasti ja tarkasti. (Brown, 1992) Näkövammainen toimii samoin, 
mutta vain kuulonsa varassa. Näkövammainen listaa www-sivulta otsikoita ja linkkejä 
saadakseen yleissilmäyksen sivusta. Hätäinen kuuntelija ei välttämättä kuuntele koko linkki-
tekstiä, vaan päättää linkkisanan alusta tai parista sanasta, kannattaako linkkiä seurata. Jos 
kappaleen alku ei vaikuta mielenkiintoiselta, hän hyppää seuraavaan kappaleeseen tai ei lue 
sivua ollenkaan. (Theofanos & Redish, 2003)  

Ruudunlukijoita on olemassa monia, laaja lista löytyy W3C:n WAI-sivuilta. Tässä käsitellään 
lyhyesti Narrator ja Jaws -nimisiä ohjelmia, sillä niihin on olemassa tuki suomen kielelle ja ne 
ovat helposti saatavissa esimerkiksi sivujen testausta varten. Theofanos ja Redish (2003) 
mainitsevat, että Jaws on yleisimmin käytetty ruudunlukija Yhdysvalloissa ja Windows Eyes 

                                                      
1 Ohjauspaneeli – Helppokäyttötoiminnon asetukset – Näppäimistö ja hiiri 
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Kuva 1: Yksinkertainen HTML-sivu. 

toisiksi yleisin. Eri ruudunlukijat toimivat eri tavoin, joten tietylle ruudunlukijalle optimoituja 
ratkaisuja sivujen toteutuksessa tulee välttää.  

Narrator löytyy ainakin Windows 2000 ja Windows XP -käyttöjärjestelmistä1. Narratorilla voi 
lukea heti englanninkielistä tekstiä, sillä mukana tulee Microsoftin puhesynteesi, ja esimer-
kiksi suomalaisen Mikropuhe2-puhesynteesin liittäminen Narratoriin on mahdollista.  

Vaikka Narrator ajaakin asiansa Windows-ohjelmien välillä navigoitaessa, se ei ole erityisen 
toimiva www-sivuja luettaessa: rinnakkaiset tekstipalstat tuottavat ongelmia ja ankkurin-
linkkejä seuratessa Narrator ei osaa jatkaa sivun lukemista siitä, mihin ankkuri toi, vaan koko 
sivu on luettava uudelleen. Sarkain-näppäimellä selattaessa Narrator ei myöskään lue kuva-
linkkien alt-tekstejä, näissä kohdin se sanoo vain ”tab link”. Joskus myös tekstiin upotettujen 
linkkien lukeminen on ongelmallista.  

Jaws on Narratoria kehittyneempi ruudunlukija, jonka demoversion saa ilmaiseksi käyttöön3. 
Jawsissa on valmiiksi suomen kieltä osaava puhesynteesi, mutta myös Mikropuhe toimii 
Jawsin kanssa. Jaws osaa lukea rinnakkaiset tekstipalstat oikein. Se tarjoaa myös hyödyllisiä 
apukeinoja silmäilevään lukemiseen: sivusta voi saada yhteenvedon, jossa kerrotaan linkkien 

ja otsikoiden määrä sivulla. Linkit ja otsikot 
on mahdollista listata erilliseen ikkunaan, 
josta linkin voi valita kirjoittamalla 
muutama kirjain linkin nimen alusta.  

Jaws auttaa hahmottamaan tekstin rakennet-
ta. Kuvan 1 esittämän HTML-sivun Jaws 
lukee seuraavasti: ”heading level yksi ekan 
tason otsikko, list of kolme items, bullet link 
ekalinkki, bullet link tokalinkki, bullet link 
kolmaslinkki, list end”.  

Liitteessä 1 on monimutkaisempi www-sivu, 
jonka sisältö kuvataan liitteessä 4 luettuna 

Narrator- ja Jaws-ohjelmilla. Liitteissä 2 ja 3 on ohjeita suomenkielisen ruudunlukijan 
liittämiseksi Windows-ympäristöön.   

16.7. Ohjeita esteettömien WWW-sivujen tekemiseen 
Kirjallisuudessa on esitetty useita arviointi- ja muistilistoja esteettömän suunnittelun avuksi. 
Useimmat niistä toistavat samoja teemoja eri painotuksin. Listojen suuri määrä saattaa 
hämmentää, kun niistä pitäisi valita lista, jonka ohjeita seurata. Jokaisessa listassa on hyviä ja 
huonoja puolia. Esimerkiksi arvostettua ja kattavaa W3C:n WCAG-listaa on arvosteltu sen 
pituudesta (Sloan et al., 2000) ja tarkistuskohtien priorisointiperusteista (Korpela, 2002a4). 

Paitsi että listojen asiasisältö hieman vaihtelee, listoja käytetään myös kahteen eri tarkoi-
tukseen: suunnitteluun ja arviointiin. Osa listoista onkin kirjoitettu ohjeiden (guideline) muo-
toon, osa on tarkistuslistan (heuristic list) tyyppisiä. Tarkistuslistojakin on kahdenlaisia, koke-
neille ja kokemattomille esteettömyyden arvioijille suunnattuja. Jotkut listat pyrkivät mahdol-
lisimman tiiviiseen esitystapaan, jolloin ne toimivat lähinnä muistin tukena kokeneelle 
arvioijalle, mutta eivät sovellu kokemattomalle arvioijalle kovin hyvin. Laajempi lista sisältää 
saman teeman alla useita tarkistuskohtia, jolloin listasta tulee pitempi. Ohjeiden suurta määrää 
on pyritty hallitsemaan laittamalla tarkistuskohdat tärkeysjärjestykseen. Jotta www-suunnit-
telija olisi motivoitunut ottamaan esteettömyyden huomioon, listan tulisi myös sisältää tausta-

                                                      
1 Ohjelmat – Apuohjelmat – Helppokäyttötoiminnot, Programs – Accessories – Accessibility  
2 www.mikropuhe.com 
3 www.hj.com, etsi esimerkiksi hakusanalla download Jaws 
4 Esteettömyysopas, alasivut Miksi tämä opas tehtiin; painotuksista 
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tietoa erityisryhmien tietokoneen ja Internetin käytöstä. Korpela (2002a1) huomauttaa, että 
ilman taustatietoa on esimerkiksi vaikea kirjoittaa hyvää alt-tekstiä. 

Monien suunnittelua tukevien listojen puutteena tuntuu olevan, etteivät ne puhu samaa kieltä 
www-sivujen suunnittelijan kanssa. WWW-suunnittelija hahmottaa sivunsa pitkälti HTML-
elementtien mukaan, joten se olisi varmasti sivun tekijälle luontevin järjestys tutustua 
huomioon otettaviin asioihin. Sivun elementtien mukaan jäsennetystä listasta on myös helppo 
tarkistaa nopeasti mieltä askarruttava asia, esimerkiksi mitä pitää ottaa huomioon otsikoin-
nissa tai onko pitkä vai lyhyt linkkiteksti parempi.  

Tässä luvussa ei esitellä yksittäisiä tarkistuslistoja, vaan seuraavaan on koottu kohtia, jotka on 
poimittu eri listoista. Hyväksi havaittuja ohjeistuksia listataan asiantuntija-arviointia käsittele-
vässä kohdassa. Ohjeet on jaoteltu www-sivun elementtien mukaisesti. Ohjeiden perässä on 
viittaukset niihin ohjeisiin ja tarkistuslistoihin, joissa kyseisestä asiasta on maininta. Listoista 
on käytetty seuraavanlaisia lyhenteitä: 

IBM: Paddison ja Englefield (2003) 

NKL: Näkövammaistahojen testausohjeet verkkosivuille ja -palveluille (NKL, 2004) 

WCAG: W3 Consortiumin Web Content Accessibility Guidelines (WCAG, 1999) 

TIEKE: Korpela (2002a) 

T&R: Theofanos ja Redish (2003) 

16.7.1. Koko sivustoa koskevia asioita 
Huolehdi, että sivuston HTML on validia. Ruudunlukijat on rakennettu standardien varaan. 
Jos sivun HTML ei ole validia, ruudunlukija ei välttämättä pysty lukemaan sitä, joten validi 
HTML on ensimmäinen askel kohti esteettömyyttä. Validius tarkoittaa, että kirjoitetaan 
määritysten mukaista HTML:ää ja vältetään vanhentuneita piirteitä. HTML:n oikeellisuuden 
voi tarkistaa HTML-validaattorilla, joista esimerkkinä on Markup Validation service2.  

Validisuus tarkoittaa myös sitä, että käytetään oikeita HTML-merkintöjä oikeaan tarkoituk-
seen, jotta ruudunlukija osaa tulkita tekstin oikein. Esimerkiksi Jaws ilmoittaa otsikoista ja 
listoista: ”heading level 1 Eka otsikko”, mutta lihavoinnilla <b> merkityt otsikot jäävät 
ruudunlukijalta huomaamatta. Myös otsikkotasojen väärinkäyttö hämmentää käyttäjää, joka 
lukee sivuja ruudunlukijalla (Nielsen, 1996a). Joskus näkee käytettävän vain otsikoita h2 ja 
h3, kun h1-otsikon kirjasinkoko on oletusarvoisena liian suuri.  Otsikon koon voi määritellä 
haluamakseen tyylitiedostolla. Samoin marginaalit voi määritellä tyylitiedostoon. Tekstin 
sisennystä ei saa tehdä quote-elementillä, joka on varattu lainausten esittämiseen. Lisää tietoa 
saa CSS-spesifikaatiosta3. (IBM 2; NKL 11, 12; T&R 23; WCAG 3, 11) 

Tee yksi esteetön versio. Usein ei ole tarpeen tuottaa erillistä tekstiversiota, varsinkin jos 
sivujen päivitys tehdään käsin. Vain jos kaikille yhteisen esteettömän version tekeminen ei 
onnistu, niin silloin erillinen versio on tarpeen. Kuittinen (2000) toteaa, että usein aikataulut 
ovat vaikeita käyttää niiden sisältämien rinnakkaisten elementtien vuoksi. Tietokantapohjai-
sissa ratkaisuissa erillisen version tuottaminen on helppoa. (T&R 9; WCAG  11) 

Merkitse sivulla käytetty kieli. Tulevaisuutta ajatellen olisi hyvä ilmoittaa sivulla käytetty 
kieli. Ruudunlukijoiden kehittyessä käytettävä puhesynteesi voidaan valita sivuston kielen 
mukaan. (Korpela, 2002a4) (WCAG  4) 

                                                      
1 Esteettömyysopas, alasivu Miksi tämä pohdinta 
2 http://validator.w3.org/ 
3 http://www.w3.org/Style/CSS/#specs 
4 Esteettömyysopas, alasivu Kielen merkkaaminen: lang 
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Tarjoa materiaalikokonaisuus ladattavana pakettina. Joskus on hyödyllistä tarjota koko sivu 
yhtenä ladattavana pakettina (esimerkiksi opetusmateriaali tai muu kokonaisuus). Tästä 
hyötyvät kaikki, joille lukeminen on hidasta tai Internet-yhteys on hidas ja kallis. Aineistoon 
voi lataamisen jälkeen tutustua rauhassa omalla koneellaan. (WCAG  13) 

16.7.2. Rakenne ja navigointi 
Jaa sivut selkeisiin kokonaisuuksiin ja tarjoa navigointimahdollisuus näiden osien välillä. 
WWW:ssä kannattaa suosia lyhyitä sivuja. Pitkät sivut tulisi jakaa väliotsikoilla osiin ja 
tarjota ankkurilinkit kuhunkin alaotsikkoon. Näin näkövammaisen ei tarvitse kuunnella koko 
sivua, vaan voi hypätä suoraan kiinnostavaan kohtaan. Väliotsikoiden ja listarakenteiden 
käyttäminen tuo sivun sisältöön ryhtiä ja parantaa sen hahmottamista. (TIEKE 1; T&R 1, 20). 

Luo yhtenäinen ulkoasu ja turvaa helppo navigointi. Nielsenin (1996a) mukaan www-sivujen 
suunnittelijat ovat yleensä nuoria, älykkäitä ja keskimääräistä parempia tilan hahmottamista 
vaativissa tehtävissä. Voidaan siis olettaa, että useimmilla käyttäjillä on enemmän vaikeuksia 
tilan ja rakenteiden hahmottamisessa ja muistamisessa kuin sivujen suunnittelijoilla. Siten 
sivuilla navigointi voi tuntua vaikealta sivuston loppukäyttäjille. Sivuston rakenteen ja eri 
osioiden nimeämisen suunnitteluun kannattaakin käyttää riittävästi aikaa. Sivujen yhtenäinen 
ulkoasu ja yksinkertainen navigointi tukevat kaikkien käyttäjäryhmien webin käyttöä. 
Jokaisella sivulla tulisi esimerkiksi olla linkki pääsivulle. Sivukartta ja hakutoiminto auttavat 
niitä käyttäjiä, jotka etsivät jotakin tiettyä tietoa. (IBM 2; T&R 4; WCAG 13, 14)  

Tarjoa mahdollisuus hypätä navigointilinkkien yli. Sivun yläreunassa tai vasemmassa 
reunassa on tavallisesti sivustolla liikkumiseen liittyviä linkkejä (ns. vakionavigointi). Näkevä 
ei lue niitä joka sivulla uudestaan, mutta ruudunlukija lukee, ellei sivun tekijä ole tarjonnut 
ankkurilinkkiä niiden yli hyppäämiseen. Huomaamaton tapa tehdä tämä on lisätä sivun alkuun 
0x0 -kokoinen kuva, joka on linkki tekstin alussa olevaan ankkuriin. Kuvan alt-tekstiksi 
kannattaa kirjoittaa esimerkiksi ”siirry sisällön alkuun” eikä ”ohita navigointi”, sillä 
navigointi-sana on turhaa slangia (Theofanos & Redish, 2003). Tosin Hullin (2004) mukaan 
navigointilinkkien yli hyppäämisen mahdollistavan linkin ei pitäisi olla piilossa. Hänen 
mukaansa navigoinnin sivuuttaminen olisi hyödyllistä myös motorisesti vammaisille. (IBM 2; 
NKL 5; TIEKE 15; T&R 10; WCAG  13) 

16.7.3. Muotoilu ja asettelu 
Varmista sivun skaalautuvuus. Tarkoituksena on, että sivusto sopisi mahdollisimman monelle 
käyttäjälle ja päätelaitteelle jo sellaisenaan. Siksi sivun tulee olla skaalautuva, eikä käyttäjää 
tule pakottaa katsomaan sivua tietyllä selaimella tai tietyllä resoluutiolla. Esimerkiksi taulu-
kon leveyden määrittämisessä tulee käyttää suhteellisia arvoja (prosentteina selainikkunan 
koosta) ja välttää absoluuttisten arvojen käyttämistä. Lisäksi tulee tukea käyttäjän omia 
räätälöintimahdollisuuksia, esimerkiksi oman tyylitiedoston käyttöä ja tekstin koon säätämistä 
selaimen valinnoista. Lisää tietoa saa CSS-spesifikaatiosta. (IBM 3; TIEKE 21; WCAG 3, 9) 

Erota tyylitiedoston avulla webbisivun sisältö ja muotoilu toisistaan. Tyylitiedoston avulla 
jokainen käyttäjä voi muokata sivun ulkoasun itselleen sopivaksi. Erityisesti sivuston värit ja 
fontin koko ovat tyypillisiä muunneltavia asioita. Käyttäjä voi saada sivun paremmin itselleen 
sopivaksi selaimen asetuksia muokkaamalla tai käyttämällä omalla koneellaan sijaitsevaa 
tyylitiedostoa. Selaimet voivat kuitenkin tuoda rajoituksia omien tyylitiedostojen käyttöön, 
esim. Internet Explorer-selaimessa sivustoon liittyvän tyylitiedoston huomioimatta jättäminen 

ei onnistu. Lisäksi on vaikeaa 
ohittaa sivustolla käytetyn tyy-
litiedoston asetukset. Omassa 
tyylitiedostossa ohittaminen on-
nistuu tärkeyssäännöllä 
!important (kuva 2). (WCAG 3) 

 

body { font-family: Arial; 
   background-color: white ! important ; 
   color: black ! important ; 
   margin-left: 5%; margin-right: 10%; } 
Kuva 2: Pakotetut tyylimääritykset tyylitiedostossa. 
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Älä käytä pelkkiä värejä korostamaan tärkeitä asioita. Värisokea ei erota tiettyjä värejä 
toisistaan, esimerkiksi punavihersokealle punaisen ja vihreän erottaminen on vaikeaa. Värejä 
ei tulisi siksi käyttää yksinään korostamaan tärkeitä kohtia, vaan painotuksen tulisi selvitä 
myös tekstisisällöstä. (IBM 6; NKL 4; TIEKE 20; WCAG 2) 

Valitse tekstille ja taustalle riittävä kontrasti.  Myös kuvien valinnassa riittävä kontrasti tulee 
ottaa huomioon. Riittävä kontrasti takaa, että sivu on jo sellaisenaan sopiva mahdollisimman 
monelle. Oman tyylitiedoston avulla käyttäjä voi tarvittaessa määritellä itselleen sopivammat 
asetukset. Heikkonäköinen saattaa kaivata vielä voimakkaampaa kontrastia, esimerkiksi 
mustaa tekstiä valkoisella pohjalla tai mustaa taustaa ja valkoista tekstiä. Lukihäiriöinen 
saattaa kuitenkin haluta tavallista pienemmän kontrastin, sillä se estää jälkikuvien 
muodostumisen ja kirjainten ”hyppimisen”. (IBM 4, 6; NKL 4; WCAG 2) 

Valitse riittävän suuri oletuskirjasinkoko. Heikkonäköisten ja lukihäiriöisten kannalta on tär-
keää, että oletuskirjasinkoko on riittävän suuri. Käyttäjän tulisi lisäksi voida muuttaa kirjasin-
kokoa ilman että sivun asettelu (layout) hajoaa. Heikkonäköisistä ja lukihäiriöisistä poiketen 
putkinäköinen hyötyy tavallista pienemmästä kirjasinkoosta. Putkinäköisen näkökenttä on 
kapea ja tähän kapeaan näkökenttään tulisi mahtua mahdollisimman paljon tekstiä, jotta luke-
minen olisi sujuvaa eikä vaatisi pään kääntämistä edestakaisin. (IBM 4; NKL 4; TIEKE 17, 18, 19) 

Vältä tekstin palstoitusta. Ulkoasun muotoilemiseen voi käyttää taulukoita, mutta varoen. 
Kaikki ruudunlukijat eivät osaa lukea palstoitettua tekstiä, jossa tekstiä on taulukon kahdessa 
vierekkäisessä solussa. Näissä tilanteissa on vaarana, että ruudunlukija lukee sivua rivin 
kerrallaan (vrt. liitteet 1 ja 4 sekä kuva 3). Toinen havainnollistava esimerkki löytyy lähteestä 
(Korpela, 2002a1). Taulukko, jonka vierekkäisissä soluissa on esimerkiksi tekstiä ja kuva, 
kuulostaa puolestaan ymmärrettävältä myös ruudunlukijalla. (NKL 10; TIEKE 24; WCAG 5, 10) 

16.7.4. Tiedon esittämiseen tarkoitetut taulukot 
Helpota taulukon peräkkäistä esitystä. Taulukkomuotoisen tiedon hahmottaminen on ilman 
näköaistia vaikeaa: milloin siirrytään seuraavalle riville, ja mikä olikaan sarakkeen sisältä-
mien arvojen yksikkö? Jotta taulukko olisi mahdollisimman helppo ymmärtää myös ruudun-
lukijan lukemana, taulukon yksiköt tulisi kirjoittaa solujen sisään, siis esimerkiksi 5 km, ei 
pelkkä 5. Sarakkeiden otsikot merkitään th-elementillä ja table-elementin summary-määree-
seen voi kirjoittaa lyhyen kuvauksen taulukon sisällöstä. Taulukon yläpuolelle voi myös lisätä 
linkin tekstitiivistelmään. (IBM 2; NKL 10; WCAG 5) 

Huolellinen tutustuminen W3C:n HTML-spesifikaatioon kannattaa. Taulukoiden osalta se 
sisältää monta hyödyllistä ominaisuutta, joilla taulukoiden hahmottamista voi helpottaa2.   
Esimerkiksi taulukon solun sisällön tasaus on oletusarvoisesti vasemmalla ja ylä-ala-suun-
nassa keskellä. Keskelle tasaus aiheuttaa Narratorilla ongelmia. Se lukee kuvan 3 A-kohdassa 
olevan tekstin seuraavalla tavalla: ”Tämän solun teksti jakautuu Pieni esimerkki useammalle 
riville”. Kuvan 3 B-kohta puolestaan luetaan ”Pieni esimerkki Tämän solun teksti jakautuu 
useammalle riville”. 

Pystysuunnassa tekstin tasauksen 
arvoksi kannattaa siis muuttaa 
”top”, varsinkin jos jonkin solun 
sisältämä teksti jakautuu useam-
malle riville jollain näyttöase-
tuksella katsottaessa. 

                                                      
1 Esteettömyysopas, alasivu Palstoitus on ongelma 
2 HTML 4.01 –spesifikaation kohta 11.4 Table rendering by non-visual user agents sekä Bobbyn ohje: 
http://bobby.watchfire.com/bobby/html/en/gls/g250.html 

Pieni esimerkki Tämän solun teksti jakautuu 
useammalle riville 

Pieni esimerkki Tämän solun teksti jakautuu 
useammalle riville 

Kuva 3: Taulukkoesimerkki. 

A. 

B. 
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16.7.5. Multimedia ja kuvat 
Tarjoa kuvalle ja äänelle tekstivastine. Kuvallista materiaalia ovat kuvien lisäksi kaaviot, 
sovelmat (appletit), animaatiot, kuvakartat (imagemap), videot ja vastaavat. Joillakin sivuilla 
hyödynnetään myös ääntä. Kuvituksen ja äänen käyttäminen ei tee sivusta esteellistä – kuvista 
on päinvastoin hyötyä tietyille erityisryhmille, esimerkiksi lukemisen vaikeuksista kärsiville. 
Sivuja suunniteltaessa täytyy ottaa kuitenkin huomioon myös ne ryhmät, jotka eivät hyödy 
kuvien tai äänen käytöstä. Sivulla oleva liike vaikeuttaa lukihäiriöisen tai heikkonäköisen 
keskittymistä tekstiin, joten kaiken animaation keskeyttäminen pitäisi olla mahdollista. 
Lisäksi on huomioitava, että sivulla soivat äänet voivat häiritä ruudunlukijalla kuuntelemista. 
Kuvien tai äänimateriaalin sisältämä informaatio tulee tarjota myös tekstimuodossa, 
esimerkiksi videoon tulee lisätä tekstitys kuulovammaisia ja vieraskielisiä käyttäjiä varten. 
(IBM 1, 7; NKL 17; TIEKE 7, 23; WCAG 1, 7, 14) 
Kun kuvassa on informaatiosisältöä, alt-tekstiin tulisi kirjoittaa selitys siitä, mitä kuvassa on 
(NKL 14). Hyvä ohjesääntö voisi olla, että kuvittelee kuvailevansa kuvaa puhelimessa. Infor-
maatiota sisältäviä kuvia ovat myös symboliset kuvat, esimerkiksi nuoli ylös saattaa tarkoittaa 
linkkiä sivun alkuun. Näissä tapauksissa kuvan tarkoitus tulisi kirjoittaa alt-tekstiin, eli esi-
merkiksi ”sivun alkuun”, ei ”nuoli ylöspäin”. Myös kaavioille ja kuvaajille tulisi tarjota teksti-
muotoinen selitys. Siitä on hyötyä kaikille, joille kuvaajien tulkitseminen on vaikeaa. Ascii-
kuvat eli merkeistä koostuvat kuvat ovat verrattavissa muuhun kuvalliseen materiaaliin, joten 
niillekin tulisi tarjota selitysteksti ja mahdollisuus hypätä niiden yli. (NKL 10, 15; WCAG  13) 

Jätä koristekuvien alt-määre tyhjäksi. Näkövammaisen mielestä on turhauttavaa kuunnella 
koristekuvien kuvatekstejä, sillä sen tyyppisillä kuvilla ei ole informaatiosisältöä samassa 
mielessä kuin jotakin asiaa esittävällä kuvalla. Alt-määrettä ei silti saa jättää kokonaan pois: 
sen puuttuessa ruudunlukija saattaa yrittää lukea kuvatiedoston nimen. (NKL 16; T&R 2) 

Koristekuvan voi häivyttää taustalle määrittelemällä sen tyylitiedostoon taustakuvaksi (NKL 
16). Tosin taustakuvat voivat estää käyttäjää määrittelemästä haluttuja värejä sivuille. Esimer-
kiksi heikkonäköinen, joka haluaa mustaa tekstiä valkoiselle taustalle, voi joutua estämään 
kokonaan kuvien latauksen, jotta myöskään taustakuvat eivät lataudu. 

16.7.6. Otsikot ja linkit 
Valitse sivun sisältöä kuvaava otsikko (title-elementti). Sivun otsikko näkyy ikkunan otsikko-
palkissa ja kun sivun tallettaa kirjanmerkkeihin, sivun otsikko jää kirjanmerkin nimeksi. 
Lisäksi näkövammainen kuulee sivun otsikon selatessaan alt-tab -näppäinyhdistelmällä ikku-
nasta toiseen, jolloin asianmukainen nimeäminen helpottaa selausta huomattavasti. (NKL 1; 
TIEKE 2; WCAG 12, 14) 
Nimeä linkit lyhyesti ja kuvaavasti. Joillakin ruudunlukijoilla on mahdollista listata kaikki 
sivulla olevat otsikot tai linkit erilliseen ikkunaan ja selailla näitä nuolinäppäimillä tai siirtyä 
suoraan haluamaansa otsikkoon tai linkkiin kirjoittamalla nimen pari ensimmäistä kirjainta. 
Tyypillisesti näkövammainen päättelee linkkejä selatessaan jo linkkitekstin alun perusteella, 
onko linkki kiinnostava. Tämän vuoksi on tärkeää, että avainsanat esiintyvät otsikon tai linkin 
alussa. Moni linkki ei saisi alkaa samalla sanalla, sillä silloin linkkien valitseminen pikanäp-
päilyillä on vaikeaa. Myös samannimisiä linkkejä samalla sivulla tulisi välttää. (NKL 6; TIEKE 3, 
4, 27; T&R 1, 12, 13, 24; WCAG 13) 
Näkeville kysymysmuotoiset otsikot toimivat hyvin, mutta näkövammaiselle haittapuolena 
on, etteivät ne ala avainsanalla. Kompromissina Theofanos ja Redish (2003) ehdottavat, että 
kysymysmuotoisiin otsikoihin tulisi lisätä avainsana ennen kysymystä, esimerkiksi ”Luku-
taito: mitä se on?” ”Vapaaehtoistyö: miten voin osallistua ...” (T&R 14) 

On ymmärrettävää, että linkkejä listatessaan tai selatessaan näkövammainen ei tahdo käyttää 
ylimääräistä aikaa liian pitkien linkin nimien kuunteluun. Linkin nimeksi kannattaa siis valita 
mahdollisimman lyhyt ymmärrettävä kokonaisuus, ei välttämättä koko lausetta. Nimien olisi 
oltava kuvaavia lauseyhteydestäänkin irrotettuina, esimerkiksi listattaessa linkit erilliseen 
ikkunaan tai selattaessa linkkejä tab-näppäimellä. Siksi ”klikkaa tästä” -tyyppisiä linkki-
tekstejä tulee välttää (NKL 4; TIEKE 4; T&R 11; WCAG  13). 
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Varmistu, että kaikki linkit löytyvät myös näppäinkomennoilla. Ne käyttäjät, jotka eivät pysty 
käyttämään hiirtä, turvautuvat näppäinkomentoihin www-sivulla navigoidessaan. Sarkain- eli 
tab-näppäimellä pääsee siirtymään eteenpäin seuraavaan linkkiin, shift-tab –yhdistelmällä 
taaksepäin. Enteriä painamalla ”aktiivinen” linkki valitaan ja siirrytään toiselle sivulle. 
Näiden näppäinkomentojen toimivuus tulee varmistaa. Esimerkiksi Flash estää sarkain-
näppäimellä navigoinnin. (IBM 3; NKL 3, 17; TIEKE 14; WCAG  9). 

Ryhmittele linkit ja tarjoa navigointi linkkiryhmien välillä. Theofanos ja Redish (2003) 
totesivat käyttäjien tuskastumisen, kun ruudunlukija ilmoitti sivulle tultaessa, että ”sivulla on 
100 linkkiä”. Tällaisessa tilanteessa auttaa, kun linkit ryhmitellään ja tarjotaan navigointi 
näiden ryhmien välillä. (NKL 7; T&R 4; WCAG 13) Ankkurilinkkien käyttöä on käsitelty edellä 
rakenteen yhteydessä (kohta 16.9.2). 

Käytä erotinmerkkejä. Jos samalla rivillä on monta linkkiä, linkit tulisi erottaa toisistaan 
jollakin erotinmerkillä. Usein käytettyjä ovat esimerkiksi | tai [hakasulut linkin ympärillä]. 
(NKL 8; TIEKE 12; WCAG  10) 

16.7.7. Teksti 
Ota hätäinen lukija huomioon. Sivun lukeminen ruudunlukijalla on hidasta. Käyttäjä ei siis 
halua aina lukea koko sivua, vaan etsii vain jotakin tiettyä tietoa.  Tärkeimmät asiat tulisi siis 
sijoittaa sivun tai kappaleen alkuun. Tietoa voidaan etsiä myös sanahakutoiminnolla, mutta 
Suomen kielessä sanojen taivutettu muoto voi erota huomattavasti sanan perusmuodosta. Jotta 
avainsana löytyisi haulla, sanan perusmuodon olisi esiinnyttävä tekstissä siten, että asiaa 
käsittelevän kohdan löytää tekstistä helposti. Sanojen perusmuotojen esiintyminen tekstissä 
auttaa myös hakukoneita löytämään sivun. (TIEKE 5; T&R 15). 

Avainsanat eivät saisi löytyä vain kuvista, sillä sanahaku ei etsi sanaa alt-teksteistä. Myöskään 
alt-tekstin ja tekstissä esiintyvän sanamuodon välillä ei saisi olla eroja. Jos käyttäjä on esimer-
kiksi sivua kuunnellessaan kuullut sanan ”printer”, hakusanalla ”printer” ei löydy mitään, jos 
alt-tekstissä lukee ”printer-friendly version” ja samaan kohtaan viitataan tekstissä sanoilla 
”Print Answer” (T&R 16). 

Kirjoita selkeästi ja ytimekkäästi, tee selkeä kappalejako. Kirjoitusvirheet ovat tavallista 
häiritsevämpiä ruudunlukijalla lukiessa, joten sivut olisi hyvä ajaa kielentarkistusohjelman 
läpi tai kuunnella itse ruudunlukijalla. Vaikeaselkoinen teksti aiheuttaa ongelmia näkö-
vammaisten lisäksi myös näkeville. Näkövammaisilla ruudunlukijan ohjaamiseen tarvittavat 
komennot, selaimen käyttö ja vielä sivun lukeminen yhtä aikaa vaativat paljon kognitiivisia 
resursseja. Näkevä voi helposti palata takaisin päin ja lukea vaikeaselkoisen lauseen useam-
paan kertaan, mutta ruudunlukijalla tämä ei ole niin sujuvasti mahdollista. Tekstin lukeminen 
voi olla työlästä myös niille, joille luetun ymmärtäminen on vaikeaa, sekä niille, joille 
luettava teksti on vierasta kieltä, esimerkiksi maahanmuuttajille ja kuulovammaisille. Kuulo-
vammaisen äidinkieli on viittomakieli, ja vaikeaselkoinen teksti voi aiheuttaa samanlaisia 
vaikeuksia kuin normaalikuuloiselle aiheuttaa monimutkaisen vieraskielisen tekstin luke-
minen. Vaikeaselkoinen teksti saattaa siten olla saavuttamattomissa kuurolle henkilölle, 
vaikka hän pystyykin lukemaan. (TIEKE 9; WCAG  14)  

Selkokieli on tarkoitettu sellaisille ryhmille, joille normaalin tekstin lukeminen ja/tai ymmär-
täminen tuottaa vaikeuksia. Tavallinen teksti on usein kohdennettu normaalitaitoiselle luki-
jalle, jolla on jonkin verran koulutusta. Selkokieli on lähellä puheenomaista kerrontaa, jossa 
kerrotaan omin sanoin opittu asia. Selkokielen kirjoitusohjeet kiteyttävät hyvin yleiset selkeän 
ja tiiviin kirjoittamisen muistisäännöt. Selkokielen sanastossa tulisi käyttää tuttuja sanoja ja 
selittää vieraat sanat. Kielikuvia, abstrakteja ilmauksia ja suuria lukuja tulisi varoa. Kielen 
rakenteissa tulisi suosia helppoja sijamuotoja ja verbirakenteita ja käyttää mieluummin 
aktiivi- kuin passiivimuotoisia lauseita. Lauseenvastikkeita tulisi välttää, jos tekstistä tulee 
siten monimutkaisempi. Selkokielessä kannattaa suosia lyhyitä lauseita, joissa on suora 
sanajärjestys. Yhdessä lauseessa tulisi olla vain yksi tärkeä asia.  

Selkokielessäkään tekstin ei kuitenkaan tarvitse olla pelkkiä päälauseita peräkkäin, vaan 
tekstin sujuva eteenpäinvieminen sidoskeinojen avulla on hyväksi. Lauseita ja lauseenosia voi 
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yhdistää pronominiviittauksilla, konjunktioilla ja muilla sidesanoilla. Näin tekstistä tulee 
eteenpäin kulkeva kertomus, jota on miellyttävä lukea. Tekstin rakenteen tulisi olla johdon-
mukainen, ylimääräisiä sivujuonteita tulisi välttää, samoin viittauksia toisiin kohtiin tekstissä. 
Hyvä tapa tarkistaa teksti on luetuttaa se muilla. (Selkokeskus, 2004) 

Selkokielestä saa lisää tietoja Selkokeskuksen ylläpitämältä www-sivustolta1 ja yleisiä kirjoi-
tusohjeita löytyy esimerkiksi Usability.gov-sivuilta (2004). 

16.7.8. Lomakkeet 
Käytä label-määrettä ilmaisemaan, mitä lomakkeen kenttään tulee täyttää. Lomakkeet ovat 
kenties yksi ongelmallisimmista webbisivun elementeistä. Kuten linkkejä selattaessa, myös 
lomaketta täytettäessä etenemisen tulee onnistua myös tab- ja shift-tab -näppäilyillä. Kun 
lomaketta täytetään ruudunlukijan kanssa, ruudunlukijan täytyy tietää, onko näppäimen pai-
nallus kirjaimen kirjoittamista vai komennon antamista varten. Muokkaustilan ja lukutilan 
välillä vaihteleminen on työlästä, siksi lomakkeen tulisi antaa ohje kentän täyttämisestä ilman, 
että täytyy käydä lukemassa täyttöohje lomakkeen kentän ulkopuolelta. Usein esimerkki-

muotoisena annettu ohje 
toimii parhaiten. (IBM 3, 5;  
TIEKE 16; T&R 25, 26, 27, 28, 
29, 31; WCAG 10) 
Kaikki tieto, jota ei ole 
sisällytetty label-tekstiin 
(kuva 4), saattaa jäädä 
näkövammaiselta kuule-

matta. Kun label-tekstiä ei ole määritelty (kuten kuvan 4 Nimi-kentässä), luetaan vain ilmoi-
tus täytettävästä kentästä, esimerkiksi ”editable text”. Käyttäjä ei tiedä, mitä kenttään tulisi 
täyttää. Tiedon kuulisi vain kuuntelemalla koko lomakkeen, täyttämättä sitä. Siirryttäessä 
seuraavaan kenttään ruudunlukija lukee kenttään liitetyn label-tekstin, tässä ”Sähköposti-
osoite, editable text” (Narrator) tai ” Sähköpostiosoite, colon edit” (Jaws). On tärkeää testata 
lomakkeen täyttäminen ruudunlukijan avulla, sillä pelkkä lomakkeen kuunteleminen ei kerro 
koko totuutta. Siksi esimerkiksi kahdesta toisensa poissulkevasta kentästä tulee ilmoittaa 
ensimmäisen kentän label-tekstissä: ”täytä vain toinen näistä”, samoin radiopainike-valinnasta 
tulee ilmoittaa käyttäjälle: ”valitse vain yksi” tai ”valitse yksi tai useampi”. (NKL 20; T&R 30; 
WCAG 10, 12) 

16.7.9. Kehykset  
Vältä kehyksiä. Nielsen (1996b) on ottanut kantaa kehysten käyttöä vastaan. Useimmiten 
kehykset eivät olekaan välttämättömiä. Kehykset aiheuttavat ongelmia sen vuoksi, että kaikki 
selaimet ja ruudunlukijat eivät tue niitä. Tällöin sovellus pyytää käyttäjää valitsemaan, mitä 
kehystä hän haluaa tarkastella. Järkevällä nimeämisellä kehyksen valintaa voi helpottaa 
huomattavasti: sen sijaan, että nimeää sivun ylälaidan kehyksen nimellä ”ylä”, tulee se nimetä 
sisältöä kuvaavasti, esim. ”uutiset”. Sisäkkäisten kehyksien käyttöä tulee välttää kokonaan. 
Sivusta tulee tarjota myös kehyksetön vaihtoehto. (IBM 2; NKL 9; TIEKE 26; WCAG 6, 12) 

16.8. Räätälöidyt ohjelmistot  
Useissa tutkimuksissa ehdotetaan ohjelmistojen räätälöintiä kohderyhmälle tai jopa yksittäi-
selle käyttäjälle sopivaksi. Esimerkiksi Sutcliffe ja muut (2003) ovat tehneet työtä kogni-
tiivisesti vammautuneiden kanssa ja toteavat, ettei ohjelmiston käytön opettaminen auta, jos 
käyttäjä ei pysty oppimaan. Siksi käyttöliittymän tulisi olla niin intuitiivinen, että sitä olisi 
mahdollista käyttää myös ilman opettelua.  
                                                      
1 http://papunet.net, kohdat Selkokielen teoriaa – Käyttäjäryhmät ja Selkokielen teoriaa – Ohjeita 
kirjoittajille 

Nimi: <input type="text" size="30" name="X-Realname" /> 
<br /> 
<label for="email">Sähköpostiosoite: </label> 
<input type="text" size="30" id="email" name="X-
From" /> 
Kuva 4: Label-teksti sähköpostiosoitekentässä. 
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Sutcliffe ja muut (2003) vertailivat neljää versiota yksinkertaistetusta sähköpostiohjelmasta. 
Heidän kokeeseensa osallistui kahdeksan kognitiivisesti vammautunutta henkilöä, joilla oli 
keskittymis- ja oppimisvaikeuksia. Tutkimuksen yhtenä tavoitteena olikin selvittää, miten 
käyttöliittymä voisi auttaa ajatuksen pysymistä tehtävässä, esimerkiksi sähköpostiviestin 
kirjoituksessa. Avuksi tähän tarjottiin valmiita viestipohjia, jolloin käyttäjän ei tarvitsisi itse 
kirjoittaa koko viestiä. Lisäksi käyttäjillä ei välttämättä ollut kokemusta tekstinkäsittelystä tai 
ylipäänsä tietokoneen käytöstä, joten eräänä haasteena oli tehdä ohjelmasta mahdollisimman 
helposti opittava. Kokeeseen osallistujien tehtävänä oli kirjoittaa viesti annetusta aiheesta 
(esim. ensi viikon suunnitelmat, vierailun järjestäminen, mitä tein viime viikolla). Käyttäjät 
arvioivat käyttöliittymän helppoutta sekä viestin luonnollisuutta ja viestin vastaanottajat 
viestin ymmärrettävyyttä ja luontevuutta. Ensimmäinen ohjelman versio sisälsi tyhjän viestin 
kirjoitustilan (Free Format), toisessa viestin kirjoitustila sisälsi valmiita vihjeitä ja ohjeita 
(Idea Prompt), joita muokkaamalla käyttäjä sai vapaasti kirjoittaa viestin. Kolmannessa 
versiossa viestistä oli valmiina runko, jota käyttäjä täydensi itse kirjoittamalla tyhjiin kenttiin 
(Form Filling), ja neljännessä oli samanlainen valmis runko, mutta valinnat tehtiin pudotus-
valikosta (Menu). 

Käyttäjien mieltymykset miellyttävimmästä versiosta vaihtelivat, sillä joillekin käyttäjille 
helppokäyttöisyys oli tärkeämpää kuin luonnollisuus ja joillekin käyttäjille toisin päin. Valik-
koversio oli monen mielestä helppokäyttöisin, mutta Free Format luonnollisin. Viestin saajien 
mielestä valikkoversiolla tuotettu oli selkein, mutta Form Filling -versiolla kirjoitetut viestit 
sisälsivät eniten yksityiskohtia ja tietoja. Myös vastaanottajien mielestä Free Format oli 
kaikista luonnollisin. Valikkoversion valikkovaihtoehtoihin käyttäjät toivoivat itse määritel-
täviä vaihtoehtoja, jolloin viestistä tulisi luonnollisempi ja persoonallisempi. 

Dickinson ja muut (2002) testasivat lukihäiriöisille suunnattua tekstinkäsittelyohjelmaa ja 
totesivat, että sen avulla lukemisen tarkkuus (accuracy) ja subjektiivinen arvio lukemisen 
miellyttävyydestä paranivat. Käyttäessään ohjelmaa tutkimuksen osallistujat mm. kasvattivat 
kirjasimen kokoa, rivinväliä ja kirjainten etäisyyttä toisistaan sekä muuttivat taustan ja tekstin 
kontrastin pienemmäksi, jolloin tekstin ”hyppimisen” aiheuttamat ongelmat vähenivät. 

Hawthorn (2002) on tutkimuksissaan todennut, että jotkut ikääntyneet käyttäjät ovat tottuneita 
käyttämään tavallisia, kaikille tarkoitettuja ohjelmia ja ärsyyntyvät yksinkertaistettujen sovel-
lusten rajoituksista, toiset taas ovat helpottuneita yksinkertaistetusta versiosta. Hawthorn esit-
tääkin, että paras ratkaisu on räätälöitävissä oleva ja helposti laajennettava käyttöliittymä, jota 
voi muokata käyttäjän tarpeisiin myös tämän oppiessa uusia asioita. Hawthorn kokosi ikään-
tyneistä ihmisistä koostuvan fokusryhmän, jossa keskusteltiin ikäihmisille suunnattuun sähkö-
postisovellukseen toivotuista ominaisuuksista. Fokusryhmässä kävi ilmi, että käyttäjät toivoi-
vat sovelluksen olevan ”yksinkertainen, jotta sen käytön oppii helposti”.  

Näiden toiveiden pohjalta tehtiin SeniorMail, jota kehitettiin eteenpäin käytettävyystesteistä 
saaduilla havainnoilla. Useiden iteraatiokierrosten tuloksena sähköpostiohjelmaa yksinkertais-
tettiin: siitä poistettiin valikot ja ne korvattiin suurilla painikkeilla, sillä valikoiden käyttö 
edellyttää tarkkaa motoriikkaa. Painikkeisiin valittiin standardiharmaata vaaleampi väri ja 
tavallista suurempi kirjasin, jotta teksti olisi helpompi erottaa. Viestin lukutilaan lisättiin 
suuremmat nuolipainikkeet viestin vieritystä helpottamaan. Viestin kirjoitustilassa liitteen 
lisäämistä symboloivan paperiliitinkuvakkeen käytöstä luovuttiin, sillä sen merkitys ei ollut 
selvä käyttäjille. Vanhojen viestien etsimisen avuksi tarjottiin lajittelu- ja hakutoimintoja. 
Myös työkaluvihjeet (tooltips) kaipasivat hieman muuntelua. Työkaluvihje ilmestyy vietäessä 
hiiren osoitin kuvakkeen päälle, ja se kertoo, mikä toiminto kuvakkeeseen liittyy. Käden 
heikko motoriikka aiheutti kuitenkin vihjeen ilmestymisen tahattomasti, mikä häiritsi käyttöä. 
Sovelluksessa lisättiin siis aikaa, jonka jälkeen vihje ilmestyy (0,5 sekunnista 1,5 sekuntiin). 
Myös vihjeen esilläoloaikaa pidennettiin (2,5 sekunnista 4,5 sekuntiin). (Hawthorn, 2002) 

16.9. Esteettömyyden arviointi 
Tuotteen tai palvelun soveltuvuutta eritysryhmille voidaan arvioida samoin menetelmin kuin 
käytettävyyttä yleensäkin. Erityisesti asiantuntija-arviointia varten kirjallisuudessa on esitetty 
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lukuisia tarkistuslistoja. Asiantuntija-arviointiin kuuluu lisäksi tutustuminen erityisryhmien 
apuvälineisiin ja palvelun tai sovelluksen käyttäminen niiden avulla. On myös olemassa auto-
maattisia työkaluja, joilla osan tarkistuksista voi automatisoida. Tarkistuslistoja ja automaat-
tisia työkaluja onkin hyödyllistä käyttää yhdessä. 

Käytettävyystestien tekemisestä mainitsevat mm. Hawthorn (2002), Dickinson ja muut 
(2002), sekä Sutcliffe ja muut (2003). Käytettävyystestin järjestäminen erityisryhmiin kuulu-
ville vaatii tiettyjen yksityiskohtien huomioimista, esimerkiksi että testitehtävät on luettava 
näkövammaiselle ääneen. 

16.9.1. Automaattiset työkalut 
Automaattisista työkaluista tärkeimmät ovat HTML-validaattorit ja esteettömyyttä tarkaste-
levat työkalut. Kuten jo mainittiin, ensimmäinen askel kohti esteettömyyttä on validi HTML. 
Automaattisten työkalujen etuna siis on, että ne automatisoivat osan mekaanisista tehtävistä, 
kuten tarkistavat sen, että kuvilla on alt-teksti ja että taulukon leveys on määritelty prosent-
teina. Ihmisen tehtäväksi jää arvioida esimerkiksi alt-tekstien kuvaavuus, värien kontrastin 
riittävyys, navigointirakenteen selkeys ja tekstin ymmärrettävyys (Sloan et al., 2000). 

W3C:n ohjeet sekä Sloan ja muut (2000) suosittelevat tekemään ensin automaattisen tarkis-
tuksen ja sen jälkeen huolehtimaan jäljelle jäävistä asioista manuaalisesti. Koska validi 
HTML on kaiken esteettömyyden perusedellytys, tarkistaminen kannattaa aloittaa siitä. 
Esteettömyyden arviointiin on olemassa useita työkaluja (WAI:n sivuilla on laaja lista näistä: 
Evaluation & Repair Tools), mutta yleisimmät lienevät A-Prompt ja Bobby1. Bobbyä on 
arvosteltu siitä, että se hylkää sellaisiakin sivuja, jotka olisivat esteettömiä. (Korpela, 2003) 
Bobbyn hyöty kuitenkin on, että se tarjoaa myös korjausehdotuksia löytämilleen ongelmille.  

16.9.2. Asiantuntija-arvioinnit 
Tuotteiden testaamiseen tarvitaan usein käytettävyystestiä ja testeihin testikäyttäjiä. Joskus 
testikäyttäjien löytäminen on kuitenkin vaikeaa, ja vielä vaikeampaa voi olla tiettyyn 
erityisryhmään kuuluvien henkilöiden löytäminen. Jos testikäyttäjiä on vaikea saada, täytyy 
kenties turvautua ilman käyttäjää tapahtuvaan arviointiin. Erityisryhmien käytön huomioon-
ottavan tarkistuslistan käyttö voi olla ainoa tapa turvata tuotteen tai palvelun soveltuvuus 
kaikille käyttäjille. 

Asiantuntija-arviointi on tyypillisesti heuristinen arviointi (perinteisiä asiantuntija-arviointeja 
käsitellään tarkemmin luvussa 8, Korvenranta). Tässä arviointi perustuu esteettömyyttä 
käsittelevään heuristiikkalistaan. Lisäksi sivustoa täytyy tarkastella erilaisilla selaimilla ja eri 
asetuksilla sekä ruudunlukijoilla (katso liitteet 1–5). Esteettömyyttä arvioitaessa täytyy 
tarkistaa myös yleinen käytettävyys. 

Lomakkeiden täytön vaikeus ilman näköaistia tulee selvästi esille vasta, kun lomaketta täyttää 
ruudunlukijan avulla. Muutenkin sivujen kuunteleminen ruudunlukijalla on hyödyllistä, koska 
siten esimerkiksi kirjoitusvirheet löytyvät helposti. Kuuntelun ajaksi tietokoneen näyttö 
kannattaa ottaa pois päältä, jotta ei tule kiusausta tarkistaa kuulohavaintoa näön avulla. 

WAI:n ohjeissa (Brewer & Letourneau, 2002) kehotetaan ensin kuuntelemaan sivu ja tarkista-
maan sitten, vastaavatko kuulo- ja näköhavainnot toisiaan. Erityistä huomiota kannattaa 
kiinnittää siihen, lukeeko ruudunlukija sivun järkevässä järjestyksessä. WAI suosittelee 
tarkistamaan sivun ainakin kahdella ruudunlukijalla tai tekstiselaimella. 

Asiantuntija-arviointien tueksi tarjottavien tarkistuslistojen kirjo on valtava, vaikka ne useim-
miten sisältävät samat asiat eri sanoin. Monissa lähteissä tavoite tuntuu olevan olemassa ole-
vien listojen tiivistäminen, ja joka lähteessä listan kohdat on ryhmitelty eri tavoilla. Kuitenkin 
listojen yksinkertaistaminen voi olla turhaa, sillä ilman taustojen tuntemusta arviointia on 
vaikea tehdä. Yksinkertaistamisesta on hyötyä vain, kun lista toimii muistin tukena kokeneilla 
                                                      
1 http://www.aprompt.ca/,  http://bobby.watchfire.com/bobby/html/en/index.jsp 
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arvioijilla. Paddison ja Englefield (2003) totesivatkin tutkimuksessaan, että jos arvioijat eivät 
olleet kokeneita esteettömyysasioissa, he eivät uskoneet kykyihinsä tehdä arvioita sivustosta. 
Esteettömyyden arvioinnissa asiantuntija-arvioinnin avulla pätevät siis samat ongelmat kuin 
käytettävyyden arvioinnissa yleensäkin: arvioijan kokemus korostuu (arvioijan vaikutusta 
käsitellään enemmän tämän raportin luvussa 19, Perälä). 

Sloan ja muut (2000) esittävät ohjeistuksen siitä, miten eri menetelmiä ja työkaluja kannattaa 
yhdistellä ja missä järjestyksessä. Seuraava järjestys on heidän mukaansa toimivin: 

• automaattinen tarkistus,  

• WCAG-listan 65 sääntöä,  

• selainasetusten muuttaminen,  

• eri selaimilla testaus, sekä  

• ruudunlukijoilla testaaminen.  

Laajaa sivustoa tarkasteltaessa valitaan arvioitaviksi osa sivuista: ainakin pääsivu, sivu, jossa 
on lomake, ja sivu, jolla on hakutoiminto.  Myös eniten käytetyt sivut on tärkeä arvioida. On-
gelmat luokitellaan WCAG-listan mukaisilla prioriteeteilla 1–3. Sivusto tulee käydä läpi 
ilman hiirtä ja arvioida mm. sivujen ulkonäöllinen johdonmukaisuus, sisällön selkeys ja 
sivuston yleinen rakenne. Eri selaimilla testaamisen lisäksi on tärkeää selainikkunan koon 
muuttaminen. Lisäksi suositellaan myös ruudunlukijoilla ja kosketusnäytöllä testausta. Esteet-
tömyysarvioinnin jälkeen seuraa tavallinen heuristinen arviointi käytettävyysongelmien 
löytämiseksi, ja käytettävyystestejä, joihin osallistuu käyttäjiä kaikista käyttäjäryhmistä. 

16.9.3. Käytettävyystestaus 
Käytettävyystesteihin tarvitaan osallistujiksi tuotteen suunniteltuun käyttäjäryhmään kuuluvia 
ihmisiä. Laajalle käyttäjäkunnalle suunnattua ohjelmaa testattaessa tulee huomioida se, että 
erilaisia vaatimuksia suunnittelulle aiheuttavia käyttäjäryhmiä on todennäköisesti useita. 
Myös erityisryhmään kuuluvien käyttäjien kohdalla tulee huomioida se, että käyttäjät voivat 
olla joko noviiseja tai eksperttejä esimerkiksi tuotteen sovellusalueella. Käytettävyystestin voi 
tehdä laboratoriossa, mutta toisaalta kentällä käyttäjät voivat toimia niissä olosuhteissa, joissa 
oikeastikin tietokonetta käyttävät. (Brewer & Letourneau, 2002) Jos testi tehdään labora-
toriossa, täytyy etukäteen selvittää mitä apuvälineitä käyttäjä tarvitsee, jotta ne voidaan 
asentaa valmiiksi.  

Näkövammaisen ollessa käytettävyystestissä testitehtävät ja kyselylomakkeen kysymykset 
luetaan testikäyttäjälle ääneen ja muistutetaan, että tämä voi pyytää lukemaan tehtävän tai 
kysymyksen uudelleen, tai kysyä tarkentavia kysymyksiä. Joskus voi olla järkevää tehdä 
kyselylomakkeesta www-sivu, jonka käyttäjä voi täyttää omaan tahtiinsa.  

16.10. Pohdinta 
Esteettömyydestä on laadittu valtavasti ohjeistuksia, ja tästä valtavasta tiedon määrästä pitäisi 
osata poimia olennaisin. Kaikkia esteettömyyteen tähtääviä yrityksiä tulisi kannustaa, eikä 
vaatia, että kaikki esteettömyysnäkökohdat on otettava huomioon heti – silloin urakka tuntuu 
suunnittelijasta mahdottomalta. 

Esteettömyyden huomion ottaminen tulisi tehdä asiaan vihkiytymättömällekin suunnittelijalle 
mahdollisimman helpoksi. Toteutustekniikoita pitäisi esitellä esteettömyysohjeiden yhtey-
dessä, eikä luottaa siihen, että suunnittelija osaa tai viitsii etsiä tiedon muualta (tässäkin 
luvussa toteutustekniikoiden esittely on jäänyt liian vähälle huomiolle, sillä pääpaino on tässä 
ollut esteettömyyden arvioinnissa). Ohjeiden tulisi lisäksi olla www-suunnittelijalle houkutte-
levassa muodossa, esimerkiksi www-sivujen elementtien mukaan jaoteltuna.  

Myös motivointia tarvitaan: ensin tarvitaan tahtoa ottaa erityisryhmät huomioon. Erityis-
ryhmiin kuuluvia ihmisiä on paljon, ja näiden ihmisten osuus kuluttajina ja tasa-arvoisina 
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yhteiskunnan jäseninä tulisi tiedostaa entistä paremmin. Tämän jälkeen konkreettisten 
korjausten tekemisessä auttaa erityisryhmien tarpeiden tunteminen, jotta tiedetään, miten 
erityisryhmät voidaan ottaa huomioon. 

Esteettömyys ei ole vaikea asia. Ongelmia aiheuttavat usein tekniikat, jotka eivät tue esteettö-
myyttä, kuten PDF-tiedostoformaatti tai Flash. Uusia, innostuneita www-suunnittelijoita tulisi 
kannustaa "kikkailemaan" HTML:n ja CSS:n esteettömyysominaisuuksilla ja suuntaamaan 
luovuutensa "oikeisiin" asioihin. Esteettömyyden huomioiminen ja graafinen näyttävyys eivät 
nimittäin ole toisensa poissulkevia asioita. Esimerkiksi CSS Zengarden -sivustolla1 on toteu-
tettu tyylitiedoston avulla graafisesti kauniita sivuja. Tosin kaikki CSS Zengardenissa esitellyt 
sivut eivät ole esteettömiä – tekstin kokoa ei voi kaikilla sivuilla muuttaa tai sivu ei skaalaudu 
erikokoisiin selainikkunoihin. Sivusto kuitenkin demonstroi sitä, että taulukoiden käyttö sivun 
asettelussa ei ole välttämätöntä. Kuvat, joita ei ole tarkoitettu informaation välittämiseen, 
voidaan häivyttää taustalle tyylitiedostoon. Tällöin ne eivät häiritse niitä käyttäjiä, jotka eivät 
visuaalisesta ilotulituksesta hyödy. 
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Liite 1. Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen www-etusivu (http://www.cs.uta.fi/index.php) 

 
Liite 2: Pikaohjeet Jawsin käyttöön esteettömyyden arviointia varten.  

Komento Toiminto Selitys 

insert-F7 listaa linkit Listaa linkit erilliseen ikkunaan, jossa linkkejä voi selata ylös-alas -
nuolinäppäimillä. Kirjoittamalla muutaman ensimmäisen kirjaimen 
linkin nimestä pääsee suoraan valitsemaan haluamansa linkin 
ilman selailua. 

insert-F6 listaa otsikot Listaa otsikot erilliseen ikkunan samaan tapaan kuin linkitkin. 

H seuraava otsikko Hyppää seuraavaan otsikkoon. 

insert-F1 virtual viewer Antaa yleiskatsauksen sivusta: paljonko linkkejä ja otsikoita. 

insert-T lue otsikko Lukee sovellusikkunan otsikkorivin (HTML-sivun title). 

 
Liite 3: Ohjeet Mikropuheen liittämiseksi Jaws 4.5:een. 
Avaa Jawsin hakemistosta jfw.ini, hae tiedostosta rivi [Synthesizers] ja lisää sen perään uudelle riville 
rivit: 

Synth1Name=mikropuhe 5 
Synth1LongName=Mikropuhe 5 SAPI 
Synth1Port=UNKNOWNUNKNOWN 
Synth1Driver=MSSapi 

Vieritä tiedostoa alaspäin kunnes löydät aiemman Synth1-rivin. Lisää kaikkien aikaisempien Synth1-
rivien alkuun puolipiste, jolloin niistä tulee kommenttirivejä eivätkä siten ole enää käytössä.  

Käynnistä Jaws uudestaan.
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Liite 4: Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen www-etusivu (Liite 1) Narrator- ja Jaws- ruudunlukijoilla luettuna. 
Erityisesti kannattaa huomata, että taulukon vierekkäiset tekstisolut aiheuttavat Narratorille ongelmia.  
Linkkitekstit on korostettu kursivoimalla. 

 

Narrator lukee: Jaws lukee: 

window tampereen yliopisto, tietojenkäsittelytieteiden 
laitos microsoft internet explorer 

addresshttp kautta kautta weeweewee piste cs piste 
uta piste fi kautta index piste peehoopee 

link, tampereen yliopisto  

tampereen yliopistolink  

tietojenkäsittelytieteiden laitos  
hakulink, ajankohtaista  link, abi-infolink 
tutkintotodistukset kevätlukukaudella 2004 opiskelulink   

tutkimuslink kieliteknologian opetus jatkuu 

henkilöstölink muu toimintalink yhteystiedotlink 
algoritmiikkaryhmälink tietojenkäsittelytieteiden laitos, 
tauchi-yksikkölink  

tampereen yliopisto, käytettävyyslaboratoriolink  
kanslerinrinne 1, virustutkimusyksikkölink  

kolmekymmentäkolme tuhatta neljätoista tampereen 
yliopisto  

kirjastolink 
puh nollakolme kaksi yksi viisi kuusi kuusi yksi kuusi 

henkilökunta rajoitettu pääsylink 

fax nollakolme kaksi yksi viisi kuusi nolla seitsemän 
nolla 
webmaster at cs piste uta piste filink 

yhdestoista yhdettätoista kaksituhattakolme 

englishlink 

 

page has kahdeksantoista links 

tampereen yliopisto komma tietojenkäsittelytieteiden 
laitos 

visited link tampereen yliopisto colon 
tietojenkäsittelytieteiden laitos  

visited link graphic tampereen yliopisto  

link abi dash info 
visited link opiskelu 

link tutkimus 

visited link henkilöstö 

link muu toiminta 
link ajankohtaista dotdotdot 

tutkintotodistukset kevätlukukaudella 2004  

kieliteknologian opetus jatkuu 

link haku  
link yhteystiedot 

tietojenkäsittelytieteiden laitos 

tampereen yliopisto 

kanslerinrinne 1 kolmekymmentäkolme tuhatta 
neljätoista tampereen yliopisto  

puh colon nollakolme kaksi yksi viisi kuusi kuusi yksi 
kuusi 

fax colon nollakolme kaksi yksi viisi kuusi nolla 
seitsemän nolla 

link algoritmiikkaryhmä  

visited link tauchi dash yksikkö  

link käytettävyyslaboratorio  
link virustutkimusyksikkö  

link kirjasto  

link henkilökunta leftbaren rajoitettu pääsy rightbaren 

sendmail webmaster at cs dot uta dot fi  
yhdestoista yhdettätoista kaksituhattakolme 

link english 
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Liite 5: Selainten asetukset ja muut muutokset esteettömyyden tarkistamiseen (Sloan et al., 2000; WCAG, 1999; 
Korpela, 2002b) 

Tarkistuskohde Tarkistuksen tavoite Käytännön vinkkejä 

Eri selaimet  Katsele sivuja useammalla graafisella selaimella: 
Internet Explorer, Netscape, Opera tai Mozilla. 

 Käytä sivuja myös tekstipohjaisella selaimella kuten 
Lynx.  

 Www:stä löytyy lynx-emulaattori1, 
jonka avulla Lynxin toimintaa voi 
kokeilla. 

 Lynxiä voi käyttää myös yliopiston 
palvelimilla, kuten kielolla: kirjoita 
komentorivillä lynx ja sivun osoite, 
esimerkiksi www.uta.fi  

 Lynxin lopetus tapahtuu Q:lla. 
Selainikkunan 
koon vaihtelut 

 Tarkista sivujen skaalautuvuus suurentamalla ja 
pienentämällä selainikkunaa.  

 Testaa myös näytön eri resoluutioilla.  Mitä 
vähemmän tarvitaan horisontaalista ruudun vieritystä, 
sen parempi.  

 Kannattaa myös tarkistaa, ettei HTML-koodissa ole 
käytetty absoluuttisia leveyksiä esim. taulukoille. 

 esimerkiksi 544x378 on webTV:n 
resoluutio. 

Kuvat  Jätä kuvat lataamatta. 
 Onko kuville määritelty alt-tekstit? Ymmärtääkö kuvan 
tekstivastineista kuvan tarkoituksen ja sisällön? 

 Internet Explorer:  
Työkalut-valikko -> Internet-
asetukset - Lisäasetukset: 
Multimedia: näytä kuvat. 

Värit ja 
muotoilut 

 Jätä värit ja muotoilut huomioimatta. 
 Tarkista myös, että värikontrastit ovat riittäviä 
muuttamalla monitorin asetuksista väri harmaa-
skaalalle (tai tulosta sivu mustavalkoisena) 

 Internet Explorer: Työkalut -> 
Internet-asetukset - Yleiset: 
muotoiluasetukset -> valitse Ohita 
sivuilla määritellyt värit, fonttityylit 
ja fonttikoot. 

 Voit myös määritellä oman 
tyylitiedoston käyttöön.  

Tekstin koon 
vaihtelu 

 Onnistuuko tekstin koon vaihtelu, vaikuttaako 
asetusten vaihtaminen kaikkien sivulla näkyvien 
tekstien kokoon? Tarkista myös pienin koko, ei vain 
isoin. Vieläkö otsikot ja muut tärkeät asiat erottuvat? 
Onko sivu luettava vielä suurimmallakin tekstin koolla, 
vai hajoaako sivun asettelu? 

 Internet Explorer: Näytä-valikko 
 -> Tekstin koko).  

 Netscape: View -> Text Zoom. 

Navigointi 
ilman hiirtä 

 Käy linkit läpi sarkaimella (tabulaattorilla), mieti 
ovatko linkkien nimet järkeviä lauseyhteydestä 
riippumattominakin? Löytyvätkö kaikki linkit 
näppäinkäytössä? Onnistuuko lomakkeiden täyttö 
sarkaimen avulla? 

 

Äänet  Ota kaiuttimet pois päältä ja varmistu, että äänen ja 
videon kautta tuleva tieto välittyy myös tekstinä. 

 

Skriptit, sovel-
mat, evästeet 
ja tyylitiedostot 

 Kokeile sivuja myös siten, että skriptejä, sovelmia 
(appletteja) ja tyylitiedostoja ei ladata ja evästeitä 
(cookie) ei käytetä.  

 

                                                      
1 http://www.delorie.com/web/lynxview.html 



Höysniemi, J. (2005) Käytettävyystestaus lasten kanssa. Ovaska, S., Aula, A. & Majaranta, P. (toim.) Käytettävyys-
tutkimuksen menetelmät, 259-282. Tampereen yliopisto, Tietojenkäsittelytieteiden laitos B-2005-1. 

Käytettävyystestaus lasten kanssa  259 

17Käytettävyystestaus 
lasten kanssa 

Johanna Höysniemi 

Lasten kanssa tehtävä käyttöliittymien suunnittelu ja käytettävyyden arviointi ovat 
muutamia kymmeniä vuosia vanhoja tutkimuksen aloja. Varhaisimmat lasten kanssa 
tehtävää käytettävyyden arviointia käsittelevät tieteelliset kirjoitukset sijoittuvat 1990-
luvun puoliväliin, joten käytettävien menetelmien kehitys ja tutkiminen ovat vielä 
hyvin varhaisessa vaiheessa. Lapset ovat aikuisiin verrattuna varsin haastava kohde-
ryhmä useista syistä; jokainen lapsi kehittyy jatkuvasti kaikilla kehityksen eri osa-
alueilla omassa tahdissaan, lasten käyttöliittymät poikkeavat aikuisille suunnitelluista, 
ja käytettävyyden määritelmä jo itsessään voidaan kyseenalaistaa lasten tuotteita 
arvioitaessa. Suurin osa lapsille suunnatuista käytettävyyden arvioinnin menetelmistä 
ovat lapsiystävällisiä muunnelmia vastaavista aikuisten menetelmistä. Muutamia 
ainoastaan lapsille suunnattuja menetelmiäkin on kehitetty, kuten hauskuuden 
arviointiin tarkoitetut mittarit sekä vertaisopetusmenetelmä.   

17  

17.1. Johdanto 
Lasten ja tietoteknologian välistä suhdetta on tutkittu aina 1970-luvulta saakka. Druin (1999b) 
kuvaa, miten lapset on huomioitu HCI-alalla ajan saatossa, ja miten lapsella voi olla eri 
rooleja suunnitteluprosessissa. Keskeisimmät kysymykset alkuajoista lähtien ovat olleet siinä, 
millainen vaikutus vuorovaikutteisella teknologialla on lasten oppimiseen ja oppimisen kehit-
tämiseen. Vain harvat projektit 70-luvulta 80-luvun alkuun keskittyivät huomioimaan lapset 
teknologian suunnittelijoina. Tästä kuitenkin poikkeuksena olivat lapsia varten kehitetyt 
ohjelmointiympäristöt, Papertin (1980) Logo MindStorms ja Goldbergin (1984) SmallTalk.  

Viime vuosina kiinnostus lasten vuorovaikutteisten tuotteiden suunnittelua ja arviointia koh-
taan on kasvanut räjähdysmäisesti. Keskeisimpiä merkkipaaluja ovat olleet erityisesti Druinin 
julkaisut (Druin & Solomon, 1996; Druin, 1999a; Druin, 1999b; Druin, 2000; Druin, 2002), 
jotka käsittelevät lasten huomioimista vuorovaikutteisten tuotteiden suunnittelijoina ja arvioi-
jina aivan uudella tavalla. Druinia pidetäänkin yhtenä alan keskeisimpänä uranuurtajana eri-
tyisesti lasten osallistavan suunnittelun (participatory design) saralla. Lasten aktiivinen osal-
listuminen suunnitteluprosessiin ei kuitenkaan aina ole mahdollista resurssien tai käytännön 
syiden vuoksi. Toisaalta myös lasten itsensä suunnittelemia käyttöliittymiä on arvioitava, 
mikäli ne on tarkoitettu laajemman käyttäjäkunnan käyttöön. Näistä syistä on ollut tarvetta 
kehittää käytettävyyden arviointimenetelmiä, joihin lapset ottavat osaa testikäyttäjinä. 

Kun arvioidaan tuotteita yhdessä lasten kanssa, muokataan usein jo olemassa olevia aikuisten 
menetelmiä vastaamaan lasten tarpeita (Hanna et al., 1997; Hanna et al., 1999). Vaikka vuoro-
vaikutteisia tuotteita on jo pitkään arvioitu lasten kanssa, systemaattista raportointia tästä 
toiminnasta ei ole ollut juurikaan saatavilla. Ensimmäinen kattava artikkeli lasten kanssa 
tehtävästä käytettävyystestauksesta (Hanna et al., 1997) ohjeistaa, kuinka perinteistä laborato-
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riossa suoritettavaa käytettävyystestausta voidaan muokata vastaamaan lasten tarpeita. Kirjoi-
tuksessa otetaan kantaa muun muassa testitilan sisustukseen, havainnointiteknologian 
ominaisuuksiin, lasten kehitystason huomioimiseen sekä testin vetäjän käyttäytymiseen. 
Vaikka artikkeli onkin yksi keskeisimmistä lähteistä nykyisten lasten käytettävyystutkimusten 
taustalla, on sitä kritisoitu siitä, että se perustuu liialti kirjoittajien henkilökohtaisiin koke-
muksiin tutkitun tieteellisen tiedon sijasta (Markopoulos & Bekker, 2003).      

Kokemusperäisestä tiedosta on ollut tarve siirtyä kohti systemaattisempaa tutkimusta siitä, 
mitkä menetelmät ja koejärjestelyt toimivat parhaiten lasten kanssa, miten lasten kehitystaso 
ja testin vetäjän käyttäytyminen vaikuttavat testin kulkuun ja saataviin tuloksiin. Viime 
vuosina näihin kysymyksiin on tartuttu useissa eri tutkimusyhteisöissä. Ensimmäisiä kentällä 
tehtyjä käytettävyystestin järjestelyjä kuvaa Readin ja muiden artikkeli (2001), jossa hyvin 
tarkasti kuvataan ja pohditaan testijärjestelyjä tekstinsyöttötapojen vertailussa yhdessä 6–10 
-vuotiaiden lasten kanssa. Myös lasten kanssa tehdyn kokeellisen tutkimuksen puolelta 
voidaan saada arvokasta tietoa käytettävyyden arvioinnin ja koejärjestelyiden suunnittelun 
tueksi. Esimerkkejä tästä ovat tutkimussarja, jossa vertailtiin erilaisia suorakäyttötapoja lasten 
opetusohjelmissa (Sedighian & Klawe, 1996; Sedighian, 1997a; Sedighian & Westrom, 
1997b; Sedighian et al., 2001), sekä lasten hiiren käyttöä arvioivat tutkimukset (Inkpen, 2001; 
Joiner et al., 1998). Silti uusille lasten ominaisuudet huomioiville suunnittelu- ja arviointi-
menetelmille on tarvetta. Lapsikeskeisiä menetelmiä on kehitetty osallistavaan suunnitteluun, 
esimerkkeinä Druinin Cooperative Inquiry (1999a) ja Bekkerin ja muiden (2003) Kid-
Reporter. Tiettävästi ainoa juuri lasten kanssa tehtävään käytettävyyden arviointiin kehitetty 
menetelmä on vertaisopetusmenetelmä  (peer tutoring, Höysniemi et al., 2003), joka perustuu 
samaa nimeä kantavaan opetusmenetelmään. Hauskuuden arviointiin tähtäävät menetelmät 
ovat myös suhteellisen uusia, mutta eritttäin oleellisia arvioitaessa lasten tuotteita yhdessä 
lasten kanssa. 

Lapsia on vaikea pitää käytettävyystutkimuksen kannalta erityisryhmänä; kyseessä on pikem-
minkin ihmisen elämänkausi, jossa tapahtuu paljon kehittymistä ja kasvua kohti aikuisuutta. 
Juuri tämä kehittyminen tekee lasten kanssa tehtävän käytettävyyden arvioinnin suunnittelun 
ja tutkimuksen haastavaksi. Luvun punaisena lankana onkin lasten kehitystason ja ominai-
suuksien huomioiminen kaikissa käytettävyyden arviointiprosessin vaiheissa. Lisäksi esite-
tään, miten lapsille suunnatut tuotteet eroavat aikuisille suunnatuista tuotteista ja miten tämä 
vaikuttaa arviointiprosessiin. Myöhemmin luvussa keskitytään käsittelemään niitä käytettä-
vyyden arvioinnin ja tutkimuksen menetelmiä, joissa lapset ottavat osaa käytettävyystestiin ja 
ovat siinä keskeisessä asemassa. Lisäksi pohditaan, miten tuotteiden hauskuutta voidaan 
arvioida. Lopuksi kootaan yhteen, millaisia käytännön kysymyksiä lasten kanssa tehtävässä 
käytettävyystestauksessa on.  

17.2. Lapset kohderyhmänä 
Lasten kanssa tehtävän käytettävyystestauksen suurimpia haasteita on kohderyhmän ominai-
suuksien ymmärtäminen ja tämän tiedon soveltaminen testausmenetelmien kehityksessä ja 
käytössä. Tästä seuraa melkoisia vaatimuksia käytettävyysasiantuntijalle; hänellä pitäisi olla 
tietoa lasten kehityspsykologiasta sekä aito halu ja luontainen taito työskennellä lasten kanssa. 
Lapset kasvavat, oppivat ja muuttuvat päivittäin. Toisaalta kullakin lapsella on oma yksilöl-
linen kehitysnopeutensa ja suuntansa, johon vaikuttaa perimä ja ympäristö. Käytettävyystutki-
mus lasten kanssa eroaakin aikuisista juuri siinä, että lasten kohdalla mietitään ennen testiä, 
millaisessa kehitysvaiheessa he ovat ja millainen koejärjestely kullekin sopisi parhaiten.  

Lasten kehitystä on tutkittu useilla tieteenaloilla vuosikymmeniä. Lapset huomioiva käytet-
tävyystiede on lainannut ja soveltanut muiden alojen tuottamaa tietoa omiin tarkoituksiinsa, 
mutta tässä soveltamisessa ollaan vielä hyvin varhaisessa vaiheessa. Nykyisellään teoreettinen 
tieto esimerkiksi kehityspykologian hyödyntämisestä testauksen tai lasten vuorovaikutteisten 
tuotteiden suunnittelussa suunnittelussa on vielä vähäistä. Tämän kohdan tarkoituksena ei ole 
kuvata lapsen kehityksen teorioita syvällisesti, vaan nostaa esille niitä kirjallisuudessa 
esitettyjä lapsen kasvun ja persoonallisuuden tekijöitä, joilla uskotaan olevan vaikutusta 
käytettävyystestin järjestämisessä ja käytettävyysongelmien löytämisessä.   
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17.2.1. Kehitysvaiheet  
Vuosi on pitkä aika lapsen kehityksessä. Usein lapset jaetaan kehityksensä mukaan eri ikä-
ryhmiin, kuten vauvaikäiset, leikki-ikäiset, esikoululaiset, koululaiset ja teini-ikäiset. On ilmi-
selvää, että käytettävyystestin järjestäminen 4-vuotiaan leikki-ikäisen tytön kanssa eroaa 
huomattavasti 12-vuotiaan teini-iän kynnyksellä olevan pojan kanssa suoritetusta testauksesta. 
Lasten jako ikäryhmiin on käytettävyystestauksen kannalta keinotekoista, sillä jokainen lapsi 
kehittyy omaan tahtiinsa kehityksen eri osa-alueilla, joten testitilannetta suunniteltaessa ei 
voida ennalta määritellä, mitä kukin osallistuja täsmälleen osaa ikänsä perusteella.  

Lapsen kehitys jaetaan usein viiteen eri osa-alueeseen (fyysinen, sosiaalinen, emotionaalinen, 
älyllinen ja kielen kehitys), joista jokaisella on käytettävyystestin suunnittelussa merkitystä. 
Taulukkoon 1 on koottu kysymyksiä, joiden avulla testin suunnittelija voi pohtia, miten kukin 
lapsen kehityksen osa-alue vaikuttaa testin suunnitteluun ja sen kulkuun.  
Taulukko 1: Lapsen kehityksen osa-alueisiin liittyviä kysymyksiä testin suunnittelun tueksi. 

Kehityksen 
osa-alue 

Huomioitavaa käytettävyystestauksessa 

Fyysinen 
kehitys 

Pystyvätkö testiin osallistuvat lapset fyysisesti, ergonomisesti ja turvallisesti operoimaan tutkittavaa 
tuotetta? 
Ovatko syöttölaitteet sopivia kyseiselle ikäryhmälle? 
Onko testitilan sisustus suunniteltu sopivan kokoiseksi kaikkien testiin osallistuvien henkilöiden, myös 
aikuisten kannalta? 

Sosiaalinen 
kehitys 

Onko testitilanne lapselle sosiaalisesti ymmärrettävä ja turvallinen? 
Osaako lapsi sopeutua uuteen sosiaaliseen tilanteeseen ilman toista lasta tai tuttua aikuista? 
Onko aikuisten ja lasten lukumäärien suhde sopiva? 
Kuinka riippuvaisia lapset ovat aikuisten avusta ja huomiosta? 
Pyrkivätkö osallistuvat lapset miellyttämään / ärsyttämään aikuisia? 
Millainen testin vetäjän käytös heikentää / edistää lasten ulospäinsuuntautuneisuutta?  
Kykeneekö lapsi paritestauksen vaatimaan yhteistyöhön? 

Emotio-
naalinen 
kehitys 

Voiko testitilanne tuottaa lapselle pahaa mieltä tai epäonnistumisen kokemuksia, jotka vaikuttavat 
merkittävästi testin suorittamiseen? 
Voiko testitilanne tuntua lapsesta turvattomalta? Miten ehkäistä tätä? 
Voiko lasta kannustaa testitilanteessa? Voiko tämä vaikuttaa lapsen subjektiiviseen arvioon 
tuotteesta? 
Ymmärtääkö lapsi, ettei tutkittavana ole hän, vaan tuote? Miten lapsi kokee arvioinnin ja oman 
suoriutumisensa? 
Jääkö lapselle testitilanteesta positiivinen kuva? 

Älyllinen 
kehitys 

Ymmärtääkö lapsi, mitä hänen odotetaan tekevän? 
Ymmärtääkö lapsi, mitä tehtävän suorittaminen tarkoittaa?  
Ovatko testitehtävät sellaisia, että lapsi muistaa ne?  
Osaako lapsi itsenäisesti käyttää tuotetta?  
Ymmärtääkö lapsi tuotteen käytössä vaadittavia syy-seuraus –suhteita? 
Osaako lapsi ratkoa sen tasoisia ongelmia, jotka liittyvät testitehtävien suorittamiseen? 
Onko testitilanteessa tekijöitä, jotka häiritsevät lapsen ajattelua? 
Onko lapsen kognitiivinen kuorma liian iso testitilanteessa? Voiko ääneenajattelua käyttää? 
Osaako lapsi palauttaa myöhemmin mieleensä toimintaansa ja ajatuksiaan toiminnan hetkellä? 
Voidaanko retrospektiivisia”.  menetelmiä käyttää? 

Kielen 
kehitys 

Osaako lapsi lukea? Jos ei, millaisia testitehtäviä voidaan käyttää ja miten niistä muistutetaan, jos 
lapsi unohtaa, mitä oli tekemässä? 
Voidaanko käyttää kirjoitettuja lomakkeita tai kirjoitettua kieltä osana testausta? 
Ymmärtääkö lapsi testin vetäjän käyttämää kieltä ja käsitteitä? 
Osaako lapsi kirjoittaa? Voiko hän vastata kirjallisesti testin aikana? 
Miten hyvin lapsi osaa verbalisoida ajatuksiaan? Onko ääneenajattelu mahdollista? 
Osaako lapsi vastata haastattelun kysymyksiin? Tuottavatko lapsen vastaukset testin kannalta 
riittävää tietoa? 
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Lasten kehitystä kuvaavassa kirjallisuudessa on esitetty useita eri teorioita lasten kehityksen 
vaiheista ja siihen vaikuttavista tekijöistä (muun muassa Corsaro, 1992; Erikson, 1950; 
Piaget, 1929; Piaget, 1968; Rogoff, 1990; Thornton, 2002; Vygotsky, 1978). Näiden teorioi-
den ongelmana usein on, että ne muuttuvat alati uuden tieteellisen tiedon myötä, mikä tekee 
käytettävyysasiantuntijan työn monimutkaiseksi. Käytettävyystestauksen kannalta on siis 
tärkeä muistaa, että jokainen lapsi saavuttaa kehityksen eri vaiheet omassa rytmissään, omalla 
tavallaan oppien. Käytettävyystestin testikäyttäjinä harvoin on kaksi identtisessä kehitysvai-
heessa olevaa lasta, mikä vaatii testin vetäjältä usein äärimmäistä tilannetajua ja mahdolli-
suutta sopeuttaa omaa toimintaansa käytettävyystestin tavoitteiden ja koejärjestelyn vaarantu-
matta. Tästä syystä myös pilottitestauksen perusteella tehtyjen johtopäätösten kanssa on 
oltava tarkkana; voihan olla, että pilottitestiin osallistuneet lapset osaavatkin jo lukea, mutta 
toisessa koulussa järjestettävään varsinaiseen testaukseen osallistuvat eivät.  

Yleistäen voisi sanoa, että mitä nuoremmista lapsista on kysymys, sitä enemmän testitilanteen 
suunnittelu vaatii aikaa ja taustatutkimuksen tekemistä. Myöhäiseen murrosikään tullessa 
nuoret pystyvät jo sujuvasti suoriutumaan aikuisille alun perin suunnitelluista koejärjestelyistä 
(Hanna et al., 1997). 

17.2.2. Luonne ja temperamentti 
Luonteen dimensioista temperamentti (temperament) on synnynnäinen ominaisuus, joka 
kuvaa, miten yksilö reagoi emotionaalisesti ihmisiin ja objekteihin (Chess & Thomas, 1996). 
Toisin kuin aiemmin mainitut lapsen iän myötä kehittyvät osa-alueet, temperamentti säilyy 
melko muuttumattomana lapsen kasvaessa. Jokainen lapsi on kuitenkin yksilö tälläkin saralla, 
mikä tulee huomioida käyttäjätestiä suunniteltaessa. Yhdeksän temperamentin ulottuvuutta on 
kuvattu taulukossa 2. Olen yhdistänyt näihin temperamenttipiirteisiin käytettävyystestaukseen 
liittyviä tekijöitä, jotka on esitetty taulukossa sisennettynä ja nuolella osoitettuna.   

Taulukko 2: Temperamentin yhdeksän dimensiota Chessin ja Thomasin (1996) mukaan ja niiden vaikutus 
käytettävyystestaukseen lasten kanssa.  

Temperamenttipiirre Huomioitavaa käytettävyystestauksessa 
Aktiivisuustaso  
(activity level) 

Määrittää, kuinka aktiivinen tai rauhallinen lapsi on.  

→ Ylienergisillä lapsilla voi esiintyä enemmän testin ulkopuolista toimintaa. 

→ Lapsille pitäisi antaa mahdollisuus suorittaa testitehtäviä omassa tahdissaan, 
joten testin kulun tiukka aikatauluttaminen ei kannata. 

Häiriöherkkyys 
(distractability) 

Keskittymis- ja huomiokyvyn taso, kun lapsi ei ole erityisen kiinnostunut käsillä 
olevasta toiminnasta tai toiminta on rutiininomaista. 

Kuvaa, kuinka hyvin ulkoiset ärsykkeet häiritsevät käynnissä olevaa toimintaa. 
→ Käytettävyystesti pitäisi suunnitella mahdollisimman häiriöttömäksi ja testin 

vetäjän tulisi tarkkailla hajamielisyyden merkkejä. 

→ Testin keston tulisi olla mahdollisimman lyhyt, esimerkiksi enintään 30 
minuuttia esikoululaisilla (Hanna et al., 1997).  

Intensiteetti 
(intensity) 

Määrittää, kuinka voimakkaasti tai heikosti lapsi reagoi ärsykkeeseen. 

→ Lasten eleiden lukemisen helppous käytettävyystestitilanteessa riippuu usein 
tästä luonteenpiirteestä. Tulee kuitenkin muistaa, että jotkut lapset voivat 
reagoida testin tapahtumiin ylidramaattisesti. Jotkut lapset puolestaan 
”menevät lukkoon” ja sulkeutuvat, kun pahoittavat mielensä.  

→ Voimakkaan intensiteetin omaavat lapset saavat usein haluamansa ja 
kokevat asiat voimallisesti. Paritestaustilanteessa he voivat dominoida 
pienemmän intensiteetin omaavaa osapuolta.   

Säännöllisyys 
(regularity) 

Määrittää, kuinka säännönmukaiseen elämään lapsi on tottunut ja hakeutuu. 

→ Miten lapsi reagoi esimerkiksi kesken koulupäivän järjestettävään 
testaukseen?  
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Aistiherkkyys 
(sensory threshold) 

Määrittää, kuinka herkkä lapsi on fysikaalisille ärsykkeille (äänet, maut, kosketus, 
lämpötila, hajut…).  

Millä ärsykkeen vahvuudella lapsi reagoi ja miten reagoi? 

Kokeeko lapsi ärsykkeen voimakkuuden negatiivisena vai positiivisena? 
→ Käytettävyystestin fysikaaliset muuttujat vaikuttavat eri lapsiin eri tavoin. 

Esimerkiksi äänenvoimakkuuden taso voi toisesta lapsesta tuntua 
sietämättömän kovalta, toisesta taas juuri sopivalta.  

→ Lapsille tulisi tarjota mahdollisuus säätää muutettavia ominaisuuksia itselleen 
sopiviksi. 

Lähestyminen ja 
vetäytyminen 
(approach / 
withdrawal) 

Määrittää lapsen ominaisen reaktion uuteen tilanteeseen tai vieraisiin ihmisiin eli 
haluaako lapsi ottaa osaa mielellään vai onko hän varuillaan ja vetäytyvä. 

Vetäytyvä lapsi usein ajattelee ennen kuin toimii. 

→ Lapsen vetäytyvyyttä ei kannata pitää merkkinä tuotteen ongelmista tai 
kiinnostavuudesta, ellei ole varma, että lapsi reagoi vetäytymällä juuri siihen. 

→ Käytettävyystesti voi olla vetäytyville lapsille liian stressaava tilanne. 
Vetäytyvälle lapselle tulisi antaa enemmän aikaa tutustua testijärjestelyihin ja 
testissä mukana oleviin aikuisiin. Testin vetäjän tulee käyttäytyä rauhallisesti. 

→ Paritestaus voi olla vetäytyville lapsille turvallisemmalta tuntuva vaihtoehto, 
mikäli testikumppani on hyvä ystävä.  

Sopeutumiskyky 
(adaptability) 

Määrittää, kuinka helposti lapsi sopeutuu muutoksiin ja vaihteluihin, kuten ympäristön 
muutoksiin tai testitehtävien vaihtumiseen.  

Määrittää, kuinka kauan lapselta kestää tottua uuteen tilanteeseen. 

Hitaasti sopeutuva lapsi ei ryntää suorinta tietä vaarallisiin tilanteisiin. Hän on 
vähemmän altis toisten lasten painostukselle kuin nopeasti sopeutuva lapsi. 

→ Testin vetäjän tulee antaa lapselle aikaa sopeutua muutoksiin.  

→ Testin vetäjä voi kannustaa ja avustaa lasta, mikäli tilanne niin vaatii. 

→ Paritestauksessa tulee huomioida parin osapuolten erilaiset 
sopeutumisnopeudet.  

Peräänantamattomuus 
(persistence) 

Määrittää, kuinka kauan lapsi jatkaa toimintaa ja yrittämistä kohdatessaan esteitä ja 
haasteita. 

→ Peräänantamaton lapsi reagoi voimakkaasti ja voi jopa suuttua, mikäli ei saa 
suorittaa ongelmallista toimintaa loppuun, joten käytettävyystestitilanteessa 
näille lapsille olisi suotava mahdollisuus yrittää ratkaista mahdottomaltakin 
tuntuvia käytettävyysongelmia. 

→ Helposti periksi antava lapsi ajautuu helposti muun toiminnan pariin, joka voi 
käytettävyystestitilanteessa ilmetä testin ulkopuolisena toimintana. Tämä voi 
indikoida käytettävyysongelmaa testauksen kohteena olevassa tuotteessa.  

→ Helposti periksi antava lapsi on usein kehittänyt sosiaalisia taitoja, joilla saa 
muut auttamaan häntä. Esimerkiksi tällainen lapsi voi helposti kääntyä testin 
vetäjän puoleen saadakseen apua. 

→ Paritestaustilanteessa peräänantamattomampi lapsi todennäköisesti käyttää 
tuotetta, toisen lapsen ollessa täysin poissaoleva, toimintaa häiritseva tai 
muun toiminnan parissa.   

Mieliala 
(mood) 

Määrittää, reagoiko lapsi maailmaan pääsääntöisesti optimistisesti vai pessimistisesti. 
Onko lapsi vakava vai huoleton? 

→ Vakavat lapset ovat usein analyyttisiä ja arvioivat tilanteita huolellisesti. 
Tällaiset lapset voivat tarjota syvällisempää arviointia testaustilanteessa. 

→ Lapsen yleinen mieliala voi vaikuttaa tuotteesta annettaviin subjektiivisiin 
arvioihin. 
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Taulukon 2 perusteella on mahdollista luoda esimerkiksi esitietolomake, jonka avulla van-
hemmat ja lasten kasvattajat voivat arvioida käytettävyystestiin osallistuvan lapsen tempera-
menttipiirteitä. Lomake antaa testin suunnittelijoille arvokasta tietoa siitä, millaisia lapsia 
testiin osallistuu ja kuinka heidän ominaisuutensa tulisivat parhaalla mahdollisella tavalla 
huomioitua koejärjestelyissä. 

17.2.3. Lapsi käytettävyystutkimuksen silmin 
Menetelmien kehityksessä ja arvioinnissa on ollut oleellista pohtia, miten lasten kehitys-
vaiheet vaikuttavat esimerkiksi menetelmän yleistettävyyteen kaikkien ikäryhmien kohdalla. 
Hanna ja muut (1997) ja Markopoulos ja Bekker (2003) listaavat lasten ominaisuuksia, joilla 
on vaikutusta käytettävyystestaukseen. Olen poiminut Markopoulosin ja Bekkerin listasta 
oleellisimmat kohdat ja lisännyt niihin omia ja muiden tutkijoiden raportoimaa tutkimustietoa.  

Lasten verbalisointitaidot (puhe ja kirjoitus) ja niiden kehittyminen vaikuttavat erityisesti 
ääneenajatteluprotokollan käyttöön. Hannan ja muiden mukaan (1997) alle 12-vuotiaat lapset 
eivät kykene ääneenajatteluun. Kuitenkin Kersten-Tsikalkinan ja Bekkerin (2001) tutkimus 
osoittaa, että 9–12-vuotiaat lapset osaavat verbalisoida mielipiteitään, kunhan testin vetäjä 
huomauttaa (prompt) asiasta. Toisen tutkimuksen (Van Kesteren et al., 2003) mukaan jopa 6–
7-vuotiaat lapset osaavat verbalisoida ajatuksiaan, mutta eivät yhtä tehokkaasti kuin esimer-
kiksi aktiivinen väliintulo -menetelmää (active intervention) käytettäessä – siinä testin vetäjä 
kysyy lapselta ennalta määriteltyjä kysymyksiä tuotteen toimintaan liittyen. Lisäksi näin 
nuorten lasten kesken ilmenee huomattavia henkilökohtaisia eroja verbalisoinnin tasossa. 
Tuotteen käyttöön liittyvän kognitiivisen kuorman arvellaan myös vaikuttavan lasten kykyyn 
ajatella ääneen samanaikaisesti tuotetta käytettäessä (Höysniemi et al., 2003). 

Lapsen ulospäinsuuntautuneisuus ja tapa kommunikoida aikuisten kanssa vaikuttavat sekä 
testin järjestelyihin että saataviin tuloksiin. Markopoulosin ja Bekkerin (2003) mukaan jotkut 
lapset eivät ole tottuneita puhumaan aikuisten kanssa, jolloin näiden lasten uskotaan raportoi-
van vähemmän käytettävyysongelmia. Lasten ulospäinsuuntautuneisuutta ja verbaalisia 
kykyjä on mitattu ennen käytettävyystestiä Donkerin ja Markopoulosin (2002) tutkimuksessa, 
jossa vertailtiin kolmea kielellisiä taitoja vaativaa menetelmää: ääneenajattelua, haastattelua ja 
kyselylomakkeita. Tuloksena kuitenkin oli, ettei ulospäinsuuntautuneisuudella ja kielellisellä 
lahjakkuudella ollut vaikutusta menetelmien menestykseen, vaan kielellisesti vaativimman 
menetelmän eli ääneenajattelun avulla selvisi huomattavasti enemmän käytettävyysongelmia 
testikäyttäjää kohden. Sukupuolella sen sijaan näytti tämän tutkimuksen mukaan olevan 
enemmän tekemistä käytettävyysongelmien löytämisessä. Tytöt näyttivät löytävän enemmän 
ongelmia kuin pojat, mitä tutkijat selittävät sillä, että tytöillä on vähemmän kokemusta 
tietokoneiden käytöstä. On kuitenkin huomioitava, että tutkimuksen vetäjä oli nainen: on 
mahdollista, että testitilanteessa testin vetäjän sukupuolella on vaikutusta aktiivisuuteen.      

Lapsen keskittymiskyky kehittyy jatkuvasti iän myötä. Käytettävyystestauksen kannalta tällä 
on merkitystä erityisesti yksittäisen toiminnan (activity) ja tavoitteeseen (goal) pääsemisen 
kannalta, mistä seuraa, että eri ikäryhmille tulisi suunnitella mielekkään kokoisia testitehtäviä 
(Markopoulos & Bekker, 2003). Hannan ja muiden (1997) mukaan esikoululaisille testi-
tuokion suositeltu enimmäispituus on 30 minuuttia ja koululaisille yksi tunti. Lisäksi he 
kehottavat vaihtelemaan testitehtävien järjestystä, jotta samat testitehtävät eivät olisi aina 
viimeisinä, jolloin lapset ovat jo väsyneitä. Tosin on voitu osoittaa, että mikäli lapset nauttivat 
testitilanteesta ja testaustoiminta on mielekästä, he ovat motivoituneita jatkamaan pitempään 
(Markopoulos & Bekker, 2003). Tästä on myös itselläni kokemuksia tietokonepelin peli-
testauksesta 7–9-vuotiaiden lasten kanssa.  

Testin ulkopuolinen käyttäytyminen (external activity) testitilanteessa on yleistä erityisesti 
nuorilla lapsilla. Tämä käyttäytyminen voi olla osoitus käytettävyysongelmista tuotteessa, 
mutta on huomioitava myös se mahdollisuus, että lapset ovat väsyneitä ja tauon tarpeessa. 
Testin vetäjän onkin tiedettävä, milloin jälkimmäinen tilanne on kyseessä. Muutoin Hanna ja 
muut (1997) kehottavat testin vetäjää palauttamaan lapset takaisin testin pariin, mikäli he 
eksyvät aiheesta.     
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Lapsen motivaatio on yksi tekijä, jolla on vaikutusta käytettävyystestiin, kuten edellä mainit-
tiin. Hanna ja muut (1997) kuitenkin varoittavat, että säännöllinen puuttuminen lasten toimin-
taan (intervention) ja lasten halu miellyttää aikuisia voivat johtaa testitulosten vääristymiseen.   

Käytettävyystesti on aina oma sosiaalinen ja paikkasidonnainen tilanteensa. Lapsen kyky 
sopeutua uuteen ympäristöön ja sosiaaliseen tilanteeseen vaikuttaa oleellisesti testin kulkuun. 
Mahdollisiin häiriötekijöihin tulisi varautua ennalta. Esimerkiksi käytettävyyslaboratorio 
kaikkine testivälineineen voi vaikuttaa lapsesta uhkaavalta paikalta, jossa vieraat aikuiset 
tuijottavat häntä lasin takaa samalla, kun videokamerat kuvaavat. Käytettävyyslaboratoriota 
käytettäessä lapselle tulisikin antaa aikaa tutustua tiloihin ennalta turvallisen aikuisen tai 
ystävän seurassa. Käytettävyyslaboratorion ongelmiin ja logistiikkaan liittyvistä syistä suuri 
osa lasten kanssa tehtävästä käytettävyystestauksesta tapahtuu lapsille tutussa ympäristössä, 
kuten päiväkodissa tai koulussa, jolloin tarve sopeutua uusiin asioihin vähenee. Kenttä-
testauksen menetelmien kehitykselle onkin yhä suurempaa tarvetta. 

Itseraportoinnin luotettavuus (trustworthiness of self-report). Druinin (1999b) mukaan lapset 
ovat hyvin rehellisiä mielipiteissään tuotteesta. Hanna ja muut (1997) kuitenkin muistuttavat, 
että lasten mielipiteiden luotettavuutta on vaikea arvioida. Esimerkiksi lasten halu miellyttää 
aikuisia vaikuttaa heidän mielipiteisiinsä. Read ja muut (2001) raportoivat myös, kuinka 
lapset eivät halua pahoittaa tutkittavan tekstinsyöttötavan mieltä ja siten antavat kaikille 
tavoille arviointilomakkeessa yhteneviä subjektiivisia arvioita. 

Lasten ja aikuisten väliset suhteet – erityisesti erot tiedollisissa taidoissa ja auktoriteetissa –  
vaikuttavat lasten ja aikuisten väliseen kommunikaatioon (Damon & Phelps, 1989). Käytettä-
vyystestauksen haasteena onkin kannustaa lapsia verbalisoimaan ajatuksiaan vapaasti ja vä-
hentää esiintyviä valtasuhteita. Esimerkiksi Druin (1999a) kehottaa testissä mukana olevia 
aikuisia pukeutumaan rennosti, jotta lasten ja aikuisten väliset valtasuhteet madaltuisivat. 
Hanna ja muut (1997) kehottavat jutustelemaan (small talk) lasten kanssa ennen testiä rennon 
ilmapiirin aikaansaamiseksi. Näiden monesti naiiviltakin tuntuvien neuvojen perusteella 
valtasuhteisiin liittyviä ongelmia on mahdotonta aina poistaa. Muun muassa ujous, pelko 
väärien vastausten antamisesta ja halu miellyttää aikuisia ylläpitävät lasten ja aikuisten välisiä 
jännitteitä. 

17.2.4. Lasten tuotteet 
Lasten vuorovaikutteisten tuotteiden suunnitteluun ja tutkimukseen käytetään yhä enemmän 
resursseja. Esimerkiksi lasten peliteollisuudesta on tullut merkittävä tietoteollisuuden osa-
alue. Tämän kohdan tarkoituksena on lyhyesti kuvata, millaisia ominaisuuksia lasten tuotteilla 
ja käyttöliittymillä yleisesti on, ja miten ne vaikuttavat käytettävyyden arviointiin. Lasten 
käyttöliittymistä löytyy paljon tutkimustietoa. Kattavin suomeksi kirjoitettu teos on Hietalan 
ja Ovaskan toimittama Lasten käyttöliittymät -seminaariraportti (2002).  

Eroavatko lasten käyttöliittymät ja sovellukset aikuisten vastaavista? Onko lapsille suunnitel-
luissa tuotteissa erityispiirteitä, jotka vaikuttavat käytettävyyden evaluointiin yhdessä lasten 
kanssa? Onko lapsilla samoja tavoitteita tietotekniikan käytölle kuin aikuisilla? Mitä oikeas-
taan arvioidaan, kun evaluoidaan lasten vuorovaikutteisia tuotteita? Näihin kysymyksiin on 
yritetty vastata useissa tutkimuksissa. Yleisesti hyväksyttyä on, että varsinkin nuorille lapsille 
suunnitelluilla tuotteilla on omia erityispiirteitä. Aikuisten viihdesovelluksissa on vuoro-
vaikutusmekanismeiltaan paljon samaa kuin lasten tietokonepeleissä ja oppiviihdesovelluk-
sissa. Lasten osallistavan suunnittelun avulla on voitu tehdä uudenlaisia teknologia- ja käyttö-
liittymäinnovaatioita. 

Lasten käyttöliittymät voidaan karkeasti jakaa seuraaviin alaryhmiin: 

• pelit ja viihde, 

• oppiviihde (Edutainment) ja oppisovellukset, 

• Internet ja verkkoyhteisöt, 
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• fyysiset ja kosketeltavat käyttöliittymät, älylelut, syöttölaitteet, 

• luovuutta tukevat käyttöliittymät: tarinankerronta, piirtäminen, animointi, musisointi, 
lasten ohjelmointiympäristöt, ja 

• vuorovaikutteiset leikkitilat. 

Lasten sovellusten arvioinnin tekee haastavaksi se, että perinteisen käytettävyyden lisäksi 
samassa testitilanteessa arvioidaan usein muitakin tuotteen käytettävyyteen ja hyväksyttä-
vyyteen liittyviä ominaisuuksia. Käytettävyyden määritelmää laajennetaan lasten kanssa 
testattaessa koskemaan attribuutteja kuten hauskuutta (fun), joita perinteisessä käytettävyyden 
määritelmässä ei ole. Arvioinnin kohteena voi olla (peruskäytettävyyden lisäksi) 

• oppiminen (ei tuotteen käytön, vaan käyttöliittymän välittämän sisällön), 

• luovuus (edistääkö tuote lasten luovuutta), 

• leikkiminen ja pelattavuus (viihtyykö lapsi tuotteen parissa, onko pelin pelattavuus 
hyvä, onko lapsella hauskaa),  

• sosiaalisuus (edistääkö tuote lasten sosiaalisuutta ja yhteistoimintaa), ja 

• fyysisyys (onko tuote lapselle fyysisesti sopiva). 

Miten näitä ominaisuuksia voidaan arvioida? Perinteinen käytettävyyden määritelmä ei juuri 
huomioi näitä lasten tuotteille tyypillisiä ominaisuuksia, joten tässä yhteydessä käytettävyyttä 
on tarkasteltava laajemmassa perspektiivissä.  

17.2.5. Käytettävyystutkimuksen etiikka ja lapset 
Lasten kanssa tehtävään käytettävyystutkimukseen kuuluu omia erityiskysymyksiään niin 
kohderyhmän ominaisuuksien kuin tutkimuksen suunnittelun, toteuttamisen sekä aineiston 
tulkinnan ja hyödyntämisen suhteen. On äärimmäisen tärkeää, että kaikki lasten parissa tapah-
tuva tutkimus- ja tuotekehitystoiminta perustuu kaikissa eri vaiheissaan eettisesti kestäviin 
periaatteisiin ja käytäntöihin. Käytettävyystutkimuksen etiikkaa on käsitelty laajemmin rapor-
tin luvussa 21 (Koskinen). Vaikka APA (American Psychological Association, 2002) ja ACM 
(Association for Computing Machinery, 1999) sekä kansallinen lainsaadäntö (esimerkiksi 
tietosuojalainsäädäntö) tarjoavat sääntöjä myös HCI-alan eettisiin käytäntöihin, ei lasten osal-
listumisesta alan tutkimukseen ole juurikaan olemassa eettisiä ohjeistoja. Olen koonnut tähän 
lukuun eettistä pohdintaa ja ohjeita lapsitutkimuksen muilta aloilta, kuten pedagogiikasta, 
lääketieteestä ja psykologiasta.   

Käytettävyysasiantuntija joutuu usein pohtimaan eettisiä kysymyksiä ainutlaatuisissa ja moni-
mutkaisissa tilanteissa. Akateemisella puolella tutkijan apuna voi olla yliopiston eettinen 
lautakunta, joka auttaa arvioimaan ja ratkomaan eettisiä kysymyksiä ja ongelmatilanteita. 
Yritysmaailmassa eettisiin asioihin paneutuminen ja niistä huolehtiminen ovat usein käytettä-
vyystutkimusta tekevän henkilön tai työryhmän omalla vastuulla. Tällöin on vaarana, että 
eettisiin kysymyksiin ei suhtauduta yrityksen puolelta riittävällä vakavuudella tai toimintaa 
ohjaavat puhtaasti liiketoiminnan säännöt. Konfliktitilanteita voi aiheutua esimerkiksi siitä, 
että lapsi tai hänen vanhempansa joutuvat allekirjoittamaan yrityksen käytettävyystutki-
muksen yhteydessä salassapitosopimuksen ymmärtämättä täysin, mitä se käytännössä 
tarkoittaa. Salassapitovaatimuksen voidaan tulkita olevan vastoin YK:n lapsen oikeuksien 
sopimusta (1989), jonka 13. artiklan mukaan lapsella on oikeus vastaanottaa ja levittää 
kaikenlaisia tietoja ja ajatuksia missä muodossa tahansa, kunhan se ei loukkaa muita. 

Ruoppila (1999) muistuttaa, että ”eettiset kysymykset koskevat koko tutkimusprosessia kysy-
myksenasettelusta tulosten julkistamiseen sekä julkaisujen kieliasuun saakka”. Alderson 
(1995) on kuvannut laajasti, millaisia kysymyksiä tutkijoiden tulee pohtia, jotta lasten parissa 
tehtävä tutkimus olisi eettisesti kestävää. Aldersonin teos on erittäin kattava ja suositeltavaa 
luettavaa myös lasten parissa työskenteleville käytettävyysasiantuntijoille. Seuraavassa lasten 
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käytettävyystutkimuksen etiikka jaetaan kolmeen eri osa-alueeseen: turvallisuuteen (safety), 
suostumukseen (consent) ja yksityisyyteen (privacy). 

Tutkimukseen osallistuvalle lapselle ei saa aiheutua mitään todellista tai lapsen kokemaa 
vaaraa tai haittaa verrattuna lapsen normaaliin toimintaan. Tämä tarkoittaa, että ”lapsia on 
suojattava kaikilta mahdollisilta ajateltavissa olevilta haitoilta, joita tutkimuksesta saattaa 
seurata” (Ruoppila, 1999). Tällä tarkoitetaan sekä fyysisiä että psyykkisiä riskejä. Fyysisiä 
riskejä liittyy esimerkiksi laitteiden käyttöön tai tutkimuspaikalle siirtymiseen. Psyykkisiä 
haittoja voivat aiheuttaa muun muassa liian stressaava tai itsetuntoa alentava testitilanne, liian 
vaikeat testitehtävät, aikuisten käytös tai osallistumista toivovan lapsen poissulkeminen tutki-
muksesta. Jopa kesken koulupäivän tehdyn testauksen voidaan ajatella aiheuttavan haittoja 
lapsen jäädessä ilman tiettyjen oppituntien antia.  

Lisäksi lapsella tulee olla aina mahdollisuus kieltäytyä tai keskeyttää osallistumisensa ilman, 
että siitä koituu mitään rangaistusta tai haittaa. Testitilanne tulee voida myös keskeyttää, jos 
lapsi väsyy tai stressaantuu liikaa. Lasta ei saa pakottaa tai suostutella tekemään mitään, mitä 
hän ei vapaaehtoisesti halua. Käytettävyystestauksen logistiikka tulee suunnitella huolellisesti 
sekä varmistaa pilottitestauksella testitehtävien ja testin kulun sopivuus. Lisäksi kaikkien 
testaukseen osallistuvien aikuisten on toimittava kaikissa tilanteissa eettisesti ja moraalisesti.  

Käytettävyystutkimuksen keskeisenä eettisenä vaiheena on suostumuksen saanti kirjallisena 
tai suullisena lapsen huoltajalta tai henkilöltä, jolla on lupa antaa suostumus. Suostumusta 
pyydettäessä tulee suostumuksen antajalle tarjota riittävästi tietoa päätöksen tueksi. Lapselle 
ja hänestä vastuussa oleville henkilöille on kerrottava lyhyesti mutta mahdollisimman 
selkeästi, kattavasti ja yksikäsitteisesti  

• tutkimuksen tavoitteet, menettelytavat, hyödyt ja haitat,  

• miten ja mihin tietoja käytetään ja miten ne suojataan,  

• tutkimukseen osallistuvien oikeudet, ja  

• kuka tutkimuksen tekee.  

Vaikka suostumuksen tutkimukseen antaa usein aikuinen, myös lapsen tulee voida vaikuttaa 
suostumuksen antamiseen mahdollisuuksien mukaan. Lapselta tulee aina varmistaa, että hän 
haluaa osallistua tutkimukseen. Mikäli lapsi kieltäytyy, lapsen toivetta on aina kunnioitettava 
vaikka hänen huoltajansa olisikin suostumuksen antanut. Joskus testitilanne vaatii, että osa 
tutkimuksen tiedoista joudutaan salaamaan tutkimuksen onnistumiseksi. Tällöin on varmistet-
tava, että kyseinen menettelytapa on ainoa mahdollinen ja sen tuottama aineisto on aidosti 
hyödyllistä.  

Tutkimukseen osallistuvilla lapsilla on oikeus yksityisyyteen. Käytettävyystutkimuksen aikana 
kerättyä aineistoa saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon suostumus annettiin. Mikäli 
aineistoa halutaan myöhemmin käyttää toiseen tarkoitukseen, on siihen pyydettävä erikseen 
lupa. Lisäksi on huolehdittava, että aineiston käsittely ja tallettaminen tapahtuu siten, etteivät 
ulkopuoliset pääse siihen käsiksi. Yksi tapa suojata lasten anonymiteettia  on erottaa lapset 
identifioiva aineisto ja varsinainen aineisto toisistaan ja käyttää näiden välillä koodeja. 
Aineistoa ei tulisi säilyttää pidempään kuin on tarpeellista.   

17.3. Havainnointimenetelmät 
Havainnointimenetelmät ovat suosituimpia lasten tuotteiden käytettävyyden arvioinnin mene-
telmiä. Niillä tarkoitetaan menetelmiä, joissa lapsi tai ryhmä lapsia käyttää tuotetta joko 
vapaasti tai ohjatusti testin vetäjän avulla, minkä jälkeen testin tulosten analysointi perustuu 
sekä tuotteen käyttöön, lasten käyttäytymiseen ja verbalisointeihin että testin vetäjän ja 
muiden testiä seuranneiden henkilöiden kommentteihin. Havainnointimenetelmiä käytetään 
lasten kanssa erityisesti kentällä, mutta myös käytettävyyslaboratoriossa. Näiden menetelmien 
käyttö tuottaa usein runsaasti monipuolista aineistoa, esimerkiksi video- ja ääninauhoja sekä 
kirjallisia kommentteja, lasten täyttämiä kyselylomakkeita ja haastatteluja. Tästä syystä 
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havaintoaineiston analysointi on usein taitoa vaativaa, aikaa vievää ja kallista. Lasten kehitty-
miseen liittyvät tekijät pakottavat usein käytettävyysasiantuntijat varmistamaan käytettävyys-
testein tuotteen toimivuuden luonnollista käyttötilannetta simuloivassa testitilanteessa. 
Seuraavassa käydään lyhyesti läpi ne havainnointimenetelmät, joita lasten kanssa on käytetty. 

 Käyttäjän havainnointi (user observation) on kaikkein vapaamuotoisin ja luonnollisin 
havainnointimenetelmien muoto, sillä siinä testikäyttäjille ei anneta juurikaan muuta 
ennalta määriteltyä tehtävää kuin kokeilla tai vaikkapa leikkiä tuotteen kanssa. Testin 
kesto voi olla myös testiin osallistuvien lasten vapaasti määriteltävissä. Käyttäjän havain-
nointiin perustuvan menetelmän käyttö soveltuu erityisesti pienten lasten kanssa tehtä-
vään käytettävyyden tai voisiko sanoa leikittävyyden ja puoleensavetävyyden arviointiin, 
sillä lapsen ei tarvitse osata noudattaa määriteltyjä tehtäviä, eikä verbalisoida ajatuksiaan 
muuten kuin spontaanisti. Menetelmän käytön haasteina ovat testikäyttäjien ennalta-
arvaamaton käytös ja tuotteen käyttö sekä tarpeellisen testiaineiston vähäisyys, muoto ja 
sen keskittyminen tuotteen kannalta vähäpätöisimpiin ominaisuuksiin.  

 Käytettävyystesti (usability test) on käyttäjän havainnointia formaalimpi muoto, jossa 
testin kulkua määrittävät ennalta suunnitellut testitehtävät tuotteen tiettyjen toimintojen 
arvioimiseksi. Usein käytettävyystestiin liitetään jokin verbalisointiprotokolla, esimer-
kiksi ääneenajatteluprotokolla, tukemaan lapsen ajattelun selville saamista. Käytettä-
vyystestausta on mahdollista tehdä sekä kentällä että käytettävyyslaboratoriossa.  

 Aktiivinen väliintulo (active intervention) eroaa käytettävyystestistä siinä, että tehtävien 
suorittamisen aikana lapsi vastaa testin vetäjän esittämiin kysymyksiin eli menetelmän 
verbalisointitapa on kysymyksiin vastaava. Kysymykset määritellään ennalta ja niiden 
pitäisi ”johtaa vastauksiin, jotka kuvastavat testikäyttäjän aikomuksia tehtävän suhteen ja 
heidän suoriutumistaan tehtävästä” (Van Kesteren et al., 2003). Menetelmän haasteena 
on se, miten kysymyksiä kannattaisi esittää niin, että ne mahdollisimman vähän vaikut-
taisivat testin luonnolliseen kulkuun.  

 Retrospektio (retrospection) ääneenajattelu” on kaksiosainen menetelmä; ensin 
suoritetaan käytettävyystesti, joka videoidaan. Varsinainen retrospektio tapahtuu, kun 
testikäyttäjä ja testin vetäjä yhdessä katsovat testivideon, jolloin testikäyttäjän tehtävänä 
on vastata kysymyksiin testin aikana tapahtuneesta toiminnasta. Van Kesterenin ja 
muiden (2003) mukaan menetelmä vaatii lapselta kykyä muistaa ja palauttaa mieleen 
toiminnan aikaisia ajatuksia sekä riittävästi keskittymiskykyä videon katseluun.  

 Vertaisopetus (peer tutoring)  on tiettävästi ainoa lapsia varten kehitetty käytettävyys-
testausmenetelmä. Menetelmän perusideana on, että lapset opettavat toisilleen arvioita-
vana olevan tuotteen käyttöä mahdollisimman luonnollisessa sosiaalisessa ympäristössä 
(Höysniemi et al., 2003). Tavoitteena on tehostaa lasten spontaania verbalisointia rooli-
leikin avulla, jossa opettajana toimiva lapsi ensin suorittaa yksin käytettävyystestin tai 
vapaasti tutkii testattavaa tuotetta ja sitten opettaa toiselle lapselle, kuinka tuotetta 
käytetään ohjatusti, esimerkiksi testitehtäviä suorittaen. Vertaisopetusta voidaan pitää 
yhtenä paritestauksen muotona.  

 Yhdessä keksiminen (co-discovery) on paritestausmenetelmä, jossa kaksi lasta yhdessä 
suorittaa testitehtäviä ja neuvottelee testin edetessä, miten tuotetta pitäisi käyttää. 
Samalla lapsia kannustetaan kertomaan, mitä he ajattelevat. Menetelmän etuna on testin 
luonnollisuus, kun lapsi ei joudu yksin suorittamaan tehtäviä testin vetäjän valvomana. 
Toisaalta toisen lapsen läsnäolo voi johtaa testin ulkopuoliseen toimintaan ja verbali-
sointiin useammin kuin perinteisessä käytettävyystestissä. Menetelmän edellytyksenä on, 
että lapsi osaa ilmaista itseään parilleen ja kykenee tämän kanssa yhteistyöhön. Pari-
testauksen etuna on se, että aikuisten ja lasten lukumäärien suhde paranee. Haasteina 
pidetään lasten keskinäisen yhteistyön puutetta, testin ulkopuolisen toiminnan määrää 
sekä testissä saadun verbaalisen aineiston perustumista lasten keskinäiseen neuvotteluun 
mentaalisten prosessien sijasta.  

Edellä mainittujen, kirjallisuudessa esiintyvien menetelmien ominaisuuksia tutkimalla olen 
luonut kuvassa 1 esitetyn havainnointimenetelmien jaottelun. Kuvan menetelmiä määrittää 
kaksi ulottuvuutta, jotka ovat:  
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 tehtäväperustaisuus eli annetaanko lapselle tai ryhmälle lapsia tehtäviä, joita tulee suo-
rittaa vai saavatko he vapaasti käyttää arvioitavana olevaa tuotetta, ja 

 verbalisointitapa eli millaisissa järjestetyissä olosuhteissa lapsen toiminnan ja toimintaan 
liittyvän ajattelun verbalisointi tapahtuu. Kirjallisuudessa esiintyviä verbalisointitapoja 
ovat: spontaani eli vapaaehtoinen, ääneenajattelu, opetustilanne, kysymyksiin vastaava ja 
muisteluun perustuva. 

Katkoviivalla reunus-
tetut menetelmät ovat 
pari- tai ryhmätestauk-
seen perustuvia, yhte-
näisellä viivalla merki-
tyissä menetelmissä 
yleensä vain yksi lapsi 
osallistuu kerrallaan 
testituokioon. 

Kullakin menetelmällä 
voi olla useitakin eri 
ominaisuuksia, kuten 
kuvasta 1 havaitaan. 
Seuraavassa käsitel-
lään tehtäväperustai-
suuteen ja verbalisoin-
titapaan liittyviä ulot-
tuvuuksia ja niiden 
erityispiirteitä tarkem-
min.  

17.3.1. Tehtäväperustaisuus 
Lasten kanssa tehtävän testauksen suunnitteluvaiheessa on päätettävä, perustuuko testituokion 
kulku testitehtäviin ja miten lasten kehitystaso vaikuttaa tehtävien laajuuteen sekä vaikeus-
tasoon. Ei-tehtäviin perustuvassa testauksessa lapsen annetaan käyttää tuotetta vapaasti. Tämä 
sopii erityisesti pienten lasten, jopa vauvaikäisten, kanssa tehtävään testaukseen. Lapselta ei 
vielä vaadita edes puhutun tai kirjoitetun kielen ymmärtämistä tai jäsenneltyä ohjeiden 
noudattamisen taitoa. Osa vapaan läpikäynnin aikana saatavasta aineistosta voi olla hyvinkin 
kiinnostavaa, mutta vaarana on, että testaukseen kulutetut resurssit ja testistä saatava tieto 
eivät tue tuotteen jatkokehitystä parhaalla mahdollisella tavalla. Toisaalta vapaaseen käyttöön 
perustuvassa testauksessa testihenkilöiden lukumäärää voidaan joutua kasvattamaan, jotta 
testeistä saataisiin riittävän luotettavaa ja eri lapsilla toistuvaa aineistoa tuotteen toimintojen 
käytöstä. Vapaa käyttö sopii hyvin tuotteen hyväksymistestaukseen, kun ollaan kiinnostu-
neita, kuinka lapset vastaanottavat tuotteen ja miten hyvin he pystyvät käyttämään sitä ilman 
minkäänlaista ennakko-ohjeistusta. Lapsethan tunnetusti eivät lue ohjeita ennen kokeilua.  

Resurssi- ja luotettavuussyistä testaus usein perustuu testitehtävien käyttöön testitilanteessa. 
Testitehtävien tarkoituksena on suunnata ja kohdistaa lapsen toimintaa testitilanteessa niiden 
tuotteen toimintojen pariin, joiden käytettävyydestä tai muista ominaisuuksista ollaan kiinnos-
tuneita. Testitehtävien suunnittelussa tulee huomioida erityisesti lasten kielellinen ja kognitii-
vinen kehitys. Pääperiaatteena on se, että lasta ei saa altistaa sellaiseen tilanteeseen, jossa hän 
ei kehitystasonsa vuoksi osaa ja voi toimia. Testitehtävien suorittaminen vaatii muistamista, 
syy-seuraus -suhteiden ymmärtämistä, oman toiminnan kontrollointia ja tehtäväpolkujen suo-
rittamista järjestelmällisesti. Nämä vaatimukset ovat melkoisen vaativia vielä 4–5-vuotiaille 
lapsille, joten pilottitestauksella on varmistettava, että suunniteltu testijärjestely voidaan 
toteuttaa lapsen kannalta miellyttävällä tavalla.  

 

Kuva 1: Lasten kanssa käytettyjen havainnointimenetelmien jako kaksiulotteiseen kaavioon. 
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Testitehtävät annetaan suullisesti, mikäli lapset eivät vielä pysty itse lukemaan sujuvasti ja 
itsenäisesti. Pelkkä lukutaito ei riitä, sillä testitilanteen sujuvuuden kannalta lapsen tulisi osata 
lukea virheettä ja takeltelematta. Juuri lukutaidon saavuttaneelle lapselle voidaan lukea testi-
tehtävä ensin ääneen ja sitten antaa se lapselle kirjallisena muistamisen tueksi. Testitehtävien 
käytön perusperiaatteisiin kuuluu, että lapsella on mahdollisuus tarkistaa testitehtävä uudel-
leen missä tilanteessa tahansa, ja siten muistaa, mitä pitikään tehdä. Jos testitehtävät annetaan 
suullisesti, haasteena on ratkaista se, miten lapsi voi pyytää, että aikuinen lukisi testitehtävän 
uudelleen ja miten testiä vetävä aikuinen tähän reagoi. Mikäli lapsi jännittää testitilannetta ja 
testin vetäjää tai testitehtävä on liian laaja ja vaikeaselkoinen, lapsi todennäköisesti ymmärtää 
ensin tehtävän väärin, unohtaa sen helpommin ja lopulta ei uskalla kysyä, mitä pitikään tehdä. 
Tällöin lapsen harhaileva käytös testitilanteessa voidaan vahingossa tulkita ongelmaksi käyt-
töliittymässä, vaikka ongelma todellisuudessa piilee testin järjestelyissä.  

Vaarana on myös se, että lapsi kokee testauksen erittäin epämiellyttävänä ja jopa itsetuntoa 
laskevana. Eettiseltä kannalta on tärkeää painottaa lapselle, että tehtävien tarkoituksena ei ole 
testata häntä, vaan tuotteen ominaisuuksia. Lisäksi testitilanteen ilmapiirin on oltava sellai-
nen, että lapsella on turvallinen tunne ja että hän voi hyväksyttävästi milloin tahansa lopettaa 
joko tehtävän tai koko testin suorittamisen kesken, mikäli hän niin haluaa. Lasta ei saa 
koskaan pakottaa tai taivutella jatkamaan testin suoritusta vastentahtoisesti! 

Edellä mainituista syistä testitehtävien esitystapaan, laajuuteen ja vaikeustasoon tulee kiinnit-
tää erityistä huomiota. Perussääntönä on se, että testitehtävien pitää olla aukottomasti ymmär-
rettäviä, muistettavan ja mielekkään kokoisia, suoritettavissa ilman testin vetäjän apua sekä 
lukumäärältään sellaisia, että lapsi jaksaa suorittaa ne kaikki liiaksi väsymättä. Hanna ja muut 
(1997) suosittavat, että testitehtäväsarjan suunnittelussa testitehtävien järjestystä muutellaan, 
jotta samat tehtävät eivät tulisi aina viimeisenä, kun lapset ovat jo väsyneitä. Lisäksi ensim-
mäisten testitehtävien tulisi olla helpohkoja, jotta lapsi rentoutuisi ja huomaisi, ettei testi-
tilanne olekaan niin kovin pelottava ja että hän suoriutuu annetuista tehtävistä. Pilotti-
testauksella on merkittävä rooli testitehtävien varmentamisessa ja tarkentamisessa. On myös 
huomioitava, että kukin lapsi tekee testitehtäviä omalla nopeudellaan, osa lapsista on hyvin 
huolellisia, toiset taas vikkeliä. Jokaisen lapsen tulisi antaa suorittaa tehtävät omassa 
rytmissään, mutta testin vetäjän tulee silti tarkkailla tilannetta mahdollisten väärin-
ymmärrysten ja unohtamisten varalta.  

Van Kesterenin ja muiden (2003) tutkimuksessa pohdittiin, osaavatko lapset suorittaa testi-
tehtäviä, joita tyypillisesti käytetään käytettävyystestauksen yhteydessä. Erityisesti tutkijoita 
kiinnosti, mitä tapahtuu, jos lapsille annetaan testitehtävä, joka sisältää kaksi erillistä tehtävää 
eli muistavatko lapset molemmat tehtävät ilman muistuttamista ja joudutaanko lapsia johdat-
telemaan jatkamaan toimintaansa. Tutkimuksessa havaittiin, että 24 tapauksessa 75 testitehtä-
västä jouduttiin muistuttamaan. Myös käytetyn menetelmän valinta vaikuttaa muistuttamisen 
tarpeeseen. Erityisesti aktiivisen väliintulo -menetelmän kohdalla havaittiin, että testin vetäjän 
esittämät kysymykset keskeyttävät lapsen toimintaa, jolloin testitehtävän muistuttamista 
tarvittiin enemmän.   

Perinteisten testitehtävien käyttö ei aina ole vaivatonta ja perusteltua. Erikoistapauksen muo-
dostavat ne tuotteet, jotka itsessään sisältävät tehtäväpolkuja ja ohjaavat niitä, kuten tieto-
konepelit ja oppiviihdesovellukset. Tällöin on mietittävä, miten tehtävät suunnitellaan ja 
annetaanko tuotteen itse ohjata lapsen toimintaa testitilanteessa. Barendregt ja muut (2003) 
tutkivat 8–9-vuotiaiden lasten kanssa, miten tehtävien käyttö opetuksellisen tietokonepelin 
testaamisessa vaikuttaa lasten pelikäyttäytymiseen testitilanteessa. ”Testitehtävistä tulee itses-
sään tavoitteita ja käyttäjästä riippuen nämä tavoitteet kilpailevat pelin tavoitteiden kanssa” 
(Barendregt et al., 2003). Tutkimuksessa havaittiin tilastollisesti merkittävä ero siinä, kuinka 
monta näyttöä lapset kävivät läpi vertailtaessa testitehtäviin ja vapaaseen peliin perustuvaa 
testausta. Löydettyjen ongelmien määrään ei koeasetelmalla ollut vaikutusta, joten tutkijat 
uskovat, ettei testitehtävien käyttö ole välttämättä tarpeellista ongelmien löytämiseksi tämän 
tyyppisten tuotteiden kohdalla. 
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17.3.2. Verbalisointitavat 
Verbalisointitavoilla tai -protokollilla tarkoitetaan menetelmiä, joilla käytettävyystestiin osal-
listuvat testihenkilöt saadaan verbalisoimaan ajatuksiaan ja toimintaansa testin aikana. 
Lukuun ottamatta lapsen spontaania verbalisointia, kaikki muut kirjallisuudessa esiintyvät 
verbalisointitavat (ääneenajattelu, kysymyksiin vastailu, toisen lapsen opettaminen ja 
muistelu) ovat enemmän tai vähemmän aikuisten toimesta järjestettyjä tilanteita. Kukin verba-
lisointitapa myös vaatii lapselta erilaisia taitoja, joten kaikkien verbalisointiprotokollien 
käyttö ei välttämättä ole mahdollista kaikissa lapsen kehitysvaiheissa. Käsittelen seuraavaksi 
kutakin verbalisointiprotokollaa lyhyesti. 

Täman raportin luvussa 14 (Ilves) ääneenajatteluun (thinking aloud) liittyviä ominaisuuksia 
kuvataan laajasti, joten tässä luvussa keskitytään erityisesti lapsia koskeviin haasteisiin. 
Ääneenajattelun perusedellytyksenä on se, että lapsi osaa verbalisoida ajatuksiaan saman-
aikaisesti tuotteen käytön kanssa, jolloin menetelmän käyttö kuormittaa melkoisesti lapsen 
kognitiivisia prosesseja. Ääneenajattelu vaatii myös harjoittelua ennen varsinaista testiä, mikä 
tekee verbalisointiprotokollan käytön haastavaksi. Testin vetäjän ja testihenkilön välisellä 
vuorovaikutuksella voi olla useita muotoja; usein suositellaan, että testin vetäjä pyrkisi tuke-
maan ääneenajattelua mahdollisimman luonnollisen vuorovaikutustilanteen kaltaisella tavalla. 
Yleisenä ongelmana ääneenajattelun käytössä pidetään sitä, että lapsi voi kokea sen epä-
miellyttäväksi. Lisäksi verbalisointiaineiston analysointi on vaikeaa ja voi johtaa helposti 
väärien tulkintojen tekemiseen.  

Donkerin ja Markopoulosin (2002) tutkimuksessa ääneenajattelua tutkittiin hieman tavalli-
sesta poikkeavalla protokollan käytöllä; ääneenajattelun tukemiseksi liitettiin kolme ennalta 
määriteltyä kysymystä, joiden avulla ääneenajattelua pidettiin yllä perinteisen kehottamisen 
sijasta. Kysymykset olivat: 

• Tarvitsitko apua tehtävän ratkaisemisessa? 

• Tekikö tietokone tehtävän ratkaisemisen helpoksi? 

• Mitä sellaista, jos mitään, tapahtui, jota et odottanut tai halunnut tapahtuvaksi? 

Tutkimus osoitti, että 9–12-vuotiaat lapset pystyvät jatkuvaan kommentointiin ollessaan 
samanaikaisesti vuorovaikutuksessa tuotteen kanssa. Lisäksi havaittiin, että ääneenajattelun 
avulla löydettiin enemmän käytettävyysongelmia kuin tehtävänjälkeisen (post-task) muis-
telun, haastattelun tai kyselylomakkeiden käytön avulla. Tässä yhteydessä on kuitenkin vielä 
painotettava, että kyseessä oli ääneenajatteluprotokollan muokattu versio, ei puhdas ääneen-
ajattelu sellaisena kuin se kirjallisuudessa esitetään. Van Kesterenin ja muiden (2003) tutki-
muksessa ilmeni, että 6–7-vuotiaat lapset kykenevät myös ääneenajatteluun, tosin sen havait-
tiin tuottavan vähemmän verbalisointeja kuin esimerkiksi aktiivinen väliintulo -menetelmän.  

Ääneenajattelusta ja sen toimivuudesta lasten kanssa on ristiriitaisia käsityksiä. Osittain tämä 
johtuu siitä, että ääneenajattelun käytöstä on hyvin vähän tutkimustuloksia ja ääneenajattelua 
pidetään yleisesti luonnottomana toimintana niin lapsille kuin aikuisillekin. Toisaalta lasten 
kognitiivinen ja erityisesti kielen kehitys asettaa rajoja verbalisoinnin luonteelle. Varsinkin 
pienet lapset menevät hiljaisiksi kohdatessaan vaikeuksia tuotteen käytössä. Tällöin he keskit-
tyvät ratkomaan ongelmia ja samanaikainen verbalisointi voi tuottaa huomattavia vaikeuksia. 
Mikäli tuotteen käyttöön liittyy korkea kognitiivinen kuorma ja epämiellyttävä sosiaalinen 
tilanne, verbalisointi tuntuu lapsesta myös luonnottomalta ja hän voi kokea olonsa hyvinkin 
tukalaksi etenkin, jos tässä tilanteessa ääneenajattelusta muistutetaan jatkuvasti.  

Perinteisen ääneenajattelun lisäksi lasten kanssa käytetään yleisesti myös kysymyksiä esittä-
vää (question asking) tai toiselta nimeltään kysymyksiin vastaavaa protokollaa, jossa testin 
vetäjä kysyy lapsilta kyseessä olevaan toimintaan liittyviä kysymyksiä sen sijaan, että lapsi 
joutuu itse pitämään yllä ääneenajattelua. Osa kysymyksistä voi olla tilannesidonnaisia, osa 
ennalta suunniteltuja. Kysymysten ajatellaan yleisesti osoittavan lapselle, että testin vetäjä on 
aktiivisesti kiinnostunut hänen ajatuksistaan. Menetelmän on havaittu eräässä vertailevassa 
tutkimuksessa tuottavan eniten verbalisointeja muihin verbalisointitapoihin verrattuna (Van 
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Kesteren et al., 2003). Kysymyksiin vastaavan protokollan haasteena on testin luonnollisen 
kulun katkeaminen jatkuvasti, jolloin lapsi voi helposti unohtaa, mitä oli juuri tekemässä ja 
testin vetäjän on tällöin ohjattava lasta palaamaan testitehtävän pariin. Tässä on vaarana, että 
testin vetäjä tahtomattaan neuvoo tai antaa vinkkejä oikeasta toiminnasta. 

Lasten kohdalla pidetään myös suotavana, että testin vetäjä antaa lapselle positiivista palau-
tetta testin aikana, jotta lapsi kokisi, että hänen suoritustansa ja panostaan arvostetaan. Testin 
ohjaamisen tueksi voidaan myös laatia ”vihjeohje”, jonka avulla testin vetäjä voi tarjota 
vaihtelevasti tukea tehtävien suorittamiseen (Hanna et al. 1997). Lapset ovat tottuneet kysy-
mään kysymyksiä, kun tarvitsevat apua käyttäessään tietokonetta koulussa ja vapaa-ajalla. 
Kun lapsi esittää kysymyksiä testin vetäjälle testitilanteessa, hänelle tulisi vastata vastakysy-
myksellä. Tätä havainnollistaa alla oleva esimerkkidialogi (Hanna et al., 1997) vapaasti 
suomennettuna: 

Lapsi: Mitä klikkaan, että aloitan? 

Testin vetäjä: Miltä se näyttää, mistä klikkaat? 

Lapsi: En tiedä. 

Testin vetäjä: Katsoppa joka puolelle näyttöä. Näetkö siellä mitään, mikä näyttää 
siltä, että se aloittaisi pelin? 

Lapsi: Onks se tää? 

Testin vetäjä: Mitä luulet? 

Vertaisopetusmenetelmä puolestaan yhdistää kysymyksiä esittävään protokollaan opettaja–
oppilas -roolileikin eli se perustuu opetustilanteeseen, jolloin opettajana toimiva lapsi verba-
lisoi ajatuksiaan spontaanisti toista lasta opettaessaan, ja lisäksi testin vetäjä voi tukea opetus-
tilannetta kysymyksiä esittämällä, mutta muutoin pysymällä taka-alalla (Höysniemi et al., 
2003). Vertaisopetusmenetelmän ideana on, että kognitiivista kuormaa tasataan siten, että 
oppilaana toimiva lapsi toimii opettaja-lapsen ohjeiden mukaan eli käyttää tuotetta ja opettaja 
tuottaa suurimman osan puheesta käytettävyystestitilanteessa. Verbalisointitavan haasteena on 
se, että lapsi kykenee ohjeistamaan toista lasta siten, että toinen lapsi voi toimia annetun 
ohjeistuksen varassa. Ongelmana menetelmän koejärjestelyssä on se, että opettajana toimiva 
lapsi voi alkaa itse käyttää tuotetta, eikä anna opetettavan lapsen operoida sitä ohjeidensa 
mukaan. Testin vetäjän onkin oltava tarkkana, jotta opetustilanne säilyisi ennalta määritel-
tynä. Menetelmä soveltuu parhaiten kouluikäisille lapsille, joilla on jo käsitys opettamisesta, 
opettajan ja oppilaan rooleista ja jotka kykenevät yhteistyöhön keskenään. Toisaalta lasten 
pitää olla vähintään roolileikki-ikäisiä pystyäkseen eläytymään rooleihinsa. Käytännössä on 
huomattu, että menetelmä toimii parhaiten, kun lasten välillä on hyvä suhde eli silloin, kun 
lapset saavat itse valita testiparinsa ja roolinsa testin aikana.  

Muisteluun perustuvassa verbalisoinnissa ideana on, että lapsi saa ensin rauhassa suorittaa 
testitehtävän tai kaikki testitehtävät, jonka jälkeen lapsen annetaan vapaasti kommentoida 
toimintaansa tai hänelle esitetään kysymyksiä testitehtävien suoritukseen liittyen. Usein muis-
telua käytetään tilanteessa, jossa lapsi katsoo yhdessä testin vetäjän kanssa testin aikana 
nauhoitetun videon ja samalla kertoo, mitä ajatteli toiminnan aikana. Menetelmän haasteina 
on lapselta vaadittava keskittymiskyky videon uudelleen katseluun sekä riittävä kehitystaso, 
jotta lapsi muistaa toimintaansa jälkikäteen. Varsinkin nuorten lasten kohdalla suositellaan, 
että testituokio jaetaan pienempiin osiin muistelun helpottamiseksi. Koska varsinaisen testi-
tilanteen ja muistelun välillä voi kulua useita minuutteja, tapahtuu tässä välissä jo oppimista 
sekä unohtamista, jolloin muistelua käytettäessä ei koskaan voida päästä aivan reaaliaikaiseen 
verbalisointiin ja käyttökokemuksen arviointiin.  

Oppimisteorioiden ja kielen tutkimuksen puolella ääneenajattelua on käytetty laajasti esimer-
kiksi lapsen lukiessa ja samalla ajatellessa ääneen. Verbalisointiprotokollien tutkiminen 
käytettävyystieteen puolella yhdessä lasten kanssa on vielä alkuvaiheessa. Vielä ei siis voida 
varmuudella sanoa, minkä ikäisille lapsille perinteinen ääneenajattelutekniikka sopii, ja miten 
vaihtoehtoisten menetelmien käyttö muuttaa testauksen luonnetta tai saako niiden avulla 
riittävän tehokkaasti selville oikeaa tietoa lapsen kognitiivisista prosesseista. Varsinkin verba-
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lisointiprotokollien kohdalla pilottitestaus on huomattavan tärkeää, jotta voidaan varmistaa 
valitun protokollan sopiminen kohderyhmälle ja testitilanteeseen.  

17.3.3. Havainnointimenetelmien vertailututkimus 
Havainnointimenetelmiä koskevia vertailututkimuksia on tehty varsin vähän. Van Kesterenin 
ja muiden (2003) tutkimuksessa vertailtiin menetelmien kykyä saada lapset verbalisoimaan. 
Tutkimuksessa oli mukana 19 iältään 6–8-vuotiasta lasta ja tutkimuksen kohteena oli Jammin’ 
Draw -lelu, jolla voi piirtämällä ”säveltää” musiikkia. Tutkimuksessa lasten kommentit 
jaettiin kolmeen kategoriaan. Lasten tuottamista kommenteista 50 % liittyi siihen, mitä lapset 
näkevät, tuntevat, kuulevat tai ymmärtävät. Yhteensä 10 % kaikista kommenteista kuvasi 
toiminnan suunnittelua (esimerkiksi lapset sanoivat jotain aikeistaan tai aiemmista aikeista 
toiminnan suhteen). Loput kommentit liittyivät lasten omaan toimintaan. Eri menetelmistä 
saatujien kommenttien yhteenlasketut lukumäärät on esitetty taulukossa 3.  

Taulukko 3: Havainnointimenetelmien tuottamat verbalisoinnit mukaillen lähdettä Van Kesteren ja muut ( 2003).  

Vertaisopetus  Käytettävyys-
testi 
n = 3 

Ääneen
ajattelu 

n = 2 

Aktiivinen 
väliintulo 

n = 2 

Retro-
spektio 

n = 2 

Yhdessä 
keksiminen 

n = 2+2 
Opettajana 

n = 2 
Opetettavana 

n = 2 

Osallistuja A 0 5 23 9 6 (työpari) 15 4 

Osallistuja B 0 14 15 10 3 (työpari) 10 8 

Osallistuja C 1 - - - - (jätettiin huomiotta) 

Verbalisoinnit 
yhteensä 1 19 38 19 9 25 12 

 
Käytettävyystestissä ainoan verbalisoinnin tuotti kolmas testikäyttäjä.  Tässä tutkimuksessa 
käytettävyystesti perustui vapaaseen verbalisointiin, ääneenajattelua tutkittiin erikseen. 
Vertaisopetusmenetelmässä huomioitiin sekä opettaja-lapsen A että opetettavan lapsen B 
kommentit kahdessa eri testituokiossa. Ensimmäisen tuokion opetettavasta lapsesta B tuli 
toisen tuokion opettaja A. Kunkin opetusketjun, jossa A ensin opettaa B:tä, joka sitten opettaa 
C:tä, viimeisen opetettavan lapsen C kommentteja ei huomioitu. 

Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että jokainen menetelmä tuotti kommentteja, tosin 
kaikki ei-spontaanit verbalisoinnin tavat enemmän kuin käytettävyystesti, joka perustui lasten 
vapaaehtoiseen verbalisointiin. Tutkijat hämmästyivät siitä, että alkuperäisten odotusten vas-
taisesti yhdessä keksiminen tuotti suhteellisen vähän kommentteja, vaikka se kirjallisuudessa 
usein mielletään luonnolliseksi ja verbalisointia innostavaksi koejärjestelyksi (Wilson & 
Blostein, 1998). Van Kesterenin ja muiden (2003) tutkimuksessa myös huomattiin, että 
yhdessä keksiminen ei onnistunut, vaan lapset enemmänkin toimivat joko itsenäisesti tai 
toisiaan häiriten. Tutkimus ei tuomitse suoralta kädeltä yhdessä keksiminen -menetelmää, 
vaan antaa olettaa, että menetelmä toimii paremmin ja tuottaa enemmän verbalisointeja, 
mikäli lapset kykenevät yhteistyöhön. Toinen kannustava tekijä todennäköisesti olisi lasten 
keskinäinen ystävyyssuhde, ja kolmas yhteistyötä edellyttävä testauskohde.  

Tulokset myös osoittivat, että lasten välillä oli isoja eroja kommenttien lukumäärässä. Koska 
tutkimukseen osallistuneiden testikäyttäjien määrä oli pieni yhtä menetelmää kohden, on 
vaikea sanoa, johtuivatko lasten väliset erot käytetystä menetelmästä vai lasten välisistä 
henkilökohtaisista eroista (Van Kesteren et al., 2003). Aktiivinen väliintulo -menetelmä tuotti 
eniten kommentteja, mutta sen haittapuolena oli jatkuva lapsen toiminnan keskeyttäminen. 
Retrospektiossao”  lasten kommentit olivat enemmän ”arvioivia” ja pitempiä kuin muissa 
menetelmissä. Vertaisopetusmenetelmässä lapset alkoivat muutamia kertoja toimia yhdessä 
keksimisen tapaan, mikäli opettaja-lapsi unohti, mitä olikaan opettamassa. Vertaisopetus-
menetelmää käytettäessä lapset myös toimivat enemmän yhteistyössä kuin yhdessä 
keksiminen -menetelmässä.  
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Kuva 2: 
Hauskuusmittari. 
(Hanna et al., 1997) 

Van Kesterenin ja muiden tutkimus tuotti arvokasta tietoa, sillä sen perusteella voidaan sanoa, 
että 6–8-vuotiaiden lasten kanssa voidaan käytettävyystestausta tehdä varsin monella tavalla. 
Toinen tärkeä löydös on se, että jo näin nuoret lapset kykenevät kommentoimaan omaa 
toimintaansa ja havaintojaan.    

17.4. Hauskuuden arviointi 
Aikuisten kanssa tehtävän käytettävyystutkimuksen päätavoitteena on tutkia tuotteen käytettä-
vyyden eri osa-alueita, kuten tehokkuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Lasten kohdalla myös 
hauskuus on tärkeää tuotteen menestymiselle. Readin ja muiden (2002) mukaan ”hauskuus on 
käsite, joka luontevasti kuuluu lasten ympäristöön”. Tiettyjen sovellusalueitten, kuten pelien 
ja oppiviihteen, perusvaatimuksiin kuuluu hauskuus (Draper, 1999). Tästä syystä esimerkiksi 
peliteollisuuden puolella pelitestaus ja pelattavuuteen liittyvät arvioinnit ovat käsitteellisesti 
lähempänä lasten kanssa tehtävää hauskuuden arviointia kuin monet perinteiset käytettä-
vyyden menetelmät.  

Suurin osa lasten ja käytettävyyden parissa työskentelevistä tutkijoista allekirjoittaa käyttö-
liittymän hauskuuden testaukseen liittyvät tarpeet. Hauskuuden tutkimiseen on keskitytty 
useissa tutkimuksissa (Read et al., 2001; Barendregt et al., 2003; Kersten-Tsikalkina & 
Bekker, 2001). Seuraavassa käsitellään lyhyesti hauskuuden arvioinnin haasteita, tutkimuksia 
ja löydöksiä.  

Hauskuudella arvioidaan olevan useita eri ulottuvuuksia, joita eri menetelmien avulla pyritään 
arvioimaan. Odotuksia (expectations) käytetään kuvaamaan hauskuutta, joka liitetään tiettyyn 
tapahtumaan sekä siihen liittyviin ennakko-odotuksiin tapahtuman hauskuuden suhteen. Read 
ja muut (2002) jakavat odotukset kahteen komponenttiin: ennakoituun (predicted) ja 
raportoituun (reported) kokemukseen. Mikäli lapsella on korkeat odotukset tapahtuman 

suhteen ja hän kokee tapahtuman tylsäksi, on todennäköistä, että hän tuntee 
itsensä petetyksi. Toisaalta lapsi on todennäköisesti melkoisen tyytyväinen,  jos 
ennakko-odotukset täyttyvät ja todellinen kokemus on siis odotuksia parempi. 
Odotuksia mitataan yleisesti niin, että ennen tapahtumaa tai tuotteen käyttöä 
lapsen annetaan arvioida, kuinka hauskaa se tulee olemaan ja tapahtuman jälkeen 
häntä pyydetään arvioimaan, kuinka hauskaa se oli. Näiden arvioiden vertailulla 
pyritään selvittämään siis, toteutuivatko lapsen odotukset tapahtuman suhteen.  

Odotusten arvioimiseksi on kehitetty erilaisia työkaluja. Hannan ja muiden 
(1997) Hauskuusmittari (funometer) on kuvassa 2. Hauskuusmittaria käytettäessä 
lasta pyydetään vetämään viiva, jonka pituus kuvaa kuinka hauskaksi lapsi kokee 
tapahtuman tai tuotteen asteikolla hymyilevä—murjottava naama. Tuloksia 
analysoidaan vertaamalla viivojen pituuksia. Menetelmä on kohtuullisen haas-
tava, sillä se vaatii lapselta kykyä suhteuttaa viivojen pituuksia toisiinsa. Muita 
odotuksien arviointiin kehitytteyjä työkaluja ovat Readin ja muiden (2002) 
Hymiömittari (smileyometer) ja Hauskuuslajittelija (fun-sorter), jotka kuvataan 
seuraavassa.  

Hymiömittari on yksinkertaistettu ja lasten kanssa yhdessä kehitetty sekä visualisoitu 
viisitasoinen Likert-asteikko, joka on esitetty kuvassa 3. Hymiömittaria käytettäessä lapsia 

pyydetään rastittamaan tai 
ympyröimään se naama, joka 
parhaiten kuvaa lapsen ennakko-
odotuksia ja toteutunutta 
hauskuutta. 

Vaikka Hauskuus- ja hymiö-
mittarien toistettavalla käytöllä 
voidaan vertailla eri tapahtumiin 
liittyvää hauskuutta, on niiden 

rinnalle kehitetty toinen, erityisesti vertailevaa hauskuutta (comparative fun) arvioiva 

Kuva 3: Hymiömittari (Read et al.,  2002). 
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menetelmä. Hauskuuslajittelijan (kuva 4) avulla voidaan siis vertailla yhteen liittyviä 
tapahtumia tai erilaisia käyttöliittymätyyppejä ja asettaa ne hauskuuden suhteen 
paremmuusjärjestykseen. Menetelmää voidaan käyttää kynällä merkitsemällä menetelmän 
kirjain tai käyttämällä kortteja, joihin on visualisoitu vertailtavien tuotteiden kuvat ja 
asettamalla ne hauskuuslajittelijan ruudukkoon. Kortteja käytettäessä menetelmä soveltuu 
helpommin käyttöön myös pienten lasten kanssa tehtävään hauskuuden arviointiin.     

Sitoutuneisuutta (engagement) tutkitaan usein havainnoimalla 
lasten käyttäytymistä ja tutkimalla lasten sanallisia ja sanattomia 
viestejä, kuten suoria kommentteja, haukotuksia, hymyjä, naurah-
duksia ja otsan kurtistuksia (Read et al., 2002). Sitoutuneisuuden 
tutkimisen ongelmana on usein iso työmäärä, joka liittyy video-
nauhojen annotointiin sekä mitattavien eleiden arvioinnin ja tul-
kinnan haasteisiin. Esimerkiksi Kersten-Tsikalkinan ja Bekkerin 
(2001) tutkimuksessa listataan joukko sekä hauskuuden että 
turhautumisen (frustration) merkkejä ja arvioidaan näiden 
positiivisten ja negatiivisten eleiden ja verbalisointien suhdetta 
tietokonepelin hauskuuden määrittämiseksi.  

Kestokyky (endurability) voidaan jakaa kahteen tekijään: muista-
miseen ja toiminnan pariin palaamiseen (Read et al., 2002). 
Näistä ensimmäinen perustuu ns. Pollyanna-periaatteeseen: 
”muistamme todennäköisesti parhaiten asiat, joista olemme nauttineet”. Tämä on tullut esiin 
myös vertaisopetusmenetelmän kohdalla, jossa opettajana toimiva lapsi opettaa mielellään 
asioita, joista on itse pitänyt ja siten muistaa paremmin ne opetustilanteessa (Höysniemi et al., 
2003). Muistamista voidaan käyttää hyväksi erityisesti eri käyttöliittymiä tai konsepteja 
vertailevien tutkimusten kohdalla ja pyytää lapsia kirjoittamaan ylös, esimerkiksi viikon 
kuluttua tapahtumasta, mitä he muistivat siitä.  

Toinen hauskuuden kestokykyyn tekijä liittyy siihen, miten 
mieluisasti toiminnan pariin palataan: mikäli toiminta on 
ollut hauskaa, sitä halutaan kokeilla uudelleen. Toiminnan 
pariin palaamisen halukkuuden arvioimiseksi Read ja muut 
(2002) ovat kehittäneet Taas-Taas –taulukon (Again-Again 
table), josta osa on esitetty kuvassa 5. Toiminnat on kuvattu 
taulukossa vasemmassa sarakkeessa ja jokaiseen toimintaan 
liittyy arvio siitä, haluaako lapsi ”kyllä, ehkä vai ei” palata 
toiminnan pariin uudelleen. 

Read ja muut (2002) suorittivat kolme koetta, joissa 
arvioitiin erilaisten tapahtumien ja tekstinsyöttötapojen 
hauskuutta eri mittarien avulla. Tutkijoiden mukaan Hauskuusmittari soveltuu parhaiten 
isompien lasten kanssa tehtävään hauskuuden arviointiin. Hauskuus- ja hymiömittari pyrkivät 
arvioimaan samoja asioita, joten riittää, että käyttää vain toista. Hauskuuslajittelijan käyttö oli 
lasten mielestä helppoa, mutta tutkimus osoitti, että pienet lapset voivat tuntea sympatiaa 
tekstinsyöttötapoja kohtaan ja tasata hyvät ja huonot arviot kaikkien tapojen suhteen, jotta 
niille ei tulisi ”paha mieli”. Tutkijat suosittelevat, että Hauskuuslajittelijaa käytetään vain 
muutamien erillisten tapahtumien vertailuun. Laajempaa vertailua varten he suosittelevat 
Taas-Taas -taulukon käyttöä, joka myös tuotti objektiivisempaa aineistoa, koska lapset 
arvioivat siinä omaa suhtautumistaan tapahtumaan eikä tapahtumien keskinäistä järjestystä, 
kuten Hauskuuslajittelijan kohdalla. Sitoutuneisuuden arvioiminen havainnoinnilla ei 
tuottanut tutkijoiden mukaan kovin paljoa informaatiota, ja lasten välillä oli elehtimisessä 
suuria eroja. Toisaalta Read ja muut (2002) ehdottavat, että havainnoinnin avulla keskitytään 
vertailevan, ei niinkään absoluuttisen hauskuuden määrittämiseen.  

Kuva 5: Taas-Taas –taulukko (Read et al., 
2002). 

 

Kuva 4: Hauskuuslajittelija (Read 
et al., 2002). 
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17.5. Testauksen järjestämisen erityispiirteet lasten kannalta  
Lasten kanssa tehtävässä testauksessa on omat vaiheensa ja käytännölliset erityiskysymyk-
sensä, joihin keskitytään tässä kohdassa. Varsinkin aloittelevalle lasten kanssa käytettävyys-
testausta suunnittelevalle voi kohdan neuvoista ja ohjeista olla hyötyä oman työn tukena. 
Aluksi keskitytään testauksen suunnitteluun ja testauksen alkuvalmisteluihin, sitten varsi-
naiseen testitilanteeseen ja lopuksi aineiston analysointiin ja tulosten hyödyntämiseen. 

17.5.1. Testin suunnittelu 
Ensimmäisenä vaiheena käytettävyystutkimusprosessissa on testin suunnittelu ja sen pilotti-
testaus. Suunnitteluvaihe on usein varsin aikaa vievä, mutta myös erityisen tärkeä vaihe koko 
testausprosessin onnistumisen kannalta. Tutkimussuunnitelman tärkeimpänä tavoitteena on 
määritellä tutkimuskysymykset ja valita ne menetelmät, joilla näihin kysymyksiin voidaan 
vastata. Käytettävyystestausta on turha järjestää, ellei tiedä, mihin kysymyksiin etsii 
vastauksia. ”Turha tutkimus” on myös eettisesti kyseenalaista. Kysymyksiä joutuu usein 
priorisoimaan, eikä usein aivan kaikkia tuotteen toimintoja voida tai kannata arvioida resurssi-
syistä. Tutkimuksen luonteeseen vaikuttavat oleellisesti seuraavat kysymykset: 

 Ollaanko kiinnostuneita pitkäkestoisesta vai lyhytkestoisesta arvioinnista eli tehdäänkö 
samojen lasten kanssa pitkään tutkimusta vai tarvitaanko kenties paljon lapsia, jotka 
osallistuvat vain lyhyen aikaa tutkimukseen? 

 Mitä tuotteen toimintoja halutaan testata ja miten näihin suunnitellaan testitehtäviä, jotka 
sopivat kohderyhmälle?  

 Mitä mitataan ja millaisilla mittareilla? Ollaanko kiinnostuneita käytettävyysongelmista, 
suoritusajoista, virheiden määrästä, hauskuudesta vai yhteistyön määrästä lasten välillä? 

 Mitkä menetelmät parhaiten auttavat vastaamaan tutkimuskysymyksiin ja sopivat kohde-
ryhmälle?  

 Millaista aineistoa halutaan kerätä ja miten se analysoidaan? 
Testaukseen ja sen tuloksiin vaikuttavia tekijöitä ja siten testisuunnitelmassa määriteltäviä ja 
huomioon otettavia tekijöitä ovat seuraavat: 

1. Vuorovaikutteisen tuotteen ominaisuudet (kenelle se on suunnattu, milloin ja miten sitä 
käytetään, missä tuotekehitysvaiheessa se on, ja millaiset ovat sen ominaisuudet, esimer-
kiksi onko se yhden vai monen käyttäjän tuote, lelu vai tietokoneohjelma). Tuotteeseen 
on hyvä tutustua huolellisesti jo suunnitteluvaiheessa. Hyvä käytäntö on järjestää pieni-
muotoinen ja epämuodollinen tilanne, jossa voi tarkkailla, kun yksi tai muutama lapsi 
käyttää tuotetta vapaasti.  

2. Testaukseen osallistuvat lapset. Lasten kehitys- ja taitotaso, ikä, sukupuoli, kulttuurinen 
ja sosiaalinen tausta, odotukset, pelot ja lasten keskinäinen suhde vaikuttavat testitilan-
teessa. Näitä kaikkia on mahdotonta kontrolloida ja huomioida yksilöllisesti testisuunni-
telmassa. Tärkeämpää on yrittää selvittää, millainen kohderyhmä on ja millaisia tekijöitä 
se aiheuttaa käytännön testaustoimintaan. Hanna ja muut (1997) suosittavat, että testiin 
osallistuvilla lapsilla olisi riittävästi, mutta ei liikaa kokemusta tietokoneiden käytöstä. 
Mikäli testin suunnittelijalla ja vetäjällä ei ole paljon kokemusta juuri kohderyhmään 
kuuluvista lapsista, on hyvä sisällyttää testisuunnitelmaan lasten vanhempien ja opettajien 
haastatteluja, vierailuja lastentarhaan tai kouluun sekä kohderyhmän ikäisten tarkkailua 
heidän vapaa-ajan toimissaan. Tällä tavalla tutkijat voivat paremmin saavuttaa oikean 
”mielentilan” ja suhteuttaa omaa toimintaansa kohderyhmän mukaan. 

3. Testitilanne. Testitilanne tulisi suunnitella mahdollisimman luontevaksi ja turvalliseksi 
lapselle. Kenttä- ja laboratoriotestauksella on omat hyvät ja huonot puolensa, samoin 
käytettävällä tarkkailuteknologialla. Kuten kohdassa 17.3 kerrotaan, myös käytettävällä 
menetelmällä on omat vaikutuksensa testin kulkuun ja tuloksiin. Testisuunnitelmassa on 
kuvattava, millaisissa olosuhteissa testaus tapahtuu ja millaisia ongelmia voi ilmetä. 
Testiolosuhteisiin on hyvä tutustua ennalta, varsinkin jos testaus tapahtuu tiloissa, jotka 
ovat testin suunnittelijoille entuudestaan vieraita.  
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4. Testiin osallistuvat aikuiset. Aikuisten käyttäytymisellä on merkittävä vaikutus testitilan-
teessa. Testin suunnittelussa ja pilottitestauksessa on paneuduttava testin vetäjän käyttäy-
tymiseen ja erityisesti siihen, miten lapsille selitetään testitilanne, annetaan testitehtäviä ja 
ylläpidetään lasten ääneenajattelua ja toimintaa. Aikuisen on helppo tempautua lapsen 
tunnetilaan mukaan, mikäli lapsi innostuu tai tylsistyy testitilanteen aikana. Tätä on 
varottava. Samoin testin vetäjän on huolehdittava, että antaa lapselle riittävästi tilaa 
toimia ja kommentoida toimintaansa. Usein testitilannetta helpottaa ja yhdenmukaistaa 
testikäyttäjien välillä se, että testin vetäjällä on käytössään muistia tukeva käsikirjoitus ja 
jopa kirjoitettuja lauseita testin ohjeistamiseksi ja ohjaamiseksi. Aikuisten ja lasten 
välisten lukumääräsuhteiden vaikutusta on tutkittu hyvin vähän, mutta suosituksena on, 
että aikuisia ei olisi koskaan enempää kuin lapsia testitilanteessa, mielellään vähemmän. 
Varsinkin pienten lasten mukana voi testiin osallistua hänen vanhempansa, joiden 
käyttäytymiseen ja toimimiseen testitilanteessa on osattava varautua. 

5. Saatavilla olevat resurssit. Varsinkin kenttätestaustauksen yhtenä rajoitteena ovat koulu-
jen päivärytmi sekä loma-ajat. Toisaalta tarkkailuteknologian, kuten videokameroiden, 
kuljettaminen ja säilyttäminen esimerkiksi koulun tiloissa voi olla hankalaa ellei mahdo-
tonta. Laboratoriotestauksen haasteena on lasten kuljettaminen testitilanteeseen ja heidän 
turvallisuudestaan huolehtiminen. Laboratoriotestaus joudutaan usein suorittamaan huol-
tajien ja lasten vapaa-ajan harrastusten aikatauluttamana. Myös testaukseen vaadittavien 
henkilöiden lukumäärä ja kokemustaso on syytä määrittää huolella.   

Tutkimuskysymysten ja menetelmien valinnan sekä määrittelyn jälkeen voidaan tutkimus-
suunnitelmaa konkretisoida aina käytettyihin sanontoihin ja tarkasti määriteltyihin työvaihei-
siin saakka. Tutkimussuunnitelma sisältää lopuksi tarkan kuvauksen testin kulusta, testi-
tehtävistä sekä testin vetäjän toimista. Lisäksi lasten kanssa toimittaessa on aina syytä 
varautua odottamattomaan, eli miettiä mahdollisia ongelmatilanteita ja testin kulun keskey-
tyksiä sekä sitä, miten niistä selvitään. Usein kannattaa kasvattaa testikäyttäjien määrää 
hieman yli tarpeen, jotta puutteelliset koetilanteet voidaan korvata. Oleellista on myös se, että 
tutkimuksen eettisyys varmistetaan, ennen kuin yksikään lapsi ottaa siihen osaa edes pilotti-
testauksen muodossa. Pilottitestauksella on lasten kanssa testattaessa erityisen tärkeä rooli. 
Perussääntönä onkin, että pilottitestausta ei saa koskaan jättää väliin!     

17.5.2. Testijärjestelyt 
Kun testisuunnitelma on valmis ja pilottitestauksella on varmistettu, että testi voidaan suorit-
taa kohderyhmään kuuluvien lasten kanssa, on aika aloittaa varsinaiset koejärjestelyt. Lasten 
kanssa testausta edeltäviin järjestelyihin kuluu helposti paljon aikaa varsinkin kenttätestauk-
sessa: ensin on saatava koulun tai päiväkodin lupa testin järjestämiseen ja sitten on neuvo-
teltava vastaavan opettajan kanssa sopivasta aikataulusta sekä tiedotettava koteja ja anottava 
suostumuksia lasten osallistumiseen. Kentällä tehtävä testaus vaatii joustavuutta sekä koulun 
aikataulujen, päivärytmin ja opetusvelvollisuuden hyväksymistä. Lasten opettajien kanssa on 
hyödyllistä käydä läpi testauksen kulku ja testitilanne sekä tutustua testitilaan ennalta, jotta 
voidaan varmistua, että se sopii testaustarkoituksiin. Kouluissa ja päiväkodeissa tehtävän 
testauksen ehdoton etu on se, että testikäyttäjiä on tarjolla runsaasti ja logistiikkaan liittyvät 
kysymykset ovat helposti ratkaistavissa.  

Vaikka lasten opettaja tuntee oppilaansa parhaiten, hän ei välttämättä ole paras henkilö valit-
semaan testikäyttäjiä. Varsinkin paritestauksessa tulee olla tarkkana siitä, millaisia lapsipareja 
muodostetaan. Pahimmassa tapauksessa opettaja haluaa yhdistää kaksi huonosti toimeen 
tulevaa lasta omien tavoitteidensa vuoksi. Tällöin voi syntyä runsaasti testin ulkopuolista 
toimintaa, jopa tappelua lasten välillä. Omien kokemusteni mukaan paritestaus toimii 
parhaiten, kun lapset saavat itse valita testikumppaninsa.  Osallistujien valinnasta kerrotaan 
tarkemmin luvussa 18 (Anttonen). 

Laboratoriotestauksen haasteena on testikäyttäjien hankinta, logistiikkaan liittyvät kysy-
mykset sekä testauksen aikatauluttaminen huoltajien kanssa. Työtovereiden ja tuttavien lapset 
eivät ole välttämättä parhaita testikäyttäjiä (Hanna ja muut 1997). Testitilaa voidaan joutua 
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muokkaamaan lapsiystävällisemmäksi ja ergonomisesti sopivaksi. Hanna ja muut ohjeistavat, 
miten testitila tulisi suunnitella, jotta se sopisi mahdollisimman hyvin lasten kanssa tehtävään 
käytettävyystestaukseen. Kuvassa 6 on esimerkki lapset huomioiden suunnitellusta käytet-
tävyyslaboratoriosta.   

 

17.5.3. Testin suoritus 
Varsinainen testaus sisältää usein kolme vaihetta (testin esittelyn, testauksen ja lopputoimet) 
riippumatta siitä, mitä testimenetelmää käytetään. Hanna ja muut (1997) suosittavat, että 
lapsen saapuessa testitilanteeseen hänen kanssaan yritetään luoda leppoisa suhde juttelemalla 
ensin lapsen syntymäpäivistä tai lempiharrastuksista. Lapselle esitellään kaikki testi- ja 
tarkkailutilassa olevat henkilöt ja laitteet sekä selitetään testin kulku ymmärrettävästi ennen 
testin alkua. Testin esittely riippuu testaustavasta ja testitilanteesta. Testin esittelyä on hyvä 
harjoitella jo pilottitestausvaiheessa ja usein apuna voi käyttää itselle soveltuvaksi muokattua 
käsikirjoitusta, josta yksinkertainen esimerkki alla:  

”Pyydän, että auttaisit meitä testaamaan tätä tietokoneohjelmaa. Vaikka minä kutsun 
tätä testiksi, niin emme ollenkaan testaa sinua. Minä haluaisin tietää, mikä siinä on 
liian helppoa ja mikä on liian vaikeaa lapsille, jotka ovat sinun ikäisiäsi, jotta 
voisimme korjata ja parantaa tätä ohjelmaa. Jos sinulle tulee vaikeuksia käyttää 
ohjelmaa jossain kohdissa, niin se ei ole sinun vikasi, vaan vika on tuossa 
ohjelmassa. Kun testi alkaa, annan sinulle tehtäviä, joita saat ratkoa itseksesi, mutta 
olen tässä vieressä, jos et pääse eteenpäin. Voin myös kysyä kysymyksiä kesken 
kaiken, jotta saan tietää, mitä silloin ajattelet. Saat lopettaa testaamisen missä 
vaiheessa tahansa, jos et halua enää jatkaa. Haluatko kysyä jotain ennen kuin 
aloitamme testauksen?” 

Testin alettua edetään kunkin menetelmän tai menetelmien vuorottelun mukaisesti. Testin 
vetäjän tulee kuitenkin jatkuvasti tarkkailla, että lapsi on ymmärtänyt, mitä hänen odotetaan 
tekevän, sekä ylläpitää verbalisointia, mikäli menetelmä sitä vaatii. On tärkeää, että testin 
vetäjä on ns. aktiivisesti passiivinen eli on tarkkaavainen, mutta antaa lapsen toimia mahdolli-
simman itsenäisesti. Testin vetäjän tehtävänä on ohjata lapset takaisin testauksen pariin, 
mikäli he välillä herpaantuvat ja alkavat puuhailla jotain testiin kuulumatonta. Lisäksi 
aikuisen tulee tarkkailla, ettei lapsi väsy liikaa, ja päättää, milloin on aika lopettaa tai pitää 
tauko. Lasten testitoimintaa voi pitää yllä yleisellä positiivisella palautteella, kuten ”teit sen 
ihan itse”, ilman, että heille kertoo onnistuivatko he vai eivät (Hanna et al., 1997). Testin 

 
Kuva 6: Eindhovenin teknillisen korkeakoulun lapsia varten suunniteltu käytettävyyslaboratorio. 
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loputtua on tärkeää, että lapsia kiitetään ja muistutetaan, kuinka paljon apua heistä oli. Joskus 
lapsille annetaan lahja tai muu mukava palkkio muistoksi testistä.   

17.5.4. Aineiston analysointi ja arvioijan vaikutukset 
Lasten kanssä tehtävän käytettävyystestauksen aikana syntyneen aineiston analysointia on tut-
kittu hyvin vähän. Tästä syystä on vielä mahdotonta sanoa, eroaako aikuisten testikäyttäjien 
tuottama aineisto tai sen arviointi lasten kanssa tehtävän käytettävyystestin aineistosta vai 
noudattavatko ne samoja sääntöjä. Lasten tuottamien verbalisointien analysointi on haastavaa, 
sillä lapsen tuottama kieli voi olla yksinkertaisempaa kuin mitä todelliset ajatusprosessit ovat. 
Vaarana on, että testiä analysoiva henkilö tekee vääriä tulkintoja lapsen kommenttien 
perusteella. Eräs lasten ja aikuisten toimintaa erottava seikka on se, että lapset usein osoittavat 
sormellaan tai muuten sitä kohdetta, mistä puhuvat. Pelkkiin eleisiin perustuvan aineiston 
analysointi, kuten hymyjen lukumäärän laskeminen, on myös kyseenalaista, sillä lapsen hymy 
voi kyllä olla merkki aidosta ilosta, mutta myös maski, jolla lapsi peittää epäonnistumisensa 
tai turhautumisen tunteensa aikuista miellyttääkseen. Objektiivisin ja usein suoraviivaisin tapa 
analysoida testiaineistoa on kartoittaa se, mitä lapset oikeasti tekevät ja missä kohdassa 
ongelmia ilmeni, ja vahvistaa ongelman ilmeneminen lasten kommenttien ja eleiden avulla. 
Haastatteluiden ja kyselylomakkeiden suunnittelusta, käytöstä ja analysoinnista on kirjoitettu 
paljon muilla lapsitutkimuksen aloilla, mistä on apua myös käytettävyysasiantuntijoille.    

Vermeerenin ja muiden (2003) tutkimus on ainoita tutkimuksia arvioijan vaikutuksesta lasten 
kanssa tehdyssä käytettävyystestissä. Sen lähdeaineistona oli osa Van Kesterenin ja muiden 
(2003) menetelmiä vertailevan tutkimuksen tuottamasta aineistosta, jota arvioi kaksi tutkijaa. 
Vaikka tutkittava Jammin’ Draw -lelu oli käyttöliittymältään yksinkertainen, löytyi jo 
kahdella eri arvioijalla toisistaan riippumatta vain 53–64% samoja käytettävyysongelmia. 

17.6. Yhteenveto 
Lasten kanssa järjestettävä käytettävyyden arviointi on erittäin visaista ja haastavaa, mutta 
parhaimmillaan myös suunnattomasti iloa tuottavaa ja nauruhermoja kutkuttavaa toimintaa. 
Käytettävyystestauksen suunnittelussa tulee osata ottaa huomioon lasten kehitystason lisäksi 
useita käytännön seikkoja, ja usein jopa soveltaa ja keksiä aivan uusia tapoja arvioida tuotteen 
eri ominaisuuksia. Tässä luvussa on koottu yhteen useita eri näkökulmia, jotka liittyvät lasten 
kanssa tehtävään käytettävyystestaukseen: lasten kehitysvaiheista ja tutkimusetiikasta, ylei-
sesti käytetyistä menetelmistä ja käytännön järjestelyistä. Kootusta materiaalista on toivotta-
vasti hyötyä testauksen suunnittelun tukena. Parhaita opettajia ovat kuitenkin lapset itse ja 
heidän parissaan tehty työ. 
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18Osallistujien valinta 
Jenni Anttonen 

Osallistavat käytettävyyden arviointimenetelmät ovat sellaisia arviointimenetelmiä, 
joihin osallistuu käyttäjiä. Näille menetelmille on yhteistä, että niissä on päätettävä, 
keitä osallistujiksi valitaan ja kuinka monta osallistujaa tarvitaan. Osallistujien 
valinnassa keskeisin tekijä on osallistujien edustavuus. Osallistujat ovat edustavia, jos 
he ovat sovelluksen todellisia käyttäjiä tai jos he ovat sovelluksen käytön kannalta 
merkityksellisten ominaisuuksien suhteen mahdollisimman samanlaisia kuin todelliset 
käyttäjät. Edustavien osallistujien löytämiseksi tuotteen käyttäjäpopulaatio on ensin 
jaettava käyttäjäryhmiin. Käyttäjäryhmien muodostamiseksi on erotettava, mitkä 
käyttäjien ominaisuudet ovat merkityksellisiä sovelluksen käytön kannalta. Seuraa-
vaksi keskeiset käyttäjäryhmiä kuvaavat ominaisuudet muunnetaan mitattavissa 
oleviksi kvantitatiivisiksi kriteereiksi, joiden perusteella osallistujia voidaan valita. 
Toinen tärkeä asia osallistujien valinnassa on otoskoon määrittäminen. Tarvittavaan 
otoskokoon vaikuttavat ennen kaikkea, tehdäänkö formatiivista vai summatiivista 
käytettävyyden arviointia, montako käyttäjäryhmää testataan ja ollaanko kiinnostu-
neita tilastollisesta merkitsevyydestä tai tulosten yleistettävyydestä koko populaatioon. 
Jos sovelluksen käytettävyyttä testataan vain yhden ainoan kerran, otoskoon on oltava 
suurempi kuin yksittäisessä testissä, joka kuuluu usean iteraatiokierroksen muodos-
tamaan testisarjaan. Lisäksi otoskoon suuruuteen vaikuttavat käytettävä menetelmä ja 
testin järjestäjän taidot. 

18  

18.1. Johdanto 
Käytettävyyden arviointimenetelmät voidaan jakaa osallistaviin ja ei-osallistaviin sillä perus-
teella, onko niissä mukana käyttäjiä vai ei. Osallistavia käytettävyyden arviointimenetelmiä 
ovat muun muassa käytettävyystesti, haastattelu, kyselytutkimus, fokusryhmät, osallistava 
ryhmäläpikäynti ja tilannetutkimus. Kaikkiin osallistaviin käytettävyyden arviointimene-
telmiin liittyy kysymys, kuinka osallistujat tulisi valita ja kuinka monta osallistujaa tarvitaan 
luotettavien tuloksien saamiseksi. Suurin osa kirjallisuudesta käsittelee osallistujien valitse-
mista käytettävyystestiin, mutta tässä luvussa esitettävät osallistujien valinnan pääperiaatteet 
ovat sovellettavissa muihinkin osallistaviin käytettävyyden arviointimenetelmiin.  

Osallistujien edustavuus (representativeness) on keskeisin tekijä osallistujien valinnassa. 
Edustavuus liittyy keskeisesti ulkoiseen validiteettiin eli tulosten yleistettävyyteen otoksesta 
koko populaatioon: pätevätkö tietyssä tilanteessa, tiettynä hetkenä ja tietyillä käyttäjillä saadut 
tulokset koko käyttäjäpopulaatioon (Holleran, 1991; Robson, 1994)? Osallistujat ovat 
edustavia, jos he ovat sovelluksen todellisia käyttäjiä tai jos he ovat sovelluksen käyttöä selit-
tävien ominaisuuksiensa suhteen mahdollisimman samanlaisia kuin todelliset käyttäjät 
(Dumas & Redish, 1993; Holleran, 1991; Rubin, 1994). Tulosten yleistettävyys ja ulkoinen 
validiteetti riippuvat oleellisesti siitä, kuinka hyvin osallistujat edustavat niitä käyttäjäryhmiä, 
joille tuote on suunnattu (Holleran, 1991). Jos osallistujat eivät ole edustavia, suuretkaan otos-
koot eivät tuo haluttua tietoa. Käytettävyystestissä ulkoiseen validiteettiin liittyvät 
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osallistujien edustavuuden lisäksi keskeisesti myös testitehtävien todenmukaisuus ja testi-
ympäristön luonnollisuus (Koskinen, luku 13). 

Otoskoko vaikuttaa tulosten reliabiliteettiin eli luotettavuuteen sekä yleistettävyyteen otok-
sesta koko populaatioon siten, että luottamus tulosten oikeellisuuteen paranee otoskoon 
kasvaessa (Holleran, 1991). Yhden tai kahden osallistujan käyttäytymisen perusteella tehdyt 
havainnot eivät ole luotettavasti yleistettävissä koko populaatioon. Toisaalta, jos löydetään 
vakava ongelma, jonka yksi tai kaksi osallistujaa kohtaa, todennäköisesti myös joku tuotteen 
tulevista käyttäjistä tulee kohtaamaan saman ongelman. Tämän vuoksi on hyvä erottaa, että 
käytettävyysongelmien löytäminen ja tulosten yleistettävyys ovat osin erilliset tavoitteet. 
Käytettävyyden arvioinnilla voi siis olla erilaisia tavoitteita. Käytännön käytettävyystyö on 
yleensä formatiivista käytettävyyden arviointia, joka on luonteeltaan kvalitatiivista ja diagno-
soivaa. Tavoitteena on löytää sovelluksesta käytettävyysongelmia ja siten parantaa tuotteen 
käytettävyyttä mahdollisimman paljon taloudellisten ja ajallisten resurssien puitteissa 
(Nielsen, 1993). Formatiivisen arvioinnin tuloksia ei yleensä haluta yleistää vaan tavoitteena 
on nimenomaan käytettävyyden parantaminen. Tällöin otoskoon osalta ollaan kiinnostuneita 
lähinnä siitä, voidaanko tietyn osallistujamäärän perusteella luottaa siihen, ettei vakavia 
käytettävyysongelmia jäänyt huomaamatta. Kaikkien käytettävyysongelmien löytäminen ei 
silloinkaan ole realistinen tavoite. Summatiivisessa käytettävyyden arvioinnissa tutkitaan 
käyttöliittymän käytettävyyttä ja laatua kokonaisuutena. Siinä verrataan usein erilaisten 
suunnitteluvaihtoehtojen tai samankaltaisten sovelluksien keskinäistä paremmuutta, koska 
absoluuttista käytettävyyttä ei voida mitata (Nielsen, 1993). Jotta eri sovellusten käytettä-
vyyttä voitaisiin vertailla, tehdään kvantitatiivisia mittauksia esimerkiksi rekisteröimällä 
suoritusaikoja, virheiden esiintymistiheyttä, hiiren napsautuksia tai vaikka käyttäjän katse-
polkuja. Tällöin ollaan usein kiinnostuneita tulosten yleistettävyydestä koko populaatioon, 
mikä asettaa otoskoolle erilaiset vaatimukset kuin formatiivisessa arvioinnissa. Summa-
tiivinen käytettävyyden arviointi on yleisempää tieteellisessä käytettävyystutkimuksessa kuin 
käytännön tuotekehityksessä. Tieteellisen tutkimuksen tavoitteet liittyvät usein tutkimushypo-
teesien validoimiseen, jolloin tarvitaan summatiivista käytettävyyden arvioimista. Osallistu-
jien edustavuus on tärkeää sekä formatiivisessa että summatiivisessa käytettävyyden 
arvioinnissa. 
Tässä luvussa kerrotaan ensin, miten osallistujien valita tehdään. Sen jälkeen käsitellään 
otoksen kokoa ja lopuksi perehdytään kevennetyn käytettävyyden arvioinnin yhteydessä 
esitettyyn pienen otoskoon sääntöön.  

18.2. Keitä osallistujiksi valitaan? 
Käytettävyystestauksen perusperiaate on, että testiin osallistuvien käyttäjien täytyy olla 
samanlaisia kuin tuotteen todelliset käyttäjät (Dumas & Redish, 1993; Holleran, 1991; 
Nielsen, 1993; Rubin, 1994). Edustavat osallistujat ovat mieluiten sovelluksen todellisia 
käyttäjiä. Aina ei kuitenkaan ole mahdollista testata todellisia käyttäjiä, ja silloin osallistujat 
valitaan siten, että he ovat sovelluksen käyttöä selittävien ominaisuuksien suhteen mahdolli-
simman samanlaisia kuin todelliset käyttäjät. Osallistujien edustavuuden takaamiseksi osallis-
tujat pitää valita heidän taustansa ja osaamisensa sekä muiden sellaisten ominaisuuksien 
perusteella, jotka selittävät ja mahdollisesti ennustavat sovelluksen todellista käyttöä. Jotta 
voidaan tietää, mitkä ominaisuudet selittävät parhaiten sovelluksen erilaisia käyttötapoja, 
käyttäjiä analysoidaan ja heidän joukostaan tunnistetaan keskeiset käyttäjäryhmät.  

Seuraavissa alakohdissa kerrotaan, miten käyttäjäryhmiä muodostetaan ja kuinka osallistujat 
valitaan muodostetuista käyttäjäryhmistä. Tarkastelun ulkopuolelle on rajattu esimerkiksi 
osallistujien rekrytointi eli kuinka ja mistä edustavia osallistujia voi hankkia. Lisätietoa 
osallistujien rekrytoinnista saa esimerkiksi Rubinin (1994) kirjan luvusta ”Selecting and 
acquiring participants” tai Dumasin ja Redishin (1993) luvusta ”Recruiting participants”. 
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18.2.1. Käyttäjäryhmien muodostaminen 
Osallistujien valinnassa ensimmäinen vaihe on käyttäjäprofiilien ja käyttäjäryhmien muodos-
taminen. Käyttäjäprofiilit ja tuotteen keskeiset käyttötavat pitäisi olla määriteltyinä jo aikai-
semmissa, lähinnä määrittelyvaiheen, dokumentaatioissa, mutta viimeistään ne on määritel-
tävä nyt (Dumas & Redish, 1993). Dokumenttien lisäksi tietoa käyttäjäprofiilien muodosta-
misen pohjaksi voi löytää tuotteen edellisen version käyttäjiltä, tehtäväanalyyseistä, markki-
nointitutkimuksista, benchmarking-tutkimuksista tai tuotekehityksestä ja markkinoinnista 
vastaavilta tuotepäälliköiltä (Rosenbaum, 1987; Rubin, 1994). Rosenbaum (1987) muistuttaa, 
että markkinointiosasto on usein enemmän tekemisissä asiakasprofiilien kanssa kuin suunnit-
telijat, ja siksi heidän tietämystään kannattaa hyödyntää esimerkiksi haastattelemalla heitä. 
Markkinointiosaston kanssa keskusteltaessa on muistettava selventää ero asiakkaan ja 
todellisen käyttäjän välillä. Kun asiakkaana on yksityisen asiakkaan sijaan kokonainen 
organisaatio, ostopäätöksen tekevä henkilö ei useinkaan ole sovelluksen todellinen käyttäjä 
eikä välttämättä edes tietoinen loppukäyttäjien tarpeista (Rubin, 1994; Rosenbaum, 1987).  

Rosenbaum huomauttaa myös, että on syytä selvittää tarkat määritelmät keskeisille termeille 
(esimerkiksi mitä noviisi tarkoittaa), koska yrityksen muulle henkilökunnalle riittää varsin 
yleisen tason kuvaus käyttäjistä. Tärkeitä kysymyksiä ovat muun muassa ”mitä”, ”miten”, 
”miksi”, ”milloin” ja ”missä”, esimerkiksi ”kuinka paljon tyypillisillä käyttäjillä on tieto-
teknistä kokemusta” (Rosenbaum, 1987).  

Kun käyttäjäprofiilit on muodostettu, käyttäjäpopulaatio jaetaan niiden perusteella erillisiin 
käyttäjäryhmiin. Käyttäjäryhmä muodostuu sellaisista käyttäjistä, jotka ovat samanlaisia 
sovelluksen käytön kannalta merkityksellisten ominaisuuksiensa suhteen (Dumas & Redish, 
1993). Käyttäjäryhmien muodostamiseksi onkin erotettava, mitkä ominaisuudet selittävät 
parhaiten käyttäjien välisiä eroja käyttäytymisessä (Holleran, 1991; Rosenbaum, 1987). 
Tärkeimpiä käyttäjiä kuvaavia ominaisuuksia ovat ne, jotka ovat yhteisiä koko käyttäjä-
populaatiolle, sekä ne, jotka erottelevat käyttäjäpopulaatiota käyttäjäryhmiin (Dumas & 
Redish, 1993). Käyttäjien demografiset ominaisuudet kuten sukupuoli, koulutus ja ikä eivät 
välttämättä ole käyttäytymisen selittäjinä yhtä oleellisia kuin esimerkiksi erot käyttökoke-
muksessa (Dumas & Redish, 1993). Sen sijaan testattaessa esimerkiksi lapsille (Höysniemi, 
luku 17) tai vanhuksille suunnattuja sovelluksia demografiset ominaisuudet, kuten ikä, ovat 
hyvinkin keskeisiä.  

On tärkeää ymmärtää, että keskeiset osallistujia kuvaavat ominaisuudet ovat erilaisia eri 
sovelluksille. Esimerkiksi liikuntarajoitteisia käyttäjiä valittaessa voi olla merkityksellistä 
kysyä, mitä apuvälineteknologioita  he käyttävät (Henry et al., 2001). Yleisiä käyttäjien 
keskeisiä ominaisuuksia ovat Rosenbaumin (1987) ja Rubinin (1994) mukaan 

 yleinen tietotekninen kokemus (käyttöaika, käyttötiheys, käyttöjärjestelmä jne.), 
 sovelluksen ja vastaavien sovelluksien tuntemus (käyttöaika, käyttötiheys, onko käyt-

tänyt saman yrityksen tai brandin tuotteita), 
 sovelluksella suoritettavat tehtävät ja tehtävien käyttötiheys, 
 sovelluksen aihepiirin tuntemus (domain knowledge), 
 asennoituminen teknologiaan, tietokoneisiin, testattavan sovelluksen tyyppisiin sovel-

luksiin ja sovelluksen aihepiiriin, 
 työkokemus (tehtävänimikkeet, vastuualueet, palvelusaika, kouluttautuminen), 
 oppimistyyli (lukijat vs. kuuntelijat ja ”luen ensin, teen sitten”, ”teen ensin, luen sitten” 

tai ”opin tekemällä”), 
 sovellukseen käytön kannalta oleelliset taidot ja ominaisuudet (konekirjoitustaito, luku-

taito, kätisyys jne.), ja 
 demografiset ominaisuudet (ikä, sukupuoli, koulutustaso, koulutusala jne.). 

Tietotekninen kokemus on keskeinen sovelluksen käyttöä selittävä tekijä, koska noviisien ja 
eksperttien tarpeet ovat erilaiset. Kaikki käyttäjät ovat ensin noviiseja ja suurin osa heistä 
oppii taitavammiksi käyttökokemusten  karttuessa, mutta kuitenkin vain pieni osa edistyy 
ekspertiksi asti. Näin ollen suurin osa käyttäjistä on taidoiltaan keskitasoisia käyttäjiä 
(Barnum, 2002b). Hackos ja Redish (1998) ovat jakaneet tietoteknisen kokemuksen neljään 
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ryhmään: noviisit (novices), edistyneet aloittelijat (advanced beginners), pätevät käyttäjät 
(competent performers) ja ekspertit (expert performers). Noviisikäyttäjät ovat keskeinen 
käyttäjäryhmä erityisesti www-sovelluksissa, koska näiden kohdekäyttäjäryhmä on hyvin 
laaja eikä kaikilla potentiaalisilla käyttäjillä ole paljon tietoteknistä kokemusta (Nielsen, 
1997; Nielsen, 2000a). 
Dumas ja Redish (1993) selventävät käyttäjäryhmien muodostamista esimerkillä lakitoimiston 
laskutusjärjestelmästä, jonka käyttäjäryhmät voidaan jakaa ensin ammattinimikkeen perus-
teella asianajajiin ja lainopillisiin sihteereihin (taulukko 1). Nämä kaksi ammattiryhmää 
muodostavat järjestelmän tulevien käyttäjien joukon, ja ammattiryhmällä voidaan olettaa 
olevan merkitystä siinä, millaisia tehtäviä sovelluksella suoritetaan. Tämän lisäksi tunnis-
tetaan kaksi muuta käyttäjiä oleellisesti kuvaavaa ominaisuutta: yleinen tietotekninen 
kokemus ja laskutuskokemus, joiden oletetaan vaikuttavan sovelluksen käyttöön ja uuden 
järjestelmän hyväksyntään. Näin ollen asianajajien ja sihteerien ryhmien sisällä syntyy ala-
ryhmiä tietoteknisen kokemuksen ja sovelluksen aihepiirin tuntemuksen eli tässä tapauksessa 
laskutuskokemuksen perusteella. Muodostamalla käyttäjäryhmiä keskeisten käyttäjiä erottele-
vien ominaisuuksien perusteella saadaan helposti suuri määrä käyttäjäryhmiä. 

Taulukko 1: Lakitoimiston laskutusjärjestelmän keskeiset käyttäjäryhmät (suomennettu Dumas & Redish, 1993). 

Asianajajat, joilla on Sihteerit, joilla on 

 paljon tietoteknistä kokemusta 
 paljon laskutuskokemusta 

 paljon tietoteknistä kokemusta 
 paljon laskutuskokemusta 

 paljon tietoteknistä kokemusta 
 vähän laskutuskokemusta 

 paljon tietoteknistä kokemusta 
 vähän laskutuskokemusta 

 vähän tietoteknistä kokemusta 
 paljon laskutuskokemusta 

 vähän tietoteknistä kokemusta 
 paljon laskutuskokemusta 

 vähän tietoteknistä kokemusta 
 vähän laskutuskokemusta 

 vähän tietoteknistä kokemusta 
 vähän laskutuskokemusta 

Dillon ja Watson (1996) kritisoivat käytettävyystutkimuksessa käytettäviä osallistujien yksi-
löllisiä eroja kuvaavia ominaisuuksia. Käyttäjäryhmiä erotellaan lähinnä sovelluksella suori-
tettavien tehtävien ja kokemukseen pohjautuvien erotteluiden sekä demografisten ominai-
suuksien avulla. Dillonin ja Watsonin (1996) mukaan nämä ominaisuudet ovat kuitenkin 
riittämättömiä selittämään käyttäjien toimintaa. Yksi merkki näiden ominaisuuksien selitys-
kyvyn riittämättömyydestä on, että käyttäjien reagoimista teknologiaan ei ole kyetty ennus-
tamaan näiden ominaisuuksien perusteella. Heidän ehdotuksensa on, että käytettävyys-
tutkimuksessa otettaisiin oppia psykologian piirissä tehdystä yksilöllisten erojen tutkimuk-
sesta, jolla on jo pitkät perinteet. 

18.2.2. Keskeisten ominaisuuksien operationalisointi 
Osallistujien valintaa varten käyttäjäryhmien keskeiset ominaisuudet täytyy operationalisoida 
eli muuntaa mitattavissa oleviksi kvantitatiivisiksi kriteereiksi, joiden avulla osallistujia 
voidaan valita (Rosenbaum, 1987; Rubin, 1994). Keskeiset ominaisuudet määritellään 
tarkemmin, esimerkiksi (Dumas & Redish, 1993)  

 aloittelija tietokoneen käytössä = 0–3 kuukautta käyttökokemusta, 
 keskitasoinen tietokoneen käytössä = 3 kuukautta – vuosi käyttökokemusta, ja 
 kokenut tietokoneen käytössä = yli vuosi käyttökokemusta. 

Tällaisten kriteerien määrittäminen on tärkeää, jotta saadaan objektiivisempia ja luotetta-
vampia vastauksia verrattuna siihen, että käyttäjiltä kysyttäisiin, oletko tietotekniseltä osaa-
mistasoltasi tai tietyn sovelluksen käytössä noviisi, keskitasoinen vai ekspertti. Ilmaukset 
kuten noviisi ja ekspertti ovat hyvin subjektiivisia ja suhteellisia, ja siksi käyttäjien itsearviot 
ilman tällaisia absoluuttisia kriteerejä eivät ole luotettavia (Rubin, 1994).  
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Käyttökokemuksen pituuden sijasta kokemustasoa voi määritellä myös esimerkiksi käyttö-
tiheyden eli käytön toistuvuuden perusteella. Esimerkiksi tietyn sovelluksen tai tietyn 
toiminnon eksperttitason osaamisen kriteerinä voi olla yli vuosi käyttökokemusta ja / tai tietyn 
sovelluksen päivittäinen käyttötiheys. On muistettava myös erottaa tietotekninen kokemus ja 
aihepiirin kokemus toisistaan (esimerkiksi taulukossa 1 laskutuskokemus on aihepiirin koke-
musta). Dumasin ja Redishin (1993) mukaan kvantitatiivisten kriteereiden tulisi olla mielek-
käitä testin tavoitteiden kannalta ja niiden tulisi perustua esimerkiksi haastatteluilla ja havain-
noinnilla saatuun tietoon. Esimerkiksi haastatteluiden perusteella voidaan saada selville, että 
alle kolme kuukautta tietokonetta käyttäneet ihmiset yleensä vielä opettelevat tietokoneen 
käyttöä, mutta sen jälkeen alkavat vähitellen hallita sitä paremmin. Tällöin kolme kuukautta 
voidaan asettaa rajaksi noviisin ja keskitasoisen käyttäjän välillä. Käytännössä kriteerien 
empiirinen selvittäminen on resurssien puitteissa usein mahdotonta ja sen sijaan on turvau-
duttava käytettävyysasiantuntijan arvioon. 

Dumas ja Redish (1993) neuvovat kiinnittämään huomiota osallistujien jakaumaan alaryhmän 
sisällä. Tulokset voivat olla erilaiset, jos edellisen määrittelyn mukaisessa kokeneiden 
ryhmässä kaikkien osallistujien tietokoneen käyttöaika on vuodesta puoleentoista vuoteen 
verrattuna siihen, että se vaihtelee kymmenen ja viidentoista vuoden välillä. Lisäksi esi-
merkiksi käyttötiheyden perusteella tehokäyttäjäksi määrittyvä henkilö ei välttämättä edusta 
alaryhmän tyypillistä käyttäjää, jolloin tällainen käyttäjä voi olla perusteltua tiputtaa pois. 
Jotta tällaiset ääritapaukset saataisiin karsittua pois, käyttäjäryhmästä valittaville osallistujille 
voi asettaa minimi- ja maksimiehdon. Esimerkiksi valittaessa osallistujia käyttötiheyden 
perusteella saatetaan haluta rajata pois käyttäjät, jotka käyttävät testattavaa sovellusta tai 
testattavan kaltaisia sovelluksia useita tunteja päivittäin. Tällaiset mahdollisesti hyvin 
eksperttitasoiset käyttäjät eivät välttämättä ole tutkimuksen kannalta mielenkiintoisia 
(jossakin tutkimuksessa taas juuri he saattavat olla hyvin mielenkiintoisia riippuen 
tutkimuksen tavoitteista ja keskeisistä käyttäjäryhmistä). 

Kun käyttäjäryhmille on määritelty kvantitatiiviset kriteerit, niistä voidaan laatia kysely-
lomake, jolla osallistujia voidaan seuloa (screen). Näin perusteellinen seulominen ei yleensä 
ole mahdollista käytettävyystestin yhteydessä, koska se vaatii paljon resursseja ja osallistujia 
on vaikea hankkia. Kuitenkin esimerkiksi valittaessa osallistujia fokusryhmiin seulontaan 
saatetaan kiinnittää enemmän huomiota. Lisäksi osallistujien edustavuuden varmistaminen on 
erityisen tärkeää silloin, kun otoskoko on hyvin pieni (Nielsen, 1993). 

18.2.3. Osallistujien valinta käyttäjäryhmistä 
Kun sovelluksen käyttäjäpopulaatiosta on tunnistettu käyttäjäryhmiä, tätä jakoa käytetään 
pohjana osallistujien valitsemisessa. Käytettävyysasiantuntijoiden kesken näyttää olevan 
hieman kaksijakoisuutta siinä, miten osallistujat tulisi valita näistä ryhmistä. Osa on sitä 
mieltä, että kaikista ryhmistä valitaan edustajia, jotta saadaan kattava otos. Toiset taas 
neuvovat, että keskitytään muutamaan keskeisimpään ryhmään, joista valitaan useampi 
osallistuja. Esimerkiksi Rubinin (1994, s. 126) mukaan on tärkeää saada edustava otos koko 
käyttäjäpopulaatiosta, jolloin kaikki keskeisistä ominaisuuksista muodostetun matriisin 
(esimerkiksi taulukko 1) solut tulisi olla edustettuna käytettävyystestissä. Sen sijaan Dumasin 
ja Redishin (1993) mukaan käytettävyystestissä on ajan ja kustannusten rajoissa yleensä 
mahdollista testata kahdesta neljään alaryhmää. Testiin on silloin valittava käyttäjäpopu-
laation tyypillisimmät ryhmät tai ne ryhmät, jotka ovat testin tavoitteiden kannalta oleelli-
simpia. Jos testin tavoitteena on esimerkiksi parantaa sovelluksen opittavuutta ja ensikäytön 
helppoutta, testiin on silloin järkevää valita noviisikäyttäjiä. Dumas ja Redish (1993) 
suosittelevat, että jokaisesta alaryhmästä otetaan testiin vähintään 3–5 käyttäjää, jotta ryhmän 
sisäinen vaihtelu ei vaikuttaisi tuloksiin. Osallistujien välistä yksilöllistä vaihtelua on 
kuitenkin mahdotonta hallita tämänkokoisilla otoksilla ja ilman tilastollisia menetelmiä. 
Tämän vuoksi testin jälkeen esimerkiksi haastattelulla tai kyselylomakkeella kerätty tieto on 
tärkeää, jotta yksilöllisten erojen vaikutuksia tuloksiin voisi ymmärtää ja analysoida.  

Jos pääkäyttäjäryhminä ovat tietoteknisen kokemuksen perusteella aloittelijat, keskitasoiset ja 
kokeneet eikä ole mahdollista testata kaikkia ryhmiä, Dumas ja Redish (1993) neuvovat 
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jättämään keskitasoisten ryhmän pois. Heidän perustelunaan on, että jos noviisit ja ekspertit 
kohtaavat saman ongelman, niin silloin keskitasoisetkin todennäköisesti kohtaisivat sen. 
Holleran (1991) toteaa, että käytettävyystestiin valitaan usein noviiseja, jolloin pitkäaikainen 
käytettävyys (long-term usability) jää tutkimatta. Dumas ja Redish (1993) ehdottavat, että jos 
käytettävyystestiin valitaan vain noviisikäyttäjiä, eksperttikäyttäjillä mahdollisesti vastaan 
tulevia ongelmia voidaan selvittää rinnalla tehtävän asiantuntija-arvion avulla. 

Rubin (1994) antaa omaan kokemukseensa pohjautuvan neuvon, että osallistujaksi kannattaa 
aina valita ainakin yksi sellainen tuotteen potentiaalinen käyttäjä, jolla on heikoimmat tieto-
tekniset edellytykset käyttää tuotetta (least competent user), vaikka tämä ei kuuluisikaan 
kohdekäyttäjien enemmistöön. Vaikka tietotekniset edellytykset olisivatkin heikot, käyttäjän 
ei tarvitse muilta taidoiltaan olla aloittelija. Hän voi olla aihepiirin tuntemuksen osalta keski-
tasoinen tai ekspertti; pääasia on, että hänellä ei ole juurikaan tietoteknistä kokemusta. 
Tällaisten käyttäjien avulla saadaan Rubinin mukaan paljon hyödyllistä tietoa siitä huolimatta, 
että he eivät edusta tyypillisintä käyttäjää. Etenkin jos tämä käyttäjä selviytyy ohjelman 
käytöstä, voidaan olettaa, että silloin todelliset tietotekniikkaa osaavammat käyttäjät selviy-
tyvät hyvin. Toisaalta, jos vähemmän kokeneella käyttäjällä on ongelmia, se ei tarkoita, että 
sovellus on epäonnistunut ja todelliset käyttäjät eivät osaisi käyttää sitä. Sen sijaan vähemmän 
kokeneen käyttäjän toiminnan kautta voidaan saada tietoa perustavanlaatuisista käytettävyys-
ongelmista.  

Eräs otoksiin liittyvä ongelma on vain ”parhaiden” testaaminen, erityisesti silloin kun ei itse 
voi päättää keitä osallistujiksi valitaan ja millä perusteella valinta tehdään vaan esimerkiksi 
esimies tai opettaja valitsee osallistujat (Höysniemi, luku 17; Nielsen, 1993; Rubin, 1994). 
Esimies saattaa ajatella, että testiin osallistuminen on palkinto, joka myönnetään hyvin 
tehdystä työstä tai hän saattaa haluta antaa hyvän kuvan yrityksestä ja valitsee testiin siksi 
parhaita työntekijöitään. Tällainen ”paras” työntekijä voi olla tietoteknisesti aloittelevakin 
käyttäjä, mutta yhteistä ”parhaille” on suorittaminen, yritteliäisyys ja esimerkiksi sovelluksen 
ongelmien vähätteleminen. Tällöin otos saattaa vääristyä eivätkä tulokset anna todellista 
kuvaa todellisten käyttäjien toiminnasta. Valinnan tekevälle esimiehelle tai opettajalle 
kannattaakin selittää, että testin mielekkyyden kannalta on tärkeää, että osallistujat 
muodostavat mahdollisimman kattavan otoksen. Otoksen edustavuudelle tuottaa ongelmia 
myös vapaaehtoiset osallistujat: he saattavat esimerkiksi olla muita motivoituneempia, 
uteliaampia ja kiinnostuneempia uudesta teknologiasta, eivätkä he siten välttämättä edusta 
tyypillisimpiä käyttäjiä (Thomas & Kellogg, 1989). 

18.2.4. Käytettävyyden arviointiin soveltuvia otantamenetelmiä 
Käytettävyyttä arvioitaessa ei yleensä testata koko käyttäjäpopulaatiota vaan otosta tästä 
populaatiosta. Käytettävyyden arvioimiseen soveltuvien otantamenetelmien perusperiaatteet 
on hyvä tuntea, jotta voi ymmärtää ja arvioida otantamenetelmän vaikutuksia tuloksiin. 
Otantamenetelmät voidaan jakaa karkeasti satunnaisotantoihin  ja ei-satunnaisotantoihin. 
Satunnaisotannassa (probability sample; myös random sample, todennäköisyysotanta) 
jokaisen osallistujan valituksi tulemisen todennäköisyys tiedetään ja se on kaikille popu-
laation jäsenille sama (Robson, 1994). Jos tätä todennäköisyyttä ei tiedetä, kuten yleensä 
käytettävyystutkimuksessa, kyseessä on ei-satunnaisotanta (non-probability sample; myös 
non-random sample, ei-todennäköisyysotanta). Sen sijaan esimerkiksi laajoissa puhelin-
haastatteluissa ja kyselyissä voi olla mahdollista käyttää satunnaisotantaa. Seuraavaksi 
esitellään tarkemmin kiintiöotanta, dimensionaalinen otanta ja mukavuusotanta, jotka ovat 
käytettävyyden testaamiseen soveltuvia ei-satunnaisia otantamenetelmiä. 

Kiintiöotannassa (quota sampling) osallistujat valitaan siten, että kaikki populaation 
alaryhmät ovat edustettuina otoksessa samassa suhteessa kuin ne esiintyvät populaatiossa 
(Robson, 1994). Tätä varten jokaiselle alaryhmälle on määriteltävä kiintiö. Kiintiön sisällä 
osallistujat valitaan usein mukavuusotannan mukaisesti. Käytettävyystestauksessa tämä 
tapahtuu käyttäjäryhmien ominaisuuksien prosenttijakaumien avulla. Jos koko käyttäjä-
populaatiosta 20 % on noviisikäyttäjiä, 60 % keskitasoisia käyttäjiä ja 20 % eksperttejä, niin 
samojen suhteiden tulisi päteä myös otoksessa. Tällaiset todellisten käyttäjien jakaumat eivät 
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kuitenkaan yleensä ole tiedossa eikä niiden selvittäminen ole resurssien puitteissa useinkaan 
järkevää, joten on käytettävä arvioita. 

Dimensionaalisessa otannassa (dimensional sampling) käytettävyystestin tavoitteiden 
kannalta merkityksellisistä ominaisuuksista muodostetaan matriisi, ja jokaisesta solusta 
valitaan vähintään yksi osallistuja (Robson, 1994). Edellä kuvattu matriisi lakitoimiston 
laskutusjärjestelmän käyttäjäryhmistä (taulukko 1) on esimerkki tällaisesta matriisista dimen-
sionaalisen otannan pohjaksi. Kiintiöotanta ja dimensionaalinen otanta pyrkivät huomioimaan 
sitä, että otos edustaisi populaatiota tilastollisesti lähentyen siten satunnaisotantaa. Kumpikin 
otantamenetelmä sisältää silti riskejä otannan vääristymiseen. Vääristyneen otannan riskiä voi 
kuitenkin minimoida osallistujien valinnan huolellisella suunnittelulla (Robson, 1994).  

Mukavuusotanta (convenience sampling, suomennettu joskus myös tarkoituksenmukaiseksi 
otannaksi) on vähän resursseja vaativa otantamenetelmä, jossa osallistujiksi valitaan helpoiten 
saatavilla olevat osallistujat (Robson, 1994). Tällaisen otannan perusteella ei voida tehdä 
tilastollisia yleistyksiä otoksesta koko populaatioon eikä se tuota edustavia tuloksia. 
Mukavuusotanta soveltuu kuitenkin erittäin hyvin pilottitestaukseen ja esitutkimukseen. 
Käytettävyystestissä on osallistujina usein esimerkiksi opiskelijoita, koska heitä on helppo 
saada osallistumaan testiin. He eivät välttämättä edusta mitään keskeistä käyttäjäryhmää, ja 
silloin heidän valitsemisensa osallistujiksi ei ole perusteltua (Rosenbaum, 1987). Sama koskee 
yhtiön työntekijöiden käyttämistä osallistujina, jos sovellus on tarkoitettu yhtiön ulko-
puoliseen käyttöön. Vaikka työntekijät olisivat edustavia kaikkien muiden ominaisuuksiensa 
suhteen, he eroavat todellisesta käyttäjäpopulaatiosta siinä, että he työskentelevät tuotetta 
valmistavassa yhtiössä (Dumas & Redish, 1993; Rubin, 1994). Tällöin esimerkiksi yrityksen 
kulttuuri ja kieli sekä mahdollisesti muut yrityksen valmistamat samankaltaiset tuotteet ovat 
heille tuttuja, toisin kuin ulkopuoliselle käyttäjälle.  

Käytettävyyden testaamiseen soveltuvia otantamenetelmiä ovat lisäksi (Robson, 1994) 
 ääritapausotanta (extreme case samples), jossa ääritapaus sisällytetään otokseen, koska 

sen arvellaan tuovan erityisen paljon tietoa tutkittavasta ilmiöstä; 
 homogeeninen otanta, joka kattaa tietyn muuttujan, esimerkiksi tietoteknisen 

kokemuksen, vain hyvin suppealta alueelta;  
 heterogeeninen otanta, jossa varmistetaan, että osallistujat edustavat keskeisiä piirteitä 

laajasti, ja 
 harkintaotanta (purposive sampling), joka perustuu tutkijan arvioon osallistujien 

tyypillisyydestä tai kiinnostavuudesta. Esimerkiksi grounded theory -lähestymistavassa 
ensimmäisten osallistujien perusteella muodostuva teoria ohjaa seuraavien osallistujien 
valintaa. Tällaisen otannan perusteella ei voida tehdä yleistyksiä otoksesta populaatioon. 
Harkintaotantaa käytetään tyypillisesti tapaustutkimuksissa.  

Ääritapausotantaa voi soveltaa käytettävyystestissä esimerkiksi sisällyttämällä otokseen 
vähintään yksi sellainen mahdollinen tuotteen käyttäjä, jolla on heikoimmat käyttöedelly-
tykset tuotteen käyttöön (katso kohta 18.2.3). Tällä tavoin voidaan saada sellaista hyödyllistä 
tietoa, jota ei saataisi vain kokeneempia käyttäjiä testaamalla. Otos on homogeeninen 
esimerkiksi tietoteknisen kokemuksen suhteen silloin, jos keskitytään tutkimaan vaikkapa 
ainoastaan vasta aloittelevia käyttäjiä. Tällöin valintakriteerejä määritettäessä voidaan asettaa 
minimi- ja maksimiehto osallistujien jollekin ominaisuudelle. Voidaan esimerkiksi valita vain 
osallistujia, joiden testattavan sovelluksen käyttökokemus on 0–½ vuotta, jolloin otos kattaa 
tietoteknisen kokeneisuuden vain hyvin suppealta alueelta. Esimerkki heterogeenisesta 
otoksesta on tutkimus, johon tietoisesti valitaan osallistujia kattavasti esimerkiksi tieto-
teknisen kokemuksen koko vaihtelualalta aloittelijasta kokeneimpiin. 

Joskus voi olla mahdollista sisällyttää testiin koko käyttäjäpopulaatio, esimerkiksi testattaessa 
yrityksen sisäiseen käyttöön tulevaa sovellusta, jota tulee käyttämään kymmenen yrityksen 
työntekijää. Tällöin testin ulkopuolelle jäävät ainoastaan sovelluksen mahdolliset tulevat 
käyttäjät, kuten uudet työntekijät tai eri osastojen työntekijät (Dumas & Redish, 1993). 
Tämän huomioon ottamiseksi saattaa olla hyödyllistä valita osallistujaksi esimerkiksi yksi 
toisen osaston työntekijä tai täysin ulkopuolinen henkilö, jolle sovelluksen aihepiiri on 
vieraampi, edustamaan testissä mahdollista uutta työntekijää.  



 

290  Jenni Anttonen 

18.2.5. Osallistujien valintaan liittyviä ongelmia 
Edustavan otoksen saaminen ei käytännössä ole aina mahdollista (Holleran, 1991). Käyttäjä-
ryhmiä voi olla vaikea tunnistaa, etenkin jos sovellus on suunnattu hyvin laajalle käyttäjä-
joukolle. Lisäksi edustavia osallistujia voi olla hyvin vaikea, ellei jopa mahdoton hankkia, 
jolloin on tyydyttävä kompromissiin otoksen edustavuuden suhteen. Tällöinkin tavoitteena on 
olosuhteiden ja resurssien puitteissa maksimoida otoksen edustavuutta populaatioon nähden. 
Esimerkiksi sisäisten työntekijöiden käyttö voi olla liikesalaisuuden takia välttämätöntä, jos 
edes salassapitosopimus ulkopuolisen osallistujan kanssa ei tule kysymykseen. Yrityksen 
sisäiset työntekijät eroavat siinä keskeisessä sovelluksen käyttöön vaikuttavassa ominai-
suudessa, että he eivät ole yrityksen ulkopuolisia käyttäjiä. Tällöinkin yrityksen sisäisistä 
työntekijöistä tulee valita sellaisia osallistujia, joiden muut ominaisuudet täsmäävät kohde-
ryhmän  käyttäjien ominaisuuksien kanssa mahdollisimman hyvin. 

Koska osallistujia on vaikea saada, ja huolellinen osallistujien valinta vaatii paljon resursseja, 
käytännössä osallistujien jako käyttäjäryhmiin tapahtuu usein myös jälkikäteen. Jako ryhmiin 
voidaan tehdä joko ennen testiä tai testin jälkeen kyselylomakkeella tai haastattelemalla 
saatujen tietojen perusteella. Esimerkki tällaisesta kyselylomakkeesta löytyy liitteestä 1. 
Nämä tiedot ovat tärkeitä myös siksi että tuloksia voidaan tulkita yksilöllisiä eroja selittävien 
ominaisuuksien perusteella, ja jotta keskiarvosta selkeästi poikkeavia niin sanottuja vieraita 
havaintoja (outlier) voidaan selittää. 

Tuloksia analysoitaessa on aina syytä pohtia, miten osallistujien ja todellisten käyttäjien 
välinen eroavaisuus saattaisi vaikuttaa tuloksiin ja millaisissa tilanteissa tutkimuksen 
osallistujilla saadut tulokset eivät ehkä päde todellisten käyttäjien todellisissa käyttö-
tilanteissa. Thomasin ja Kelloggin (1989) mukaan laboratoriotestin tuloksia on yleistettävä 
hyvin monella eri tavalla, jotta voidaan arvioida sovelluksen todellista käytettävyyttä. 
Tulokset on yleistettävä otoksesta koko populaatioon, käytetyistä testitehtävistä kaikkiin 
sovelluksella suoritettaviin tehtäviin sekä käytettävyystestitilanteesta käyttäjän todelliseen 
työkontekstiin. Osallistujiin liittyvät ongelmat tulosten ulkoisessa validiteetissa liittyvät 
ensinnäkin osallistujien välisiin yksilöllisiin eroihin ja toiseksi laboratorio-olosuhteiden ja 
todellisen käyttötilanteen väliseen eroon käyttäjän motivaatiossa. Osallistujien valinnalla 
voidaan vaikuttaa edellä mainittuun ongelmaan. Thomasin ja Kelloggin (1989) artikkeli on 
suositeltavaa luettavaa, jos haluaa lisätietoa ulkoiseen validiteettiin liittyvistä kysymyksistä 
käytettävyystestissä. 

18.3. Osallistujien lukumäärä 
Tähän mennessä on tarkasteltu, millaisia osallistujia käytettävyystutkimukseen tulisi valita. 
Osallistujien valinta ja otoskoko ovat molemmat tärkeitä osatekijöitä luotettavien tulosten 
saamiseksi, sillä suuretkaan osallistujamäärät eivät auta, jos osallistujat eivät edusta tyypillisiä 
käyttäjiä. Toisaalta, vaikka osallistujat olisivatkin tyypillisiä, heidän välisensä yksilölliset erot 
saattavat vääristää tuloksia, jos otoskoko ei ole tarpeeksi suuri. Osallistujien lukumäärälle ei 
voi antaa muuta yksinkertaista ohjetta kuin että se riippuu tilanteesta. Sopivan otoskoon 
arvioimiseen vaikuttaa ennen kaikkea käytettävä menetelmä, onko testaus tyypiltään forma-
tiivista vai summatiivista, ja ollaanko kiinnostuneita tilastollisesta merkitsevyydestä tai 
tulosten yleistettävyydestä koko populaatioon (Dumas & Redish, 1993; Nielsen, 1994). 

Paineet otoskoon minimoimiseen tulevat siitä, että testaus on kallista ja aikaa vievää, ja siitä, 
että edustavia osallistujia on usein vaikea saada (Holleran, 1991). Otoskoko onkin kompro-
missi rajallisten resurssien, kustannustehokkuuden ja testauksen perusteellisuuden välillä. 
Testauksen perusteellisuus ei riipu ainoastaan otoskoon riittävyydestä vaan se on yhteydessä 
myös testin kattavuuteen. Vain muutaman osallistujan testillä voidaan saada syvällisempää 
tietoa kuin jakamalla sama aika useamman osallistujan kesken. 

Seuraavissa alakohdissa tarkastellaan ensin keinoja sopivan otoskoon arvioimiseksi osallista-
vissa käytettävyyden arviointimenetelmissä ja seuraavaksi tarkemmin formatiivisessa ja 
summatiivisessa käytettävyystestissä. Lopuksi esitellään kevennettyyn käytettävyyden 
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arviointiin keskeisesti liittyvä ”pienen otoskoon periaate”, jonka mukaan viisi käyttäjää on 
iteratiiviseen suunnitteluun liittyvässä käytettävyystestauksessa riittävä osallistujamäärä, ja 
sen osakseen saamaa kritiikkiä.  

18.3.1. Osallistujien määrä osallistavissa arviointimenetelmissä 
Nielsen (1993) on antanut viitteellisiä arvioita eri menetelmien vaatimille osallistujamäärille 
(taulukko 2). Taulukon perusteella eri menetelmiä voidaan vertailla niissä tarvittavan osal-
listujamäärän perusteella. Nielsenin mukaan menetelmiä, joissa selvitään pienimmillä osallis-
tujamäärillä, ovat ääneenajattelu, havainnointi ja haastattelu. Jos osallistujia on käytettävissä 
yli kymmenen, voidaan harkita fokusryhmiä ja summatiivista käytettävyystestiä, jossa suoriu-
tumista mitataan esimerkiksi rekisteröimällä suoritusnopeuksia ja virheiden esiintymis-
tiheyksiä. Menetelmiä, jotka vaativat hyvin paljon osallistujia ovat kyselytutkimus, todellisen 
käytön rekisteröinti ja käytettävyyden arviointi käyttäjien palautteen perusteella. Taulukon 
osallistujamääriä tarkasteltaessa on huomattava, että Nielsen on kevennetyn käytettävyyden 
arvioinnin (discount usability) puolestapuhuja. Kevennetyssä käytettävyyden arvioinnissa 
pyritään minimoimaan käytettävyyden arvioimisen kustannukset. Vastaavanlainen taulukko 
menetelmien vaatimista osallistujamääräarvioista on myös tämän raportin johdantoluvussa. 

Taulukko 2: Suuntaa-antavia osallistujamääriä eri menetelmillä (muokattu ja suomennettu Nielsen, 1993). 

Menetelmä Osallistujia 

Heuristinen arviointi - (asiantuntijoiden tekemä) 

Ääneenajattelu 3–5 

Havainnointi 3 tai enemmän 

Haastattelu 5 

Suoriutumisen mittarit vähintään 10 

Fokusryhmät 6–9 / ryhmä 

Käytön rekisteröinti (logging actual use) vähintään 20 

Kyselytutkimus vähintään 30 

Käyttäjien palaute  satoja 

Kuten kohdassa 18.2.3. tuli ilmi, osallistujien määrä riippuu kiinnostavien, testiin mukaan 
otettavien käyttäjäryhmien määrästä, koska jokaisesta käyttäjäryhmästä tulisi testata vähin-
tään 3–5 käyttäjää. Jos siis testataan useaa eri käyttäjäryhmää, otoskoko on suurempi kuin 
vain yhtä ryhmää testattaessa. Käytettävyystestin lisäksi osallistujia valitaan tyypillisesti eri 
käyttäjäryhmistä myös esimerkiksi fokusryhmissä. Tällöin osallistujien valinnassa on pohdit-
tava myös ryhmädynamiikkaan liittyviä kysymyksiä, kuten muissakin menetelmissä, joissa on 
monta yhtäaikaista osallistujaa (Parviainen, luku 4).  

18.3.2. Osallistujien määrän arvioiminen formatiivisessa käytettävyystestissä 
Formatiivisen käytettävyystestin tarkoituksena on löytää tuotteesta käytettävyysongelmia ja 
sitä kautta parantaa tuotteen käytettävyyttä. Formatiivisessa käytettävyystestissä selvitään 
suhteellisen pienillä osallistujamäärillä, koska testin tuloksia ei ole tarkoitus yleistää. 
Kuitenkin on tärkeää, että testin otos edustaa kattavasti niitä käyttäjäryhmiä, joita testissä 
tutkitaan, jotta erilaisten käyttäjien kohtaamat käytettävyysongelmat paljastuisivat.  

Osallistujien määrään vaikuttaa keskeisesti, testataanko tuotetta vain yhden kerran vai monta 
kertaa iteratiivisen prosessin eri vaiheissa (Nielsen, 1994; Rubin, 1994; Virzi, 1992). Käytet-
tävyystestissä, joka on osa iteratiivista prosessia, voidaan käyttää pienempiä otoskokoja kuin 
yksittäisessä testissä. Koska seuraavalla iteraatiokierroksella tehdään uusi testi, saavat ensim-
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mäisellä kerralla mahdollisesti löytämättä jääneet ongelmat uuden mahdollisuuden tulla 
löydetyksi. Vaikka yhden osatestin osallistujamäärä onkin pieni, testausprosessin kokonais-
osallistujamäärä on usein suurempi kuin tilanteessa, jossa sovelluksen käytettävyyttä 
arvioidaan vain yhdellä yksittäisellä testillä. Prototyyppi myös elää koko ajan, joten ensim-
mäistä versiota ei kannata testata liian perusteellisesti (Nielsen, 1994).  

Jos sovelluksen käytettävyyttä testataan vain yhden kerran, otoskokoa ei kannata määritellä 
tarkasti etukäteen (Nielsen, 1994; Rubin, 1994; Virzi, 1992). Testausta jatketaan niin kauan 
kunnes viimeisimmät osallistujat eivät enää kohtaa juurikaan uusia ongelmia vaan ainoastaan 
samat ongelmat ilmenevät toistuvasti. Ennen testiä täytyy määritellä, kuinka paljon uusia 
ongelmia osallistujien tulee kohdata, jotta testausta voidaan pitää vielä kannattavana. 
Esimerkiksi sovelluksissa, joissa käytettävyysongelmat ovat katastrofaalisia, testauksessa 
pyritään löytämään kaikki mahdolliset ongelmat. Tällöin testaus saattaa olla vielä perusteltua, 
vaikka jokainen osallistuja ei välttämättä löytäisikään uusia ongelmia.  

Nielsenin (1994) mukaan käytettävyystestin otoskokoon vaikuttavat arvioijan taidot ja koke-
mus, iteraatioiden määrä sekä sovelluksen ja testin pohjalta tehtävän päätöksen taloudellinen 
tai muu vaikutus. Kokeneet arvioijat huomaavat ongelmia tehokkaammin kuin aloittelijat, 
mikä heijastuu myös otoskoon ja löytyneiden ongelmien suhteeseen (Nielsen, 1994; Perälä, 
luku 19). Osallistujien määrään vaikuttaa myös testattavan sovelluksen laajuus. Sopivaa, 
kustannustehokasta osallistujamäärää www-sivuston testaamiseen on tutkittu erityisen paljon. 
Spoolin ja Schroederin (2001) tutkimuksen mukaan www-sivustojen arvioinnissa tarvitaan 
suurempia osallistujamääriä kuin esimerkiksi yksinkertaisten Windows-sovellusten arvioin-
nissa. Heidän testaamallaan www-sivustolla vielä viidestoistakin osallistuja kohtasi vakavan 
ongelman. Spoolin ja Schroederin tutkimusta on kuitenkin kritisoitu heidän käyttämänsä 
testitehtävän laajuudesta. He pyysivät osallistujia ostamaan haluamansa tuotteen, esimerkiksi 
CD-levyn, verkkokaupasta. Testin osallistujat saattoivat käydä neljällä eri sivustolla ja siten 
heidän navigointipolkunsa vaihtelivat hyvinkin radikaalisti. Käytettävyysasiantuntijoiden 
keskuudessa ei toistaiseksi ole yksimielisyyttä siitä, vaatiiko www-sivustojen testaus enem-
män osallistujia kuin muut sovellukset (Barnum, 2002a; Barnum et al., 2003). 

18.3.3. Otoskoon arvioiminen summatiivisessa käytettävyystestissä 
Summatiivisen käytettävyystestin tarkoituksena on validoida käytettävyyteen liittyviä 
oletuksia, esimerkiksi todistaa empiirisesti, että tekstinsyöttö onnistuu uudella vuorovaikutus-
tekniikalla huomattavasti nopeammin kuin perinteisellä tavalla. Koska absoluuttista käytettä-
vyyttä ei voida mitata, summatiivisessa käytettävyystestissä yleensä verrataan kahden tai 
useamman sovelluksen tai suunnitteluvaihtoehdon käytettävyyttä, esimerkiksi uutta vuoro-
vaikutustekniikkaa saatetaan verrata vastaavaan yleisesti käytettyyn tekniikkaan. Summa-
tiivista testausta tehdään pääasiassa tieteellisessä tutkimuksessa, jolloin ollaan tyypillisesti 
kiinnostuneita havaittujen erojen tilastollisesta merkitsevyydestä ja tulosten yleistettä-
vyydestä. Käytännön käytettävyystyössä ei yleensä ole tarvetta summatiivisille testeille.  

Käytettävyystestissä osallistujien väliset yksilölliset erot saattavat olla hyvinkin suuria, mikä 
asettaa vaatimuksia testin reliabiliteetille eli luotettavuudelle (Nielsen, 1993). Reliabiliteetti 
tarkoittaa sitä, että menetelmällä saadut tulokset eivät ole sattumanvaraisia ja ne ovat toistet-
tavissa. Tämän vuoksi summatiiviseen käytettävyystestiin tarvitaan riittävän suuri otoskoko, 
jopa useita kymmeniä osallistujia jokaisessa ryhmässä (Dumas, 2003). Käyttäjäpopulaation 
kirjavuus siis vaikuttaa otoskokoon: mitä enemmän populaatiossa on vaihtelua, sitä suurempi 
otos tarvitaan (Robson, 1994). Nielsen (1993) on tehnyt yleiskatsauksen yksilöiden välisestä 
vaihtelusta eri tyyppisiä kvantitatiivisia muuttujia mitattaessa 36 julkaistun käytettävyys-
tutkimuksen perusteella. Tämän katsauksen mukaan virheiden esiintymistiheydessä on 
suurempaa vaihtelua kuin opittavuudessa ja eksperttien suorituksissa.  Virheiden esiintymis-
tiheyttä mittaavissa tutkimuksissa on siis yleisesti ottaen tarvittu suurempi otoskoko kuin 
opittavuutta tai eksperttien suoriutumista mittaavissa tutkimuksissa. Yksilöiden välisten 
erojen aiheuttama hajonta kuitenkin vaihtelee huomattavasti eri tutkimuksissa, joten mitään 
yleisiä johtopäätöksiä Nielsenin tuloksista ei voi tehdä. 
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Lisäksi otoskokoon vaikuttaa, käytetäänkö vertailevassa käytettävyystestissä riippuvien 
mittausten asetelmaa (within-subjects design) vai riippumattomien mittausten asetelmaa 
(between-subjects design). Kuva 1 havainnollistaa sovellusten A ja B käytettävyyden 
vertaamista riippuvien ja riippumattomien mittausten asetelmilla. Riippuvien mittausten ase-
telmassa kaikki osallistujat käyttävät sekä sovellusta A että B. Riippumattomien mittausten 
asetelmassa taas puolet osallistujista käyttää vain sovellusta A ja puolet vain sovellusta B. 

Riippuvien mittausten asetelmassa 
vältetään ryhmien erilaisuudesta 
johtuvat ongelmat. Tällöin validi-
teettia uhkaa kuitenkin suoritus-
järjestyksestä johtuva oppiminen. Jos 
osallistuja tekee ensin tehtävät sovel-
luksella A ja sen jälkeen samat 
tehtävät sovelluksella B, sovelluk-
sella A saadut kokemukset vaikut-
tavat sovelluksella B suoritettavaan 
osioon. Tämän vuoksi riippuvien 
mittausten asetelmaa käytettäessä 
suoritusjärjestys on tasapainotettava 
(counterbalancing) eli puolet osallis-
tujista käyttää ensin sovellusta A ja 
sitten B ja loput käyttää ensin 
sovellusta B ja sitten A. Riippuvien 
mittausten asetelmassa tilastollisten 
erojen esiin saamiseksi tarvitaan vähemmän osallistujia kuin riippumattomien mittausten 
asetelmassa, koska edellisen asetelman tilastollinen voimakkuus on suurempi kuin jälkim-
mäisen. Tämä johtuu siitä, että riippuvien mittausten asetelmassa ei tarvitse huomioida 
ryhmien välistä satunnaisvaihtelua (Dumas, 2003). Riippuvia mittauksia käytettäessä ongel-
mana saattaa olla, että yksittäisen testin kesto on melko pitkä, koska sama osallistuja käyttää 
kumpaakin sovellusta. 

Riippumattomien mittausten asetelmassa haasteena on, että molempien ryhmien osallistujien 
tulisi olla samankaltaisia niiden ominaisuuksien suhteen, joiden voidaan olettaa vaikuttavan 
testissä tutkittaviin asioihin. Jos esimerkiksi toisessa ryhmässä on yksi hyvin kompetentti 
osallistuja, tämä saattaa vaikuttaa merkittävästi vertailun tuloksiin etenkin jos osallistujamäärä 
on pieni (Dumas, 2003). Riippumattomien mittausten asetelmassa tarvitaan enemmän 
osallistujia kuin riippuvien mittausten asetelmassa (kuva 1).   

18.3.4. Pienen otoskoon sääntö 
Viime aikoina  käytettävyysasiantuntijoiden keskuudessa on keskusteltu paljon siitä, onko 
viisi osallistujaa riittävä määrä käytettävyystestissä. Pienen otoskoon säännön (small sample 
size) mukaan viisi käyttäjää on riittävä määrä. Sääntö perustuu Virzin, Nielsenin ja Lewisin 
tutkimuksille, joissa on matemaattisen mallin avulla osoitettu, että 80 % käytettävyysongel-
mista löytyy viidellä testikäyttäjällä (Lewis, 1994; Nielsen, 1994; Nielsen, 2000b; Nielsen & 
Landauer, 1993; Virzi, 1992). Motivaationa pienelle otoskoolle on käytettävyystestauksen 
kustannusten vähentäminen ja kustannustehokkuuden optimoiminen. Ajatuksena on, että 
vähän testausta on parempi kuin ei testausta ollenkaan, ja jos testeihin kuluu vähemmän 
resursseja, niin niitä tehdään enemmän (Nielsen, 1994). Aluksi on syytä painottaa, että pienen 
otoskoon sääntö soveltuu iteratiiviseen formatiiviseen käytettävyystestaukseen (Nielsen, 
1994). Matemaattista mallia soveltavien tutkimusten (mm. Virzi, 1992) mukaan  

 80 % käytettävyysongelmista löytyy viidellä osallistujalla, 
 seuraavat osallistujat tuovat yhä vähemmän uutta informaatiota, ja  
 vakavimmat käytettävyysongelmat löytyvät todennäköisesti ensimmäisten osallistujien 

aikana.  
Virzi (1992), Lewis (1994) ja Nielsen (1994) ovat käyttäneet todennäköisyysteoriaan pohjau-

 

Kuva 1: Riippuvien ja riippumattomien mittausten asetelmat. 
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tuvaa kaavaa käytettävyystestissä tarvittavan osallistujamäärän arvioimiseen. Virzin ja 
Nielsenin tutkimuksissa menetelmänä oli käytettävyystesti, jonka aikana ajateltiin ääneen. 

 np) - (1 - 1          (1) 

Kaava (1) ilmaisee, kuinka suuri osuus kaikista löydetyistä ongelmista löydetään tietyllä otos-
koolla. Kaavoissa p on käytettävyysongelman löytymisen todennäköisyys ja n on tarvittavien 
osallistujien määrä eli otoskoko. Kaavassa (1) 100 prosenttia tarkoittaa käytettävyystestissä 
kaikkien osallistujien yhteensä löytämien ongelmien lukumäärää (Virzi, 1992). 100 prosenttia 
ei siis tarkoita kaikkia sovelluksessa olevia ongelmia, vaan kaikilla käyttäjillä yhteensä 
löydettyjen ongelmien kokonaismäärää. Nielsenin (1994) mukaan kaikkien sovelluksessa 
olevien ongelmien määrää voidaan arvioida löydettyjen ongelmien lukumäärän perusteella 
kaavalla 2. 

np) - (1 - 1
ongelmatlöydetyt  allaosallistuj llä:n ongelmat kaikki =     (2) 

80 % käytettävyysongelmista löytyy viidellä osallistujalla. Kaavan (1) käyttö edellyttää, että 
käytettävyysongelmien löytymisen todennäköisyys (p) tiedetään. Virzi ja Nielsen ovat 
tutkineet ongelmien löytymistä erityyppisillä graafisilla sovelluksilla ja tulosten perusteella he 
ovat määrittäneet, että käytettävyysongelmien löytymisen todennäköisyys on vastaavan 
tyyppisissä sovelluksissa 30–40 prosenttia. Väitteen ”80 % käytettävyysongelmista löytyy 
viidellä osallistujalla” taustalla on siis oletus, että käytettävyysongelmat löytyvät tietyllä 
tunnetulla todennäköisyydellä. On aivan oikein päätellä, että viidellä osallistujalla löytyy noin 
80 % käytettävyysongelmista, jos ongelmien löytymisen todennäköisyys vaihtelee välillä 0,32 
ja 0,42 kuten Virzin (1992) testeissä. Ongelmana on se, että käytettävyysongelmien 
löytymisen todennäköisyys vaihtelee suurestikin eikä sitä siksi voida etukäteen määrittää. 
Esimerkiksi jos ongelmien löytymisen todennäköisyys on 10 %, silloin löytääkseen noin 80 % 
ongelmista täytyykin testata 15 osallistujaa. Vastaava laskutoimitus on siis seuraava 

 79,0205,010,90 - 10,10) - (1 - 1p) - (1 - 1 1515n =−=== . 

Seuraavat osallistujat tuovat yhä vähemmän uutta informaatiota. Virzin (1992) toinen 
tutkimustulos, vähenevän tuoton laki (law of diminishing returns), on yleinen otoskokojen 
kasvattamiseen liittyvä ominaisuus: hyötysuhde tulosten tarkkuuden paranemisessa yleensä 
pienenee kun otoskokoa kasvatetaan (Robson, 1994). Vähenevän tuoton lain mukaisesti 
ensimmäinen osallistuja tuo eniten informaatiota, seuraava hieman vähemmän, kunnes lopulta 
viimeisimmät osallistujat eivät tuo enää paljonkaan uutta informaatiota (kuva 2). On selvää, 
että paras kustannus-hyöty -suhde saavutetaan ensimmäisillä osallistujilla, esimerkiksi Nielse-
nin ja Landauerin (1993) mukaan 3,2 osallistujalla. Tätä ei kuitenkaan pidä tulkita niin, että 
noin 3 osallistujaa olisi riittävä osallistujamäärä. Tulos kertoo vain, että kolmannen 
osallistujan jälkeen kustannus-hyöty -suhde alkaa laskea. 

Vakavimmat ongelmat löyty-
vät ensimmäisillä käyttäjillä. 
Virzin (1992) mukaan ongel-
mien yleisyys ja ongelmien 
vakavuus korreloivat keske-
nään. Jos siis ensimmäiset 
osallistujat löytävät keski-
määrin eniten uusia ongel-
mia, niin silloin vakavimmat 
ongelmat löytyvät ensim-
mäisten osallistujien aikana. 
Lewisin (1994) sekä Spoolin 
ja Schroederin (2001) tulos-
ten mukaan ongelmien vaka-
vuus ja yleisyys eivät kui-
tenkaan korreloi keskenään. 

 

Kuva 2: Otoskoon ja löytyneiden käytettävyysongelmien suhde (Nielsen, 2000b). 
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Tarvitaan siis lisää tutkimusta, jotta voitaisiin tehdä varmempia johtopäätöksiä ongelmien 
vakavuuden ja yleisyyden suhteesta. 

Pienen otoskoon sääntö on pitkään ollut osallistujien määrää ohjaavana normina. Se on 
kuitenkin otettu liian yleiseen käyttöön ja sen soveltaminen on virheellisesti yleistetty 
koskemaan kaikentyyppisiä ja -laajuisia sovelluksia. Sääntöä on alettu kyseenalaistaa, koska 
se soveltuu vain tietynlaisiin sovelluksiin ja tilanteisiin, joissa ongelmien löytymisen toden-
näköisyys on noin 30 prosenttia. Tällainen a priori malli ei ota huomioon tietyn sovelluksen, 
tiettyjen testaajien, tiettyjen testikäyttäjien, tietyn käyttökontekstin ja käytettyjen tekniikoiden 
sekä testitehtävien vaikutuksia, jotka ovat käytettävyystestissä merkittäviä (Molich et al., 
1999; Spool & Schroeder, 2001; Thomas & Kellogg, 1989; Perälä, luku 19).  

Pienen otoskoon säännön pohjana olevassa kaavassa oletetaan, että kaikki ongelmat löytyvät 
samalla todennäköisyydellä (Woolrych & Cockton, 2001). Kuitenkin ongelmien ilmenemi-
sessä on suurtakin vaihtelua ja lisäksi osallistujien välillä yksilöllisiä eroja siinä, kuinka 
monta ongelmaa he kohtaavat. Tämä tulee esille myös Virzin (1992) tuloksista: tutkimuksessa 
yksittäinen osallistuja kohtasi 15–71 % kaikista löydetyistä ongelmista ja yksittäisen 
ongelman kohtasi 5–95 % osallistujista. Osallistujien yksilöllisten erojen lisäksi ongelmien 
löytymisen todennäköisyyteen vaikuttavat testattava sovellus ja testitehtävät (Woolrych & 
Cockton, 2001). Sovelluksen koko vaikuttaa myös oleellisesti, koska laajaa sovellusta 
testattaessa testitehtävät eivät kata läheskään kaikkia toimintoja ja etenkin www-sovelluksissa 
kaikkia vaihtoehtoisia toimintaketjuja. Woolrych ja Cockton (2001) muistuttavat, että pelkkä 
ongelmien laskeminen ei palvele käytettävyyden arvioimista vaan on huomioitava myös 
ongelmien yleisyys ja vakavuus, jotta ongelmia voidaan ymmärtää ja priorisoida niiden 
korjaustarpeita.  

18.4. Lopuksi 
Käytettävyystutkimuksessa tutkitaan, ”kuinka hyvin tietyt käyttäjät pystyvät käyttämään 
tuotetta tuloksellisesti, tehokkaasti ja miellyttävästi tiettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi 
tietyssä käyttökontekstissa” (ISO 9241-11, 1998). ISO-standardin mukaan käytettävyys 
koskee siis tiettyjä käyttäjiä, tiettyjä tehtäviä ja tiettyä käyttökontekstia. Osallistujien valinnan 
tavoitteena on muodostaa edustava otos valitsemalla juuri niitä ”tiettyjä” käyttäjiä, joille tuote 
on suunnattu.  

Käytettävyyden kontekstisidonnaisuudesta johtuen käytettävyystestin otoskoon suuruutta on 
vaikea arvioida etukäteen, koska käytettävyysongelmien löytymisen todennäköisyys riippuu 
tietyistä käyttäjistä, tehtävistä ja käyttökontekstista. Jos sovelluksen käytettävyyttä testataan 
vain yhden kerran, osallistujamäärää ei kannata kiinnittää etukäteen vaan jatkaa testausta 
resurssien puitteissa niin kauan, kun merkityksellistä uutta informaatiota tuntuu löytyvän 
(Virzi, 1992). Kun ongelmat alkavat toistaa itseään, testaamisen jatkaminen ei enää ole 
kustannustehokasta. On myös hyväksyttävä, että yksittäisellä käytettävyystestillä ei voida 
selvittää kaikkia ongelmia vaan ainoastaan osa niistä (Barnum, 2002a). 

Käytettävyystutkimuksella on erilaisia tavoitteita. Formatiivisen käyttettävyystestin tavoit-
teena on havaita käytettävyysongelmia kun taas summatiivisessa käytettävyystestissä vertail-
laan eri suunnitteluvaihtoehtoja ja ollaan kiinnostuneita tilastollisesti merkitsevistä eroista. 
Summatiivinen testaus vaatii suurempia osallistujamääriä kuin formatiivinen testaus. 
Joidenkin osallistavien menetelmien kuten esimerkiksi fokus-ryhmien ja tilannetutkimuksen 
tavoitteena ei niinkään ole käytettävyysongelmien löytäminen vaan käytettävyyden suunnit-
telu ja arviointi tuotekehityksen alkuvaiheessa. 

Huolellisen osallistujien valinnan lisäksi osallistujilta on hyvä kerätä tarkempaa tietoja heidän 
ominaisuuksistaan ennen testiä tai testin jälkeen, jotta havaintoja voidaan tulkita tarkemmin 
(Dumas & Redish, 1993). Testien suorittamisen ja tulosten analysoinnin jälkeen tulisi  pohtia, 
oliko valittu otos soveltuva ja miten valittu otos mahdollisesti vaikuttaa tuloksiin. Sen lisäksi, 
että osallistujien valintatavan ja määrän vaikutuksia tuloksiin arvioidaan, osallistujien 
valintaperusteet pitäisi myös raportoida ja perustella (Mirel, 1990). 
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Liite 1. Taustatietolomake. 
 
TESTIKÄYTTÄJÄN  TAUSTATIEDOT 

 

Nimi (etunimi riittää): ________________________________________________________ 

 

Ikä:   [  ]  18-30  [  ]  31-40  [  ]  41-50  [  ]  51- 

Sukupuoli:  [  ]  nainen [  ]  mies 

Kätisyys: [  ]  oikea [  ]  vasen 

 

Seuraavaksi toivon, että vastaisit seuraaviin tietotekniseen kokemukseesi liittyviin kysymyksiin.  
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1. Kuinka kauan olet käyttänyt tietokoneita? 

   [  ]  Alle vuoden 

   [  ]  1-2 vuotta 

   [  ]  3-5 vuotta 

   [  ]  5-10 vuotta 

   [  ]  Yli 10 vuotta 

 
2. Kuinka usein käytät verkkosivuja (www-sivuja)? 
   [  ]  6-7 päivänä viikossa 

   [  ]  3-5 päivänä viikossa 

   [  ]  1-2 päivänä viikossa 

   [  ]  Harvemmin 

   [  ]  En koskaan 

 

3. Mitä Internet-selainta käytät pääasiassa (voit rastittaa myös usean vaihtoehdon)? 

   [  ]  Microsoft Internet Explorer 

   [  ]  Netscape Navigator 

   [  ]  Muu selain, mikä? _________________________________________ 

 

4. Millaisia www-sivustoja ja -palveluita lähinnä käytät? Aseta itsellesi tärkeä verkkosivujen käyttö 
järjestykseen (1 = tärkein, 6 = vähiten tärkeä) 

   ___  Julkisten palveluiden käyttö (esim. kunnan ja KELAn palvelut) 

   ___  Kaupallisten palveluiden käyttö (esim. pankki, VR; myös tiedonhaku näistä) 

   ___ Työhön ja opiskeluun liittyvä käyttö (esim. yliopiston tai työpaikan sivut) 

   ___  Harrastuksiin liittyvä käyttö (esim. harrastajien omat sivut, tiedonetsintä, …) 

   ___ Viihdekäyttö (pelit, aikuisviihde) 

   ___  Muu käyttö, millainen? ____________________________________________________ 

 

5. Kuinka usein haet tietoa Internetin hakupalveluiden avulla? 

Työssä tai opiskelussa    Vapaa-aikana 

   [  ]  Päivittäin        [  ]  Päivittäin 

   [  ]  Muutaman kerran viikossa       [  ]  Muutaman kerran viikossa 

   [  ]  Muutaman kerran kuukaudessa     [  ]  Muutaman kerran kuukaudessa 

   [  ]  Harvemmin        [  ]  Harvemmin 

   [  ]  En koskaan        [  ]  En koskaan 

 

6. Kirjoita alla oleville riveille useimmin käyttämäsi Internet-hakupalvelut.  

Työssä tai opiskelussa     Vapaa-aikana 

_______________________   _______________________ 

_______________________    _______________________ 

_______________________   _______________________  

Kiitos! 
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Arvioijan vaikutusta on alettu laajemmin tutkia 1990-luvun loppupuolella. Tutkimus 
on kohdistunut pääasiassa käytettävyystestauksen, heuristisen arvioinnin, ääneen-
ajattelun ja kognitiivisen läpikäynnin tuloksiin. Arvioijan vaikutuksella tarkoitetaan 
sitä, että käytettävyysasiantuntijat arvioidessaan samaa kohdetta samalla menetelmällä 
havaitsevat olennaisesti erilaisia ongelmia. Tässä työssä etsitään syitä arvioijan vaiku-
tukseen sekä keinoja sen hallintaan. Huomiota kiinnitetään ohjeistuksen, raportoinnin 
ja ongelmien priorisoinnin merkitykseen. Arvioijan vaikutusta tarkastellaan myös 
käytettävyysongelmien tunnistamisen näkökulmasta.     

19  

19.1. Johdanto 
Arvioijan vaikutusta (evaluator effect) käytettävyystutkimuksen tuloksiin on alettu laajemmin 
tutkia 1990-luvun loppupuolella. Tällöin tutkimus ulotettiin myös muihin käytettävyystutki-
muksen arviointimenetelmiin kuin heuristiseen arviointiin; itse asiassa heuristisen arvioinnin 
tulosten koonnissa yhteen saatiin ensimmäisiä havaintoja arvioijan vaikutuksesta jo 1990-
luvun alussa  (Nielsen, 1992). Eräs varhaisimmista termiä arvioijan vaikutus käyttäneistä 
tutkimuksista on Jacobsenin ja muiden (1998) tutkimus arvioijan vaikutuksesta käytettävyys-
testauksen tuloksiin. Sittemmin arvioijan vaikutusta on tarkasteltu lähinnä kolmen eri 
arviointimenetelmän eli heuristisen arvioinnin, kognitiivisen läpikäynnin sekä käytettävyys-
testauksen näkökulmasta (Hertzum & Jacobsen, 2001). Lavery ja muut (1997) käyttävät 
arvioijan vaikutuksesta termiä arvioijan harhaisuus (analyst bias). Tässä työssä on valittu 
käyttöön neutraalimpi termi – arvioijan vaikutus.   

Arvioijan vaikutuksella tarkoitetaan siis sitä, että käytettävyysasiantuntijat arvioidessaan 
samaa järjestelmää samaa tutkimusmenetelmää käyttäen havaitsevat olennaisesti erilaisia 
käytettävyysongelmia. Vaikutus ilmenee sekä ongelmien löytämisessä että niiden vakavuus-
luokituksessa. (Hertzum & Jacobsen, 2001; Jacobsen et al., 1998).  

Koska arvioijan vaikutus aiheuttaa sattumanvaraisia arviointituloksia, sen voidaan katsoa vai-
kuttavan ennen kaikkea tutkimuksen luotettavuuteen eli reliabiliteettiin (reliability). Vaikutus 
ulottuu kuitenkin myös tutkimuksen validiteettiin (validity). Käytettävyysasiantuntijan tehtä-
vänä on löytää tutkittavasta kohteesta ongelmia, mutta myös päättää, mikä ongelma on 
käytettävyysongelma. Käytettävyysongelma voi jäädä kokonaan havaitsematta tai raportoi-
duksi tulee ongelmia, jotka eivät reaalimaailmassa ole käytettävyysongelmia lainkaan. Siten 
kahden arvioijan kokoamat raportit havaitsemistaan ongelmista eivät koskaan ole täysin 
samanlaisia. (Cockton & Woolrych, 2002; Hertzum & Jacobsen, 2001)  

Jo Nielsen (1992) havaitsi, että asiantuntijuus ja arviointikokemus vaikuttavat siihen, minkä-
laisia ja miten paljon ongelmia arvioija löytää. Kuitenkin myös muut seikat vaikuttavat tulok-
siin eikä kokenutkaan arvioija pysty löytämään kaikkia ongelmia. Tässä työssä perustellaan, 
miksi arvioijan vaikutusta pitäisi tutkia, ja kartoitetaan sen tutkimisessa olevia haasteita. 
Luvussa käydään aluksi läpi käytettävyysongelman tunnistamiseen liittyviä asioita, jonka 
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jälkeen esitellään tarkemmin aihepiiristä tehtyjä tutkimuksia. Luvun lopussa hahmotellaan 
keinoja, joilla arvioijan vaikutusta tuloksiin voitaisiin pienentää. 

19.2. Käytettävyyden arviointi 
Käytettävyyden arviointi koostuu arvioinnin suunnittelusta, tiedon keräämisestä, analysoin-
nista ja raportoinnista (Cockton et al., 2003). Joka vaiheessa tarvitaan mukaan käytettävyys-
asiantuntijaa; asiantuntijan tehtävät vaihtelevat siis valittujen arviointimenetelmien mukaan, 
mutta tavoitteena on etsiä parannuskohteita arvioitavana olevasta sovelluksesta. Kohdan 
lopuksi kuvataan tarkemmin arvioijan vaikutusta arviointimenetelmien laatuun. 

19.2.1. Käytettävyysasiantuntijan rooli ja tehtävät käytettävyyden arvioinnissa 
Käytettävyysarvioinnin suunnittelu sisältää arvioinnin tavoitteiden ja laajuuden sekä käyttäjä-
ryhmien määrittelyn. Arviointimenetelmästä riippuen voi olla tarpeellista laatia tehtäviä tai 
skenaarioita. Käytettävyyttä koskevaa tietoa kerätään ja käytettävyysongelmia etsitään usein 
yhtä tai useampaa menetelmää käyttäen – on havaittu, että eri menetelmillä löydetään erilaisia 
ongelmia. Analysointivaiheessa ongelmat luokitellaan ja niiden vakavuusaste määritellään. 
Jos arvioijia on monta, tulokset kootaan yhteen.  

Käytettävyysongelmat kootaan käytettävyysraporttiin (usability problem report). Raporttiin 
kirjoitetaan ongelmien kuvaukset sekä kontekstit, missä ne esiintyivät, mitä heuristiikkaa ne 
loukkasivat tai mikä on ongelman kriteeri ja vakavuusaste. Raportissa voi olla ratkaisuehdo-
tuksia ongelmien korjaamiseen. Raportin tiedot toimivat uuden suunnittelukierroksen lähtö-
kohtana. Luvussa 13 (Koskinen) käsitellään tarkemmin käytettävyysraportin sisältöä. 

Käytettävyyden arviointia tekevän käytettävyysasiantuntijan rooli riippuu käytetystä arviointi-
menetelmästä. Empiirisissä menetelmissä mukana on käyttäjä (user) tai testikäyttäjä (test 
user), jolloin käytettävyysasiantuntija tekee arvioinnin tämän suorituksen ja siinä havaittujen 
käytön ongelmakohtien perusteella. Arvioinnissa tarvittavaa tietoa voidaan kerätä myös 
haastatteluilla tai kyselylomakkeilla. Analyyttisissä menetelmissä kuten heuristisessa arvioin-
nissa käytettävyysasiantuntija tekee arvioinnin perehtymällä suoraan tutkittavaan kohteeseen.  

Käytettävyysarviointia tekevän henkilön toiminnan tavoitteena on löytää arvioitavana olevan 
kohteen käytettävyysongelmat. Hänen on myös tehtävä päätös siitä, mikä tutkittavana olevan 
sovelluksen ongelma tai virhe on käytettävyysongelma. 

Saman kohteen arvioinnissa voidaan käyttää useampaakin menetelmää. Esimerkiksi heuristi-
sella arvioinnilla löydettyjä käytettävyysongelmia voidaan verrata käytettävyystestin tulok-
siin. Käytettävyysasiantuntijan panos ulottuu arviointiprosessin jokaiseen vaiheeseen aina 
aineiston keruusta analysointiin ja raportin laatimiseen.  

Käytettävyyden arviointi voi olla yksilö- tai ryhmätyötä riippuen käytetystä menetelmästä. 
Silloinkin kun arviointi tehdään yksilötyönä, eri arvioijien havaitsemat ongelmat ja niiden 
vakavuusluokitukset kootaan yhteen ja jokainen löydetty ja kriteerit täyttävä käytettävyys-
ongelma otetaan raporttiin mukaan vain kerran.  

Käytettävyysongelmien vakavuusluokituksella varmistutaan siitä, että suunnittelussa keskity-
tään tärkeimpien ongelmien korjaamiseen. On tavallista, että kaikkia löydettyjä käytettävyys-
ongelmia ei ole mahdollista korjata, joten löydetyistä käytettävyysongelmista on tarpeen 
nostaa esille kiireellisimmät ja eniten korjaamista vaativat. (Nielsen, 1993) 

19.2.2. Käytettävyysongelman kriteerit 
Käytettävyysarvioinnissa havaittujen ongelmien tulee täyttää tietyt kriteerit, jotta ne voidaan 
luokitella käytettävyysongelmiksi. Kriteeristö on erilainen analyyttisissä ja empiirisissä 
menetelmissä, sillä empiiristen menetelmien tuottamia havaintoja käyttäjän toiminnasta ei ole 
saatavilla analyyttisissä menetelmissä. 
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Analyyttisissä menetelmissä käytettävyysarviointi on ennakoivaa, toisin sanoen tutkitaan, 
mikä sovelluksen ominaisuus tai toiminto tulee olemaan mahdollinen käytettävyysongelma. 
Kognitiivisessa läpikäynnissä arviointi tehdään käyttäjän toimintojen näkökulmasta ja siinä 
käytettävyysongelmien kriteerit liittyvät opittavuuteen. Kriteereinä käytetään neljää kysy-
mystä, jotka on esitelty luvussa 9 (Ranne). Heuristisessa arvioinnissa ongelmien kriteereinä 
käytetään Nielsenin kymmenen heuristiikan listaa (luku 8, Korvenranta): tarkistetaan, 
loukkaako jokin sovelluksen ominaisuus jotakin heuristiikkaa. Muita analyyttisten menetel-
mien käytettävyysongelmien kriteerejä ovat mm. erilaiset suunnitteluohjeet ja standardit.  

Koska empiirisissä menetelmissä arviointitapahtumassa on aina mukana todellinen tai testi-
käyttäjä, arvioinnin painopiste on siinä, mitä seurauksia käytettävyysongelmasta käyttäjälle 
aiheutuu. Empiirisissä menetelmissä kuten käytettävyystestauksessa käytettävyysongelmien 
kriteerit voivat olla myös mitattavia eli kuinka paljon aikaa tehtävän suorittamiseen kuluu.  

Jacobsenin ja muiden (1998) tutkimuksessa, jossa menetelmänä oli käytettävyystesti, käytet-
tiin etukäteen määriteltyjä käytettävyysongelmien kriteerejä. Osa kriteereistä perustui suori-
tuksiin, osa käyttäjän subjektiivisiin kokemuksiin sovelluksen käytöstä. Havaittu ongelma 
voitiin luokitella käytettävyysongelmaksi, jos    

 osallistuja ei onnistunut saavuttamaan tavoitettaan kolmen minuutin sisällä, 
 osallistuja luovutti ja tehtävä jäi tekemättä, 
 osallistuja koetti etsiä ratkaisua vähintään kolme kertaa päästäkseen tavoitteeseensa, 
 osallistuja oli hämmentynyt sovellusta käyttäessään, 
 osallistujalla voitiin havaita negatiivisia tuntemuksia tai hän sanoi, että jokin asia on 

ongelmallista, 
 osallistuja teki suunnitteluehdotuksen sovelluksen parantamiseksi tai 
 järjestelmä kaatui. 

Lavery ja muut (1997) määrittelevät  käytettävyysongelman sen osatekijöiden kautta (kuva 1). 
Käytettävyysongelma muodostuu ongelman syystä, käyttäjän ja järjestelmän väliseen vuoro-
vaikutukseen tulevasta katkoksesta (breakdown) sekä seurauksesta, joka ongelmasta aiheutuu. 
Katkos voi olla epätarkoituksenmukainen tavoite tai toiminto, jonka käyttäjä ongelman takia 
tekee, tai palaute, jota käyttäjä ei ymmärrä. Määrittelyyn vaikuttaa myös konteksti, jossa 
ongelma esiintyy. Suunnittelumuutos (design change) korjaa ongelman, poistaa katkoksen 
sekä muuttaa seuraus-
ta. Suunnittelumuutos 
tarkoittaa arvioitavan 
kohteen jonkin piirteen 
uudelleen suunnittelua, 
joten se ei ole varsi-
naisesti käytettävyys-
ongelman osa. Kuten 
luvussa 20 (Kosonen) 
todetaan, suunnittelu-
muutos ei välttämättä 
poista ongelmia – se 
voi jopa tuottaa uusia 
suunnitteluvirheitä. 
Tiivistetysti sanottuna 
käytettävyysongelman 
kriteereissä on otettava 
huomioon syy, katkos-
tilanne, seuraus sekä konteksti. Myös Cockton ja Woolrych (2002) painottavat kontekstin 
merkitystä käytettävyysongelman määrittelyssä. Havaittu käytettävyysongelma voi oikeaan 
kontekstiin sijoitettuna osoittautua harmittomaksi kosmeettiseksi haitaksi. 
Käytettävyysongelmien vakavuusluokitus voidaan tehdä arviointitapahtuman aikana tai 
myöhemmin ongelmankuvausten perusteella. Vakavuutta voidaan mitata sen mukaan, miten 
usein ongelma esiintyy, miten paljon siitä on haittaa käyttäjän suoritukseen tai miten paljon 

 
Kuva 1: Käytettävyysongelman osatekijät (Lavery et al., 1997). 
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aikaa käyttäjältä kuluu siitä selviämiseen. (Hassenzahl, 2000; Nielsen, 1993). Varsinkin 
analyyttisten menetelmien yhteydessä vakavuusluokitus perustuu mittaamisen sijasta 
arvioijan päättelyyn.  

Käytettävyysongelman vakavuusaste voidaan ilmaista esimerkiksi Nielsenin (1993) luokit-
teluasteikolla, jossa 0 ei ole varsinainen käytettävyysongelma ollenkaan ja 4 on käytettävyys-
katastrofi, joka pitää korjata välittömästi. Edellä kuvatussa Jacobsenin ja muiden (1998) 
tutkimuksessa käytettävyysongelma määriteltiin vakavaksi, jos se täytti vähintään kolme 
käytettävyysongelmalle asetettua kriteeriä. Käytettävyysongelmien vakavuusluokituksesta on 
kerrottu enemmän luvussa 13 (Koskinen). 

19.2.3. Arviointimenetelmien laatu 
Käytettävyystutkimuksessa arviointimenetelmien laadun kriteereinä käytetään reliabiliteetin 
ja validiteetin lisäksi mm. vaikuttavuutta (effectiveness) ja kattavuutta (thoroughness). 
Kattavuus tarkoittaa sitä, että menetelmällä löydetään mahdollisimman monta sovelluksessa 
olevaa ongelmaa. Vaikuttavuus on kattavuuden ja validiteetin yhdistelmä. Koska arvioijan 
vaikutus koskee pääasiassa relibiliateettia ja validiteettia, tässä työssä keskitytään niihin. 
Arviointimenetelmien laadun kriteereihin on perehdytty tarkemmin luvussa 20 (Kosonen).  

Reliabiliteetti kuvaa tutkimuksen luotettavuutta eli miten hyvin menetelmä antaa samanlaisia 
tuloksia käyttökerrasta riippumatta. Käytettävyystutkimuksessa se merkitsee arviointia teke-
vien henkilöiden yhdenmukaista ongelmien löytämistä. Validiteetilla taas kuvataan tutki-
muksen pätevyyttä. Se tarkoittaa, että tutkimuksen havainnot ovat päteviä myös reaali-
maailmassa eli raportoidut ongelmat ovat käyttäjänkin kannalta ongelmia ja siten mielekkäitä 
korjata. Luvussa 2 (Vanhala) on kuvattu reliabiliteettia ja validiteettia yksityiskohtaisemmin. 

Käytettävyystutkimuksessa validiteettia heikentäviä tekijöitä ovat väärät hälytykset (false 
alarms) sekä havaitsematta jääneet todelliset käytettävyysongelmat. Jos todellinen ongelma 
jää havaitsematta, syynä on joko se, ettei sitä ole huomattu lainkaan tai sitten sitä ei ole 
pidetty käytettävyysongelmana. Väärällä hälytyksellä tarkoitetaan ongelmaa, joka on analyyt-
tisellä menetelmällä todettu käytettävyysongelmaksi, mutta esimerkiksi empiirisillä testeillä ei 
osoittaudukaan käytettävyysongelmaksi. Väärät hälytykset ja havaitsematta jääneet todelliset 
ongelmat ovat nimenomaan analyyttisten menetelmien heikkous. Ongelma voi olla käytettä-
vyysongelma vain jossakin tietyssä kontekstissa tai käyttäjät ovat oppineet kiertämään 
ongelman ja pitävät sitä ohjelmaan kuuluvana ominaisuutena. (Cockton & Woolrych, 2002; 
Hertzum & Jacobsen, 2001). 

19.3. Arvioijan vaikutuksen tutkiminen  
Arvioijan vaikutuksen tutkimus on keskittynyt heuristisella arvioinnilla, kognitiivisella läpi-
käynnillä ja käytettävyystestauksella saatuihin arvioinnin tuloksiin. Tässä kohdassa tarkas-
tellaan näistä tehtyjä tutkimuksia. 

19.3.1. Heuristisessa arvioinnissa 
Nielsenin (1992) tutkimuksessa arvioinnin kohteena oli puhekäyttöinen pankkijärjestelmä ja 
arviointimenetelmänä heuristinen arviointi. Tutkimuksen eräänä tavoitteena oli selvittää, 
minkälainen vaikutus arvioijan käytettävyysasiantuntijuuden tasolla on arvioinnin tuloksiin. 
Arvioijina toimi kolmenlaisia henkilöitä, aloittelijat, käytettävyysasiantuntijat sekä ns. kahden 
alan asiantuntijat (double expert). Kahden alan asiantuntijoilla tarkoitetaan sitä, että arvioija 
on sekä käytettävyysasiantuntija että arvioitavan sovelluksen kohdealueen asiantuntija. 
Aloittelijoita oli 31 henkeä, käytettävyysasiantuntijoita 19 ja kahden alan asiantuntijoita 14 
henkeä.  

Tulokset osoittavat, että eniten ongelmia havaitsivat kahden alan asiantuntijat (60 %), toiseksi 
eniten käytettävyysasiantuntijat (41 %) ja vähiten aloittelijat (22 %). Prosenttiluku on keski-
arvo yhden arvioijan havaintojen lukumäärän suhteesta arvioijien tuottamien ongelma-
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kuvausten kokonaismäärään. Lukua käytetään arvioijan vaikutuksen kuvaamiseen. Hertzum ja 
Jacobsen (2001) käyttävät siitä nimitystä havaitsemisaste (detection rate). Nielsen (1992) 
puhuu vain kaikkien ongelmien keskiarvosta. Mitä lähempänä 100 %:ia luku on, sitä vähäi-
sempi on arvioijan vaikutus. Toinen Hertzumin ja Jacobsenin käyttämä arvioijan vaikutusta 
kuvaava luku on kahden arvioijan välisen yksimielisyyden aste (any-two agreement). Siinä 
vertaillaan aina kahden arvioijan välisiä havaintoja keskenään. 

Kuvan 2 matriisissa on havainnollistettu Nielsenin (1992) tutkimuksen käytettävyysasiantun-
tijoiden tekemät havainnot. 
Matriisin sarakkeet kuvaavat 
käytettävyysongelmia ja rivit 
arvioijia. Musta neliö vastaa 
yhden henkilön löytämää yhtä 
ongelmaa. Tässä matriisissa vai-
keimmin havaitut ongelmat on 
ryhmitelty vasempaan reunaan ja 
vähiten ongelmia havainneet 
arvioijat yläosaan. Vähiten 
ongelmia havainnut arvioija 
löysi kolme ongelmaa ja eniten 
havainnut kymmenen. Kukaan ei 
löytänyt kaikkia ongelmia. 
Merkillepantavaa on, että eniten 
ongelmia löytäneet arvioijat 
eivät kuitenkaan havainneet 
kahta vaikeimmin havaittavissa 
ollutta ongelmaa.   
Koska Nielsenin tutkimuksessa käytettiin vertailulukuna havaitsemisastetta, voidaan tuloksia 
tarkastella myös arvioijan vaikutuksen näkökulmasta. Arvioijan vaikutus näyttäisi olevan sitä 
matalampi mitä korkeampi asiantuntijuus arvioijalla on. Kahden alan asiantuntijoiden havait-
semisaste oli 60 %, kun aloittelijoiden vastaava luku oli 22 %. Kahden alan asiantuntijoiden 
ryhmä löysi myös eniten käytettävyysongelmia, kun taas aloittelijoiden ryhmä löysi vähiten. 
Ryhmien välisiä eroja tarkasteltaessa voidaan siis havaita, että löydettyjen ongelmien 
lukumäärällä on merkitystä arvioijan vaikutukseen. Mitä enemmän ongelmia ryhmä löysi, sitä 
matalampi oli arvioijan vaikutus. Vaikutusta on tietysti silläkin, että kahden alan asiantuntijat 
tunsivat arvioitavan kohteen muita paremmin.  

19.3.2. Käytettävyystestissä 
Jacobsen ja muut (1998) tutkivat arvioijan vaikutusta käytettävyystestauksen yhteydessä. 
Arvioinnin kohteena oli multimediaa sisältävä tekstinkäsittelyohjelma. Neljä käytettävyys-
asiantuntijaa katsoivat kukin neljä videolle nauhoitettua käytettävyystestiä ja raportoivat 
löytämänsä ongelmat annettujen ohjeiden mukaan. Raportissa tuli esittää todiste ongelman 
olemassaolosta joko käyttäjän toimintosarjan ja/tai suullisen ilmauksen perusteella, vapaa-
muotoinen ongelman kuvaus sekä ongelman yksilöivä kriteeri. Käytettävänä oli kahdeksan 
etukäteen määriteltyä kriteeriä sekä lisäksi mahdollisuus muodostaa jo havaittujen ongelmien 
ryhmistä uusi yleisempi ongelma.   

Ongelmia havaittiin yhteensä 93, joista vain 20 % oli sellaisia, jotka kaikki neljä havaitsivat 
(taulukko 1). Arvioijan vaikutus ilmeni myös vakavuusluokituksessa.  

Taulukko 1:  Ongelman raportointien lukumäärät  (Jacobsen et al., 1998). 

Ongelman raportoineiden 
arvioijien lukumäärä 1 2 3 4 

Vakavat ongelmat 8 (22 %) 7 (19 %) 7 (19 %) 15 (41 %) 
Kaikki ongelmat 43 (46 %) 19 (20 %) 12 (13 %) 19 (20 %) 

Kuva 2:   Käytettävyysasiantuntijoiden heuristisessa  arvioinnissa 
havaitsemat ongelmat (Nielsen, 1994). 
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Arvioinnin tulosta on havainnollistettu kuvan 3 matriisissa, jossa rivit kuvaavat arvioinnin 
tehneitä henkilöitä ja sarakkeet havaittuja ongelmia. Matriisin vasempaan reunaan on ryhmi-
telty ne 19 ongelmaa, jotka kaikki neljä käytettävyysasiantijaa löysivät. Havaitsemisaste oli 
52 %. Vakavien käytettävyysongelmien arvioinnin havaitsemisaste oli 72 %. 

19.3.3. Kognitiivisessa läpikäynnissä 
Hertzumin ja Jacobsenin (1999) tutkimuksessa arvioinnin kohteena oli Internetissä toimiva 
kirjasto ja arviointimenetelmänä kognitiivinen läpikäynti. Tutkimuksen tavoitteena oli selvit-
tää, miten paljon aloittelijat (opiskelijat, joilla kahden tunnin perehdytys menetelmään) löytä-
vät samoja ongelmia arvioitavasta käyttöliittymästä kognitiivisella läpikäynnillä, kun kaikki 
käyttävät samoja tehtäviä.  

Opiskelijat löysivät yhteensä 33 käytettävyysongelmaa. Kuvassa 4 on esitetty havaitut ongel-
mat arvioijittain. Vähiten ongelmia havainneet arvioijat on ryhmitelty matriisin yläosaan. 
Matriisista ilmenee, että vähiten ongelmia havainnut opiskelija löysi vain kaksi ongelmaa eikä 
kukaan löytänyt kaikkia.  
Tutkimuksessa havaitsemisaste oli 18 %, mikä on merkki korkeasta arvioijan vaikutuksesta. 
Syitä siihen voidaan etsiä arviointia tekevien henkilöiden kokemattomuudesta tai vähäisestä 
asiantuntemuksesta. Kenelläkään arvioijista ei ollut aiempaa kokemusta menetelmän käytöstä 

ja perehdyttämisaika oli varsin 
lyhyt. Kognitiivista läpikäyntiä 
menetelmänä ei kuitenkaan 
voida pitää arvioijan vaiku-
tuksen aiheuttajana ainakaan 
yksinomaan. Vaikka tässä 
tutkimuksessa havaitsemisaste 
oli niinkin huono kuin 18 %, 
vastaava luku oli Hertzumin ja 
Jacobsenin (2001) vertailussa 
kognitiivisessa läpikäynnissä 

parhaimmillaan 73 %. Mitä lähempänä havaitsemisaste on 100 %:ia, sitä vähäisempi on 
arvioijan vaikutus.  
Hertzumin ja Jacobsenin (1999) mukaan suuri syy tutkimuksessa ilmenneeseen arvioijan 
vaikutukseen on se, että arvioijat mallinsivat oletetun käyttäjän toiminnot liiaksi omien koke-
mustensa mukaisiksi. Tällaisesta omiin kokemuksiin kiinnittymisestä käytetään nimistystä 
ankkurointi (anchoring). Ankkurointi vahvistuu, jos oletettu käyttäjä kuvataan epätarkasti ja 
liikaa yleistäen.  

19.3.4. Havainnot kootusti – tulosten vertailua 
Yksittäisen tutkimuksen sisällä havaintojen vertailu on suhteellisen helppoa – onhan kaikille 
arvioijille annettu samanlaiset ohjeistukset menetelmän käyttöön. Silti tutkijan tehtäväksi jää 
esimerkiksi miettiä, tarkoittavatko eri tavoin kuvatut ongelmat itse asiassa eri ongelmia vai 
samaa ongelmaa, joka vain on määritelty muista poikkeavasti.  

Hertzum ja Jacobsen (2001) ovat vertailleet yhdentoista eri käytettävyysarvioinnin tuloksia, 
joihin myös edellä esitetyt sisältyvät. Käytetyt menetelmät olivat käytettävyystestaus, kogni-

Kuva 4: Opiskelijoiden kognitiivisella läpikäynnillä löytämät ongelmat  
(Hertzum & Jacobsen, 1999).  

Arvioija 
1 
2 
3 
4 

 
Kuva 3: Neljän käytettävyysasiantuntijan testinauhoilta löytämät ongelmat (Jacobsen et al., 1998). 
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tiivinen läpikäynti sekä heuristinen arviointi. Osa arvioinneista tehtiin ryhmätyönä. Arvioijien 
asiantuntemus vaihteli kahden alan asiantuntijasta aloittelijaan. Kaikista yhdestätoista arvioin-
nista on laskettu arvioijan vaikutusta kuvaava havaitsemisaste, mikä vaihteli välillä 18–73 %. 
On kuitenkin huomattava, että arvioinnit eivät ole suoraan vertailukelpoisia, koska esimer-
kiksi arvioitava kohde on jokaisessa ollut eri.  
Arvioijan vaikutuksen tutkimus on painottunut käytettävyystestaukseen, kognitiiviseen läpi-
käyntiin ja heuristiseen arviointiin. Ainakin näiden menetelmien välillä arvioijan vaikutus 
esiintyy melko tasaisesti kaikissa. Eniten arvioijan vaikutuksen esiintyminen hämmästyttää 
empiirisen käytettävyystestauksen yhteydessä, jota on perinteisesti pidetty hyvin luotettavana 
menetelmänä. Arvioijan vaikutusta ei tiettävästi ole tutkittu muitten kuin mainittujen mene-
telmien yhteydessä. Se ei kuitenkaan merkitse sitä, etteikö arvioijan vaikutusta niissäkin olisi. 
Haastattelussa tai fokusryhmissä arviointia tekevän henkilön eli moderaattorin (haastattelijan) 
rooli on hyvin keskeinen. Aihetta olisi selvittää, miten paljon esimerkiksi moderaattorin 
ohjailu tai kehon kielen viestit vaikuttavat tulokseen. Haastattelusta arviointimenetelmänä on 
kerrottu luvussa 3 (Vuorela) ja fokusryhmistä luvussa 4 (Parviainen). 

19.4. Arviointien eroihin johtavia tekijöitä 
Nielsenin (1993) mukaan syy arviointia tekevien henkilöiden välisiin eroihin ongelmien 
löytämisessä on siinä, että eri ihmisillä on erilainen käsitys siitä, mitä käytettävyydellä 
tarkoitetaan. Hertzumin ja Jacobsenin (2001) mukaan arvioijan vaikutuksen pääasiallinen syy 
on siinä, että käytettävyyden arviointi on kognitiivista toimintaa (cognitive activity). Kognitii-
vinen toiminta liittyy ihmisen tiedonkäsittelyyn kuten havaitsemiseen, ajatteluun, ongelman-
ratkaisuun ja muistiin. Koska käytettävyysarviointi perustuu suurelta osin käytettävyys-
asiantuntijan tekemiin havaintoihin ja päätelmiin, korostuvat yksilöiden väliset erot.  

Myös arviointia tekevän henkilön asiantuntijuuden tasolla on merkitystä arvioijan vaiku-
tukseen. Kuten kohdassa 19.3.1 esitellyssä tutkimuksessa (Nielsen, 1992) todettiin, arvioijan 
vaikutus oli vähäisempi kahden alan asiantuntijoiden kohdalla kuin ”tavallisten” käytettä-
vyysasiantuntijoiden kohdalla ja huomattavasti matalampi kuin aloittelijoiden kohdalla. 
Kokeneet käytettävyysasiantuntijat löytävät enemmän ongelmia kuin esimerkiksi arviointia 
tekevät opiskelijat, jolloin myös arvioijan vaikutus on matalampi.  

Hertzum ja Jacobsen (2001) ovat tutkineet arvioinnin ohjeistuksen (guidelines) vaikutusta 
arviointitapahtumaan ja nostavat esille kolme tärkeintä arvioijan vaikutusta lisäävää ohjeis-
tuksen puutetta. Nämä ovat 

 puutteellinen tavoitteiden analysointi (goal analysis), jonka seurauksena arvioijat laativat 
huomattavasti toisistaan poikkeavia tehtäväskenaarioita. 

 puutteellisesti kuvattu arviointiprosessi, jonka seurauksena arvioijat mallintavat käyttäjän 
omien kokemustensa perusteella itsensä kaltaiseksi ja 

 puutteellinen ongelman kriteerien määrittely, jonka seurauksena valituksi tulee ongelmia, 
jotka eivät ole käytettävyysongelmia lainkaan. 

Cockton ja Woolrych (2002) pitävät arviointimenetelmien puutteita suurimpana syynä 
arvioijan vaikutukseen sekä siihen, miksi havaituissa ongelmissa on niin paljon vääriä häly-
tyksiä ja todellisia ongelmia jää havaitsematta. He kritisoivat varsinkin ns. kevennettyjä 
menetelmiä. Kevennettyjen menetelmien kuten esimerkiksi heuristisen arvioinnin heikkou-
tena on niiden pintapuolisuus, johon pyrkimys kustannussäästöihin on johtanut.   

Huomattava kuitenkin on, että vaikka käytettävyysasiantuntijat yksilöinä havaitsevat niin 
oleellisesti erilaisia käytettävyysongelmia, he ryhmätyöskentelyssä saavuttavat nopeasti 
keskinäisen yksimielisyyden. Ryhmätyö tarjoaa lisäksi käytettävyysasiantuntijoille tilai-
suuden kehittää arviointitaitojaan tutkimalla omien ja kollegojen havaintojen välisiä eroja. 
(Hertzum & al., 2002) 
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19.5. Arvioijan vaikutuksen hallinta 
Arvioijan vaikutuksen hallintaan ei liene olemassa yleispätevää ratkaisua. Jos tavoitteena olisi 
vain tutkimuksen reliabiliteetin parantaminen, arviointia tekevien henkilöiden määrän kasvat-
taminen voisi olla ratkaisu. Sillä on kuitenkin kääntöpuolensa, sillä mitä enemmän arvioijia 
lisätään, sitä enemmän lisääntyvät väärät hälytykset. Toisin sanoen tutkimuksen validiteetti 
kärsii. (Cockton & Woolrych, 2002; Cockton et al., 2003; Sears, 1997). 

Jos arvioijan vaikutuksen hallintaa tarkastellaan käytettävyysasiantuntijan näkökulmasta, tär-
keäksi nousee arviointiin sisältyvän inhimillisen tekijän osuuden vähentäminen. Keinoja voi-
vat olla erilaiset arvioinnin apuvälineet kuten standardoitu  raportointi, mutta myös käytettä-
vyysasiantuntijan taitojen kehittäminen.   

Myös arviointimenetelmiä voidaan kehittää. Kehittäminen voi olla menetelmän ominaisuuk-
sien parantamista tai menetelmien hyväksi havaittujen osien yhdistämistä uudeksi mene-
telmäksi.  

19.5.1. Arvioinnin ohjeistus 
Hertzum ja Jacobsen (2001) korostavat ohjeistuksen merkitystä arvioijan vaikutuksen hallin-
nassa. Varsinkin on tärkeää, että tehdään riittävän tarkka tavoitteiden analysointi ennen 
arviointia ja että sekä arviointiprosessista että käytettävyysongelman kriteereistä on olemassa 
riittävän yksityiskohtaiset määrittelyt. 

Tavoitteiden tarkalla analysoinnilla pyritään takaamaan, että käytettävyysasiantuntijoiden 
laatimat tehtäväskenaariot.. olisivat yhdenmukaisia ja riittävän kattavia, jotta kaikki 
oletettujen käyttäjien kannalta relevantit sovelluksen toiminnot ja ominaisuudet tulisi 
arvioiduksi. Aina ei ole tarkoituksenmukaista eikä edes mahdollista, että arviointiin otetaan 
mukaan kaikki sovelluksen ominaisuudet. Jos analysointi on puutteellista, 
käytettävyysasiantuntijat joutuvat itse päättämään, mitkä käyttäjän ja arvioinnin tavoitteet 
ovat.  

Toinen tärkeä parannuskohde on arviointiprosessin kuvaus. Sillä on merkitystä varsinkin 
heuristisessa arvioinnissa, jossa ei ole tarkasti määriteltyä etenemisprosessia, mutta myös 
kognitiivisessa läpikäynnissä. Jos arviointiprosessin kuvaus on puutteellinen, käytettävyys-
asiantuntija joutuu turvautumaan esimerkiksi käyttäjän mallintamisessa omiin kokemuksiinsa. 
Tällainen omiin kokemuksiin kiinnittyminen eli ankkurointi johtaa siihen, että oletetusta 
käyttäjästä tulee liiaksi arviointia tekevän henkilön kaltainen, mikä taas vaikuttaa arvioinnin 
kulkuun.   

Kolmas ohjeistuksen kannalta tärkeä kohde on ongelmien kriteerien määrittely. Arviointia 
tekevän henkilön tulisi tarkasti tietää, mitkä kriteerit ongelman on täytettävä, että se voidaan 
luokitella käytettävyysongelmaksi. Puutteellinen ohjeistus lisää käytettävyysasiantuntijan 
päätösvastuuta – siitä seuraa vääriä hälytyksiä ja havaitsematta jääneitä käytettävyysongelmia. 

19.5.2. Menetelmien kehittäminen 
Searsin (1997) ratkaisuehdotus arviointimenetelmien laadun parantamiseen on niiden edelleen 
kehittäminen. Hän esittelee heuristisesta arvioinnista ja kognitiivisesta läpikäynnistä kehitetyn 
heuristisen läpikäynnin (heuristic walkthrough). Heuristinen läpikäynti on vapaamuotoisempi 
kuin kognitiivinen läpikäynti, mutta rakenteellisempi kuin heuristinen arviointi. Heuristiikka-
listojen lisäksi menetelmässä käytetään kognitiivisesta läpikäynnistä tuttuja neljää kysymystä 
sekä arvioitavia tehtäviä, jotka on määritelty oletetun käyttäjäryhmän perusteella.  

Sears on verrannut heuristisella arvioinnilla, kognitiivisella läpikäynnillä ja heuristisella läpi-
käynnillä tehtyjen arviointien tuloksia. Vertailumittareina hän käytti reliabiliteettia, validi-
teettia ja kattavuutta. Heuristisen läpikäynnin arviointituloksen reliabiliteetti ja kattavuus oli-
vat korkeampia kuin kognitiivisessa läpikäynnissä ja validiteetti parempi kuin heuristisessa 
arvioinnissa.   
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Merkillepantavaa on, että eri menetelmien välillä oleva reliabiliteettitason ero väheni, kun 
arvioijien määrää lisättiin. Arvioijien määrän lisääminen heikensi kaikkien menetelmien ja 
varsinkin heuristisen arvioinnin validiteettia. 

19.5.3. Käytettävyysongelmien priorisointi 
Koska arvioijan vaikutus ilmenee myös vakavuusluokituksessa, voidaan arviointimenetelmien 
laatua parantaa myös kehittämällä käytettävyysongelmien priorisointia. Vakavuusasteluokitus 
on nojautunut enemmän käytettävyysasiantuntijan kokemukseen kuin johonkin menetelmään 
tai teoreettiseen viitekehykseen. 

Nielsenin (1993) mukaan arvioijien tekemä vakavuusluokitus on niin subjektiivista toimintaa, 
ettei koskaan saisi luottaa yhden asiantuntijan tekemään määrittelyyn. Luotettavampaa on 
kerätä vakavuusluokitus usealta, vähintään kolmelta neljältä arvioijalta ja käyttää niiden 
keskiarvoa.   

Hassenzahl (2000) esittelee kaksi erilaista lähestymistapaa vakavuusluokitukseen. Nämä ovat 
aineistoon perustuva (data-driven) ja arviointia tekevän henkilön päättelyyn perustuva 
(judgement-driven) vakavuusluokitus. Nämä lähestymistavat noudattavat Nielsenin (1993) 
jaottelua. Sen mukaan käytettävyysongelmien priorisointi voidaan tehdä joko keräämällä 
dataa empiirisissä testeissä tai käytettävyysasiantuntijoiden päättelyn avulla. 

Aineistoon perustuvassa vakavuusluokituksessa Hassenzahl käyttää kriteerinä yhteenlaskettua 
ongelmankäsittelyaikaa (total problem handling time), joka sisältää sekä ongelman 
käsittelyyn kuluvan ajan että ongelman esiintymistiheyden. Sekä ongelmien käsittelyyn 
kuluva aika että esiintymistiheys ovat muuttujia, jotka lasketaan empiiristen testien tuloksista. 
Yhteenlasketulla ongelmankäsittelyajalla ei kuitenkaan osoiteta vain taloudellisia kustan-
nuksia vaan myös psykologiset kustannukset. Psykologisilla kustannuksilla tarkoitetaan 
käytettävyysongelman käyttäjälle aiheuttamaa stressiä.   

Aineistoon perustuvaa priorisointia pidetään laadultaan korkeatasoisena, mutta kalliina. 
Empiiriset testit ja nauhoitettujen ongelmien analysointi vievät aikaa. Jos käytettävyys-
arviointi on tehty jollakin analyyttisellä menetelmällä kuten heuristisella arvioinnilla, ei 
empiiristä aineistoa vakavuusarviointiin ole saatavilla.  

Vaihtoehtona aineistoon perustuvalle priorisoinnille Hassenzahl esittelee päättelyyn perus-
tuvan mallin, joka toteutetaan intressiryhmän (interest group) avulla. Intressiryhmän jäsen voi 
olla esimerkiksi käyttäjä, sovelluskehittäjä tai ohjelmistoprojektin päällikkö. Hassenzahl 
perustelee intressiryhmän valintaa sillä, että intressiryhmän jäsenellä on usein esimerkiksi 
oman työnsä kautta parempi tuntuma siihen, miten paljon ongelmasta tulisi olemaan haittaa 
oikeassa työtilanteessa kuin käytettävyysasiantuntijalla. 

Päättelyyn perustuvassa mallissa vakavuusluokitusta varten intressiryhmän jäsenille annetaan 
valmiina asiantuntijoiden laatimat käytettävyysongelmakuvaukset sekä vakavuuden arvioin-
nissa käytettäviä kriteereitä, joita käytetään perusteluina vakavuusluokitukseen. Kriteerejä on 
kahdenlaisia, funktionaalisia ja dysfunktionaalisia. Funktionaaliset kriteerit ovat käyttäjälle 
aiheutuvia konkreettisia seurauksia käytettävyysongelmasta, kun taas dysfunktionaaliset 
kriteerit ovat arviointia tekevää henkilöä koskevia. Funktionaalisia kriteerejä ovat ongelman 
esiintymistiheys, ongelman käsittelyyn kuluva aika sekä psykologiset kustannukset.  

Dysfunktionaalisia kriteerejä ovat   
 vaikeus kuvitella, mitä seurauksia ongelmasta aiheutuu, 
 vaikeus löytää syytä, mikä ongelman aiheuttaa, 
 vaikeus arvioida ongelman vakavuutta muuten kuin henkilökohtaisesta näkökulmasta ja 
 vaikeus ymmärtää ongelmakuvauksen perusteella, mistä siinä tarkasti ottaen on 

kysymys. 
Dysfunktionaaliset kriteerit ovat eräänlaisia häiriötekijöitä, jotka vaikuttavat vakavuusarvioin-
tiin. Dysfunktionaalisilla kriteereillä pyritään kartoittamaan arvioijien välistä vaihtelua. Vaka-
vuusarviointi voidaan tehdä yläkanttiin, jos arviointia tekevä henkilö kokee, että ongelmasta 
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olisi erityisen paljon haittaa nimenomaan hänen työlleen. Tällöin tarkastelukulma on helposti 
liian henkilökohtainen eikä esimerkiksi kaikkia samaan ryhmään kuuluvia (esim. käyttäjiä) 
koskeva. Dysfunktionaalisten kriteerien mukaanotto vakavuuden arvioinnissa auttaa myös 
huomaamaan, mitkä ongelmakuvaukset pitäisi ehkä muotoilla toisin, kun niitä ei ymmärretä, 
ja mitkä kuvaukset kaipaisivat tuekseen käytännön testitilanteista kerättyjä havaintoja. 

Käytännössä päättelyyn perustuva vakavuusarviointi Hassenzahlin tutkimuksessa toteutettiin 
siten, että intressiryhmän jäsenille jaettiin vihkonen, jossa oli yksi ongelmakuvaus yhdellä 
sivulla. Ongelmakuvauksen lisäksi sivulla oli kriteerit, joilla ongelman vakavuus arvioitiin. 
Esimerkiksi psykologiset kustannukset –kriteeri esitettiin väittämänä ”tällainen ongelma saisi 
minut hermostumaan” ja vastausta varten annettiin Likertin  viisiportainen asteikko, jossa 
vastausvaihtoehdot olivat väliltä ”täysin eri mieltä” ja ”täysin samaa mieltä”. Myös dysfunk-
tionaaliset kriteerit esitettiin väittäminä jokaisen ongelmakuvauksen yhteydessä. 

Hassenzahl vertaa intressiryhmän antamia vastauksia tilastollisesti keskenään käyttäen 
pohjana ongelmien vakavuudesta käytettävyystesteissä tehtyjä aitoja, aineistopohjaisia 
havaintoja. Mainittakoon, että Hassenzahlin tutkimuksessa parhaiten ongelman vakavuutta 
kuvasivat psykologiset kustannukset, ongelman käsittelyyn kuluva aika sekä kyvyttömyys 
kuvitella, mitä seurauksia ongelmasta aiheutuu. Vain näissä kriteereissä vastausten tilastol-
linen analyysi osoitti tilastollista merkitsevyyttä. 

Vaikka Hassenzahlin (2000) tutkimuksen pääasiallinen tavoite oli vertailla, miten aineistoon 
perustuva ja päättelyyn perustuva vakavuusarviointi vastaavat toisiaan, se on myös oivallinen 
esimerkki siitä, miten asiantuntijuuteen perustuvaa vakavuusarviointia voidaan kehittää.  

19.5.4. Standardoitu raportointi 
Laveryn ja muiden (1997) kehittämän käytettävyysongelmien raportointimallin  (kuva 5) ra-
kenne perustuu käytettävyysongelman osatekijöihin (kohta 19.2.2). Käytettävyysongelman 

osatekijät (ongelman aiheut-
taja, ongelmasta johtuvat 
katkokset, seuraukset ja 
konteksti) on otettu mukaan 
ongelman kuvaukseen. 

Raportointimalli soveltuu 
käytettäväksi sekä empiiris-
ten että analyyttisen arvioin-
timenetelmien yhteydessä. 
Analyyttisissä menetelmissä 
kohtien 3, 4 ja 5 kysymykset 
muutetaan konditionaali-
muotoon, koska niissä ei ole 
testikäyttäjää mukana.  

Standardoidun raportoinnin 
ansiosta käytettävyysasian-
tuntijat analysoivat ongelmia 
entistä syvällisemmin, sillä 
heidän on otettava kantaa 
sekä ongelman syihin että 
seurauksiin. Lisäksi analy-

sointi on yhdenmukaisempaa määrämuotoisen rakenteen takia. Ongelmien analysoinneissa 
otetaan huomioon myös konteksti, missä ongelma esiintyy.  

 
Kuva 5: Käytettävyysongelman raportointimalli (Lavery et al., 1997). 
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19.5.5. DARe-malliin perustuva raportointi 
Myös Cockton ja muut (2003) painottavat raportoinnin merkitystä käytettävyyden arvioinnin 
laadun parantamisessa. He viittaavat edellä kuvattuun Laveryn ja muiden (1997) kehittämään 
standardoituun raportointimalliin yhtenä tärkeimmistä välineistä arvioinnin kehittämistyössä. 

Cocktonin ja muiden lähestysmistapa käytettävyyden laadun parantamiseen on käytettävyys-
asiantuntijan eikä arviointimenetelmän näkökulma. Heidän kehittämänsä raportointi perustuu 
DARe (The Discover and Analysis Resource) –malliin, jossa käytettävyysarviointi kuvataan 
käytettävyysasiantuntijan tietovarastoina. Mallinnus koskee arvioinnin kahta keskimmäistä 
vaihetta eli tiedon keräämistä ja ongelmien analysointia. Vastaavat tietovarastot liittyvät 
havaitsemiseen ja analysointiin.  

DARe-malliin perustuvan raportoinnin  rakenne sisältää sekä ongelmien havaitsemisen että 
niiden analysoinnin. Raportti jakaantuu neljään osaan eli ongelmien kuvaukseen, kuvaukseen 
siitä, miten ongelma havaittiin, ongelmien perusteluun jollakin heuristiikalla (heuristinen 
arviointi) sekä ongelmien seulontaan.  

Ensimmäisessä osassa käytettävyysasiantuntija kuvailee havaitut ongelmat sekä niiden käyttä-
jälle aiheuttamat vaikeudet. Ongelman kuvaus sisältää seuraavat kohdat: 

 lyhyt ongelman kuvaus omin sanoin esitettynä,  
 ongelman käyttäjälle aiheuttamien todennäköisten ja todellisten vaikeuksien luettelo, 
 kontekstin selvittäminen eli missä ympäristö(i)ssä ongelma todennäköisimmin ilmenee 

sekä 
 ongelman syiden kuvailu.  

Toisessa osassa kuvataan, miten ongelma havaittiin. Eri tavat helpoimmasta vaikeimpaan ovat  
 järjestelmän silmäily ilman erityistä strategiaa, 
 järjestelmän tutkiminen jotakin strategiaa käyttämällä (esimerkiksi linkkien, työkalupalk-

kien ja valikkojen tarkistaminen), 
 tavoitteellinen järjestelmän läpikäynti (esimerkiksi etsitään tiettyä käyttäjän tavoitteeseen 

sisältyvää asiaa) sekä 
 tavoitteellinen järjestelmän läpikäynti jotain tunnettua metodia käyttämällä. 

Kolmas osa koskee erityisesti heuristista arviointia ja siinä käytettävyysasiantuntija perus-
telee, miksi käytetty heuristiikka on relevantti. Neljännessä raportin osassa ongelmien 
joukosta seulotaan pois epätodennäköiset. Jokainen ongelman poistaminen perustellaan. 
Cocktonin ja muiden tutkimuksissa pystyttiin osoittamaan, että DARe-malliin perustuvan 
raportoinnin käyttäminen paransi arvioinnin laatua merkittävästi. Varsinkin väärien hälytysten 
määrä väheni, mikä parantaa validiteettia.  

19.5.6. Käyttäjän toimintoihin perustuva teoreettinen viitekehys (UAF) 
Hartsonin ja muiden (1999) kehittämän käyttäjän toimintoihin perustuvan viitekehyksen (The 
User Action Framework, UAF) tarkoituksena on koota yhteen kaikki käytettävyystutkimuk-
seen liittyvä toiminta eli ongelmien etsiminen käytettävyysarvioinnissa, ongelmien analysoin-
ti ja luokittelu, raportointi, ongelmien korjaaminen sekä uudelleensuunnittelu. Lisäksi se 
toimii käsitteiden ja ohjeistusten tietovarastona. UAF on perustana ohjelmistototeutukselle1, 
jonka avulla ongelmakuvauksia hallitaan iteratiivisen kehitystyön aikana (Andre et al., 2001).  

Viitekehyksen taustalla on vuorovaikutussykli, joka perustuu Normanin seitsenvaiheiseen 
malliin (theory of action) ihmisen ja koneen vuorovaikutuksesta (kuva 1 raportin luvussa 9). 
Vuorovaikutussykli kuvaa käyttäjän työvaihetta ohjelmistoa käyttäessään. Esimerkiksi 
käyttäjä haluaa liittää sähköpostiviestiinsä liitetiedoston – miten se tapahtuu ja mitä käyttäjän 
pitää tehdä? Suunnitteluvaiheessa käyttäjän on selvitettävä itselleen, mitä pitää tehdä, että 
sovelluksen käytön voi aloittaa ja miten se fyysisesti tapahtuu. Fyysiset toiminnot tarkoittavat 

                                                      
1 http://hemlock.cs.vt.edu/publicuafviewer/pages/default.asp (24.5.2004) 



 

310  Raija Perälä 

suunnitelmien täytäntöönpanoa konkreettisina toimenpiteinä käyttöliittymässä. Käytettävyy-
den kannalta on keskeistä, kykeneekö käyttäjä tekemään haluamansa toiminnot ja miten 
helposti. Arviointivaiheessa käyttäjä tarkastelee saamaansa palautetta (jos sitä annettiin), ja 
yrittää ymmärtää sen merkityksen suhteessa toiminnalle asetettuun tavoitteeseen. (Andre et 
al., 2001) 

UAF:ssa käytettävyysongelmia tarkastellaan siitä näkökulmasta, miten ne vaikuttavat käyttä-
jän fyysisiin ja kognitiivisiin toimintoihin tehtävän suorituksen aikana Ongelmien analysointi 
ei rajoitu vain niiden kuvauksiin, vaan ongelmat luokitellaan ja sijoitetaan kontekstiin. 
Käytettävyysasiantuntija saa käyttöönsä analysoinnin ja luokittelun tueksi tarvittavan 
termistön UAF-järjestelmää käyttäessään. Termistö kattaa sekä käytettävyyteen että vuoro-

vaikutukseen liittyvät käsitteet.  

Kun käytettävyysasiantuntija 
ryhtyy analysoimaan ongelmaa, 
hänen on ensin ratkaistava, mi-
hin käyttäjän toimintojen vai-
heeseen (suunnittelu, fyysiset 
toiminnot, arvioiminen, kuva 6) 
ongelma vaikuttaa. Sen jälkeen 
hän etenee hierarkkista polkua 
(kuva 7) ja jokaisella tasolla 
valitsee ongelmaan parhaiten 
sopivan kuvauksen. (Andre et 
al., 2001; Hartson et al., 1999)  

UAF tarjoaa esimerkiksi heuris-
tiseen arviointiin verrattuna huomattavasti monipuolisemmat työkalut ongelman kuvausta ja 
määrittelyä varten. Hierarkkisesti rakennettu UAF ohjaa arvioijaa tasolta toiselle sen jälkeen, 
kun hän on valinnut, liittyykö käsiteltävä ongelma käyttäjän suunnitteluvaiheeseen, fyysisiin 
toimintoihin vai arvioimiseen.  UAF:n hierarkkinen rakenne käy ilmi kuvan 7 esimerkistä, 
jossa käytettävyysongelma liittyy suunnitteluun. Kuvan ympyröissä on arvioijien lukumäärä. 
Ensimmäisellä ja toisella tasolla arvioijat ovat olleet yksimielisiä käytettävyysongelman 
kategoriasta. Kolmannella tasolla mielipiteet ovat jakaantuneet siten, että kolme arvioijaa 

Kuva 6: The User Action Framework (Andre et al., 2001). 

 

Kuva 7: Esimerkki käytettävyysongelman luokittelupolusta (Andre et al., 2001). 
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sijoittaa ongelman ”tavoitteiden jakaminen osiin” –kategoriaan ja seitsemän ”käyttäjän malli” 
-kategoriaan. Neljännellä tasolla mielipiteet jakaantuvat edelleen. Arvioijien välistä yksi-
mielisyyttä tarkasteltaessa otetaan kuitenkin huomioon koko polku eikä vain viimeisen tason 
tilanne. Kuvan 7 esimerkissä käytettävyysongelman voitaisiin kuvata liittyvän korkean tason 
suunnitteluun. Korkean tason suunnittelu sisältää käyttäjän mallin järjestelmästä, minkä 
perusteella käyttäjän tulisi saada järjestelmästä kokonaiskuva. (Andre et al., 2001)  

Andren ja muiden (2001) tutkimukset osoittavat, että UAF:n avulla oli mahdollista vähentää 
arvioijan vaikutusta. Vaikka kaikkia käytettävyysasiantuntijoiden välisiä eroavaisuuksia ei 
voitukaan poistaa, parani tutkimusten reliabiliteettitaso kuitenkin merkittävästi. Myös rapor-
toinnin laatu parani.   

19.6. Keskustelua 
Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka arvioijan vaikutus tuntuu mahdottomalta poistaa 
ainakaan kokonaan, sen hallintaan on olemassa useita erilaisia työkaluja. Käytännön arviointi-
työn taustalle on kehitetty teoreettisia viitekehyksiä. Sekä käyttäjän että käytettävyys-
asiantuntijan toimintoja on mallinnettu. Käytettävyysasiantuntijoiden käytössä on erilaisia 
apuvälineitä kuten raportointimalleja, priorisointimalleja sekä arvioinnin ohjeistuksia.  

Tutkimuksilla on kyetty osoittamaan, että arvioijan vaikutusta voidaan vähentää. Esimerkiksi 
Andren ja muiden (2001) kehittämän käyttäjän toimintoihin perustuvan viitekehyksen UAF:n 
käyttö vähensi merkittävästi arvioijan vaikutusta. Arvioijien välisiä eroja ei senkään käyttö 
kuitenkaan kokonaan poistanut.  

Arvioijien erilaisuudella on myös positiivinen kääntöpuolensa. Jos kaikki arvioijat löytäisivät 
aina täysin samat huonosti suunnitellut kohdat ohjelmasta, jotkut ongelmat jäisivät kokonaan 
löytymättä. Kukaan käytettävyysasiantuntija tuskin kykenee löytämään kaikkia olemassa 
olevia suunnitteluvirheitä, jotka potentiaalisesti ovat käytettävyysongelmia.  

Käytettävyyden arvioinnin tavoitteena on siis löytää mahdollisimman monta arvioitavassa 
kohteessa olevista käytettävyysongelmista. Yksikään ongelma ei saisi jäädä huomaamatta, 
mutta toisaalta havaittujen ongelmien tulisi olla todellisia myös reaalimaailmassa.  
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20Käytettävyystutkimuksen 
menetelmien vertailu 

Katri Kosonen 

Käytettävyystutkimuksen menetelmiä on nykyään iso joukko. Mitä niistä sitten pitäisi 
käyttää? Tavoitteena olisi löytää menetelmä, joka paljastaa paljon suunnitteluvirheitä 
mutta on helppo ja nopea soveltaa. Käytettävyyden arvioinnissa esimerkiksi heuris-
tisen arvioinnin avulla voidaan löytää paljon pieniä, kosmeettisia ongelmia, mutta on 
vaikea samalla löytää käyttäjän kannalta vaikeimmat käytettävyyskatastrofit.  Tässä 
luvussa käydään läpi käytettävyystutkimusmenetelmien vertailusta tehtyjä tutki-
muksia. Tutkimusten kirjo on laaja ja mitään standardeja esimerkiksi menetelmien 
vertailun kriteereistä ei vielä ole olemassa. Menetelmien vertailussa pääkriteereinä 
voisivat olla kattavuus, pätevyys sekä hyödyllisyys. Menetelmien soveltamisella 
saatavien tulosten vertailu on vaikeaa ilman tietoa standardiongelmajoukosta, johon 
kuuluu kaikki arviointikohteena olevan sovelluksen ongelmat. Kriteerien ja standardi-
ongelmajoukon avulla saadaan tietoja menetelmien ominaisuuksista ja tietojen 
perusteella voidaan verrata menetelmiä toisiinsa. Käytännön tuotekehityksessä asian-
tuntijoilla on omat suosikkimenetelmänsä. He ovat ehkä käytännössä nähneet, mitkä 
menetelmät toimivat, tai kokevat menetelmistä jotkut tietyt omille työtavoilleen 
läheisiksi. Heidän suosikkejaan ovat käytettävyystestaus, prototyyppien tekeminen ja 
heuristinen arviointi. Käytännössä menetelmien vaatimat resurssit vaikuttavat suuresti 
menetelmän valintaan. Usein tuotekehityksessä toimivat käytettävyysasiantuntijat 
joutuvatkin tekemään päätöksiä kulu-hyöty –akselilla, tietoisesti hyväksymään 
huonommat tulokset tai kalliin hinnan.  

20  

20.1. Johdanto 
Käytettävyystutkimuksen menetelmien vertailu on noussut melko tärkeään asemaan, koska 
käytettävyystutkimusmenetelmiä alkaa olla melko paljon. Jotta näistä menetelmistä voitaisiin 
valita sopivimmat kuhunkin tarkoitukseen, pitää menetelmiä jollain tavalla verrata. Vertailuun 
on olemassa muutamia tapoja. Tähän mennessä tehtyjen vertailujen kirjo on melko laaja ja 
usein nämä tutkimukset eivät ole vertailtavissa keskenään niiden erilaisten kriteerien tai 
toteutustapojen takia. 

Kun menetelmiä lähdetään vertailemaan, niin ensimmäisenä pitää päättää, minkälaisia 
menetelmiä vertaillaan. Voidaan vertailla sellaisia menetelmiä, jotka soveltuvat pelkästään 
suunnitteluvaiheeseen tai formatiivisiin testeihin, tai menetelmiä, joita voi käyttää yksin. 
Vaihtoehtoja on suuri määrä. 

Kun menetelmiä vertaillaan, tarkoituksena on yleensä löytää paras menetelmä, mutta miten 
paras menetelmä tulisi määritellä? Halutaanko, että menetelmä olisi nopea, löytäisi paljon 
ongelmia tai vakavimmat ongelmat vai ettei menetelmän käyttäjän tarvitsisi omata erikoisia 
taitoja? Vaihtoehtoja on lukematon määrä ja eri henkilöt pitävät eri asioita tärkeinä. On suuri 
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ero siinä, kuka asettaa kriteerit. Tuotekehityksessä käytetyt kriteerit arviointimenetelmien 
vertailuun ovat erilaiset kun tutkijoilla.  

Useat tutkijat, kuten Hartson ja muut (2003), ovat sitä mieltä, että ongelmien löytäminen ja 
niiden korjaaminen tulee erottaa eri prosesseihin. Näiden tutkijoiden mielestä menetelmiä 
vertailtaessa tulee siis vertailla ainoastaan sitä, millä menetelmällä löydetään ongelmat. 
Wixon (2003) ehdottaa, että ongelmien löytämistä ja korjaamista pohdittaisiin yhdessä. Hän 
korostaa sitä, että pitäisi löytää menetelmä, jolla voidaan parantaa tuotetta pienimmällä työllä. 

Kun on päästy siihen asti, että tiedetään menetelmät ja kriteerit, joita halutaan käyttää 
vertailussa, pitää päättää, miten itse vertailu suoritetaan. Tämä onkin avainkysymys menetel-
mien vertailussa.  

Vertailun teossa osa tutkijoista vertaa menetelmiä toisiinsa. Joidenkin mielestä pitäisi pystyä 
löytämään todellinen tilanne, jolloin saataisiin tietää yksittäisen menetelmän kyvyt 
todellisessa tilanteessa. Toiset käyttävät testeissään todellisia sovellusalueen tuntijoita ja toiset 
turvautuvat opiskelijoihin testikäyttäjinä. Tällaiset erot tutkimusten toteutuksessa tekevät 
tutkimuksista vertailukelvottomia.  

Kun sovelluksen käytettävyyttä arvioidaan, on arvioinnin tarkoituksena usein parantaa 
sovelluksen laatua. Tällöin tarkoitus olisi siis löytää suunnitteluvirheitä ja korjata niitä. 
Käytännössä on vaikeaa löytää käytettävyysongelma ja vielä korjata se niin, että sovelluksen 
ongelmien määrä vähenee. Kohdassa 20.2 kuvataan Johnin ja Marksin (1997) esittämä 
tehokkuuspuu, visualisointi, joka on hyvä havainnollistus tuotekehityksen kulusta. 
Tehokkuuspuussa kuvataan askeleet tavoiteltuun vaihtoehtoon, joka siis on onnistunut 
todellisen käytettävyysongelman löytäminen ja korjaaminen oikein niin, että tuloksena on 
vähemmän ongelmia. Tavoitellun vaihtoehdon lisäksi puussa on 6 muuta mahdollista vaihto-
ehtoa, yhtä lailla seurauksia käytettävyysasiantuntijan tekemistä valinnoista. Menetelmien 
vertailulla voidaan yrittää löytää käytettävyystutkimusmenetelmistä ne, jotka helpottavat 
käytettävyysasiantuntijaa tässä tehtävässä.  

Käytännön menetelmävalinnoissa, joita tekevät kaikki käytettävyysasiantuntijat, ei tarvita 
välttämättä testejä selvittämään menetelmien paremmuutta. Menetelmiä voidaan verrata myös 
yksinkertaisemmin listaamalla menetelmien ominaisuuksia ja pohtimalla minkälaiset menetel-
mät sopisivat kuhunkin tilanteeseen. 

Kirjallisuudesta löytyy suhteellisen paljon tutkimuksia, jotka vertailevat käytettävyys-
tutkimusmenetelmiä. Tutkimusten tulokset voivat olla kiistanalaisia, mutta ne antavat 
kuitenkin jonkinlaisen kuvan käytettävissä olevista menetelmistä. Tässä luvussa esitellään 
muutama tällainen tutkimus, joten lukija saa kuvan niistä.  

Menetelmien vertailu on monimutkaista. Vertailun tekemisessä on monta asiaa, jotka pitää 
ottaa huomioon. Kun mitään standardeja ei ole vielä olemassa, pitää jokaisen tutkijan aina 
ajatella vertailun yksityiskohdat omista lähtökohdistaan. Toisaalta on olemassa myös tutki-
muksia, jotka yrittävät luoda näitä standardeja. Työn loppupuolella kuvataankin Hartsonin ja 
muiden (2003) kehittämä vertailutapa, joka voisi viedä arviointimenetelmien vertailua 
oikeaan suuntaan. Ehkä näin voitaisiin saada standardeja menetelmien vertailuun. 

20.2. Tehokkuuspuu 
Tehokkuuspuu (Effectiveness Tree) (kuva 1) on esitelty Johnin ja Marksin (1997) tutki-
muksessa. Käytettävyysongelmia voidaan ennustaa ennen kuin sovellusta on vielä toteutettu. 
Käyttäjä saattaa kohdata ennustetun ongelman, mutta aina näin ei kuitenkaan käy – 
esimerkiksi asiantuntija-arvioinnissa huomattua ongelmaa ei havaita käytettävyystestauk-
sessa, jossa käyttäjä kokeilee sovellusta. Ennusteen osuvuutta oikeaan, todelliseen käyttäjän 
kokemaan käytettävyysongelmaan kutsutaan esiintymisennusteeksi  (predictive power). 
Tavallisesti tätä tietoa ei tiedetä ennustettavista ongelmista.  

Ennustetut ja havaitut ongelmat voivat motivoida sovelluksen kehittäjiä muuttamaan kohtia, 
joissa ongelmat esiintyvät. Kaikkia ongelmia ei kuitenkaan lähdetä muuttamaan. Tätä voimaa, 
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joka vaikuttaa muuttamispäätökseen, kutsutaan tässä muutosvoimaksi (persuasive power). 
Siihen tietenkin vaikuttavat myös projektin aikataulut, muutostyön suuruus, sovelluksen 
kehittäjien innostuneisuus ja moni muu asia. Kuvassa esiintymisennusteen ja muutosvoiman 
välisissä viivoissa ei esiinny nuolenpäitä, koska nämä kohdat eivät ole kausaalisessa 
järjestyksessä. Tuotekehityksessä ei aina tehdä prototyypille käytettävyystestausta tai muuten 
havainnoida sen käyttöä, ennen kuin päätetään mitkä ennustetuista käytettävyysongelmista 
korjataan. Menetelmän tulisi kuitenkin houkutella sovelluksen kehittäjiä korjaamaan 
ongelmallisia kohtia, sillä muuten monet käyttäjälle hankaluutta tuottavat suunnitteluvirheet 
jäisivät korjaamatta. (John & Marks, 1997) 

Kun muutos on päätetty tehdä, pitää tietenkin päättää, miten ongelma korjataan. Korjaus voi 
poistaa ongelman, tilanne voi pysyä samanlaisena tai korjaus voi myös pahentaa tilannetta ja 
synnyttää uusia ongelmia. Tätä vaihetta kutsutaan suunnittelumuutoksen vaikutukseksi 
(Design-Change effectiveness). (John & Marks, 1997) 

Kuva 1: Tehokkuuspuu (John & Marks, 1997). 

Halutuin lopputulos on tietenkin kaikkein ylin polku puussa, joka päätyy vaihtoehtoon 1, 
tehokas muutos. Tässä tapauksessa käyttäjät todella kohtaisivat ongelman, jos sitä ei korjat-
taisi. Ongelma on tarpeeksi merkittävä saamaan sovelluksen kehittäjät korjaamaan sen ja 
korjaus onnistuu siten, että ongelmat vähenevät. 

Tuhoisimmat seuraukset ovat poluilla 3 ja 6. Tällöin ongelman kohtaamisesta riippumatta 
lähdetään korjaamaan ongelmaa, mutta päädytään alkuperäistäkin huonompaan ratkaisuun. 
Korjausyritykseen on kulutettu rahaa ja aikaa, ja kaiken lisäksi laatu on huonontunut. Tämä 
vielä korostuu vaihtoehdossa, jossa käyttäjä ei olisi edes ikinä kohdannut ongelmaa.  

Loput tulosvaihtoehdot eivät ole näin vakavia. Vaihtoehto 4 on hukattu mahdollisuus, koska 
ongelmalle ei tehdä mitään. Tällöin hukataan mahdollisuus korjata ongelma ja parantaa siten 
laatua. Tulokset 2, 5 ja 7 ovat tuhlattuja resursseja, sillä niihin on käytetty työtä. Kuitenkaan 
laatu ei ole huonontunut, joten se ei ole lopputuloksen kannalta haitallista. 

Tehokkuuspuussa korostuu muutama hyvä huomio. Ongelmien todellisuus, eli se, kohtaa-
vatko käyttäjät ongelman sovellusta käyttäessään, on merkittävä tekijä arviointimenetelmien 
vertailussa. Ei ole kenenkään hyödyksi metsästää ja korjata virheitä, jotka eivät häiritse 
käyttäjiä. Kuten tehokkuuspuustakin näkee, tällaisten virheiden etsiminen ja korjaaminen on 
vain resurssien hukkausta. Pahimmassa tapauksessa virheiden metsästys saattaa jopa 
huonontaa alkuperäistä sovellusta. Jos käytössä on menetelmä, joka antaa mahdollisimman 
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vähän ei-todellisia ongelmia, voidaan melkeinpä poistaa tehokkuuspuusta kolme alinta 
tulosta. Näin tehokkaiden muutosten todennäköisyys kasvaa. 

Jos käytössä oleva arviointimenetelmä antaa pääosin todellisia ongelmia, kaikki löytyneet 
ongelmat kannattaisi yrittää korjata. Tätä voidaan vielä tehostaa sillä, että arviointimenetelmä 
löytää mahdollisimman monta todellisista käytettävyysongelmista. Tällöin hukattujen 
mahdollisuuksien määrä pienenee.  
Kun mahdollisimman moni todellinen ongelma on tunnistettu, on sovelluskehittäjien vuoro 
tuottaa ongelmille korjausehdotukset. Totta kai sovelluksen kehittäjät tekevät parhaansa ja 
yrittävät löytää sen korjaavan oikean ratkaisun. Tätä voivat muutamat arviointimenetelmät 
auttaa ehdottamalla korjausvaihtoehtoja.  
Tehokkuuspuu on hyvä havainnollistus siitä, miten monta erilaista mahdollista lopputulosta 
todellisuudessa on. On aina yllättävää, että se toivottu, paras ratkaisu, jossa virheet vähenevät, 
onkin vain yksi seitsemästä eri tuloksesta. Tietenkään kaikki tulokset eivät esiinny yhtä usein 
käytännössä, mutta arviointimenetelmien vertailun avulla voidaan yrittää löytää sellainen 
menetelmä, joka tukee sen oikean tuloksen saavuttamista. 

20.3. Käytännön vertailutapoja 
Käytännössä menetelmien vertailu on yleensä kevyempää kuin tähän lukuun kootuissa 
tutkimuksissa. Yksi tavallisimmin tehdyistä vertailutavoista on listata menetelmien hyviä ja 
huonoja puolia ja pohtia tämän perusteella, mikä menetelmä sopii mihinkin tilanteeseen. Näin 
saadaan esille eri menetelmien piirteet.  

Esimerkkejä tällaisista listoista on Axupin (2004) tekemä vertailutaulukko, jossa ensin kuva-
taan menetelmä ja sen vaiheet. Tämän jälkeen on listattu menetelmän hyvät ja huonot piirteet. 
Tällaisessa taulukossa tai listauksessa on tärkeää esittää kunkin menetelmän kuvaus, jotta 
lukija tietää, mistä menetelmästä on kyse. Vielä tärkeämmäksi asia muuttuu, jos kyseisestä 
menetelmästä on olemassa monta eri variaatiota. Hyvien ja huonojen puolien listaus on 
tietenkin listaajan vastuulla. Listaan tulee kulloinkin vain sellaiset piirteet, mitä tämä kyseinen 
henkilö ajattelee hyvinä tai huonoina piirteinä. Ne eivät siis suinkaan ole ehdottomia listoja.  

Menetelmiä voi myös verrata sen mukaan, mihin tilanteisiin ne sopivat. Tällaisessa vertai-
lussa kriteereinä voivat olla muun muassa: tuotekehityksen vaihe, tarvittavat resurssit, mene-
telmän käyttäjältä vaaditut taidot, arviointiin tarvittava aika ja testikäyttäjien saatavuus. 
Tällaista vertailua on pohdittu johdantoluvussa. Vastaavia vertailuja on toteutettu muuallakin, 
esimerkiksi Usabilitynet-sivustossa1 ja TRUMP-projektin sivuilla2. 

Menetelmiä voidaan myös vertailla aitojen kokemusten pohjalta, joita tuotekehityksen 
ammattilaiset ovat saaneet työssään toimiessaan. Vredenburg ja muut (2002) tekivät kysely-
tutkimuksen käytettävyysammattilaisten keskuudessa. Tämän alakohdan loppuosa pohjautuu 
kokonaisuudessaan heidän tutkimukseensa ja se kuvailee kyselystä saatuja tuloksia. Kyselyyn 
vastasi 100 alan ammattilaista. Vastaajilta kysyttiin, mitkä ovat heidän mielestään onnistu-
neimpia käyttäjäkeskeisen suunnitteluprosessin menetelmiä ja mitkä ovat myydyimpiä käytet-
tävyysmenetelmiä. Kyselyssä otettiin huomioon kaikki käyttäjäkeskeisen suunnitteluprosessin 
menetelmät, siis muitakin kuin ne tutkimusmenetelmät, joita käsitellään tässä raportissa. 
Kolme suosituinta vastausta onnistuneimmiksi suunnitteluprosessin menetelmiksi olivat käy-
tettävyystestaus (39 % vastaajista), prototyyppien tekeminen ja heuristinen arviointi. Kolme 
myydyintä olivat puolestaan asiakashaastattelut, paperi- tai muut prototyypit sekä käytettä-
vyystestaus. 

Vastaajia pyydettiin mainitsemaan useita yleisimmin käyttämiään menetelmiä. Käytetyistä 
menetelmistä piti valita viisi menetelmää, joilla heidän mielestään on eniten vaikutusta tuote-
kehitykseen (esimerkiksi käyttäjätyytyväisyyteen, markkinoilla menestymiseen ja kustannus-

                                                      
1 http://www.usabilitynet.org/ 
2 http://www.usability.serco.com/trump/index.htm 
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säästöihin). Tulokset on koottu taulukkoon 1.  Menetelmän mainintakerrat suhteutettiin sille 
annettuihin tärkeysjärjestyssijoituksiin, joista laskettiin painotettu keskiarvo. Taulukon rivit 
on järjestetty painotetun keskiarvon mukaan. Mitä pienempi keskiarvo, sitä tärkeämpänä 
menetelmää pidetään käytännössä. 

Taulukko 1: Yleisesti käytettyjen käyttäjäkeskeisten suunnitteluprosessien menetelmien arviointi niiden tärkeyden 
ja yleisyyden mukaan (Vredenburg et al., 2002). 

 Sijoitus tärkeysjärjestyksessä 
Menetelmä 1 2 3 4 5 Keskiarvo Mainintoja 
Kenttätutkimukset (sisältää tilannetutkimuksen) 12 6 5 2 1 2,00 28 
Käyttäjävaatimusten analyysi 
(User requirements analysis) 3 3 0 0 1 2,00 7 

Iteratiivinen suunnittelu (Iterative design) 17 21 9 5 2 2,15 65 
Käytettävyystestaus (Usability evaluation) 12 8 10 7 1 2,39 43 
Tehtäväanalyysi (Task analysis) 6 8 6 7 1 2,61 34 
Fokusryhmät (Focus groups) 5 2 2 1 4 2,79 16 
Muodollinen heuristinen arviointi  
(Formal heuristic evaluation) 3 2 5 2 2 2,86 15 

Käyttäjähaastattelu (User interview) 2 0 3 4 0 3,00 11 
Prototyyppi ilman käytettävyystestiä  
(Prototype without user testing) 1 3 5 4 1 3,07 15 

Kyselyt (Surveys)  0 2 2 1 1 3,17 9 
Epämuodollinen asiantuntija-arvio  
(Informal expert review) 4 6 3 10 6 3,28 31 

Korttien lajittelu (Card sorting) 0 1 1 0 1 3,33 5 
Osallistava suunnittelu (Participatory design)  1 0 1 2 1 3,40 7 
Menetelmä, jota ei voida luokitella       64 

Viisi menetelmää arvioitiin usein käytetyiksi, koska vähintään noin kolmasosa vastaajista 
mainitsi ne. Nämä menetelmät olivat iteratiivinen suunnittelu (iterative design), käytettävyys-
testaus (usability evaluation), tehtäväanalyysi (task analysis), epämuodollinen asiantuntija-
arvio (informal expert review) ja kenttätutkimukset (field studies). Näillä menetelmillä aja-
teltiin olevan eniten vaikutusta tuotekehitykseen, kuitenkin asiantuntija-arviota lukuun otta-
matta. Asiantuntija-arviota käytettiin, koska se oli edullinen menetelmä, mutta sillä ei nähty 
olevan suurta merkitystä. Vastaavasti vaatimusanalyysiä (requirements analysis) pidettiin 
paljon resursseja vaativana menetelmänä, eikä sitä siten käytetä paljoakaan. Tuotekehi-
tyksessä toimivat asiantuntijat kuitenkin arvostivat menetelmää ja arvioivat sen olevan tärkeä.  

Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan yleisesti käyttämiensä menetelmien hyviä ja huonoja 
puolia. Taulukko 2 näyttää tuotekehityksessä toimivien asiantuntijoiden useimmin esille 
nostamat hyvät ja huonot puolet menetelmistä. Ominaisuudet on jaoteltu kolmeen pääkate-
goriaan: menetelmän resurssitarpeisiin, prosessiin ja tuloksiin. Taulukon rivit on järjestetty 
kolmen kategorian sisällä niin, että useimmin mainitut piirteet ovat ylempinä. Miinusmerkit 
tarkoittavat taulukossa menetelmien heikkouksia ja plussat hyviä puolia. Numerot merkkien 
edessä kuvaavat piirteen mainintojen lukumäärää. Taulukon yksinkertaistamiseksi jokaisen 
menetelmän yhteydessä esitetään vain kolme eniten mainintoja saanutta hyvää ominaisuutta ja 
heikkoutta (tai jos monta ominaisuutta sai yhtä paljon kannatusta, mainitaan ne kaikki). 
Esimerkiksi nopeus on hyvä piirre epämuodollisessa asiantuntija-arviossa, mutta heikkous 
iteratiivisessa suunnittelussa. 

Halpaa hintaa, menetelmän käytön nopeutta ja tulosten pätevyyttä/laatua pidettiin tärkeimpinä 
menetelmien ominaisuuksina. Tulosten pätevyys/laatu sai kuitenkin ristiriitaisia tuloksia, 
mikä saattaa johtua sen kattaman aihepiirin laajuudesta (tulosten laatu riippuu havaittujen 
ongelmien määrän lisäksi myös muista asioista, kuten kerrotaan kohdassa 20.7). 

Joitain ominaisuuksia kuten tiedon saatavuutta menetelmän avulla pidettiin hyvinä puolina 
melkein kaikille menetelmille, mutta noin puolet ominaisuuksista tuotiin esiin pääasiassa 
menetelmän heikkouksina (kaikki tulokset eivät näy taulukossa 2). Tällaisina heikkouksina 
tuotiin esiin johdon tuki, prototyypin saatavuus, asiantuntemuksen saatavuus, nopeus, 
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käyttäjän osallistuminen, suorituksen helppous, dokumentoinnin helppous, oikeiden käyttäjien 
löytäminen, tulosten pätevyys/laatu, tulosten uskottavuus, sekä tulosten oikea-aikaisuus. 
Tämä tulos heijastaa huolta menetelmien monimutkaisuudesta ja käytettävyydestä. 

Taulukko 2: Kolme huonointa ja parasta ominaisuutta käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmissä (Vredenburg 
et al., 2002)  
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resurssitarve              
halpa hinta 9+ 12+ 17+ 7+  6- 3- 4+  2-  3+ 2+ 
johdon tuki  

(management buy-in) 
   6+          

prototyypin saatavuus   16- 3-     2+     
asiantuntemuksen 

saatavuus 
3- 4-            

tiedon saatavuus      3+ 2+     3+  
prosessi              

nopeus 10+ 22+ 24- 3- 17- 3- 2- 7+ 7-   2- 2+ 
osallistujien yhteistyö     3+  2-   3+    

käyttäjän 
osallistuminen 

7- 10-     4+   4+  2+  

käytännön 
yhteensopivuus 

    3+ 3-        

suorituksen helppous         4-     
monikäyttöisyys      4-        
dokumentoinnin 

helppous 
     3- 2-    2+   

oikeiden käyttäjien 
löytäminen 

             

tulokset               
tulosten 

pätevyys/laatu 
6+ 
10- 

7+ 
17- 

24+ 
20- 

6+  
8- 

9+  
8- 

8+ 
3- 

2+ 
4- 

14+ 
9- 

3+ 
8- 

5-  3-  

asiayhteyden 
ymmärtäminen 

  19+  31+ 7+ 2+  10+ 4+ 3+  2+ 

tulosten uskottavuus     9-   5-    2-  
tulosten vaikutus              

tulosten oikea-
aikaisuus 

             

Yhteensä (+ / -) 25+ 
20- 

41+ 
31- 

60+ 
60- 

19+ 
14- 

46+ 
34- 

18+ 
22- 

10+ 
13- 

25+ 
14- 

15+  
19- 

11+ 
7- 

5+ 
 0- 

8+ 
7- 

6+ 
0- 

Myös Wixon (2003) on ottanut kantaa siihen, mitä piirteitä tulisi korostaa menetelmien vertai-
lussa. Hän listasi kolme ammattilaisten mielestä pätevää ohjetta menetelmien valinnalle:  

 kyky tunnistaa käyttöliittymäongelmia, 
 menetelmän käyttäjän tarvitsemat taidot, ja 
 käyttöön tarvittavat resurssit. 

Wixon toteaa myös, että pelkkä tehokkuuteen tuijottaminen ei riitä. Vaikka löydettäisiin 
menetelmä, joka löytää 100 % ongelmista yhdellä käyttäjällä, niin menetelmää ei käytetä 
tuotekehityksessä, jos se ei sovellu organisaation tuotekehitysprosessiin.  
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Menetelmien valinnassa joudutaan usein tekemään päätöksiä laadun ja hinnan välillä. Jos 
halutaan käyttää menetelmää, joka tuottaa paremmat tulokset, siitä on myös maksettava 
suuremmat kustannukset. Vastaavasti voidaan valita kevyempi menetelmä, jolla ei saavuteta 
yhtä hyviä tuloksia, mutta, jonka käyttäminen maksaa vähemmän.  

20.4. Tehtyjä arviointimenetelmien vertailuja 
Useissa tutkimuksissa verrataan erilaisia arviointimenetelmiä. Tässä esitellään muutama 
tällainen tutkimus tuloksineen. Tutkimukset on valittu siten, että ne koskevat yleisesti tunnet-
tuja menetelmiä. Vaikka tässä esitelläänkin näiden tutkimusten tuloksia, niitä ei kuitenkaan 
kannata lukea kirjaimellisesti. Vertailututkimusten tekemisessä tulee ottaa huomioon monia 
seikkoja, jotta tuloksista saadaan luotettavia ja vertailukelpoisia. Useat tutkimukset sisältä-
vätkin ongelmia, jotka saattavat johtaa tulosten vääristymiseen. Arviointimenetelmien 
vertailun vaikeutta käsitelläänkin raportissa myöhemmin. 

20.4.1. Asiantuntija-arvio vs. käytettävyystestaus 
Kohta pohjautuu kokonaisuudessaan Doubledayn ja muiden (1997) tekemään tutkimukseen, 
jossa arviointimenetelmien käytöllä yritetään saada tietoa sovelluksen käytettävyydestä, jotta 
sovellusta voitaisiin kehittää. Vertailun kohteena ovat siis asiantuntija-arviointi ja käytettä-
vyystestaus. Käytettävyysasiantuntijat suorittivat asiantuntija-arvioinnin Nielsenin heuristisen 
tarkistuslistan pohjalta ja käytettävyystestissä käyttäjien suoritukset videoitiin ja tehtäviin 
kuluneet ajat kirjattiin ylös. Testit suoritettiin kontrolloiduissa olosuhteissa. Tutkittavana 
sovelluksena oli tiedonhaku-ohjelma. 

Asiantuntija-arvion teki viisi yliopiston käytettävyysasiantuntijaa. He eivät kuitenkaan olleet 
tiedonhaun asiantuntijoita. Asiantuntijoille esiteltiin ja selostettiin sovelluksen toimintaa 
ennen arviointia. He tekivät sovelluksella kaksi läpikäyntiä käyttäen hyväkseen seitsemää 
vähitellen vaikeutuvaa tehtävää, jotka tutkimuksen tekijät antoivat heille. Asiantuntijat 
etenivät omalla tahdillaan ja koko tapahtuma kesti hieman yli tunnin. Aikarajoituksia ei 
kuitenkaan ollut.  

Käytettävyystestiin osallistui 20 yliopisto-opiskelijaa. Ennen testiä he täyttivät kyselyn, joka 
koski heidän kokemustaan tietokoneen, Microsoftin tietokannan ja SQL:n käytössä. Testi-
käyttäjät tekivät joukon tehtäviä, joiden aikana heitä pyydettiin ajattelemaan ääneen. Heiltä 
kului tehtävien suorittamiseen aikaa maksimissaan noin 30 minuuttia. Testitilanne videoitiin 
myöhempää analysointia varten. Testin jälkeen testikäyttäjiä pyydettiin vastaamaan kyselyyn, 
joka koski tyytyväisyyttä joihinkin ohjelmiston piirteisiin. Kysymykset koskivat erilaisia 
käytettävyyden osa-alueita kuten joustavuus sekä virheiden välttämisen ja korjaamisen 
helppous. Testikäyttäjät arvioivat näitä ominaisuuksia asteikolla 1–7. Testin jälkeen haluttiin 
myös testata, kuinka hyvin käyttäjä muisti tiedonhaun työvaiheet. Testikäyttäjiä pyydettiin 
kuvaamaan vaiheet, jotka tarvitaan, kun käyttäjä lähettää haun tietokantaan. Vaiheiden 
kuvauksen aikana käyttäjä ei saanut katsoa sovellusta. 

Viisi asiantuntijaa löysi sovelluksesta 86 ongelmaa ja 20 testikäyttäjää kohtasi 38 ongelmaa. 
Tässä on kuitenkin huomattava, että ongelman määrittely ei ollut tarkkaa. Ongelmien rajaami-
nen oli hankalaa. Osa ongelmista saattoi sisältää useita seurauksia, jotka toinen asiantuntija 
olisi määritellyt useaksi eri ongelmaksi. Tämä piirre koskee sekä asiantuntija-arvion että 
käytettävyystestin kautta löytyneitä ongelmia. Ongelmien päällekkäisyyksien poistaminen 
todennäköisesti pienentäisi ongelmien määrää. Tuloksista myös huomattiin, että käytettävyys-
testissä löydetyt 38 ongelmaa eivät kaikki sisältyneet asiantuntija-arvioinnin ongelmiin. 
Käytettävyystestissä löydetyistä ongelmista 39 % (15/38) ei löytynyt asiantuntija-
arvioinnissa. Jos käytettävyystestiä siis ei olisi tehty, moni ongelma olisi jäänyt huomaamatta. 

Kun verrataan menetelmien vaatimia kustannuksia, tässä tutkimuksessa otettiin huomioon 
vain arviointimenetelmiin kuluneet ajat. Asiantuntija-arviointiin kului kokonaisuudessaan 
33,5 tuntia. Tämä koostui 6,25 tunnista asiantuntijoiden arviointia, 6,25 tunnista muistiin-
panojen tekemistä sekä 21 tunnista tulosten puhtaaksi kirjoittamista ja tulkitsemista. 
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Käytettävyystestiin kului kokonaisuudessaan aikaa 125 tuntia. Kahdenkymmenen testi-
käyttäjän testeihin kului aikaa yhdeltä tutkijalta 25 tuntia. Kun testiä oli valvomassa kaksi 
tutkijaa, se tekee yhteensä 50 tuntia testeihin kulunutta aikaa. Tilastollisen analyysin teke-
miseen kului vielä 75 tuntia. 

Vaikka molempien arviointimenetelmien tarkoituksena on löytää käytettävyysongelmia, ne 
ovat kuitenkin melko erilaisia menetelmiä. Käytettävyystestissä saadaan selville minkälaisissa 
tilanteissa ja missä tehtävissä käyttäjällä on ongelmia. Käytettävyystestaus ei kuitenkaan 
kerro, mistä nämä ongelmat johtuvat. Asiantuntija-arviolla taas saadaan paremmin selville, 
miksi jokin asia voi johtaa virheeseen ja mitä asian parantamiseksi voisi tehdä. Tämä kertoo 
siitä, että käytettävyystesti on hyvä menetelmä löytämään ongelmien seurauksia, kun taas 
asiantuntija-arvio pyrkii löytämään ongelmien aiheuttajia ja voi jopa auttaa ongelmien 
ratkaisuissa. Doubledayn ja muiden (1997) mukaan asiantuntija-arvio onkin parempi mene-
telmä, koska se tuottaa ongelmien syitä ja ratkaisuja ongelmiin lyhyessä ajassa, kun taas 
käytettävyystestaus tuottaa vähemmän ongelmia ja vie paljon enemmän resursseja kuin 
asiantuntija-arvio. 

20.4.2. Kuuden arviointimenetelmän vertailututkimus 
John ja Marks (1997) tekivät tutkimuksen, jossa he vertailivat peräti kuutta eri arviointi-
menetelmää. Tämä kohta pohjautuu kokonaisuudessaan Johnin ja Marksin (1997) tekemään 
tutkimukseen. Tavoitteena oli tutkia tehokkuuspuun avulla menetelmien muutosvoimaa.  
Tutkimukseen valittuja menetelmiä voidaan käyttää tuotteen iteratiivisessa suunnittelussa: 
kognitiivista läpikäyntiä (luku 9, Ranne), GOMSia (luku 12, Heimonen), heuristista arviointia 
(luku 8, Korvenranta), vaatimusanalyysiä, käyttäjän toimintojen kirjaamista, sekä pelkkää 
määrittelydokumentin (spesifikaation) lukemista. Vaatimusanalyysi (claims analysis) 
määriteltiin Kelloggin (1989) sekä Carrollin & Rossonin (1991) tutkimusten mukaan. 
Käyttäjän toimintojen kirjaamisen  (User Action Notation) on tarkoitus tuottaa yksikäsitteinen 
määrittely sovelluksesta. Tämän menetelmän pohjana käytettiin tutkimuksia Siochi & Hartson 
(1989) sekä Hartson ja muut (1990). 

Kaikki tutkimuksessa käytetyt menetelmät eivät ole tarkoitettuja puhtaasti käytettävyyden 
arviointiin ja käytettävyysongelmien etsimiseen. Käyttäjän toimintojen kirjaamisella löydetyt 
ongelmat havaittiin lähinnä sivutuotteena menetelmän käytössä. Tämä onkin Johnin ja 
Marksin (1997) mielestä luontevaa, sillä tämän menetelmän tarkoitus ei olekaan tunnistaa 
käytettävyysongelmia, vaan tuottaa yksikäsitteinen määrittely sovelluksesta. 

Tutkimus toteutettiin siten, että kuusi yliopisto-opiskelijaa jakoi menetelmät keskenään. 
Kukin opiskelijoista perehtyi yhteen menetelmään ja arvioi käyttöliittymän tämän mene-
telmän mukaan. Arviointimenetelmiä käytettiin siis sovelluksen suunnitteluvaiheessa ja arviot 
tehtiin 35-sivuisen käyttöliittymäkuvauksen pohjalta. Kun ongelmat oli saatu selville, tutki-
musryhmän kanssa työskennellyt ohjelmoija kävi ongelmat läpi ja luokitteli ne sen mukaan, 
mitkä olivat oikeita ongelmia sovelluksessa ja mitkä eivät. Hän teki kunkin menetelmän 
avulla löytyneiden mielestään todellisten ongelmien pohjalta uuden korjatun version sovel-
luksesta. Muodostetuille versioille tehtiin lopuksi käytettävyystestit, jotta saatiin selville 
niihin jääneet ongelmat.  

Ohjelmoija oli työskennellyt arvioitavana olevan ohjelmiston kanssa jo melkein 10 vuotta. 
Vaikkei hän ollut määrittelyn kirjoittaja, hän oli osallistunut työhön ja ohjelmoinut osan 
sovelluksesta. Hänellä oli myös jonkin verran perustietoja tutkimuksessa käytetyistä mene-
telmistä, muttei juurikaan käytettävyyteen liittyvää kokemusta. 

Menetelmien avulla löytyi kaiken kaikkiaan 323 ongelmaa; vaatimusanalyysillä 24, kogni-
tiivisella läpikäynnillä 42, GOMSilla 44, heuristisella arvioinnilla 127, käyttäjän toimintojen 
kirjaamisella 17 ja määrittelyn läpikäynnillä 69. Tarkemmin eri menetelmillä havaittujen 
ongelmien määrät kuvataan taulukossa 3. Koska ryhmä oli tekemässä uusia versioita vanhasta 
ohjelmasta, oli löydettyjen ongelmien joukossa myös ongelmakuvauksia, jotka eivät koske-
neet muokattavaa versiota sovelluksesta. Nämä ongelmakuvaukset karsittiin joukosta. Loput 
laaditut ongelmakuvaukset (284 kpl) annettiin ohjelmoijalle, joka perehtyi niihin tarkemmin. 
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Ohjelmoijan mielestä joukossa oli muutama kuvaus, jotka käytännössä sisälsivät useamman 
ongelman; nämä kuvaukset hän jakoi useaksi eri ongelmaksi. Osa ongelmakuvauksista koski 
sellaisia osia sovelluksesta, joita ei ollut vielä toteutettu. Tämän johdosta kuvauksista 
karsittiin myös ne, joiden olemassaoloa ei voitaisi testata käytettävyystestillä.  

Taulukko 3: Käytettävyysongelmien määrä eri vaiheissa. Muokattu ja suomennettu John ja Marks (1997). 

Menetelmä 

Kaikki 
löydetyt 

ongelmat 

Ohjelmoijalle 
annetut 

ongelmat 

Ohjelmoijan 
mielestä 
ongelmia 

Kuvaukset, 
joita ei pidä 
ongelmina 

Ei-ongelmien 
prosentti-

määrä 

Käytettävyys-
ongelmien 

määrä 
Vaatimusanalyysi 24 24 25 6 24 % 19 
Kognitiivinen 
läpikäynti 42 42 42 2 5 % 40 

GOMS 44 44 45 6 13 % 39 
Heuristinen arviointi 127 88 88 24 27 % 64 
Käyttäjän 
toimintojen 
kirjaaminen 

17 17 17 14 82 % 3 

Määrittelyn 
lukeminen 69 69 69 4 6 % 65 

Yhteensä 323 284 286 56 20 % 230 

Ohjelmoija teki ongelmiin korjausehdotukset ja mietti jokaisen ongelman korjaustärkeyden. 
Ohjelmoijan mielestä 20 % hänelle annetuista ongelmakuvauksista ei ollut sovelluksen oikeita 
käytettävyysongelmia. Ohjelmoijan tekemän karsinnan jälkeen jäljelle jäi noin 100 ongelmaa. 
Näistä hän korjasi ne virheet, joiden muuttamista piti tärkeänä (taulukko 4). Hän teki kunkin 
menetelmän avulla löytyneiden ongelmien pohjalta uuden korjatun version sovelluksesta. 
Nämä viisi versiota olivat: alkuperäinen sovellus sekä kognitiivisen läpikäynnin, GOMSin, 
heuristisen analyysin sekä määrittelyn läpikäynnin soveltamisella havaittujen ongelmien 
pohjalta tehdyt uudet versiot. Käyttäjän toimintojen kirjaamisessa havaittujen käytettävyys-
ongelmien joukossa ei ollut yhtään niin merkittävää ongelmaa, että sen perusteella olisi tehty 
muutoksia alkuperäiseen ohjelmaan. 

Taulukko 4: Ohjelmoijan tekemien muutosten määrät (John &  Marks, 1997). 

Menetelmä 

Karsinnan 
jälkeen  

ongelmia 

Muutokseen 
johtaneet 
ongelmat 

Prosentti,  
joka johti 

muutokseen 

Koodissa tehtyjen 
muutosten määrä 

Vaatimusanalyysi 11 0 0 0 
Kognitiivinen läpikäynti 15 11 73 5 
GOMS 10 3 30 3 
Heuristinen arviointi 41 7 17 2 
Käyttäjän toimintojen kirjaaminen 0 0 0 0 
Määrittelyn lukeminen 23 9 39 7 
Yhteensä 100 30 30  

Seuraavaksi oli vuorossa käytettävyystestien tekeminen, jotta saatiin tietää, mitkä ongelmat 
vielä esiintyivät sovelluksessa. Testeihin osallistui 20 käyttäjää, 4 kunkin version testaami-
seen. Kaikki käytettävyystestit videoitiin. Testikäyttäjille opetettiin ääneenajattelua ja he 
saivat harjoitella sitä ennen testiä pasianssia pelaamalla. Käyttäjille ei annettu mitään itse 
sovellusta koskevia ohjeita tai neuvoja. 

Tässä vaiheessa ennustetuista 100 ongelmasta karsittiin pois sellaiset ongelmat, jotka eivät 
koskeneet itse käyttöliittymän käyttöä, vaan ennemminkin tekstin luettavuutta ja vastaavia 
asioita. Sen lisäksi seurattavia tapahtumia saatiin vielä karsittua 54:ään, koska jotkut ongelmat 
esiintyivät testikäyttäjien samanlaisena toimintana. Tämän karsinnan jälkeen  

 vaatimusanalyysillä ennustettuja ongelmia oli jäljellä 10, 
 kognitiivisella läpikäynnillä ennustettuja 8, 
 GOMSilla ennustettuja 10, 
 heuristisella arvioinnilla ennustettuja 15, 
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 käyttäjän toimintojen kirjaamisella ennustettuja 0, ja 
 määrittelyn lukemisella ennustettuja 16. 

Yhteensä ennustettiin, että ongelmia olisi jäljellä siis 54. Kaikki testeistä saadut videot käytiin 
läpi ja katsottiin esiintyvätkö mainitut ongelmat sovelluksen uusissa versioissa vai ei.  

Taulukko 5: Käytettävyystestillä saadut tulokset. Koottu John ja Marks (1997). 

Sovelluksen versio 

Toisen karsinnan 
jälkeen ennustettuja 

ongelmia 

Käytettävyystestillä 
löydetyt ongelmat 

Jäljelle jääneiden  
ongelmien  

prosenttimäärät 
Kognitiivinen läpikäynti 8 5 63 % 
GOMS 10 1 10 % 
Heuristinen arviointi 15 2 13 % 
Määrittelyn lukeminen 16 1 6 % 
Alkuperäinen sovellus 54 26 48 % 

Testeissä havaittiin, että alkuperäisessä muuttamattomassa sovelluksessa esiintyi 26 ongelmaa 
eli 48 % 54 ongelmasta. 48 % ennustetuista ongelmista oli siis todellisia ongelmia, jotka 
käyttäjät kohtasivat käytettävyystestissä. Kognitiivisen läpikäynnin versiossa oli korjausten 
jälkeenkin 5 ongelmaa kahdeksasta tällä menetelmällä ennustetusta ongelmasta. GOMS-
versiossa esiintyi vielä 1 ongelma kymmenestä, heuristisen analyysin versiossa 2/15 ja 
määrittelyn lukemisen versiossa 1/16. Parhaiten korjaukset olivat onnistuneet määrittelyn 
lukemisen ennustamien ongelmien tapauksessa. Vain 6 % menetelmän ennustamista ongel-
mista havaittiin käytettävyystestissä korjausten jälkeen. Toisaalta tämä voi johtua siitäkin, että 
ennustetut ongelmat eivät olleet edes todellisia. 

Hartson ja muut (2003) ovat tulkinneet tämän tutkimuksen tulokset siten, että eniten ongelmia 
löytää heuristinen arviointi, tämän jälkeen järjestyksessä tulevat määrittelyn läpikäynti, 
GOMS, kognitiivinen läpikäynti, vaatimusanalyysi ja viimeisenä käyttäjän toimintojen kirjaa-
minen. Paras menetelmä muutokseen johtavien ongelmien määrän näkökulmasta (taulukko 4) 
on kognitiivinen läpikäynti (73 %) sen jälkeen tulevat määrittelyn läpikäynti (39 %), GOMS 
(30 %), heuristinen arviointi (17 %) sekä viimeisellä tilalla vaatimusanalyysi (0 %) ja 
käyttäjän toimintojen kirjaaminen (0 %).  

Tutkijat totesivatkin tutkimuksen tuloksena, että nämä tutkitut arviointimenetelmät eivät ole 
niin tehokkaita kuin toivoisi, mutta tilanne ei ole kuitenkaan toivoton. Tässä tutkimuksessa 
käytettiin tehokkuuspuuta tutkimusongelman asettelussa (kuva 2). Tarkastellaan seuraavaksi 
taulukon 5 tuloksia tehokkuuspuuhun sijoitettuna. Vain 11 % laadituista ongelmakuvauksista 
johti toivottuun tulokseen, eli virheiden vähenemiseen sovelluksessa. Suurimmassa osassa 
ongelmakuvauksista muutosvoima jäi liian pieneksi: 35 ongelmaa päätettiin jättää 
korjaamatta. Näistä 22 oli ongelmia, joita käyttäjät eivät edes kohdanneet, mutta yhteensä 13 
niistä ainakin yksi käyttäjä kohtasi. 24 % ongelmista oli siis hukattuja mahdollisuuksia.  

Korjaamatta jätetyistä ongelmakuvauksista 40,7 % oli tuhlattuja resursseja – eli tässä viitataan 
siihen työhön, jota tehtiin etsittäessä arviointimenetelmällä ongelmia, joita sitten ei päätetty-
kään korjata. Onneksi ohjelmoija ei lähtenyt näitä muuttamaan. Hän olisi vain tuhlannut 
enemmän resursseja. Yhteensä muissa ei-toivotuissa vaihtoehdoissa tuhlattujen resurssien 
osuudeksi tulee 18,5 %, jos ei oteta huomioon viimeistä vaihtoehtoa 7. Suunnittelumuutoksen 
myötä lisää ongelmia aiheutettiin vaihtoehdossa 3 – yhteensä 3 uutta havaittua ongelmaa. 
Hyvä tulos on kuitenkin se, että resursseja eniten tuhlaava vaihtoehto 6 vältettiin kokonaan.  
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20.4.3. Tutkimusten ongelmia 
Menetelmien vertaaminen on vaikea tehtävä monestakin syystä. Ehkä kaikkein tärkein 
vertailujen tekemistä häiritsevä tekijä on standardoimattomat menetelmät, joilla käytettävyys-
tutkimusta tehdään. Menetelmistä on olemassa liian monia erilaisia variaatioita. On vaikeaa 
tehdä vertailuja ja varsinkin lukea niistä tehtyjä raportteja, kun jokaisessa tutkimuksessa on 
käytetty hieman erilaista versiota. Tällöin vertailuja ei voi vertailla keskenään. Jotta mene-
telmiä voitaisiin tehokkaasti vertailla, pitäisi ensin menetelmät itsessään saada standardoitua.  

Kohdassa 20.4.1 käsitellyssä tutkimuksessa käytettiin käytettävyystestiä toisena menetelmänä. 
Tässä tutkimuksessa käytettävyystestiin ajateltiin tarvittavan 20 testikäyttäjää, vaikka yleensä 
käytettävyystestiin riittää pienempikin testikäyttäjämäärä. He myös keräsivät kvantitatiivista 
tietoa testin aikana ja tekivät testin tuloksista tilastollisen analyysin. Myöskään tämä ei 
yleensä kuulu käytettävyystestiin. Tämä selkeästi huononsi käytettävyystestin asemaa tässä 
vertailussa, sillä tutkijat nimenomaan valittivat sitä, kuinka paljon resursseja tämä menetelmä 
vie. Tosin myöskään asiantuntija-arviota ei ollut tutkimuksessa käytetty niin kuin sitä yleensä 
käytetään.  

Menetelmien käyttäjätkin – käytettävyysarvionnin tekevät asiantuntijat – vaikuttavat merkit-
sevästi vertailututkimuksen tuloksiin. Esimerkiksi jos asiantuntija-arvioinnin tekee 5 asian-
tuntijaa, joista yksikään ei ole sovellusalueen asiantuntija, ovat tulokset varmasti erilaisia kuin 
jos arvioinnin tekee 5 sovellusalan asiantuntijaa. Arvioijan vaikutusta tuloksiin käsitellään 
paremmin raportin luvussa 19 (Perälä).  

Arvioijan vaikutuksen ongelma sisältyy kohdassa 20.4.2 käsiteltyyn tutkimukseen. Kyseisessä 
tutkimuksessa menetelmiä käyttivät opiskelijat, jotka eivät aikaisemmin olleet tutustuneet 
niihin. He opettelivat käyttämään menetelmää samalla kun arvioivat sovellusta kyseisen 
menetelmän avulla. Tulokset poikkeavat varmasti sellaisista tuloksista mitä kokeneemmat 
tutkijat saisivat menetelmiä käyttämällä.   

Ennustetut 
käytettävyys-
ongelmat 

Havaittu 

Ei havaittu 

Muutettu 

Ei muutettu 

Muutettu 

Ei muutettu 

Vähemmän ongelmia 

Samat ongelmat 

Enemmän ongelmia 

Samat ongelmat 

Enemmän ongelmia 

1 – Tehokas muutos 

2 – Tuhlattu resurssi 

3 – Lisää kuluja, 
heikentää laatua 

4 – Hukattu 
mahdollisuus 

5 – Tuhlattu resurssi 

6 – Lisää kuluja, 
heikentää laatua 

7 – Tuhlattu resurssi 

Esiintymis- 
ennuste 

Muutosvoima Suunnittelumuutoksen 
vaikutus 

54 

26 

28 

13 

13 /  24 % 

26 

22 / 40,7 % 

0 /  0 % 

6 /  11 % 

3 / 5,5 % 

4 /  7,5 % 

6 / 11 % 

Kuva 2: Tehokkuuspuu ja tutkimuksen tulokset. (John & Marks, 1997). 
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20.5. Tulosten vertailupohja 
Kuten edellä nähtiin, menetelmiä verrataan usein toisiinsa niiden avulla löydettyjen ongel-
mien lukumäärien avulla ja näin voidaan saada tietoa ainoastaan menetelmien keskinäisestä 
paremmuudesta. Joskus voidaan kuitenkin tarvita tietoa myös jonkin menetelmän absoluutti-
sesta suorituskyvystä. Standardiongelmajoukko on mahdollisimman täydellinen listaus tutki-
muksessa käytettävän sovelluksen käytettävyysongelmista. Se sisältää siis kaikki sovelluk-
sessa olemassa olevat todelliset ongelmat. Standardiongelmajoukko on erittäin tärkeä osa 
arviointimenetelmien vertailua. Sen löytäminen tai tuottaminen on vaikeaa. Hartsonin ja 
muiden (2003) mielestä standardiongelmajoukon löytämiseen on neljä erilaista menettely-
tapaa: 

 tunnettujen käytettävyysongelmien kylväminen,  
 laboratoriopohjainen käytettävyystutkimus,  
 asymptoottinen laboratoriopohjainen käytettävyystutkimus sekä   
 vertailtavilla menetelmillä löydettyjen ongelmien yhdistäminen.  

20.5.1. Käytettävyysongelmien kylväminen  
Tunnettujen käytettävyysongelmien kylväminen (seeding with usability problems) perustuu 
oletukseen, että käytössä on ohjelma, jossa ei ole käytettävyysongelmia. Tähän tutkijat 
lisäävät haluamansa käytettävyysongelmat. Hartsonin ja muiden (2003) mielestä tämä on yksi 
harvoista menettelytavoista, joiden avulla tutkijat tietävät kaikki käytettävyysongelmat, jotka 
esiintyvät ohjelmassa. Kuitenkin tämä pitää paikkansa vain jos oletetaan, ettei alkuperäisessä 
ohjelmassa ollut ongelmia ennen kylvämistä.  

Ongelmien kylvämisessä piilee vaara, että kun tutkija kylvää yhden ongelman tutkittavaan 
sovellukseen, tästä yhdestä ongelmasta tuleekin useita ongelmia testikäyttäjälle. Tutkija ei siis 
voi kuitenkaan olla aivan varma mitä ongelmia aiheutuu kylvetystä ongelmasta. Esimerkiksi 
linkin nimen muuttaminen toiseksi voi vaikuttaa koko sovelluksen käytettävyyteen ennalta 
arvaamattomalla tavalla. Käyttäjät eivät tyypillisesti arvioi linkkien nimiä irrallaan toisistaan, 
vaan osana koko sovellusta. Jos yksi linkki on nimetty toisin, voi käyttäjä joutua ihan uusille 
teille ja törmätä aivan uusiin ongelmiin yhden ongelman kylvämisen seurauksena.  

Osa arviointimenetelmien tutkijoista vierastaa käytettävyysongelmien kylvämistä. Arviointi-
menetelmien tutkimuksen tulos saattaa riippua liikaa tutkijan taidosta kylvää aidonkaltaisia 
ongelmia. Vaikka ongelmat lisäävä tutkija olisikin kokenut, niin asetellut ongelmat eivät 
kuitenkaan korvaa oikeiden ongelmien vaihtelevuutta, yllätyksellisyyttä ja todellisuutta. 
(Hartson et al., 2003) 

20.5.2. Laboratoriopohjainen käytettävyystestaus  
Standardiongelmajoukon muodostukseen käytetään kaikkein eniten laboratoriopohjaista 
käytettävyystestausta (laboratory-based usability testing). Testit vievät paljon resursseja ja 
niillä on myös muita heikkouksia. Esimerkiksi tehtävien valinta vaikuttaa suuresti siihen, 
mitkä ongelmat nousevat testeissä esille (Koskinen, luku 13). Myös laboratorioympäristö 
saattaa vaikuttaa testikäyttäjiin. Testeistä saadaan tulokseksi joukko ongelmia, jotka 
testihenkilöt kohtasivat.  

Laboratoriotestienkin havainnoista joudutaan joskus miettimään, ovatko ne todellisia 
ongelmia, vaikka ne ovat tulleet esille testeissä. Tässä voidaan ottaa avuksi asiantuntija-arvio. 
Näin voidaan rajata pois osa ongelmista, joiden ei ajatella olevan todellisia, käyttäjän oikeassa 
käyttökontekstissa kohtaamia ongelmia. Tämä parantaa standardiongelmajoukon tarkkuutta ja 
laatua. (Hartson et al., 2003) 
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20.5.3. Asymptoottinen laboratoriopohjainen käytettävyystutkimus  
Käytettävyystesteihin osallistuvien henkilöiden määrä tulee ongelmaksi myös standardi-
ongelmajoukkoa kootessa. Monien testien tekeminen vie paljon resursseja ja tulee kalliiksi. 
Lopullinen löydettyjen ongelmien määrä on pääteltävissä asymptoottisesti, kun testeissä 
käyneiden käyttäjien määrä kasvaa. Asymptootilla tarkoitetaan siis suoraa, jota ongelmien 
määrä jatkuvasti lähestyy, kun käyttäjien määrä kasvaa. Asymptootin tasoa voidaan pitää 
hyvänä arviona ongelmien kokonaismäärästä. Sillä pyritään siis ennustamaan lopullista 
ongelmien määrää, kun testikäyttäjiä ei ole tarpeeksi. (Hartson et al., 2003) 

20.5.4. Yhdistetty käytettävyysongelmien joukko  
Yhdistetty käytettävyysongelmien joukko tarkoittaa eri menetelmien havaintojen 
yhdistämistä. Standardiongelmajoukkoon otetaan kaikki ongelmat, jotka löydetään, kun 
sovelletaan verrattavia arviointimenetelmiä toisistaan riippumatta. Tämän menettelytavan 
hyvä puoli on siinä, ettei tarvita erikseen resursseja standardijoukon etsimiseen. Kun tutki-
musta tehdään tällä tavalla, ei voida kuitenkaan sanoa mitään arviointimenetelmien pätevyy-
destä, eli siitä kuinka tehokkaasti menetelmä löytää todellisia virheitä. (Hartson et al., 2003) 

20.6. Arviointimenetelmien tarkka vertailu 
Seuraavaksi esitellään tapa, jolla menetelmien vertailuun voitaisiin tuoda standardoituja piir-
teitä. Tässä keskitytään vain formatiivisten arviointimenetelmien vertailuun. Tutkijat perus-
televat valintaa sillä, että suuri osa menetelmistä pyrkii nimenomaan tuotekehitysprosessin 
aikana löytämään suunnitteluvirheitä, jotta niitä voitaisiin sitten korjata (Hartson et al., 2003).  

Tarkastellaan ensin arviointimenetelmien vertailua isossa mittakaavassa. Kuvassa 3 esitetään 
Hartsonin ja muiden (2003) julkaiseman käsitekaavion mukaelma. Tähän versioon käsite-
kaaviosta on lisätty muutamia reaalisen kriteerin käyttömetodeja. Myös kaavion lukemista on 
yritetty helpottaa antamalla enemmän tietoa prosessin kulusta. 

Ensimmäisenä vaiheena, kun halutaan verrata arviointimenetelmiä, pitää päättää, mikä on 
pääkriteeri (ultimate criterion), jonka suhteen menetelmiä halutaan verrata. Pääkriteerin 
pitäisi vastata toiminnan päämäärää. (Hartson et al., 2003) Pääkriteerinä voisi olla esimerkiksi 
”kyky parantaa sovellusta mahdollisimman nopeasti” tai ”kyky saada aikaa mahdollisimman 
ongelmattomia sovelluksia”. 

Koska tällainen pääkriteeri on vielä liian yleisellä tasolla, jotta arviointimenetelmiä voitaisiin 
oikeasti verrata sen suhteen, pitää kehittää pääkriteeriä kuvaava reaalinen kriteeri (actual 
criterion). Reaalisen kriteerin pitää olla niin muotoiltu, että sen avulla arviointimenetelmiä 
voi verrata. (Hartson et al., 2003) Esimerkkinä voitaisiin etsiä reaalisia kriteereitä edellisen 
esimerkin pääkriteerille, joka koski kykyä saada aikaa mahdollisimman ongelmaton sovellus. 
Reaalinen kriteeri voi olla esimerkiksi, että ”arviointimenetelmä löytää kaikki ongelmat, joita 
sovelluksessa on”. Tämän tasoisen kriteerin avulla voimme jo verrata menetelmiä toisiinsa.  

Yleensä arviointimenetelmiä vertaillessa tarvitaan tietoa kaikkien ongelmien määrästä 
sovelluksessa. Tätä joukkoa kutsutaan standardiongelmajoukoksi. Standardiongelmajoukko 
toimii siis yleensä pohja-asteikkona arviointimenetelmiä vertailtaessa. (Hartson et al., 2003) 

Seuraavaksi pitää selvittää pohja-asteikko, jota vasten arvioidaan verrattavia arviointimenetel-
miä. Esimerkissä arviointimenetelmiä on tarkoitus verrata sen mukaan, löytävätkö ne kaikki 
ongelmat sovelluksesta. Pohja-asteikolla tarkoitetaan tässä esimerkissä niitä kaikkia ongelmia, 
joita sovelluksessa on. Oletetaan, että sovelluksessa on kaiken kaikkiaan 20 ongelmaa ja 
vertailtava arviointimenetelmä löytää 5 niistä eli 25 % ongelmista. Tässä tapauksessa 20 
ongelmaa on siis pohja-asteikko, jota vasten arviointimenetelmien tuloksia vertaillaan.  

 

 



 

326  Katri Kosonen 

 
Kuva 3: Käsitekartta käytettävyysmenetelmien vertailulle. Muokattu ja käännetty suomeksi (Hartson et al., 2003). 

Pohja-asteikko selvitetään käyttämällä jotakin menettelytapaa. Vaihtoehtoja menettelytavoiksi 
esiteltiin kohdassa 20.5. Esimerkkinä menettelytavasta voidaan mainita laboratoriopohjainen 
käytettävyystestaus, jolla esimerkkitapauksessamme yritetään selvittää kaikki sovelluksessa 
olevat ongelmat. 

Jotta vertailu etenee, pitää selvittää reaalisen kriteerin arvo tekemällä käytettävyysarvio 
jokaisen vertailtavana olevan arviointimenetelmän avulla. Esimerkissä reaalisen kriteerin arvo 
on löydettyjen ongelmien lukumäärä. Tuloksia, jotka saatiin menetelmien soveltamisesta, 
verrataan pohja-asteikkoon.  

Gray ja Salzman (1998) kiinnittivät huomion useamman kriteerin tarpeellisuuteen. Jos tutkijat 
vertaavat arviointimenetelmiä vain yhden reaalisen kriteerin perusteella, se voi johtaa pää-
kriteerin merkittävään puutteellisuuteen. Yksi reaalinen kriteeri ei välttämättä kuvaakaan pää-
kriteeriä tarpeeksi tarkasti, vaan tarvitaan useampia reaalisia kriteereitä. Tutkijoiden tulisikin 
pyrkiä ottamaan huomioon useampia kriteereitä kuin yksi, mutta kaikkia ei tietenkään voi 
ottaa huomioon. Riippuu suuresti pääkriteeristä, mitkä reaaliset kriteerit tulisi ottaa huomioon.  

20.7. Arviointikriteerejä 
Yleisimmin käytetyt reaaliset kriteerit arviointimenetelmien arvioimiseen ovat: 

 Kattavuus (Thoroughness): Menetelmän pitäisi löytää mahdollisimman monta sovelluk-
sen ongelmista. 

 Pätevyys (Validity): Menetelmän pitäisi löytää ainoastaan oikeita vastauksia, eli 
ainoastaan todellisia käytettävyysongelmia.  

 Toistettavuus/Luotettavuus/Käyttövarmuu s (Reliability): Menetelmän pitäisi toimia 
samalla tavalla ja antaa samanlaisia tuloksia käyttökerrasta riippumatta. 

Hartson ja muut (2003) ovat ottaneet käyttöönsä vielä muutaman muunkin kriteerin: 
 Hyödyllisyys (Effectiveness): Tämä kriteeri yhdistää kattavuuden ja pätevyyden niin että 

havaitaan mahdollisimman paljon käyttäjälle vaikeita ongelmia. 
 Kustannustehokkuus  (Cost effectiveness): Menetelmän kannattaisi saada mahdollisim-

man hyvät tulokset mahdollisimman vähillä resursseilla.  

Pääkriteeri 

Reaaliset kriteerit 

Muu  
menettelytapa ...

kuvaa 

Vertailtava 
Arviointi-

menetelmä A 

Vertailtava 
Arviointi-

menetelmä B 

Valitaan menettelytapa, jolla selvitetään 
standardiongelmajoukko. 

Pohja-asteikko luodaan 
reaalisen kriteerin pohjalta 
käyttämällä valittua 
menettelytapaa.  

Kohdesovellus, jota arvioidaan eri menetelmillä,  
jotta arviointimenetelmiä voidaan verrata. 
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Tulos A Tulos B 
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Seuraavassa käsitellään näistä kolmea: kattavuutta, pätevyyttä ja hyödyllisyyttä. 

20.7.1. Kattavuus 
Kattavuus tarkoittaa sitä, että menetelmä löytää mahdollisimman suuren osan sovelluksessa 
esiintyvistä ongelmista. Kattavuus on yksi houkuttelevimmista kriteereistä. Totta kai halutaan, 
että arviointimenetelmä löytäisi niin monta ongelmaa kuin on mahdollista. Hartsonin ja 
muiden (2003) mukaan Sears (1997) määritteli kattavuuden arviointimenetelmän löytämien 
ongelmien osuudeksi todellisista sovelluksessa olevista ongelmista, kuten kaavassa (1).   

määräongelmien n todellisteolevien  Olemassa
määräongelmien n todellisten Löydettyje

Kattavuus =  

Jos esimerkiksi tutkittu arviointimenetelmä löysi 10 ongelmaa 20 todellisesta olemassa ole-
vasta ongelmasta, voidaan kattavuuden sanoa olevan 10/20=0,5. Kattavuuskriteeri voi saada 
siis arvoja 0 ja 1 väliltä. Ne arviointimenetelmät, joilla kattavuus on pieni, eli kattavuusarvo 
lähentelee nollaa, eivät löydä läheskään kaikkia käytettävyysongelmia, joita tutkimuksen 
kohteena olevassa sovelluksessa on todettu. 

Aina ei kuitenkaan riitä se, että saadaan tietää kuinka suuren osan ongelmista arviointi-
menetelmä löytää. Voi olla tärkeämpää, että menetelmä löytää varmasti vakavimmat 
ongelmat ja sen lisäksi mielellään muita ongelmia. Kattavuutta voidaan muokata hieman 
siten, että painotetaan kattavuutta ongelmien vakavuudella. 

)ongelman  todellineoleva lemassaVakavuus(O
)ongelmaodellinen Löydetty tVakavuus(kattavuus Painotettu

i

i

∑
∑=  

Kaavassa (2) Vakavuus(i) tarkoittaa käytettävyysongelman i vakavuutta. Painotettu katta-
vuuden laskutapa antaa enemmän pisteitä sellaisille arviointimenetelmille, jotka löytävät 
vakavampia virheitä, ja jättää vähemmille pisteille vähemmän tärkeitä ongelmia löytävät 
menetelmät. 

Toisaalta, jos ollaan erittäin tarkkoja vakavien ongelmien löytymisestä, saatetaan tarvita vielä 
erilainen tapa tarkastella kattavuutta. Joillekin tutkijoille voi olla hyödyllisempää tarkastella 
kattavuutta eri vakavuusasteilla erikseen, esimerkiksi kaavan (3) avulla. 

 vasolla vakavuustmääräongelmien dellisten olevien to Olemassa
 vasolla vakavuustmääräongelmien ten n todellisLöydettyjev)Kattavuus( =  

Käytännön tuotekehityksessä ollaan kiinnostuneempia vakavimmista ongelmista ja jätetään 
pienemmät ongelmat vähemmälle huomiolle. Tuotekehityksessä voidaan olla kiinnostuneita 
myös arviointimenetelmän löytämien ongelmien vakavuuskeskiarvosta.  

määräongelmien ten n todellislöydettyje äenetelmällArviointim
)ongelmaodellinen Löydetty tVakavuus(etelmä)viointimenskiarvo(arVakavuuske i∑=

Kaavan (4) lukua voitaisiin verrata toisista arviointimenetelmistä saatuihin vastaaviin lukuihin 
tai kaikista sovelluksessa olemassa olevista ongelmista laskettuun vakavuuskeskiarvoon.. 

määräongelmien dellisten olevien to Olemassa
)ongelma todellinen oleva lemassaVakavuus(Oikki)skiarvo(kaVakavuuske i∑=  

Myös kaava (5) antaa korkeita arvoja sellaisille arviointimenetelmille, jotka löytävät kaikkein 
vakavimpia ongelmia, vaikka nämä menetelmät eivät saisikaan hyviä pisteitä kokonais-
kattavuudesta. 

Pitää kuitenkin huomata, että ongelmilla voi olla erilaisia vakavuusasteita eri ihmisille. Toiset 
saattavat kokea jonkin ongelman ylitsepääsemättömänä, eivätkä pysty jatkamaan tehtäväänsä, 
kun toisille saman ongelman ohittaminen ja työn jatkaminen voi olla helppo juttu. Ongelmista 
johtuvien seurauksien vakavuus tälle kyseiselle käyttäjälle riippuu hänen taidoistaan ja 
taustoistaan. Kokeneempi käyttäjä luultavasti selviää helpommin ongelmien aiheuttamista 
seurauksista. Jos käytetään menetelmää, jossa testikäyttäjiä ei tavoiteta, vakavuuden arviointi 
perustuu vain arvioijan käsityksiin; tätä tarkastellaan enemmän luvussa 19 (Perälä). 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
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20.7.2. Pätevyys  
Pätevyys tarkoittaa tässä sitä, kuinka hyvin menetelmä tekee sen, mitä sen on tarkoitus tehdä. 
Arviointimenetelmien vertailussa sen voisi muotoilla esimerkiksi, kuinka hyvin menetelmä 
löytää todelliset ongelmat. Hartsonin ja muiden (2003) mukaan Sears (1997) määritteli 
pätevyyden kaavan (6) avulla. 

ongelmiksi määriteltyon  jotka määrä,Kohtien 
määräongelmien ten n todellisLöydettyjePätevyys =  

Pätevyys ja kattavuus voidaan laskea samoista tiedoista. Näiden laskemiseksi tarvitaan tieto 
kaikista todellisista ongelmista, jotka esiintyvät standardiongelmajoukossa. Esimerkiksi: 
arviointimenetelmä löysi 20 ongelmaa ja standardiongelmajoukossa on 15 todellista, olemassa 
olevaa ongelmaa. Todellisista ongelmista menetelmällä löydettiin ainoastaan viisi. 
Menetelmän pätevyys saisi arvon 5/20=0,25. Kattavuus saisi tässä esimerkissä arvon 
5/15=0,33. Arviointimenetelmät, jotka saavat pieniä arvoja pätevyydestä, löytävät paljon 
kohtia, jotka eivät ole todellisia ongelmia. Tämä taas tuhlaa tutkijoiden ja kehittäjien aikaa, 
jos aletaan korjata sellaisia kohtia, jotka eivät oikeasti ole ongelmia tai joihin käyttäjät eivät 
ikinä törmää. 

20.7.3. Hyödyllisyys  
Hyödyllisyyskriteeri on Hartsonin ja muiden (2003) kehittämä. Heidän mielestään kattavuus 
tai pätevyys ei yksinään ole tarpeeksi tehokkaita kriteereitä, joilla arviointimenetelmiä 
voitaisiin vertailla. He yhdistivät nämä kaksi kriteeriä ja muodostivat niistä kriteerin 
hyödyllisyys. Yksinkertaisimmillaan kriteeri saadaan muotoon: 

PätevyysKattavuusysHyödyllisy ×=  

Hyödyllisyyden arvot vaihtelevat välillä nollasta yhteen, kuten kattavuuden ja pätevyyden 
arvot. Jos jompikumpi, kattavuus tai pätevyys, on heikko, saa myös hyödyllisyys heikon 
arvon. Jotta siis saadaan hyvä arvo hyödyllisyydelle, pitää molempien ominaisuuksien olla 
kunnossa. 

Myös tässä kriteerissä voidaan painottaa sen eri osia. Joskus halutaan painottaa hieman 
enemmän esimerkiksi kattavuutta kuin pätevyyttä. Usein tutkijat hyväksyvät sen, että he 
käyvät läpi mieluummin hieman useampia ongelmia, joita käyttäjät eivät välttämättä edes 
kohtaa, kunhan kattavuus saa tarpeeksi hyvän arvon.  

Määrälliset ongelmien vertailut ovat hankalia ainakin sen vuoksi, että ongelmakuvaukset eivät 
ole yhteismitallisia, vakavuuden arviointi tapahtuu useimmiten asiantuntijavoimin 
perustamatta arviota todellisen käyttäjän havainnoinnille, ja standardiongelmajoukkoa ei 
tunneta. 

20.8. Lopuksi 
Käytettävyystutkimusmenetelmiä voidaan vertailla moneen eri tarkoitukseen. Yksi haluaa 
selvittää, mikä menetelmä olisi paras niillä resursseilla, mitä kulloinkin on käytettävissä. 
Toinen pitää tärkeämpänä, että menetelmä on nopea. Kolmas pitää menetelmän tehokkuutta 
tuotekehitysprosessissa tärkeimpänä. Vertailututkimuksia löytyy monenlaisia. Tämä onkin 
yksi vertailututkimusten vaikeuksista. Tutkimusten lukeminen on hankalaa, kun tutkijat 
käyttävät erilaisia kriteerejä, tutkivat eri variaatioita käytettävyystutkimusmenetelmistä ja 
suorittavat vertailunsa eri lailla. Tutkimusalueelta puuttuvat standardit. 

Helpoin tapa vertailla menetelmiä on ajatella menetelmiä terveellä järjellä ja luokitella niitä 
sen mukaan, mitä kukin menetelmä vaatii ajalta, resursseilta ja sovelluksen tuotantovaiheelta. 
Jos ei ole väliä, löytääkö menetelmä esimerkiksi 50 % vai 55 % ongelmista, ei välttämättä 
tarvita suuria vertailututkimuksia. Tällaisilla käytännön toimintatavoilla voidaan päätellä, 
milloin mitäkin menetelmää mahdollisesti kannattaisi käyttää. 

(6) 

(7) 
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Myös tuotekehityksessä toimivat ammattilaiset ovat hyviä henkilöitä vertailemaan eri mene-
telmiä, koska nämä henkilöt ovat todennäköisesti käyttäneet eri menetelmiä melko laajasti. 
Heitä pyydettiin mainitsemaan eniten käyttämiään menetelmiä. Tuloksena saatiin iteratiivinen 
suunnittelu, käytettävyystestaus, tehtäväanalyysi, epämuodollinen asiantuntija-arvio ja kenttä-
tutkimukset. Näitä menetelmiä käytetään tuotekehityksessä, koska niillä ajatellaan olevan 
eniten vaikutusta tuotekehitys prosessiin. 

Jos käytettävyystutkimuksen menetelmiä halutaan verrata oikein tarkasti, niin että saadaan 
selville, mikä menetelmistä löytää suurimman osan virheistä tai löytää ne oikeasti käyttäjiä 
häiritsevät virheet, täytyy suorittaa paljon tarkempia tutkimuksia. Myöskään tällaisilla tutki-
muksilla ei ole standardeja, joiden mukaan menetelmiä tulisi vertailla. Hartson ja muut (2003) 
esittelivät tutkimustavan, jota heidän mielestään tulisi käyttää menetelmävertailussa. He 
esittelivät joukon kriteerejä, joista tässä luvussa esiteltiin kolme: kattavuus, pätevyys ja 
hyödyllisyys. Kukin näistä kriteereistä on helppo havaita tärkeäksi tuotekehityksen kannalta, 
jossa pitää nimenomaan pyrkiä löytämään mahdollisimman suuri osa niistä oikeista käyttäjiä 
häiritsevistä ongelmista. Näin sovelluksen kanssa ei tehdä turhaa työtä ja resursseja säästyy.  

Jotta menetelmien tehokkuutta voidaan arvioida tietyn sovelluksen yhteydessä, pitää vertail-
lusta sovelluksesta selvittää sen standardiongelmajoukko. Millään menettelytavalla ei kuiten-
kaan saada määritettyä standardiongelmajoukkoa niin hyvin, että tulokset vastaisivat täysin 
todellisuutta.  

Käytettävyystutkimuksen menetelmien vertailu on melko tuore tutkimusalue, eikä yleisesti 
hyväksyttyjä, luotettavia ja tehokkaita vertailutapoja menetelmäkehityksen tueksi ole vielä 
kehitetty. Toivottavasti tulevaisuudessa saadaan standardoituja käytettävyystutkimusmene-
telmiä, joita voitaisiin tutkia ja vertailla standardoiduilla menetelmillä ja kriteereillä. Toisaalta 
menetelmien vertailu on inhimillistä toimintaa, joten inhimilliset erot vertailussa ja 
tutkimuksessa näkyvät aina. Jos vertailua saataisiin yhtenäistettyä, voitaisiin oppia lisää 
erilaisista käytettävyysmenetelmistä ja oppia, milloin kutakin niistä tulisi käyttää. Jos opitaan 
tuntemaan nykyisten menetelmien hyvät puolet ja heikkoudet tarpeeksi hyvin, voidaan 
tulevaisuudessa ehkä myös osata kehittää yhä parempia käytettävyyden tutkimusmenetelmiä. 
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21Käytettävyys-
tutkimuksen etiikka 

Daniel Koskinen 

Käytettävyyden tutkijoiden, kuten muidenkin alojen ammattilaisten, on noudatettava 
työssään tiettyjä eettisiä periaatteita. Käytettävyystutkimuksen alalla omia eettisiä 
ohjeita ei kuitenkaan ole, mutta muiden alojen, kuten tietotekniikan ammattilaisten ja 
psykologien, eettiset ohjeet tukevat käytettävyyden tutkijaa eettisten ongelmien ratkai-
semisessa. Käytettävyystutkimusta tulisi tehdä siten, että erilaisiin arviointi- ja  testi-
menetelmiä käyttäviin tutkimuksiin osallistuvien oikeuksia kunnioitetaan, luottamuk-
sellisuus eri osapuolten välillä säilyy ja muun muassa tekijänoikeuksia kunnioitetaan. 
Käytettävyystutkimukseen osallistuvan henkilön on ymmärrettävä, mitä osallistu-
minen merkitsee. Kaikesta käyttäjän toimintaa tallentavasta teknologiasta, kuten 
videoista pitää myös informoida käyttäjää etukäteen, kuten myös siitä, mihin tutki-
mustuloksia tullaan käyttämään. Erityisryhmien, kuten lasten ja kehitysvammaisten, 
kohdalla on eettiset kysymykset otettava huomioon tavallista huolellisemmin.  

21  

21.1. Johdanto 
Etiikka tulee kreikan kielen sanasta ethos, ja sillä tarkoitetaan tutkimusta tai teoriaa siitä, mikä 
on hyvää. Tieteen etiikassa on kyse niiden menettelytapojen pohtimisesta, jotka koetaan 
hyviksi. Tämä raportti keskittyy kokonaisuutena siihen, millaisia erilaiset käytettävyystutki-
muksen menetelmät ovat ja miten hyvin eri menetelmät soveltuvat eri tyyppisten ongelmien 
löytämiseen tutkittavista järjestelmistä. Eri tutkimusmenetelmien hallitseminen on tärkeää, 
mutta on myös erittäin olennaista tiedostaa niiden käyttöön liittyvät eettiset näkökohdat.  

Pohdittaessa käytettävyystutkijan ammattietiikkaa on syytä ensin vastata kysymykseen, 
voidaanko informaatioteknologian alaa (IT-alaa), ja tarkemmin käytettävyystutkijoita, pitää 
ylipäänsä ammattikuntana. Jos niin ei ole, ei voida myöskään puhua erityisistä, tavallisista 
ihmisistä poikkeavista moraalisista vaatimuksista. Friedmanin ja Kahnin (2003) mukaan IT-
alan työntekijöitä voidaan pitää ammattikuntana, koska he ovat yleensä korkeasti koulutettuja 
ja he tarjoavat tietynlaista palvelua yhteiskunnalle. IT-ala on hyvin laaja, eikä siitä voida 
puhua ammattikuntana samassa mielessä kuin vaikkapa lääkäreistä tai asianajajista, joiden 
koulutus on selkeästi yhtenäisempää. Vaikka käytettävyystutkijoiden joukko on tarkemmin 
rajattu ammattikunta kuin tietotekniikan ammattilaiset yleensä, koostuu sekin hyvin eri lähtö-
kohdat ja koulutustaustan omaavista ihmisistä. 

Jos hyväksytään, että käytettävyystutkijat ovat oma ammattikuntansa, jolla on noudatettava-
naan tiettyjä eettisiä periaatteita, on nämä periaatteet määriteltävä jotenkin. Tässä luvussa 
käsitellään muutamia tärkeimmistä periaatteista sekä esimerkkien että ohjeiden avulla. 
Luvussa keskitytään lähinnä ammattietiikkaan, tutkimuksen etiikkaan, luottamuksellisuuteen 
ja testikäyttäjien hyvinvointiin liittyviin eettisiin kysymyksiin. Nämä kysymykset ovat niitä, 
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joihin käytettävyystutkimuksen parissa työskentelevä henkilö joutuu todennäköisemmin 
ottamaan kantaa käytännön työssään. 

21.2. Eettiset säännöstöt 
Työskennellessään ihmisten parissa käytettävyystutkija kohtaa monia eettisiä ongelmia. 
Monet ammattikunnat ovat muodostaneet jonkinlaiset eettiset ohjesäännöt jäsentensä nouda-
tettavaksi. Nämä säännöstöt korostavat pääasiassa jäsentensä sosiaalistamista tai sivistämistä 
pikemmin kuin sääntöjen pakollista noudattamista. Vaikka sääntöjen noudattaminen ei välttä-
mättä olisikaan pakollista, ne selventävät ammattilaisten vastuuta yhteiskunnalle. Merkittävin 
eettisten säännöstöjen funktio on kuitenkin niiden antama tuki yksilön päätöksenteolle. 
Lisäksi säännöstön olemassaololla ammattikunta voi osoittaa ulkopuoliselle yhteiskunnalle 
olevansa kykenevä itsesäätelyyn. (Anderson et al., 1993) 

IT-alan ammattilaisilla on useita eettisiä säännöstöjä, joista yksi merkittävimmistä on 
Association for Computing Machineryn ”ACM Code of Ethics and Professional Conduct” 
(ACM, 2000). Se sisältää seuraavat kahdeksan yleistä ohjetta, joiden tarkoituksena on tukea 
yksityiskohtaisempia sääntöjä.  ACM:n jäsenenä minä... 

1. Myötävaikutan yhteiskunnan ja ihmisten hyvinvointiin. 

2. Vältän aiheuttamasta vahinkoa muille ihmisille. 

3. Olen rehellinen ja luotettava. 

4. Toimin oikeudenmukaisesti enkä harjoita syrjintää. 

5. Kunnioitan omistusoikeuksia mukaan lukien tekijänoikeuksia ja patentteja. 

6. Kunnioitan immateriaalioikeuksia1. 

7. Kunnioitan ihmisten yksityisyyttä. 

8. Täytän salassapitovelvollisuuteni. 

Näiden lisäksi säännöstössä on tarkempia, ammatinharjoittamiseen liittyviä ohjeita ja kutakin 
sääntöä kohden on tarkempi selitysteksti.2 

Myös suomalaisella Tietotekniikan liitolla on oma eettinen ohjeistonsa (Tietotekniikan liitto, 
2002), jossa otetaan ACM:n ohjeistoa yleisemmällä tasolla kantaa tietotekniikan ammatti-
etiikkaan. Vaikka ACM:n ja Tietotekniikan liiton ohjeistot sisältävät paljon hyviä ohjenuoria 
eettiseen ammatinharjoittamiseen, ovat ohjeistot sellaisenaan liian yleisiä käytettävyyden 
tutkijoiden käyttöön. Suuri osa käytettävyystutkijan kohtaamista eettisistä ongelmatilanteista 
voidaan toki ratkaista IT-alan ammattilaisille suunnattujen ohjeistusten avulla, mutta kun 
tutkimukseen osallistuu ihminen, joutuu käytettävyystutkija pohtimaan uusia eettisiä kysy-
myksiä (Friedman & Kahn, 2003).  

Käytettävyyden tutkimus on suhteellisen uusi ala, mutta joidenkin vakiintuneempien alojen 
eettisistä ohjeistuksista voidaan ottaa opiksi pohdittaessa käytettävyyden tutkimukseen 
liittyviä eettisiä kysymyksiä. Käytettävyyden tutkimisessa on keskeistä, että tutkimukseen 
osallistuu oikea käyttäjä ja siksi yhteiskuntatieteistä, kuten psykologiasta ja psykologien eetti-
sistä säännöistä (APA, American Psychological Association, 2002) voidaan ottaa oppia. 
Erityisesti APA:n ohjeiston videointia ja käyttäjän tietoista suostumustakoskevat ohjeet on 
hyvä pitää mielessä käytettävyystutkimuksessakin.  

                                                      
1 Immateriaalioikeuksilla tarkoitetaan tässä erityisesti kaikkia aineettomia oikeuksia ja 
tekijänoikeuksia, myös sellaisia, joita ei ole erikseen esimerkiksi patentilla suojattu. 
2 Koko säännöstö on luettavissa osoitteessa http://www.acm.org/constitution/code.html. 
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21.3. Eettiset periaatteet käytettävyystutkimuksessa 
Tämän raportin muissa luvuissa kerrotaan, miten tutkijan tulisi eri menetelmiä käyttäessään 
toimia osallistujien kanssa lähinnä tulosten objektiivisuuden turvaamisen kannalta. Käytettä-
vyystestissä (luku 13, Koskinen) on esimerkiksi keskeistä, ettei tutkija puutu tarpeettomasti 
käyttäjän toimiin – eihän todellisessakaan käyttötilanteessa vastaavaa apua olisi saatavilla. 
Toisaalta kotona tietokonetta käyttäessään käyttäjällä ei ole muita ihmisiä tarkkailemassa 
hänen toimiaan, puhumattakaan videoinnista. Tarkkailu ja videointi voivat hermostuttaa 
käyttäjää ja tämä saattaa tuntea itsensä ahdistuneeksi toimiessaan tiukan tarkkailun alla. 

Lukijan motivoimiseksi esitellään ensin joitakin esimerkkejä tilanteista, joissa eettisiä ongel-
mia voi kohdata. Toisessa alakohdassa käydään läpi osallistujien kohteluun liittyviä ohjeita, 
jonka jälkeen käsitellään omissa alakohdissaan tietoista suostumusta sekä organisaation 
sisäisten käyttäjien käyttämistä tutkimuksissa.  

21.3.1. Esimerkkejä 
Alla olevien esimerkkien tarkoitus on pääasiassa herättää kysymyksiä – eettisiin ongelmiin on 
harvoin yksiselitteistä vastausta. Tässä ja sitä seuraavissa kohdissa pyritään kuitenkin anta-
maan joitakin ohjeita alla olevien tilanteidenkin tyyppisiin ongelmiin. 

Seuraavista esimerkeistä ensimmäinen on suomennettu Burmeisterin (2000a) alkuperäisestä 
esimerkistä, ja muut artikkelista ”Ethics, Lies and Videotape” (Mackay, 1995) . 

• Yrityksen työntekijät testikäyttäjinä. Yrityksen sisäinen käytettävyystiimi halusi tehdä 
käytettävyystestin www-sivusta käyttäen testikäyttäjinä osin yrityksen omaa henkilö-
kuntaa, osin yrityksen ulkopuolisia henkilöitä. Tässä tilanteessa tuli esiin eettinen 
ongelma: tulisiko käyttäjän suostumus hankkia samalla tavoin sekä sisäisiltä että 
ulkopuolisilta käyttäjiltä? Osa ryhmästä oli sitä mieltä, että yrityksen työntekijöiden 
työsopimus on riittävä velvoite testiin osallistumiselle, erillistä suostumusta ei siis 
tarvittaisi. Toisten mielestä suostumus tulisi hankkia siksi, että käyttäjät ymmärtävät 
miksi heidät on testiin pyydetty, mitä testissä tulee tapahtumaan, mitä tietoa kerätään, 
ja miten tietoja käytetään. Edellisten kohtien lisäksi käyttäjille tulee yleisten peri-
aatteiden mukaan kertoa, että heillä on oikeus keskeyttää testiin osallistuminen 
milloin tahansa. Ottaen huomioon, että yritys on maksanut käytettävyystestien järjes-
tämisestä ja että työntekijät saavat palkkaa yritykseltä, onko työntekijällä todella 
vapaus poistua?  

• Huumoria käyttäjän kustannuksella. Käytettävyystutkija haluaa pitää viihdyttävän 
esityksen käytettävyysalan konferenssissa. Hän etsii käytettävyystestien videoarkis-
tostaan muutaman hauskan pätkän, jossa käyttäjä tekee jotakin odottamatonta. Hän 
käyttää näitä videopätkiä höystääkseen esitystään huumorilla. Onko käyttäjistä tehty-
jen videoiden käyttäminen ”piilokameramaisesti” hyväksyttävää, kun tutkimustarkoi-
tuksia varten tallennetut videot muuttuvat viihteeksi käyttäjien kustannuksella? Onko 
ammattilaisen, joka muuten työssään puolustaa käyttäjien etuja, sopivaa toimia näin?  

• Tulosten painottaminen. Erään yrityksen tuotteita testaava käytettävyystutkija videoi 
jokaisen käytettävyystutkimuksen ja analysoi huolellisesti missä käyttäjät tekevät 
virheitä ja mikä on virheiden syynä. Tutkijaa ärsyttää erityisesti yksi tietty ominaisuus 
testatussa tuotteessa ja hän haluaa suostutella ohjelmiston kehittäjät tekemään tietyn-
laisen muutoksen kyseiseen ominaisuuteen. Tukena hän käyttää videonpätkää, jossa 
käyttäjällä on vaikeuksia nimenomaan kyseisen ominaisuuden kanssa. Hän jättää 
näyttämättä videomateriaalia, jossa käyttäjillä ei ole ongelmia tämän ominaisuuden 
kanssa. Käyttääkö tutkija tässä eettisesti väärällä tavalla hyväkseen ihmisten taipu-
musta pitää videota objektiivisena saadakseen tahtonsa läpi? 

• Sopimaton uudelleenkäyttö. Erään yrityksen tuotepäällikkö mainostaa konferenssissa 
tuotettaan näyttämällä videoita joistakin käytettävyystesteistä osoittaakseen, miten 
hyvin tuotteen käyttöliittymä toimii. Kysyttäessä, onko hänellä testiin osallistujilta 
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hankittu lupa videoiden esittämiseen, hän toteaa yllättyneenä, ettei tullut sitä ajatel-
leeksi. Koska videoilla esiintyvät henkilöt ovat yrityksen omia työntekijöitä, hän 
arvelee olevansa lain kannalta turvassa. Onko hänellä silti eettiseltä kannalta 
velvollisuus pyytää osallistujien lupaa, vaikka siihen ei lain kannalta olisi tarvetta? 
Milloin lupa tulisi pyytää – ennen videointia, videoinnin jälkeen vai ennen jokaista 
mahdollista tilannetta, jossa videotallennetta käytetään?  

21.3.2. Osallistujien kohtelu 
Käytettävyystutkimuksessa tutkitaan yleensä tuotetta ja tuotteen käyttöä – ei käyttäjää itseään. 
Vaikka tämä tehtäisiin selväksi, tutkimukseen osallistujalla voi kuitenkin olla huomattaviakin 
suorituspaineita. Osallistujille tulee väistämättä eteen ainakin joitakin ongelmia järjestelmän 
käytössä ja testattavan järjestelmän oppiminen voi olla hidasta, minkä seurauksena käyttäjä 
saattaa ahdistua tai tuntea itsensä tyhmäksi. Tätä korostanee entisestään käyttäjän tieto siitä, 
että hänen toimiaan tarkkaillaan ja kenties myös nauhoitetaan. (Nielsen, 1993) Menetelmissä, 
joissa tuotteen testaamisen sijaan tutkitaan esimerkiksi käyttötapoja yleisesti (vaikkapa novii-
sien tiedonhakutapoja), ei olisi totuudenmukaista sanoa, ettei käyttäjää itseään tutkita. Tällai-
sissakin tilanteissa tulisi silti tehdä selväksi, ettei käyttäjää testata henkilönä vaan korkeintaan 
tietyn viiteryhmän jäsenenä. Tilanteessa tulisi myös korostaa sitä, että kyseessä ei ole koe. 

Käytettävyystestissä testin valvojan tulisi tehdä kaikkensa, jotta käyttäjä tuntisi olonsa miel-
lyttäväksi sekä testin aikana että sen päätyttyä. Nielsenin (1993) mukaan on hyvä kiinnittää 
huomiota jo siihen, mitä nimitystä käyttäjästä tämän kuulleen käytetään. Käyttäjästä ei saisi 
koskaan käyttää termejä kuten ”koekaniini”  (guinea pig) tai ”koehenkilö” (subject), jotka 
viittaavat siihen, että käyttäjää itseään testataan. Nielsen itse suosii termiä ”test user”, testi-
käyttäjä, jota käytetään myös tässä raportissa. Käytettävyystestaus ja siihen liittyvät käsitteet 
saattavat olla testiin osallistujalle outoja, mikä saattaa lisätä jännittämistä entisestään. Siksi on 
tärkeää käydä läpi etukäteen, miten testi tulee etenemään. Osallistujan tulisi tuntea itsensä 
tärkeäksi (Dumas & Redish, 1993). 

Seuraavat listat perustuvat Nielsenin (1993) listaan tärkeimmistä käytettävyystestin järjestä-
miseen liittyvistä eettisistä asioista sekä Dumasin ja Redishin (1993) ohjeisiin käytettävyys-
testin järjestämisestä. Ennen testiä: 

• Järjestä kaikki valmiiksi ennen käyttäjän saapumista. Varaudu myös siihen, että 
käyttäjä ilmaantuu paikalle ennen sovittua ajankohtaa, järjestä siis käyttäjälle odotus-
ajaksi jotain tekemistä, kuten lukemista.  

• Korosta, että tarkoitus on testata  j ä r j e s t e l m ä ä , ei käyttäjää. Selvitä, mitä testaa-
misella tässä yhteydessä tarkoitetaan – tee käyttäjän olo mukavaksi. Tee käyttäjälle 
selväksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, että käyttäjä on nimenomaan autta-
massa järjestelmän arvioinnissa. 

• Jos järjestelmä on uusi, kerro se käyttäjälle. Vanhakin järjestelmä saattaa sisältää 
virheitä, joten tuo sekin ilmi.  

• Tee käyttäjälle selväksi, että hän voi keskeyttää testin missä vaiheessa tahansa – 
korosta osallistumisen vapaaehtoisuutta.  

• Esittele kaikki välineet, joilla käyttäjän toimia monitoroidaan. Yksi mahdollisuus on 
näyttää videonauha, jossa selostetaan kaikki testiin liittyvä. Tällöin ohjeistus on 
taatusti jokaiselle käyttäjälle sama. Jotkut tutkijat pitävät myös valvontahuoneen esit-
telyä järkevänä, toisten mielestä se tosin vain lisää käyttäjän jännitystä.  

• Kerro käyttäjälle, että testin tulokset säilyvät luottamuksellisina. Tee selväksi, ketkä 
pääsevät käsittelemään tuloksia. 

•  Varmista, onko käyttäjällä kysymyksiä testistä ja vastaa niihin. 
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Testin aikana: 

• Pyri antamaan käyttäjälle aikainen onnistumisen tunne. Ensimmäisen testitehtävän 
tulisi olla mahdollisimman helppo, ettei käyttäjä kokisi heti epäonnistumista. Hyvän 
mielen turvaamiseksi on vastaavasti järkevää, että viimeinen tehtävä on helppo tehdä. 

• Anna tehtävät yksi kerrallaan. Vaikka kaikkia tehtäviä ei ehdittäisi käymään läpi, 
käyttäjälle ei tule epäonnistumisen tunnetta siitä, ettei hän ehtinyt suorittaa kaikkia 
tehtäviä. Tästä syystä tehtäviä ei kannata myöskään numeroida niin, että jäljellä 
olevien tehtävien määrä kävisi ilmi.  

• Säilytä rento ilmapiiri testitilanteessa – tarjoa käyttäjälle kahvia ja/tai pidä taukoja. 
Tämän raportin ääneenajattelua käsittelevässä luvussa (luku 14) on suosituksia siitä, 
miten käyttäjän kanssa kannattaa keskustella testin aikana. 

• Vältä ulkopuoliset keskeytykset. Sulje ovi ja ilmaise kyltillä tai muulla keinoin ulko-
puolisille, että huoneessa on käynnissä käytettävyystesti. Sulje puhelin ja kehota 
myös käyttäjää sulkemaan puhelimensa. 

• Älä viestitä käyttäjälle millään tavalla tämän virheistä tai hitaudesta. Testitilanne 
saattaa jännittää käyttäjää siitä huolimatta, että testissä toimitaan edellä mainittujen 
periaatteiden mukaisesti. Virheistä huomauttaminen tai käyttäjän hoputtaminen testin 
aikana vain lisäävät stressiä. Jos tehtävien suorittamiselle on varattu rajallinen aika, 
tästä on hyvä kertoa etukäteen, ja korostaa, että todennäköisesti kaikkia tehtäviä ei 
ehditä suorittamaan kyseisessä ajassa.  

• Minimoi testitilannetta seuraavien henkilöiden määrä. Ihanteellisesti testitilassa tulisi 
olla vain yksi henkilö ja mahdollisten muiden tarkkailijoiden tulisi olla toisessa huo-
neessa seuraamassa testin etenemistä esimerkiksi peililasin läpi. Toisaalta tietoisuus 
lasin takana olevista tarkkailijoista saattaa ahdistaa käyttäjää. Kun kaikki ovat 
samassa tilassa, ei käyttäjän tarvitse ainakaan arvuutella, ketkä häntä mahdollisesti 
tarkkailevat. Tarkkailijoiden määrä pitäisi kuitenkin olla mahdollisimman pieni. 

• Älä salli käyttäjän esimiesten seurata testiä. Tästä voi olla poikkeuksia, katso kohta 
21.3.4. 

• Keskeytä testi jos tilanne muodostuu liian epämiellyttäväksi käyttäjälle.  

Testin jälkeen: 

• Kerro käyttäjälle, että tämän osallistuminen auttoi parannusta tarvitsevien kohtien 
löytämisessä järjestelmästä. Käyttäjä saattoi tehdä useita virheitä varsinkin jos 
testattu järjestelmä oli erityisen huonosti suunniteltu. Tämän seurauksena käyttäjä 
saattaa tuntea itsensä typeräksi ja testin valvojan tulisi kaikin keinoin auttaa käyttäjää 
ymmärtämään, että käyttäjän kokeiltua järjestelmää tutkijat saavat arvokasta tietoa 
siitä, miten järjestelmää ehkä voisi parantaa.  

• Älä koskaan raportoi testien tuloksia tavalla, josta yksittäiset käyttäjät voitaisiin 
tunnistaa. Älä käytä osallistujien nimiä ja naamioi tarvittaessa kasvonpiirteet 
videolta, jos sitä käytetään muualla kuin tutkijaryhmän sisällä. 

• Älä näytä videotallenteita testin järjestäneen ryhmän ulkopuolella ilman käyttäjän 
lupaa. Videon käytöstä enemmän kohdassa 21.4. 

21.3.3. Tietoinen suostumus 
Käyttäjien ja käytettävyystutkimusta tekevän organisaation oikeuksien suojelemisen kannalta 
avainasemassa on käyttäjän tietoisen suostumuksen (informed consent) hankkiminen kirjalli-
sena ennen tutkimusta. Tutkimukseen osallistujien oikeuksien kunnioittaminen edellyttää, että 
heille annetaan mahdollisuus vaikuttaa siihen, mitä heille tapahtuu. Allekirjoittamalla suostu-
muslomakkeen (consent form) osallistuja ilmaisee ymmärtävänsä, mihin on osallistumassa.  



 

336  Daniel Koskinen 

Dumasin ja Redishin (1993) mukaan tietoiseen suostumukseen liittyvät seuraavat kolme osa-
aluetta: 

1. Informaatio: suostumuslomakkeen tulisi selvittää tutkimuksen eteneminen, sen 
tarkoitus, mahdolliset osallistujalle aiheutuvat riskit, tilaisuus kysymysten esittämi-
seen, sekä mahdollisuus keskeyttää tutkimukseen osallistuminen.  

2. Ymmärtäminen: suostumuslomakkeessa olevat asiat tulisi käydä läpi huolella ja ajan 
kanssa. Kiirehtiminen tässä vaiheessa antaa vaikutelman, ettei tietoisen suostumuksen 
saaminen ole kovin tärkeää. Jos käyttäjä ei saa tilaisuutta esittää kysymyksiä, hänen 
edellytyksensä valistuneen päätöksen tekemiseen heikentyvät olennaisesti. 

3. Vapaaehtoisuus: tutkimukseen osallistujiin ei saa kohdistua minkäänlaista pakkoa tai 
painetta, kun heiltä pyydetään suostumusta osallistumiseen. Tällaisen paineen voi 
luoda esimerkiksi tilanne, jossa tutkija on auktoriteettiasemassa käyttäjään nähden. 

Jos tutkimuksen kohteena oleva tuote tai järjestelmä on vielä kehitysasteella tai jollain muulla 
tavoin salainen, on olennaista, että tutkimukseen osallistuja ymmärtää, ettei hän voi puhua 
tutkitusta tuotteesta tai järjestelmästä kenellekään.  Osallistujalle tulee selventää, että hän voi 
kertoa olleensa mukana käytettävyystutkimuksessa testaamassa jotakin tuotetta, muttei kertoa 
mitään itse tuotteesta. 

On äärimmäisen tärkeää, että osallistujalla on riittävästi aikaa ymmärtää, mihin hän on sitou-
tumassa; varsinkin jos suostumuslomake sisältää paljon lakitekstiä, täytyy osallistujalle antaa 
tilaisuus lukea lomake rauhassa läpi. Tutkija voi tällöin vaikka poistua huoneesta. Käyttäjällä 
ei kuitenkaan silloin olisi mahdollisuutta esittää kysymyksiä epäselvistä kohdista, joten 
parasta lienee pysytellä lähettyvillä, esimerkiksi samassa huoneessa mutta taka-alalla. Pyydet-
täessä kirjallista (tietoista) suostumusta, pyydetään myös lupa testitilanteen videointiin. 

21.3.4. Testikäyttäjät organisaation sisältä 
Kun käytettävyystesteihin rekrytoidaan osallistujia organisaation sisältä (esimerkiksi asiakas-
yrityksen työntekijöitä), nousee esiin uusia eettisiä ongelmia: Voidaanko käyttää samoja 
lomakkeita muun muassa videointilupiin kuin ulkopuolisten käyttäjien tapauksessa? Onko 
osallistujalla todellinen vapaus lopettaa testitehtävien tekeminen, jos testi tehdään osallistujan 
työaikana? (Burmeister, 2000a)  

Eettisiä ongelmia voi syntyä esimerkiksi silloin, jos käytettävyystestiä varten osoitettu yrityk-
sen työntekijä testiin tullessaan kieltäytyykin osallistumasta kuultuaan tarkemmin, mitä hänel-
tä odotetaan. Jos testiin osallistujien työnantajan kanssa on sovittu, että käytettävyystestejä 
varten on varattu esimerkiksi kolme tuntia työajasta, miten testin järjestäjän pitäisi toimia? 
Työntekijällä saattaa olla hyvä syy kieltäytyä, mutta hän saattaisi pitää kiusallisena sen selittä-
mistä työnantajalleen. Joka tapauksessa työntekijällä voi olla useilta tahoilta tulevia todellisia 
tai koettuja paineita suostua käytettävyystestiin – paineita, joita ei ulkopuolisella, riippumatto-
malla testiin osallistujalla olisi. Pitäisikö työntekijän palata tässä tapauksessa takaisin työ-
paikalleen? Entä jos hän käyttää alunperin testiä varten varatun ajan kahvitteluun ystävänsä 
kanssa? Mikä on tutkijan vastuu asiassa, jos työnantaja tulee kysymään työntekijänsä suoriu-
tumisesta testissä? (Burmeister, 2000a) 

Burmeisterin (2000a) mukaan tilanteessa voidaan yksinkertaisesti katsoa, että työntekijöiden 
työsopimus velvoittaa heidät osallistumaan testiin. Tällöin erillistä suostumusta ei tarvitsisi 
edes kysyä. Tämä on kuitenkin eettisesti ongelmallinen ratkaisu, koska käytettävyystestiin 
osallistumisen ei voida tässä tilanteessa katsoa olevan vapaaehtoista. Tätä näkökulmaa 
vastaan puhuu myös se, että työsopimuksessa tuskin on nimenomaan käytettävyystesteihin 
osallistumista käsittelevää kohtaa. On myös epätodennäköistä, että vastoin tahtoaan osallis-
tuvat henkilöt palvelisivat parhaalla mahdollisella tavalla tutkimuksen tarkoitusta. 

Burmeisterin (2000a) mielestä edellä mainitussa tilanteessa paras vaihtoehto on sallia työn-
tekijän olla osallistumatta testiin tai keskeyttää testi ennenaikaisesti. Hän ehdottaa myös, että 
käytettävyystestin loputtua työntekijä palaa työpaikalleen normaalien tehtäviensä pariin 
riippumatta siitä, onko testi loppunut ennenaikaisesti vai ei. Edellä kuvatut eettiset ongelmat 
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voitaneen useimmiten välttää siten, että osallistujille kerrotaan jo rekrytointivaiheessa mitä 
heiltä suurin piirtein odotetaan. Tällöin osallistumisesta on helppo kieltäytyä jo etukäteen. 

Nielsen (1993) on sitä mieltä, ettei käyttäjän esimiehen tulisi missään tilanteessa päästä 
seuraamaan alaistensa käytettävyystestejä tai nähdä niistä tehtyjä tallenteita. Burmeisterin 
(2000a) mukaan joskus voi silti olla hyödyllistä, että käytettävyystesteihin osallistuvan työn-
tekijän esimies pääsee seuraamaan testiä. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, jos 
kyseinen esimies on vastuussa testattavan ohjelmiston kehityksestä. Tällöin on kuitenkin 
otettava huomioon riski, että työntekijän mahdolliset ongelmat testattavan ohjelman tai 
laitteen kanssa vaikuttavat esimiehen arvioon työntekijän taidoista. Tämän riskin minimoi-
miseksi on pidettävä huoli siitä, että testiin osallistuva esimies ymmärtää käyttäjien virheiden 
johtuvan testattavassa järjestelmässä olevista virheistä eikä itse käyttäjästä.  

21.4. Videointi 
Videon käyttö käytettävyystutkimuksen apuna tarjoaa mainion mahdollisuuden tarvittaessa 
tarkastella käyttäjän toimia uudelleen ja tarkemmin, sekä löytää käytettävyysongelmia, jotka 
muuten olisivat jääneet huomaamatta. Videotallenne antaa mahdollisuuden videoidun 
tilanteen tutkimiseen myös muille kuin tilanteessa mukana olleille tarkkailijoille. Video voi 
myös olla tehokas väline silloin, kun tutkitussa tuotteessa ilmenneitä suunnitteluongelmia 
halutaan tehostaa näyttämällä käyttäjän ongelmia videolta. Videota on kuitenkin myös helppo 
käyttää tahattomasti väärin. 

21.4.1. Videon objektiivisuus 
Tutkijat käsittelevät videomateriaalia usein objektiivisena kuvauksena todellisuudesta. 
Videolle voidaan tallentaa sellaisia osia ihmisen käytöksestä, joita ei muuten voisi mitenkään 
tallentaa. Tämän johdosta videota pidetään usein aitona kuvauksena todellisuudesta. Aitous ja 
objektiivisuus on silti vain silmänlumetta. Jonkun on valittava kameran sijainti, se, mitä 
kuvassa näytetään ja mitä ei näytetä, sekä se, milloin tallentaminen aloitetaan ja milloin 
lopetetaan. Kaikilla näillä valinnoilla rajataan pois informaatiota. Erityisesti alkuperäisen 
tapahtuman kontekstin tavoittaminen jälkikäteen videolta voi olla vaikeaa tai jopa mahdo-
tonta. Valitettavasti jopa sellaiset tutkijat, jotka ymmärtävät videon rajoittuneisuuden objek-
tiivisena tiedon välittäjänä, harhautuvat uskomaan videon ”aitouteen”. (Mackay, 1995) 

Kontekstin tavoittamisen vaikeuden lisäksi ongelmana on videolla sanottujen asioiden 
ymmärtäminen jälkikäteen. Itse tutkimustilanteessa haastattelija tai kokeen valvoja voi pyytää 
testikäyttäjältä tarkennusta, jos hän ei ymmärtänyt mitä käyttäjä teki tai tarkoitti. Videota 
jälkikäteen katsova ulkopuolinen henkilö voi sen sijaan helposti muodostaa virheellisiä 
oletuksia siitä, mitä alunperin tarkoitettiin. Videolla esiintyvä henkilö saattoi esimerkiksi 
sanoa jotakin, mutta tarkoittikin jotain muuta. Testihenkilö saattaa myös muuttaa mieli-
pidettään myöhemmin, mikä ei ilmene koko videosta irralleen otetusta palasesta. (Mackay, 
1995) Analyysivaiheessa käyttäjä ei ole enää itse paikalla selittämässä sanomisiaan tai 
toimiaan, joten katsojat saattavat tehdä niistä mahdollisesti virheellisiä tulkintoja oman 
tutkimusalansa näkökulmasta. (Bannon, 1994)  

21.4.2. Yksityisyyden suoja 
Esimerkiksi kyselylomakkeita tai näppäinpainallusten analyysia käytettäessä käyttäjän henki-
löllisyyden salaaminen on suhteellisen helppoa, mutta videota käytettäessä se on jo lähes 
mahdotonta (Burmeister, 2000a). Ääni ja kasvonpiirteet voidaan toki naamioida, mutta 
samalla saatetaan menettää paljon tärkeää informaatiota: käytettävyystutkimuksessa saattaa 
nimenomaan olla tarkoituksena kiinnittää huomiota puheeseen tai kasvonliikkeisiin. (Mackay, 
1995) 

Burmeisterin (2000a) mielestä tilanteessa, jossa käyttäjien henkilöllisyyttä ei voida tai ei ole 
tarkoituksenmukaista naamioida, videomateriaalin näyttämistä testeihin osallistuvien 
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esimiehille ei tulisi sallia lainkaan. Erityisen haitallista on valikoitujen videonpätkien näyttä-
minen, koska se antaa helposti puutteellisen kuvan käyttäjien toiminnasta. Vaihtoehtona olisi 
näyttää kaikki videomateriaali esimiehille, mutta tuskin kenenkään esimiesasemassa olevan 
aikataulu sallisi moista. Nielsenin (1993) mielestä testeihin osallistuvien esimiehille ei tulisi 
missään olosuhteissa näyttää videotallenteita testeistä.  

21.4.3. Ohjeita videon käyttöön 
Seuraavat ohjeet perustuvat Mackayn (1995) esittämiin ehdotuksiin. 

A. Ennen nauhoittamista 

1. Hanki osallistujan suostumus videointiin. Selvitä hänelle, mitä videointiin 
suostuminen käytännössä tarkoittaa. 

2. Kerro kameroiden olemassaolosta. Jos kyseessä on isompi tila, jossa on 
jatkuvasti päällä olevia kameroita, kerro tilassa oleville ihmisille, mihin ne on 
sijoitettu, ja selvitä heille, miten välttyä tarvittaessa kameralta. Lisäksi tulisi 
ilmoittaa kyltillä tai jotenkin muuten, ovatko kamerat päällä vai ei. 

3. Pyydä lupa videoinnin aloittamiseen. Kerro osallistujalle, kun aloitat nauhoi-
tuksen, ja tarjoa mahdollisuus puhua myös ilman kameroita. Ota huomioon 
mahdollinen sosiaalinen paine, joka saattaa ajaa videointiin suostumiseen. 
Videoinnista kannattanee mainita jo rekrytointivaiheessa – mahdollisesti 
pitemmän matkan matkustanut osallistuja ei välttämättä koe voivansa todelli-
suudessa kieltäytyä videoinnista. 

4. Selitä videoinnin tarkoitus. Kerro osallistujalle sekä videon oletettu käyttö-
tarkoitus että muut potentiaaliset käyttötarkoitukset, esimerkiksi mahdollinen 
mainoskäyttö. Kysy, voidaanko videosta käyttää vain pätkiä vai mahdollisesti 
koko videoitua aineistoa. 

5. Selitä, keillä on videon katseluoikeus. Kerro osallistujalle, tuleeko kukaan 
tutkijan lisäksi katsomaan videota. Käyttäjät todennäköisesti suhtautuvat eri 
tavoin siihen, käsitteleekö videota vain yksi tutkija vai näytetäänkö sitä 
kollegoille tai suuremmalle yleisölle esimerkiksi konferensseissa. 

6. Selitä, missä tilanteissa videota voidaan esittää. Kerro voidaanko videota 
näyttää esimerkiksi suurissa yleisötilaisuuksissa. Käyttäjällä tulee olla 
mahdollisuus rajata suostumustaan esimerkiksi sallimalla videon käyttö 
yhdelle tutkijalle, mutta kieltämällä sen näyttäminen suurelle yleisölle. 

7. Selitä videon esittämisen mahdolliset seuraukset. Käyttäjän on mahdotonta 
tietää, miltä videon esittäminen tietyissä tilanteissa (esim. suuren yleisön 
edessä) voisi tuntua. Tutkijan tulisi pyrkiä selittämään käyttäjälle, mitä 
esittäminen eri tilanteissa käytännössä merkitsee. 

8. Selitä mahdollisuudet videomateriaalin naamiointiin. On mahdollista, että 
videota käytetään myös tilanteissa, joita ei videointilupaa kysyttäessä osattu 
ottaa huomioon. Selitä käyttäjälle, millaisin menetelmin tämän henkilöllisyys 
voitaisiin tällaisissa tilanteissa naamioida.  

B. Videoinnin jälkeen 

1. Käsittele käyttäjistä tehtyjä videoita luottamuksellisina. Älä anna muiden 
katsoa videoita ilman lupaa ja rajoita pääsy videomateriaaleihin. Tämä suojaa 
videoilla esiintyvien testikäyttäjien lisäksi tutkijaa itseään. 

2. Tarjoa käyttäjille mahdollisuus videon katselemiseen. Käyttäjille tulisi tarjota 
mahdollisuus katsoa heistä tehty video, jotta he saisivat paremmin käsityksen 
siitä, miten he ovat videolla esiintyneet. Tämä lienee olennaista varsinkin 
silloin, kun videota saatetaan käyttää muuhun kuin käynnissä olevan tutki-
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muksen tarpeisiin. Jos videon näyttäminen ei ole mahdollista, tulisi tuottajan 
harkita mahdollisuuksia käyttäjien henkilöllisyyden peittämiseksi. 

3. Hanki käyttäjän suostumus, jos videon käyttötarkoitus muuttuu. Jos videota 
tullaan käyttämään tilanteessa, joka poikkeaa selvästi tutkimustilanteessa 
kerrotusta käyttötarkoituksesta, tulisi käyttäjältä pyytää uudelleen lupa videon 
käyttämiseen. Näin tulisi tehdä, vaikka käyttäjä olisi kattavan luvan videon 
käyttöön antanutkin. Tämä on erityisen tärkeää mikäli videota näytettäisiin 
esimerkiksi selkeästi suuremmalle ihmisjoukolle kuin mitä alunperin lupaa 
kysyttäessä ilmoitettiin. 

C. Videon editointi 

1. Vältä antamasta virheellistä kuvaa aineistosta. Tee selväksi videon mahdolli-
sessa editointivaiheessa se, kuvaavatko käytetyt videonpätkät tyypillisiä 
tapahtumia vai ovatko ne anekdootin omaisia. 

2. Tee ero konseptien, prototyyppien ja valmiin tuotteen välillä. Tee selväksi, 
käsitelläänkö videoilla varhaista tuotekonseptia, osittain toimivaa proto-
tyyppiä vai valmista tuotetta. 

3. Merkitse videoon tehdyt ”parannukset”. Jos videota on editoitu esimerkiksi 
prototyyppivaiheessa olevan käyttöliittymän ”nopeuttamiseksi”, muutosten 
olemassaolon tulee näkyä selvästi lopputuloksessa. 

D. Videon esittäminen 

1. Suojele käyttäjien yksityisyyttä. Piilota käyttäjä näkyvistä aina, kun kasvojen 
tai muiden käyttäjän ominaisuuksien näyttäminen ei ole olennaista. 

2. Älä korosta kohtia, jotka saavat käyttäjät näyttämään hölmöiltä. Älä näytä 
”hauskoja” videopätkiä, jos huumori tapahtuu käyttäjän kustannuksella.  

3. Valista yleisöä. Esittäessäsi videota asiaa tuntemattomalle yleisölle selvitä 
mistä on kyse. Käyttäjän ”hölmöilylle” nauramisen sijasta selitä, miten 
huonosti suunniteltu teknologia voi aiheuttaa käytettävyysongelmia. 

4. Älä käytä videota epäolennaisten ongelmien korostamiseen. Älä käytä oman 
argumenttisi tukena videopätkää, joka ei kuvaa tyypillistä tilannetta. Valikoi-
tujen videopätkien avulla on helppo suurennella pieniä ongelmia. 

5. Tee videokoosteet oikeudenmukaisesti. Tee selväksi videomateriaalista 
tehtyjen koosteiden tarkoitus – onko tarkoitus antaa tiivistetty kuva siitä, mitä 
videointisession aikana tapahtui vai kertoa jokin tarina?  

E. Videon levittäminen 

1. Älä käytä videota alkuperäisestä tarkoituksesta poikkeavalla tavalla. Älä salli 
videon käyttöä tarkoituksiin, joista käyttäjä ei ole tietoinen. 

21.5. Eettiset kysymykset erityisryhmien kannalta 
Tiettyjen erityisryhmien, kuten lasten ja kehitysvammaisten, tapauksessa edellä mainittujen 
eettisten kysymysten lisäksi käytettävyystutkija joutuu pohtimaan myös muita kysymyksiä. 
Lisäksi kansainvälisissä tutkimuksissa eteen voi tulla kulttuurieroista nousevia eettisiä 
ongelmia. 

21.5.1. Lapset 
Kun tutkimukseen osallistujat ovat lapsia, on heidän kohteluunsa kiinnitettävä erityistä 
huomiota. Lisäksi, erityisesti www-käyttöliittymien testauksessa, on huomioitava vahingolli-
selle materiaalille altistumisen vaara. Burmeister (2000a) antaa esimerkin tapauksesta, jossa 
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käytettävyystestiin osallistunut 12-vuotias tyttö halusi tietoa Valkoisesta talosta. Sivun oikea 
osoite on ”www.whitehouse.gov”, mutta tyttö kirjoitti vahingossa osoitteeksi 
”www.whitehouse.com” – ja päätyi pornosivustolle.  

Testausmenetelmiä on joskus syytä rajoittaa ja muokata käyttäjäryhmän mukaan. 
Burmeisterin (2000a) mukaan tutkijan tulisi selvittää etukäteen, missä laajuudessa lapsen 
huoltajan mielestä Internetiä voidaan käyttää testin aikana: suostuuko huoltaja siihen, että 
lapsi voi periaatteessa mennä mille tahansa sivulle vai tuleeko mahdollisten sivujen joukko 
rajata ainoastaan joukkoon ”turvallisia” sivuja. Mikäli testiin osallistuminen aiheuttaa 
epämiellyttäviä tuntemuksia varotoimenpiteistä huolimatta, tulee lapselle järjestää mahdol-
lisuus keskusteluun esimerkiksi psykologin kanssa. 

Edellä mainittu tapaus osoittaa lasten osallistumisen käytettävyystesteihin edellyttävän testin 
järjestäjältä tavallista tarkempaa valmistelua. Jos tarkoitus on testata vain tiettyjä sivustoja, 
voidaan ne avata etukäteen, tai estää pääsy muille kuin sallituille sivuille. Todennäköisesti 
lapsen toimia ja käyttäytymistä on seurattava tarkasti pelkän tehtävistä suoriutumisen 
tarkkailun lisäksi, sillä lapsi ei välttämättä kykene aikuisen tavoin ilmaisemaan tarvetta testin 
keskeyttämiseen. Tämän vuoksi testin valvojalla on oltava suurempi valmius keskeyttää testi 
oma-aloitteisesti. (Burmeister, 2000a) Lasten kanssa tehtävää käytettävyystestausta ja siihen 
liittyviä eettisiä kysymyksiä käsitellään kattavammin raportin luvussa 17 (Höysniemi). 

21.5.2. Kehitysvammaiset 
Sekä lasten että erityisesti kehitysvammaisten käyttäjien tapauksessa on kiinnitettävä taval-
lista enemmän huomiota käyttäjän oikeuksiin ja siihen, ymmärtääkö tämä mihin suostuu. 
Yhdysvaltain psykologien järjestön eettinen säännöstö (APA, 2002) neuvoo tapauksissa, 
joissa henkilö ei voi laillisesti antaa itse suostumusta testiin osallistumisesta antamaan silti 
selityksen siitä, mistä on kyse. Suostumus tulisi pyrkiä hankkimaan sekä osallistujalta 
itseltään että tämän lailliselta huoltajalta sekä ottaa huomioon osallistujan toiveet ja edun. 
Erityisryhmien huomioimista käytettävyystutkimusten yhteydessä on käsitelty yleisemmin 
raportin luvussa 16 (Helin). 

21.5.3. Kulttuurierot 
Väärinkäsitykset ihmisten välillä ovat yleisiä samaan kulttuuriin kuuluvien ihmisten välisessä 
kanssakäynnissä, ja tällaiset väärinkäsitykset korostuvat entisestään kulttuurienvälisissä 
kohtaamisissa (Khaslavsky, 1998). Kulttuuriset ja uskonnolliset erot tulisi osata ottaa 
huomioon tehtäessä käytettävyystutkimusta muun kuin oman kulttuurin sisällä, testatuilla 
www-sivuilla oleva materiaali saattaa yhdessä kulttuurissa olla hyväksyttävää, mutta toisessa 
ei. Eri kulttuuriryhmiin kuuluvilla voi olla toisistaan poikkeavia sosiaalisiin tilanteisiin 
liittyviä odotuksia, jotka käytettävyystutkijankin on pyrittävä ottamaan huomioon. Joissakin 
kulttuureissa esimerkiksi ei olisi lainkaan sopivaa asettaa vastakkaisia sukupuolia edustavat 
henkilöt työskentelemään yhdessä, ja tämän huomiotta jättäminen saattaisi olla osallistujista 
hyvin kiusallista. (Burmeister, 2000b)  

21.6. Yhteenveto 
Käytettävyystutkija kohtaa työssään usein tilanteita, joissa oikean eettisen valinnan tekeminen 
ei ole helppoa. Eettinen päätöksenteko vaatii monien eri tekijöiden tasapainottelua.  Erilaiset 
eettiset ohjeistukset ja tässä luvussa esitetyt koosteet voivat olla hyvänä apuna, mutta viime 
kädessä ratkaisun joutuu tekemään ammattilainen itse. Valinnan tekeminen oikean ja väärän 
välillä voi olla helppoa, ainakin jos eettiset ohjeet ovat hyvin hallussa – sen sijaan valinta 
oikean ja oikean (tai kahden huonon vaihtoehdon) välillä asettaa vasta todellisen haasteen 
ammattilaiselle. (Burmeister, 2000a) Tällaisissa tilanteissa on ammattilaisen vastuulla päättää, 
mikä eettinen periaate ajaa muiden edelle, eikä hankalissa tilanteissa yksityiskohtaisista  
ohjeista ole välttämättä apua.  
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Loppuun sopii lainaus Tietotekniikan liiton eettisestä ohjeistosta (2002): 
”Eettinen toiminta ei ole sama asia kuin eettisen ohjeiston noudattaminen, vaan toiminta  kehittyy 
jatkuvasti sen perusteella, millaisia valintoja teemme oikean ja väärän, hyvän ja pahan välillä. 
Valintamme vaikuttavat etiikkaamme.” 
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