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Abstract: Understanding texts is a necessity in the modern world. Fluency of reading af-

fects the overall motivation towards reading and gives the reader the possibility to read 

texts that are more difficult to understand. When a child is learning to read, the parents’ 

support is critical and even more so when difficulties take place. The aim of this study is to 

comment on the best practices on building a website for parents of children with difficul-

ties in reading. The usability of this website is a crucial issue due to the fact that difficulties 

in reading fluency are often heritable. The tests were filmed and analysed in order to find 

possible usability problems concerning the use of the website. Moreover, presenting the 

information for parents, who have children with difficulties in reading fluency needs par-

ticular attention because the difficulties are inheritable. This study tests the usability for 

such users by conducting a usability test that incorporates cognitive walkthrough essentials 

and think-aloud protocol with user experience-based testing. 

Keywords: Website usability, cognitive walkthrough, think-aloud protocol, usability test-

ing, reading fluency 
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1 Johdanto 

Lukemissujuvuuden kehittämisessä yksi tärkeimpiä tekijöitä on vanhempien antama tuki 

(Aunola ym. 2002). Lukemissujuvuudessa on kyse niin tarkkuudesta, virheettömyydestä, 

nopeudesta kuin ilmeikkyydestäkin, eli se on kokonaisuus, joka koostuu useammista luke-

misen osa-alueista (Landerl ja Wimmer 2008). Koska lukemissujuvuuden kehityksen tuki 

on tärkeää, on Niilo Mäki Instituutin lukemisen sujuvuuden projekti työstänyt vanhemmil-

le vanhempainopasta lasten lukemisen sujuvuuteen liittyvistä ongelmakohdista, harjoitteis-

ta ja auttavista tahoista. Materiaalin katsottiin olevan parhaiten saatavilla luettavissa ver-

kossa, joten niistä päätettiin koostaa internetsivusto. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on 

saada sivustosta loogisempi ja helpommin opittava käytettävyystutkimuksen avulla. 

Käytettävyystutkimus nousi tunnetuksi tieteenalaksi ja tärkeäksi osaksi tietoteknisiä laittei-

ta ja järjestelmiä 1990-luvulla. Kun tietotekniikka yleistyi ja se tuotiin kaikkien ulottuville, 

nousivat vaatimukset käytettävyyden osalta. Yleisesti käytettävyystutkimuksessa tavoittee-

na on löytää ja korjata ongelmia jonkin järjestelmän käytössä. Käytettävyystutkimuksessa 

on useita lähestymistavaltaan erilaisia menetelmiä, joiden eroina voidaan karkeasti nähdä 

kustannustehokkuus ja tehokkuus ongelmien havaitsemisessa. 

Tämän tutkimuksen käytettävyyden testauksen pohjimmaiseksi menetelmäksi valittiin 

Cognitive Walkthrough (Lewis ym. 1990; Mahatody ym. 2010, ), eli kognitiivinen läpi-

käynti, jota käytiin läpi testihenkilöiden kanssa. Metodi keskittyy ensisijaisesti jonkin oh-

jelman opittavuuteen, joita testataan ohjelman käyttötarkoitukseen olennaisesti liittyvillä 

tehtävillä. Tehtävät siis suunnitellaan käyttäjälähtöisestä näkökulmasta siten, että ne vas-

taavat juuri niitä tarpeita, joita ohjelma on suunniteltu vastaamaan. Tehtävät ohjaavat miet-

timään ohjelman todellista tarkoitusta, eli sitä mihin käyttäjän tarpeisiin se vastaa, ja miten 

helppoa nämä tarpeet on täyttää systeemin avulla. Testin tarkoituksena on saada aikaan 

sivusto, joka on erityisesti suunnattu lukemissujuvuuden ongelmien kärsivien lasten huol-

tajille, ottaen huomioon heidän tarpeensa ja luoden mahdollisimman visuaalisen ja helposti 

lähestyttävän tiedonjakamiskanavan.  
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Internetsivun suunnittelussa ja käytettävyydessä on otettava sitä käyttävät ihmiset huomi-

oon, sillä erilaisilla käyttäjillä on erilaiset tavoitteet, mielenkiinnonkohteet ja taidot. Hel-

posti käytettävässä sivustossa koko sisältö onkin suunniteltu sivuston oletetun käyttäjä-

ryhmän näkökulmasta, ja sen toteutuksessa on otettu käyttäjä ja hänen oletettu käytöksensä 

huomioon. Yleisemmin puhutaan käyttäjälähtöisestä ohjelmistokehityksestä (Iivari ym. 

2004; Hofman ja Lehner 2001), jossa periaatteena on ottaa käyttäjät huomioon jo suunnit-

teluvaiheessa. Käytettävyystutkimuksen yksi tärkeimpiä osatekijöitä onkin kartoittaa jär-

jestelmän tai sivun oletettu käyttäjäkunta (Iivari ym. 2010), jotta se palvelisi parhaiten sitä 

käyttäjää joka järjestelmää käyttää. Tässä tutkimuksessa sivuston käyttäjäryhmä on rajattu 

vanhempiin, joiden lapsilla on lukemissujuvuuden ongelmia, sekä opettajiin, jotka toimivat 

lukemissujuvuuden ongelmien parissa, joko opetuksessaan tai yhteistyössä kodin kanssa. 

Sivustoa suunnittelemassa onkin ollut mukana lukemisen vaikeuksiin perehtyneitä tutkijoi-

ta kyseistä teemaa käsittelevässä projektissa
1
. Itse sivusto on yksi projektin tuottamista 

keinoista auttaa vanhempia lukemisen vaikeuksien tukemisessa. Tästä johtuen sivuston 

sisältö on suunniteltu vastaamaan näiden vanhempien tavoitteita ja tarpeita, sekä antamaan 

yleiskuvan lukemissujuvuuden suhteesta muihin lukemiseen liittyviin haasteisiin, kuten 

lukivaikeuteen, dysleksiaan ja lukemistarkkuuteen.  

Sivuston tarkoituksena on siis toimia tiedonlähteenä lukemisen sujuvoittamiseksi. Se sisäl-

tää tietoa lapsen lukemisesta, lukemiseen liittyvästä termistöstä, harjoituksista ja yhteis-

työstä eri tahojen välillä lukemisen tukemiseksi. Sivuston informaatio onkin ajankohtaista 

kun lapsi on oppinut lukemaan, mutta lukemissujuvuudessa on ongelmia, eli lukeminen on 

hidasta ja/tai epätarkkaa. Sivustolta löytyy vertaistukea opettajien ja vanhempien haastatte-

luiden muodossa, lukemissujuvuuden kehittämiseen suunnattuja harjoitteita kotiin, tietoa 

lukemissujuvuuteen liittyvistä tukitahoista, esimerkkejä lapsen tukemisesta, sekä tilastoja 

lukemiseen liittyen. Sivusto löytyy osoitteesta http://www.lukusilta.fi. 

Verkkosivujen käytettävyyttä tutkittiin kolmessa osassa: ensimmäisenä keskityttiin sivus-

ton rakenteeseen ja otsikointiin, pyrkimyksenä luoda siitä mahdollisimman selkeä ja joh-

                                                 
1
 http://bulletin.nmi.fi/article_tag/lukemissujuvuus/). 
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donmukainen. Tällöin käyttäjäkokemuksesta saataisiin intuitiivisempi, joka on erityisen 

tärkeää sivuston kohderyhmästä johtuen.  

Toisessa iteraatiossa keskityttiin enemmän visuaalisiin ja toiminnallisuuksiin tarkoituksena 

saada sivustosta mahdollisimman toimiva ja selkeä näiden osa-alueiden kohdalla. Kuten 

rakenteenkin kohdalla, ovat ulkoasu ja toimintalogiikka myös tärkeitä osia sivuston käytet-

tävyyden kannalta, ja kohderyhmä vielä vahvistaa näiden ominaisuuksien merkitykselli-

syyttä. Kolmas iteraatio keskittyi valmiin sivun viimeiseen tarkistamiseen, jolla varmistet-

tiin tehtyjen muutosten toimivuus ja huomioitiin mahdolliset uudet ongelmakohdat. Tämä 

tutkielma käsittelee käytettävyystestausta, sen tuloksia ja korjausehdotuksia sivustolle.  

Tutkielma rakentuu seuraavanlaisesti: luku 2 käsittelee teoriataustaa, eli esittelee tutkiel-

man teoreettisen tukirangan. Luvussa 3 perustellaan tutkielman metodivalinta, luvussa 4 

kerrotaan miten kerättyä aineistoa tutkittiin, luku 5 pitää sisällään saadut tulokset ja luku 6 

päättää tutkielman johtopäätöksiin. 
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2 Teoriatausta 

Tämä luku käsittelee teorioita tutkimuksen metodiikan taustalla, antaen kuvan siitä miltä 

pohjalta tutkimusta lähdettiin tekemään ja minkälaisen logiikan kautta valittujen metodien 

yhdistelmään päädyttiin. Luvussa 2.1 selvennetään lukemisvaikeuksien taustaa ja termino-

logiaa, jotta tutkimuksen taustat ja päämäärä olisivat mahdollisimman selvät. Luku 2.2 

käsittelee internetsivustojen käytettävyyttä yleisesti, jolloin internetsivustojen käytettä-

vyystestauksen tarpeellisuus tulee perusteltua. Seuraavaksi esitellään lyhyesti käytettävyys-

tutkimuksen historiaa ja sen perusperiaatteita: luku 2.3 käy läpi käyttäjälähtöisen ohjelmis-

totestauksen, luku 2.4 kognitiivisen läpikäynnin sekä hieman pluralistista läpikäyntiä ja 

luku 2.5 ääneen ajattelun taustoja, vahvuuksia ja heikkouksia. Näiden metodien teoriataus-

tojen avulla selvennetään tutkimuksen tarkoitusta, lähtökohtia ja päämääriä.  

Käytetyt tutkimusmenetelmät on pyritty valitsemaan mahdollisimman yksinkertaisiksi ja 

välttämään virhealttiimpia menetelmiä. Luvussa 6 eritellään tutkimuksen luotettavuutta 

enemmän. 

2.1 Lukemissujuvuus 

Lukemissujuvuus on yksi tärkeimmistä mittareista lukutaitoa mitattaessa; tosin sen tärkeys 

on noussut esiin vasta 2000-luvulla (Pikulski ja Chard 2005). Lapsilla, joiden lukemisessa 

havaitaan hankaluuksia, on suurempi riski jäädä lukemistaidossa jälkeen, joten he tarvitse-

vat tarkempia tukitoimia (Landerl ja Wimmer 2008). Lapsen lukemisen sujuvoittamisessa 

on tuella, erityisesti vanhempien tuella, suuri merkitys (Aunola ym. 2002). Tästä johtuen 

on tärkeää, että vanhemmilla on tarvittavat tiedot siitä, miten he itse voivat lasta tukea, 

sekä siitä, mistä muualta tukea voi hakea. Tähän tarpeeseen Niilo Mäki Instituutin luke-

missujuvuus-projekti tarjoaa tukea, ja yksi tuen muoto on tämän tutkielman käsittelemä 

internetsivusto lukusilta.fi. Sivusto tarjoaa tukea lukemisen sujuvuuden kehittämiseen ja 

tuen hakemiseen oletuksena että varsinainen lukemaan oppiminen on jo tapahtunut. 

Lukemissujuvuutta voidaan parantaa pitkäkestoisella ja toistuvalla harjoittelulla. Vaikka jo 

intensiivisemmällä ja lyhytkestoisemmalla harjoittelulla saadaan aikaan parannuksia, vaa-
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tivat merkittävät tulokset pidempiaikaista lukemiseen panostamista. Sopivia harjoitteita 

ovat muun muassa sanan osaan jakaminen ja näiden osatekijöiden harjoittelu, eritoten sel-

laisten sanan osien kanssa, jotka toistuvat useasti eri sanoissa. (Huemer 2009). Vapaa-

ajalla lukeminen on siis myös tärkeää, ja tukee jatkuvaa harjoittelua (Anderson ym. 1988). 

Useimmat tehokkaat tehtävät sisältävät yleensä myös ääneen lukemista (Heinola 2009, 

Huemer 2009).  

On tärkeää erottaa lukemissujuvuudessa ilmenevät haasteet muusta lukemiseen liittyvästä 

termistöstä. Lukemissujuvuus on kokonaisuus, joka käsittää lukemisen tarkkuuden, eli vir-

heettömän lukemisen, nopeuden, sekä ilmeikkyyden (Lyytinen ym. 2004, Share 2008). 

Ilmeikkyydellä tarkoitetaan äänenpainojen ja sävyjen muuttamista lukemisen yhteydessä, 

ja se lisää huomattavasti lausutun tekstin ymmärrettävyyttä. Sujuva lukeminen on siis no-

peaa, tarkkaa, virheetöntä ja ilmeikästä (Pikulski ja Chard, 2005). Tällöin myös luetun 

tuottaminen puheena määritellään lukemissujuvuuden piiriin (Share 2008) Lukemissuju-

vuus ei välttämättä sisällä luetun ymmärtämistä sinällään, vaan luetun ymmärtämisessä voi 

olla ongelmia vaikka lukeminen olisikin tarkkaa ja nopeaa (Share 2008). Lukemissujuvuu-

den ongelmat eivät ole myöskään yhtä vakavia, kuin varsinaisen lukivaikeuden (josta käy-

tetään myös termiä dysleksia, lukemisen parissa työskentelevien keskuudessa enemmän 

termiä lukivaikeus) kohdalla, sillä lukivaikeus on oppimisvaikeus johon voi saada diag-

noosin (Lyytinen ym. 2003). Lukemissujuvuuden ongelman määritelmänä on lukemistaito-

jen hidas kehitys ikätovereihin verrattuna, eikä se siis ole varsinainen oppimisvaikeus 

(Share 2008, Lyytinen ym. 2004). Lisäksi jotkut lähteet lisäävät lukemissujuvuuteen luetun 

ymmärtämisen (Landern ja Wimmer 2008). Lukemissujuvuus näkyy lukijan tehokkaana 

lukutaitona ja on hyvä yleismittari sille millä tasolla lukeminen on (Share 2008). Tähän 

tarpeeseen on Lukusillassa sanasto-osio, joka avaa sivustoa käyttäville termistöä termien 

välisiä eroja. 

Esimerkiksi Tuomisto (2011) kirjoittaa tutkielmassaan, että erityisesti suomen kaltaisissa 

kielissä, joissa kirjoitusjärjestelmä on säännönmukainen, on lukemissujuvuudella suuri 

merkitys lukutaitoa määritettäessä, sillä ” Kehittyneemmillä lukijoilla virheitä lukemisessa 

ilmenee kaiken kaikkiaan varsin vähän, ja erot yksilöiden välillä näkyvät juuri lukemisno-

peudessa ja -sujuvuudessa”(s.7). Lukemisen ongelmiin puuttuminen ja sujuvuuden tuke-
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minen kannattaakin tehdä jo aikaisessa vaiheessa, sillä ongelmat yleensä seuraavat lukijaa 

aikuisiälle saakka (Moll, ym. 2005). 

Lukemisen vaikeudet ovat usein myös perinnöllisiä (Bishop ym. 2003), joten lukemisen 

vaikeuksien kanssa elävän lapsen vanhemmalla voidaan olettaa olevan jonkinasteinen lu-

kemisen vaikeus. Tästä johtuen vanhempainopas tulee suunnitella siten, että se ei ole pel-

kästään tekstiin pohjautuva, eikä teksti ole liian vaikeaselkoista. Myös tekstien pituuteen 

on kiinnitettävä huomiota. Sivusto tulee siis suunnitella siten, että tekstit ovat lyhyitä ja 

informaatio on esitetty myös visuaalisesti. Nämä seikat otettiin huomioon jo sivuston sisäl-

töjä tehdessä, ja käytettävyystestauksen päämääränä on edelleen parantaa sivuston loogi-

suutta ja opittavuutta. 

2.2 Miksi verkkosivujen käytettävyyttä tulee testata 

Verkkosivustojen käytettävyys on edelleen tärkeä osa sivustojen toiminnalle. Vaikka käyt-

täjien taitotaso onkin hiljalleen noussut, on uusien tilanteiden kohtaamisessa ja oppimises-

sa edelleen puutteita (Nielsen, 2008). Uudelle sivustolle ensimmäistä kertaa tullessa käyttä-

jien käyttökokemusta haittaavat pienetkin viat käytettävyydessä, joten nettisivujen testaa-

minen on edelleen tärkeää (Weinreich ym. 2008). Lisäksi, koska internetin hyötykäyttö 

yleistyy ja rupeaa olemaan edellytys joidenkin asioiden yhteydessä, on sivustojen käytettä-

vyys tätä myötä nousemassa entistä suurempaan asemaan. Sisällöt eivät ole olleet enää 

pitkään aikaan vain harrastuneille tietotekniikan kanssa toimiville tarkoitettuja, vaan net-

tisivujen tulee olla käytettävyydeltään suunniteltu kaikille (Weinreich ym. 2008). 

Käyttäjien internetsivustojen lukemista leimaa nopea selailu ja sivun skannaus. Tämä tar-

koittaa sitä, että visuaalisesti houkuttelevammat osiot vilkaistaan läpi, ja usein ruudulla 

olevia asioita ei lueta vaan pyritään visuaalisten vihjeiden avulla päättelemään seuraava 

tarvittava klikkaus mahdollisimman nopeasti (Nielsen ja Morkes 1998). Käyttäjät eivät siis 

lue sivustoja läpi, vaan skannaavat sivun pikaisesti katseellaan ja kiinnittävän huomiota 

vain isoimpiin teksteihin ja kuviin. Pienemmällä fonttikoolla kirjoitetut tekstit, etenkin 

pidemmät kappaleet, jäävät huomiotta. Samoin vasemmassa ylälaidassa olevat objektit 

kiinnittävät eniten huomiota, oikealla ja alhaalla vähiten. Lisäksi käyttäjä ei kiinnitä lain-
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kaan huomiota objekteihin, jotka muistuttavat ulkonäöltään mainosta (Nielsen ja Morkes 

1998). 

Tiivistettynä: 

 Käyttäjä ei lue nettisivua tarkkaan, 

 Uudet sivustot aiheuttavat turhautumista helpommin kuin jo tutut sivustot, joiden 

puutteisiin käyttäjä on jo tottunut, 

 Ylhäälle oikealle tulisi kiinnittää kaikista tärkeimmät asiat, 

 Käyttäjät eivät kiinnitä huomiotaan mainoksiin tai mainoksenkaltaisiin objekteihin. 

Tästä voidaankin vetää johtopäätös, että sivuston opittavuus ja loogisuus ovat ensisijaisen 

tärkeitä asioita, sillä käyttäjät ovat tottuneet nopeaan tiedonetsintään, ja asioita haetaan 

sivulta vain sitä pintapuolisesti silmäilemällä. Tässä projektissa on toisaalta myös otettava 

huomioon lukemisvaikeudet, joista johtuen kovin nopeaa tekstin läpi silmäilyä ei tule ko-

rostaa liikaa (Nielsen ja Morkes 1998).  

Tässä tutkimuksessa onkin siis tarkoitus näiden tutkimusmenetelmien avulla saada luke-

missujuvuuden projektin lukusilta.fi -verkkosivujen käytettävyyttä parannettua. Tällöin 

erityisesti lukemisen sujuvuuden kanssa kamppaileville sivuston käyttö on helpompaa ja 

sivusto täyttää tarpeensa paremmin. 

2.3 Käyttäjälähtöinen käytettävyystutkimus 

Käytettävyystutkimuksen yksi suuntaus on ohjelmiston varsinaisten käyttäjien kanssa teh-

tävät käytettävyystestit, jotka mallintavat ohjelmiston käyttöä aidoissa käyttäjille tarpeelli-

sissa tilanteissa. Käytettävyystutkimuksessa tutkitaan käyttäjien toimintaa ohjelmiston käy-

tön aikana, yleensä pyytämällä heidät käyttämään ohjelmistoa ja arvioimaan sen eri osa-

alueita (Nielsen ja Mack 1994.). Käyttäjien suuresta roolista johtuen testihenkilöt tulee 

valita tarkkaan siten, että he vastaavat ohjelmiston varsinaista käyttäjäryhmää, jolloin saa-

daan mahdollisimman todenmukaista tutkimusaineistoa. Tällaisen tutkimuksen perustelu 

on helppoa, sillä kun käyttäjät valitaan vastaamaan ohjelmiston suunniteltua kohdeyleisöä, 
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saadaan simuloitua oikeita ohjelmiston käyttötilanteita. Lähestymistapa eroaa siis pelkäs-

tään ohjelmiston tekijöiden tai muiden ammattitestaajien yksin tekemästä testauksesta. 

Tätä suuntausta edustavat esimerkiksi kognitiivinen läpikäynti (Lewis ym. 1990, Mahatody 

ym. 2010), jota hyödynnettiin myös tässä tutkimuksessa, ja erilaiset heuristiikat (Nielsen 

1993), jotka muodostavat ohjelmistoille sääntöjä joita niiden tulee noudattaa.  

Käyttäjien kanssa työskentelyssä on myös omat haittapuolensa: käyttäjät tulee valita tark-

kaan, tai testin tulokset eivät välttämättä ole verrattavissa varsinaiseen kohderyhmään. Li-

säksi testaajan kanssa tehdyt testit eivät ole kovin luonnollisia tilanteita käyttäjille, jolloin 

heidän käyttäytymisensä muuttuu normaaliin verrattuna, joka sekin voi johtaa tulosten vää-

ristymiseen. Testaajan ja testitilanteen suunnittelun merkitys ovat siis tärkeitä osa-alueita 

käyttäjien kanssa tehtävien testien onnistumisessa (esimerkiksi Rubin ja Chisnel 2008). 

Tutkimussuuntaukset jotka ottavat käyttäjät mukaan testiprosessiin ovat jatkuvasti kasva-

vassa roolissa käytettävyystestauksessa verrattuna 1990-luvun formaalimpaan, ilman käyt-

täjää tehtävään tutkimukseen (Hollingsted & Novick, 2005).  

2.4 Kognitiivinen läpikäynti 

Kognitiivisen läpikäynnin perustana on jo 1990-luvulla kehitetty rakenne, jota on sovellet-

tu useisiin erilaisiin tarpeisiin hieman muokattuna. Ensimmäinen versio julkaistiin vuonna 

1990 (Lewis ym. 1990), mutta sen jälkeen menetelmää on paranneltu päivitetyillä ohjeis-

tuksilla kaksi kertaa, 1992 ja 1994 (Mahatody ym. 2010). Vuosien 1992 ja 1994 uudistuk-

sissa oli päämääränä yksinkertaistaa kognitiivista läpikäyntiä ja täten nopeuttaa proseduu-

ria, jotta metodista tulisi hyödyllisempi ja kevyemmin käyttöön otettava. Tämä viittaakin 

jo osaltaan seikkaan, mistä menetelmää on kritisoitu: se on hieman jähmeä käytössä doku-

mentaatioineen ja vaatimuksineen. Kognitiivinen läpikäynti vaatii paljon suunnittelua, do-

kumentaatiota ja metodiin perehtymistä. 

Kognitiivisella läpikäynnillä testataan sitä, miten helppo tiettyä järjestelmää on oppia käyt-

tämään (Wharton ym. 1994). Vahvuutena metodissa on pienet kustannukset, sekä internet-

sivustojen tapauksessa se, että menetelmä on suunniteltu niin sanotuille walk-up-and-use-

järjestelmille, joita käyttääkseen käyttäjän ei tarvitse opetella uutta, vaan järjestelmän tulisi 
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olla tarpeeksi intuitiivinen ilman erillistä ohjeistusta (Ranne 2005). Menetelmä pohjaakin 

tutkivan oppimisen teoriaan (Ranne 2005), jonka periaatteen mukaan käyttäjä omaksuu 

olemassa olevan tiedon perusteella järjestelmän käytön itsenäisesti. Käyttäjä päättelee tut-

tujen komponenttien perusteella järjestelmän toimintaperiaatteet ja tarkoituksen, jolloin 

käyttöönottoon ei tarvita erillisiä ohjeistuksia. Tämä asettaakin järjestelmälle vaatimuksen, 

ettei sen käyttäminen vaadi erillistä opetusta; tuttuja elementtejä tulee olla sen verran että 

käyttäjän on mahdollista käyttää järjestelmää esitietojensa pohjalta. 

Internetsivustojen tuleekin toimia juuri tällä tavalla: sivustoilla on usein tietty ennalta mää-

rätty rakenne ja navigointilogiikka sivun eri osien välillä. Internetsivustojen peruskäyttö 

onkin nykymaailmassa niin perustavanlaatuinen taito, että linkkien, kuvien ja tekstien 

muodostamaa logiikkaa voidaan pitää käyttäjille itsestään selvänä, eikä sitä tarvitse erik-

seen heille neuvoa. Tällöin, kun käyttäjällä oletetaan olevan tietyt perustaidot internetin 

käytöstä, voidaan keskittyä sivuston opittavuuteen sekä käytettävyyteen ja sulkea selkeästi 

internetin, selainohjelmien sekä esimerkiksi hiirenkäytön perustaidot tutkimuksen ulkopuo-

lelle. 

Ongelmakohdat, joita kognitiivinen läpikäynti on suunniteltu paljastamaan, liittyvätkin 

käyttäjien ja järjestelmän suunnittelijoiden erilaisiin näkemyksiin ja terminologiaan (Ranne 

2005). Esimerkiksi internetsivustolla olevien osioiden otsikot liittyvät keskeisesti tähän 

aihealueeseen, ja niiden ymmärrettävyys on ensisijaisen tärkeää, jotta käyttäjä löytää etsi-

mänsä informaation.  

Kognitiivinen läpikäynti tehdään perinteisesti ilman käyttäjää (esimerkiksi Ranne 2005; 

Wharton ym. 1994), jolloin suunnittelun ja toteutuksen on oltava hyvinkin tarkkaan harkit-

tuja. Tämä tekee menetelmästä haastavan, sillä sen käyttöönotto vaatii dokumentaatioon 

perehtymistä ja testauksen suunnittelua niiden pohjalta. Dokumenttien ja suunnitelmien 

tulee olla yksityiskohtaisia ja tarkkaan muistiin merkattuja, joka lisää työkustannuksia me-

netelmää käytettäessä. Hyvänä puolena on, että hyvin dokumentaatioon perehdyttyään ku-

ka tahansa pystyy toimimaan testaajana riippumatta suhteesta itse testattavaan projektiin 

(Wharton ym. 1994). Kuten monessa muussakin käytettävyystestauksen muodossa, on 

myös kognitiivisen läpikäynnin yhteydessä hyvä pitää mielessä, että testaajalla on suuri 
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vaikutus testituloksiin (Jeffries ym. 1991; Jacobsen ym., 1998) ja parhaat tulokset saadaan 

kun testaaja on käytettävyysekspertti, eli kokenut käytettävyyden testauksen alalla (Brajnik 

ym. 2010). Testaajan ammattitaito siis korreloi suoraan testin tulosten oikeellisuuden ja 

testin tehokkuuden kanssa. 

Joissain tapauksissa on kuitenkin mahdollista toteuttaa testit yksin, jos testaajalla on tar-

peeksi kokemusta testattavasta järjestelmästä (Lewis & Rieman, 1994; Rinne 2005). Aikai-

sempien tutkimusten (Lewis ja Rieman 1994) mukaan parhaat tulokset saadaan, kun testaa-

ja tuntee käytettävyystestauksen sekä käytettävän järjestelmän. Mitä paremmin testaaja siis 

tuntee testattavan järjestelmän, sitä paremmin yhden testaajan suorittama testi toimii. Tä-

män tutkimuksen kohdalla tilanne on juuri tämä: sama henkilö suunnitteli ja toteutti niin 

sivuston kuin suoritti käytettävyystestin. Käytettävyystestien läpiviennistä henkilöllä ei ole 

aikaisempaa kokemusta. 

Kognitiivista läpikäyntiä, kuten muitakin ilman käyttäjää tehtäviä menetelmiä on kritisoitu 

siitä, etteivät ne ota käyttäjän kokemuksia ja mielipiteitä huomioon (Frøkjær ja Hornbæk 

2008). Internetsivustot ovat erityisesti tässä tapauksessa ongelmallisia perinteiselle kogni-

tiiviselle läpikäynnille, sillä ne suunnitellaan usein jotain tiettyä käyttäjäryhmää varten 

(Nielsen 2003); esimerkiksi tässä tapauksessa kohderyhmä on lukemissujuvuudesta tietoa 

etsivät vanhemmat. Lisäksi kognitiivinen läpikäynti vaatii testaajalta paljon kokemusta, 

jotta suurin osa ongelmakohdista löydetään (Hertzum ja Jacobsen 1999). Koska tässä tut-

kimuksessa testit suorittavalla henkilö ei ole aiempaa kokemusta käytettävyystutkimuksen 

läpikäynnistä, on syytä tehdä testaus mahdollisimman helposti tuloksia antavalla metodilla. 

Tästä johtuen on syytä pohtia myös vaihtoehtoisia lähestymistapoja, joista esimerkiksi 

edellä esitelty perinteinen käyttäjien kanssa tehtävä käytettävyystutkimus tukee kognitiivis-

ta läpikäyntiä. 

Pluralistinen läpikäynti (engl. pluralistic walkthrough, esimerkiksi Bias 1994), jossa käy-

dään sivustoa läpi käyttäjien kanssa ja ohjaillaan heitä kysymyksillä, vie kognitiivisessa 

läpikäynnissä käytetyn perusperiaatteen käyttäjien kanssa tehtävään käytettävyystestauk-

seen. Pluralistisessa läpikäynnissä on mukana kolme käyttäjäryhmää, varsinainen kohde-

ryhmä, testattavan ohjelmiston suunnittelijat sekä käytettävyysekspertit (Bias 1994; Hol-
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lingsted ja Novick 2005). Testausmetodissa ryhmät istuvat alas ja käyvät ohjelmaa läpi 

yhdessä, näin luoden yhtenäisen kuvan siitä, mitä odotuksia ja oletuksia heillä on (Bias 

1994). 

2.5 Ääneen ajattelu 

Ääneen ajattelu on metodi, jolla saadaan talteen käyttäjien ajatuksia ohjelmasta todellisen 

käytön yhteydessä, jolloin käyttäjä kommentoi ensireaktiotaan ohjelmistoon. Metodin pe-

rusteoksia ovat Lewisin (1982) Using the "Thinking Aloud" Method In Cognitive Interface 

Design sekä Lewisin ja Riemanin (1993) Task-Centered User Interface Design: A Practi-

cal Introduction, joiden voidaan sanoa perustuvan Ericssonin ja Simonin (1980) Verbal 

reports as data -teokseen. Ääneen ajattelulla saadaan tietoa käyttäjien kognitiivisista toi-

minnoista ja käyttäytymisestä ohjelmiston käytön aikana, eli sen vahvuuksiin kuuluu välit-

tömästi ohjelman käytön yhteydessä kerättävä data (Nielsen 1993, 2012). Tällöin saadaan 

mahdollisimman välitöntä palautetta tuoreeltaan, ennen kuin muut tekijät ehtivät vaikuttaa 

käyttäjien ajatusmaailmaan (esimerkiksi Nielsen 1993, Dumas ja Redish 1999, Rubin 

1994). Metodia voidaan hyödyntää melkein minkä tahansa käytettävän ohjelman kanssa, 

sillä yksinkertaisuudessaan ääneen ajattelu toimii siten, että käyttäjä istuu tietokoneella 

ohjelmistoa käyttäen samalla puhuen ääneen ajatuksiaan. Ääneen ajattelua onkin usein 

käytetty juuri nettisivujen käytettävyyden tutkimiseen (Van den Haak ja De Jong 2003) 

Nielsen (1993, 2012) summaa ääneen ajattelun hyviksi puoliksi sen halvan hinnan, jousta-

vuuden, helppouden metodin oppimiseen sekä uskottavuuden. Koska menetelmä ei vaadi 

kuin käyttäjän käyttämään ohjelmistoa ja testaajan, joka istuu käyttäjän viereen tekemään 

muistiinpanoja, on se yksinkertainen toteuttaa. Metodi ei ole erityisen haavoittuvainen to-

teuttamisvaiheen virheille, ja sillä saadaan järkeviä tuloksia vaikka sen suunnittelussa ja 

toteutuksessa olisikin jotain virheitä. Ääneen ajattelua voidaan hyödyntää missä tahansa 

vaiheessa ohjelmiston kehityskaarta, joten se on myös joustava ja yleishyödyllinen käytet-

tävyystestauksen muoto. Lisäksi menetelmä on helppo ymmärtää sekä toteuttaa, ja se on jo 

perusajatukseltaan vakuuttava, sillä metodin aineisto koostuu käyttäjien itsensä tuottamista 

ajatuksista sekä ehdotuksista. Metodi on myös omiaan keräämään käyttäjien odotuksia 

ohjelmistoa kohtaan sekä tunnistamaan mahdollisia hämmennystä aiheuttavia ohjelmiston 
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osia. Nielsen (1993, 2012) nostaa metodina ääneen ajattelun hyviksi puoliksi kustannuste-

hokkuuden ja sen soveltuvuuden vähällä kokemuksella toimivalle testaajalle. Lisäksi Niel-

sen (2012) kuvaa metodin toimivuutta hyväksi ohjelmistokehityksen kaikissa vaiheissa. 

Ääneen ajattelussa tärkeää on käyttäjän lyhytkestoisesta muistista tiedon ammentaminen, 

jota testaaja voi vahvistaa kehottamalla käyttäjää jatkamaan ääneen puhumista tai osoitta-

malla kiinnostuksensa jostain käyttäjän tekemästä ratkaisusta (Ericsson ja Simon 1996). 

Varsinaiset kysymykset, jotka vaativat pidempiaikaisen muistin käyttöä nähdään hieman 

tehottomampina, sillä tarkoituksena on saada tietoa käyttäjän ajatuksista heti tapahtumien 

yhteydessä (Ericsson ja Simon 1996, Olmsted-Hawala ym. 2010). Yhteyttä käyttäjän toi-

mien ja ajattelun välillä on todistettu mm. silmän liikkeitä seuraavan kameran ja ääneen 

ajattelun yhteiskäytössä (Rheinus ja Deffner 1990). 

Taustalla ääneen ajattelussa on kognitiivinen psykologia (Van den Haak ja De Jong 2003), 

eli se pohjautuu oppimiseen liittyviin ajatusmalleihin, tarkemmin tutkivan oppimisen teori-

aan (Ranne 2005). Kognitiivinen läpikäynti yleistyi 90-luvulla (Hollingsted ja Novick 

2005). Metodi voidaan jakaa kahteen päähaaraan, jotka poikkeavat ääneen ajattelun ajan-

kohdan osalta toisistaan: testin aikana ääneen ajattelu ja jälkeenpäin ääneen ajattelu. Näistä 

helpommin ja luotettavasti toteutettava on testin aikana ääneen ajattelu, sillä kyseisessä 

tapauksessa ajatuksenjuoksu on käyttäjillä suorempaa, asioita ei unohdu ajan mittaan ja 

testin jälkeiset ajatukset eivät sekoitu lausuttuihin ajatuksiin (Van den Haak ja De Jong; 

2003, Ericsson ja Simon 1980).  

Metodia voidaan myös käyttää hieman eri tavoin riippuen testaajan osallistumisesta testiti-

lanteeseen. Olmsted-Hawala ym. (2010) jakoivat metodin kolmeen erilaiseen kategoriaan 

perustuen siihen, miten testaaja tukee testihenkilöiden ääneen ajattelua testien aikana: 1) 

ohjeistaminen, jolloin testihenkilölle yksinkertaisesti vain avataan mitä hänen tulisi ääneen 

kommunikoida testin aikana; 2) keskeyttäminen, jolloin testaaja kysyy testin aikana testi-

henkilöltä testiin liittyviä asioita; sekä 3) testin vauhdittaminen, jolloin testaaja ohjaa käyt-

täjää siirtymään testissä eteenpäin tietyn ajanjakson kuluttua. 

Ensimmäisen tavan lähestymiskeinot on esitelty Ericssonin ja Simonin toimesta vuoden 

1980 asiaa käsittelevässä artikkelissa, joka on uudelleenkirjoitettu vuonna 1996. Tämä me-
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netelmä korostaa juurikin lyhytkestoisen muistin käyttöä ja ohjeistaa testaajaa puuttumaan 

mahdollisimman vähän testihenkilöiden tehtävien suorittamiseen. Selkeät kysymykset, 

liittyen esimerkiksi syy- ja seuraussuhteisiin (miksi valitsit tämän toiminnan) nähdään 

huonompina vaihtoehtoina, kuin yksinkertaisesti puhumista jatkamaan kehottavat testaajan 

kehotukset. (Ericsson ja Simon 1980, 1996). 

Boren ja Ramey (2000) painottivat enemmän interaktiivisuutta testaajan ja testihenkilöiden 

välillä. Tämä toi interaktiivisemman vaihtoehdon Ericssonin ja Simonin ei-osallistuvaan 

tutkijarooliin ja loi kuvan tutkijasta aktiivisempana keskustelijana testitilanteessa. Tällöin 

testihenkilökin käyttäytyy aktiivisemmin ja tarkkaavaisemmin (Boren ja Ramey 2000, 

Olmsted-Hawala ym. 2010).  

Ääneen ajattelun käytännön hyödyntämistä on kritisoitu huonosta metodin käytön doku-

mentoinnista (Olmsted-Hawala ym. 2010). Metodia voidaan käyttää hieman erilaisella 

lähestymistavalla, ja lähestymistavan valinta vaikuttaa niin testituloksiin, kuin testin uusit-

tavuuteen. Jollei metodia kuvata tarkemmin, on sitä hyödyntävän testin uudelleen toteut-

taminen mahdotonta ja luotettavuuden arviointi hankalaa, joten ääneen ajattelun käytäntöä 

tulisi avata testien yhteydessä. 

Huonoina puolina voidaan pitää sitä, ettei metodi tuota selkeää yksiselitteistä statistiikkaa, 

vaan se heijastelee ainoastaan käyttäjien kokemuksia ohjelmistosta (Nielsen 2012). Lisäksi 

testaajan on helppo vaikuttaa lopputulokseen ohjailemalla käyttäjän puhetta haluamaansa 

suuntaan epävarmoissa tilanteissa. Tärkeimpänä ohjenuorana metodissa voidaankin pitää 

mahdollisimman neutraalia suhtautumista kaikkeen mitä käyttäjät sanovat ja epäselvissä 

tilanteissa selvennyksen pyytämistä (Nielsen 1993, 2012). 

Lisäksi ääneen ajattelussa on tämän tutkimuksen yhteydessä hyvänä puolena sen helppo 

tallennus: käyttäjän toimet voidaan videoida ruutukaappaustyökalulla ja äänet saadaan sa-

malla talteen. Tällöin ääneen ajattelu tukee videomateriaalin soveltuvuutta aineistoksi ja 

helpottaa sen analysointia ja täten heijastuu suoraan todennäköisyyteen havaita ongelmia 

sivuston käytettävyydessä. Tämä on tärkein valintaperuste ääneen ajattelun hyödyntämisel-

le tämän tutkimuksen yhteydessä.  
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3 Metodi 

Tämä luku käsittelee tutkimuksessa käytettyä metodia, eli kertoo miten tutkimus on toteu-

tettu. Luku perustelee metodin yhteydessä tehtyjä valintoja ja kuvaa tutkimuksen kulun ja 

käytännön suunnittelusta toteutukseen asti. Lisäksi luvussa esitellään sivuston alkupe-

räisidea, josta sitä lähdettiin kehittämään käytettävyystestauksen avulla kohti valmista ver-

siota. Luku käsittelee myös tutkimusaineiston keruuta. 

3.1 Lukusilta.fi-sivuston esittely 

Ennen käytettävyystestausta itse sivustoa ei ollut olemassa, vaan Niilo Mäki Instituutin 

työntekijöillä oli sivuston idea hahmoteltuna, joka sisälsi jo perusperiaatteet sisällöstä, osi-

oista joihin sisältö jaetaan, sekä yleisrakenteesta. Sivustolle valittiin pohjaksi maksullinen 

pohjaratkaisu (Themeforest.net-sivulta Sir – responsive HTML5 Portfolio Template
2
), joka 

ohjasi sivuston työstämistä tietynlaiseen suuntaan. Esimerkiksi etusivun rooli korostuu 

pohjaratkaisun ollessa tarkoitettu alun perin one-pager-tyyliseksi, etusivulla kaiken sisällön 

esittäväksi portfoliosivuksi. 

Sivuston rakenne muuttui jonkin verran testauksen aikana, mutta pääpiirteittäin asiakoko-

naisuudet oli jaoteltuna jo ensimmäisestä versiosta lähtien. Sivusto rakennettiin käytettä-

vyystestauksen kanssa samanaikaisesti, eli testitilanteissa saadut havainnot vaikuttivat suo-

raan seuraavalla kierroksella käytössä olevaan sivustoon. Kappaleessa 5, joka käsittelee 

tuloksia testikierroskohtaisesti, esitellään erikseen jokaisen kierroksen aikana käytössä 

ollut versio sivustosta. Kuva 1 esittää sivustolle alun perin suunnitellun rakenteen. 

                                                 
2
 http://themeforest.net/item/sir-responsive-html5-portfolio-template/7645308 
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Kuva 1 Sivuston alkuperäinen suunniteltu rakenne 

Sivuston tekninen toteutus tehtiin yksinkertaiseksi HTML/CSS-pohjaiseksi ilman ras-

kaampia sisällönhallintaohjelmia, kuten WordPressiä, jotta sivusto voitaisiin jättää tarjoa-

maan informaatiota ilman että kukaan sitoutuu sitä päivittämään. Tekniset ratkaisut tehtiin 

siis tämä seikka huomioon ottaen. 

Täsmätietoa lukemisesta kertoo yleisluontoista tietoa lukemisesta ja sen vaikeuksista, pol-

ku tunnistamisesta tukeen kertoo esimerkein miten lukemisvaikeuksien kanssa toimitaan 

koulun ja kodin yhteistyössä, vahvuudet käyttöön ohjeistaa huomaamaan lapsen vahvuudet 

ja hyödyntämään niitä, sekä sanastoa-osio kokoaa yhteen lukemisenvaikeuksiin liittyvästä 

termistöstä. Näiden lisäksi löytyy vielä Vertaistukea ja vinkkejä-osio, josta löytyy videoita 

opettajien ja vanhempien kokemuksiin lukemisenvaikeuksista, ja Kotihajroittelua-osio, 

joka antaa vinkkejä lukemisen harjoitteluun kotona huoneittain. 

Sivuston sisältöjä tehtiin ja ne muokkautuivat samaan aikaan käytettävyystestin aikana, 

mikä osaltaan loi haasteita, mutta mahdollisti samalla myös joustavan keskustelun sisällön 

ja käytettävyyden kesken. Koska esitettävää informaatiota ei oltu lyöty täysin lukkoon, oli 

tämän muokkaaminen joustavaa. 
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3.2 Kognitiivinen läpikäynti ääneenajattelua hyödyntäen  

Tässä tutkimuksessa käytetty lähestymistapa perustuu kognitiivisen läpikäynnin käytäntei-

siin, mutta siinä otettiin käyttäjät mukaan. Perustana toimii kognitiivisen läpikäynnin teh-

täväpohjaisuus, jossa määritellään sivuston tärkeimmät käyttötarkoitukset ja niiden ympä-

rille rakennetaan tehtyjen ratkaisujen toimivuutta testaavat tehtävät käyttäjälle suoritetta-

vaksi (Mahatody ym. 2010). Lisäksi jokaisen tehtävän kohdalla pannaan merkille kognitii-

visessa läpikäynnissä tärkeässä osassa olevat kysymykset: onko toiminto mahdollinen, 

onko toiminto näkyvä, antaako onnistunut/epäonnistunut toiminnon suoritus palautetta ja 

yhdistääkö käyttäjä toiminnon päämääräänsä. 

Tällä tavoin saadaan vähemmän dokumentaatiota vaativa prosessi, jossa käyttäjien koke-

mukset otetaan myös huomioon. Lisäksi tällä menetelmällä päästiin testaamaan sivuston 

käytettäviä versioita, eikä testaaminen suuntautunut pelkästään dokumentaatioiden tai si-

vuston arviointiin, vaan testaaminen pohjautuu myös käyttäjien kokemuksiin. Kuitenkin 

kognitiivisen läpikäynnin strukturoidumpi lähestymistapa tuo selkeän rakenteen sivuston 

testaukseen, sillä käyttäjää ohjeistetaan etenemään sivustolla ennalta määritetyssä järjes-

tyksessä, jonka oletetaan kuvastavan käyttäjien normaalia sivuston ensimmäistä käyttöker-

taa. Lisäksi tällä varmistetaan, että jokaiselta käyttäjältä saadaan dataa jokaiseen sivuston 

osioon liittyen. 

Testaukseen olisi voitu lisätä vielä joidenkin numeeristen arvojen kerääminen, kuten esi-

merkiksi hiiren klikkausten määrä ja liikettä tai silmänliikkeiden seuranta (esimerkiksi 

Poole ja Ball 2005; Atterer ja Wnuk 2006) ja siitä sivuston visuaalisesti tärkeimpien osa-

alueiden päättelyä. Nämä olisivat lisänneet datan määrää ja mahdollisesti tuoneet esille 

seikkoja, jotka nyt jäävät huomioimatta, tai vastaavasti vahvistaneet joitain tulkintoja ai-

neistosta. Videoidut testitilanteet äänineen katsottiin kuitenkin tarpeeksi kattavaksi tähän 

tutkielmaan. 

Sivuston kehittäminen tiiviissä yhteistyössä lukemissujuvuuden hyvin tuntevien tutkijoiden 

kanssa myös osaltaan parantaa käytettävyyttä. Käytännössä sivusto rakennettiin ketterää 

kehitysmenetelmää (esimerkiksi Cockburn 2006) muistuttavissa sykleissä, jotka on doku-

mentoitu kappaleessa 5. Sykleissä implementoitiin yksi tai muutama ominaisuus kerrallaan 
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ja tämän jälkeen käytiin NMI:n asiantuntijoiden, eli muiden projektissa työskentelevien 

kanssa keskustelua uusien tai muutettujen seikkojen toimivuudesta. Sivusto siirrettiin toi-

mivalle palvelimelle, jolloin myös muut kuin kehittäjä pystyivät seuraamaan sen valmis-

tumista reaaliajassa ja kommentoimaan välittömästi, mikäli jotain haluttiin muuttaa tai 

toteuttaa toisella tapaa. Tällä tavoin sivustoa koskeviin muutoksiin ja ideoihin pystyttiin 

vastaamaan nopeasti. Lisäksi sivuston kanssa työskentelevien ihmisten määrä oli hyvin 

pieni, sillä varsinaisen koodauksen parissa työskenteli vain yksi ihminen, ja sisältöä oli 

tekemässä alle viiden hengen ryhmä. Pienillä työntekijämäärillä ketterät kehitysmenetel-

mät ovat parhaimmillaan (Cockburn 2000, 2006.), koska tämä mahdollistaa sisällön ja tek-

nisen toteutuksen tiiviin yhteistyön. 

Käytännössä tämän tutkimuksen käytettävyystestissä yhdisteltiin kognitiivista läpikäyntiä 

(luku 2.4), perinteistä käyttäjien kanssa tehtävää käytettävyystestausta (luku 2.3) ja ääneen 

ajattelua (luku 2.5), jolloin saatiin selville käytettävyysongelmia paremmin kuin pelkällä 

sivuston opittavuuteen keskittyvällä testillä. Ottamalla käyttäjät testitilanteeseen, saatiin 

suorempaa palautetta sivuston toiminnallisuuksista, eikä tutkimus perustunut pelkästään 

otsikoiden ja muiden terminologiaa sisältävien tekstien opittavuuden tutkimiseen. Hyötynä 

pelkkään käytettävyystestaukseen on, että käyttäjä pysyy tarkemmin ennalta määritellyillä 

poluilla käyttöliittymässä, joka internetsivuston tapauksessa on tarpeellinen tapa polkujen 

loogisuuden testaamiseen. Tähän ratkaisuun päädyttiin huomioimalla resurssit, projektin 

muoto, vaihtoehtoiset metodit sekä tutkimalla taustakirjallisuutta. 

Käytettävyystestit suoritettiin siten, että käyttäjälle annettiin sivuston sisällönsuunnitteli-

joiden kanssa yhteistyössä suunniteltu tehtäväkokonaisuus (A), joka kattaa sivustolle suun-

nitellut käyttötarkoitukset. Ennen varsinaisten tehtävien tekemistä, käyttäjää pyydettiin 

ajattelemaan ääneen tehtävään liittyvät ajatukset ja käyttämään tietokonetta kuten normaa-

listikin. Kohdatessaan ongelmia käyttäjää pyydettiin etsimään ratkaisua vain sen aikaa, kun 

hän sitä oikeassa tapauksessakin etsisi ja tämän jälkeen siirtymään seuraavaan tehtävään. 

Lisäksi käyttäjää neuvottiin kuvittelemaan, että hänellä on lapsi, jolla on ongelmia luke-

missujuvuudessa, ja suorittamaan tehtävät tämä mielessä. 
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Jotkut käyttäjät tekivät testin siihen varatussa tilassa NMI:llä, toiset taas enemmän tutussa 

ympäristössä, kuten työpaikallaan. Käytetty kone oli yleensä testaajan mukanaan tuoma, 

mutta muutamassa tapauksessa käyttäjät käyttivät omaa konettaan. Rohrerin (2014) jaotte-

lun mukaan voidaan sanoa, että tutkimuksessa käytettiin käytettävyyden tutkimiseen niin 

laboratoriomaisia, eli hallittuja ja käyttäjälle tuntemattomia ympäristöjä, kuin käyttäjille 

luonnollista ympäristöä ja tuttua, painottuen enemmän laboratoriomaisiin testipaikkoihin. 

Itse tehtävät luettiin käyttäjälle yksi kerrallaan ja häntä pyydettiin toimimaan sen mukai-

sesti. Käyttäjää pyydettiin esimerkiksi etsimään sivustolta määritelmä jollekin lukemiseen 

liittyvälle termille tai häntä pyydettiin kuvailemaan jotain sivuston osiota sen otsikon pe-

rusteella. Näin pyrittiin selvittämään mahdollisia ongelmakohtia navigoinnissa, sivuston 

logiikassa ja visuaalisessa ilmeessä. Tämän lisäksi käyttäjiä pyydettiin ilmaisemaan ääneen 

ajatuksia joita testisivusto aiheutti, joka on yleinen keino käytettävyystestauksessa. Testiti-

lanteet nauhoitettiin äänen tallentavalla ruutukaappausvideolla, joka mahdollistaa testitilan-

teeseen palaamisen ja tulosten tarkistamisen jälkikäteen. 

Testitilanteessa tehdyt havainnot kirjattiin ylös, ja nämä muistiinpanot yhdistettynä testiti-

lanteista otettuihin ruutukaappausvideoihin muodostavat tutkimuksessa käytetyn aineiston. 

Jokaisen testikierroksen jälkeen muistiinpanoista tehtiin yhteenveto, joka esiteltiin sisällös-

tä vastaavalle työntekijäryhmälle, jotta itse sisältöön liittyvät ongelmakohdat saatiin korjat-

tua. Saatujen tulosten perusteella sivustolle tehtiin ongelmakohtiin muutokset, joiden oi-

keellisuutta varmistettiin vielä seuraavalla testikierroksella. Loranger (2014) suosittelee 

tällaista inkrementaalista testausta, jossa vanhan version päälle rakennetaan uutta testitu-

losten perusteella. 

Ääneen ajattelun ja kognitiivisen läpikäynnin yhdistämistä on käytetty aikaisemminkin 

hyvin lopputuloksin (Lira ym. 2014), ja samoin hyviä lopputuloksia on saatu yhdistämällä 

videoaineistoa kognitiiviseen läpikäyntiin (Gabrielli ym. 2005). Vaikka Gabriellin ja mui-

den lähestymistapa videoaineiston ja kognitiivisen läpikäynnin yhdistämiseksi onkin hie-

man erilainen, voidaan näiden kahden menetelmän yhdistämisestä olettaa olevan toisiaan 

tukevia ja lopputulosta parantavia elementtejä. 

http://www.nngroup.com/articles/redesign-competitive-testing/
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Testihenkilöt eli käyttäjät valittiin suurimmaksi osaksi Niilo Mäki Instituutin toimesta, ja 

valinnoissa kiinnitettiin huomiota seuraavien asioiden hajontaan: ikä, tietokonetaidot ja 

sukupuoli. Testihenkilöt olivat aikaisemmista yhteyksistä projektin työntekijöille tuttuja, 

joten heidän taustansa olivat jo jonkin verran tiedossa. Koska Niilo Mäki Instituutin työn-

tekijöillä oli taustatietoa suurimmasta osasta testihenkilöitä, pystyttiin valitsemaan tieto-

teknisiltä taidoiltaan eritasoisia käyttäjiä, joka varmistaa monipuolisemman testaamisen. 

Testihenkilöitä valittaessa pyrittiin saamaan tasainen määrä tietoteknisiltä taidoiltaan hyviä 

ja heikompia sekä kumpaakin sukupuolta edustetuksi. Lisäksi osa testihenkilöistä tuntee 

lukemisen vaikeuksiin liittyvää alaa ammattinsa puolesta, esimerkiksi opettajina toimivia 

henkilöitä on testihenkilöiden joukossa. Käyttäjien ikähaarukka vaihteli noin kahdenkym-

menen ja kuudenkymmenen vuoden välillä. Käyttäjien kokonaismääräksi tuli testien lopus-

sa yhdeksän, mutta käyttäjien hankinta eteni vaihe vaiheelta, ja jokaisen testikierroksen 

kohdalla etsittiin yksilölliset testihenkilöt. 

Nielsen ym. (1993) suosittelevat käytettävyystesteissä käyttäjämääräksi (noin) viittä käyt-

täjää. Tämä johtuu siitä, että hyötysuhde vähenee käyttäjien toistaessa samoja toimintoja 

uudelleen ja uudelleen, ja käytettävyystestitilanteessa suurin osa ajasta kuluu samojen asi-

oiden huomioimiseen. Viidennen käyttäjän jälkeisissä testitilanteissa havainnoidaan jo 

suurimmaksi osaksi samoja asioita, jotka on huomioitu jo aikaisempien käyttäjien kohdal-

la, jolloin löydettyjen ongelmien suhde testaamiseen käytettyyn aikaan alkaa olla epäsuo-

tuisa. Tätä näkemystä on kritisoitu esimerkiksi Spoolin ja Schroederin artikkelissa (2001), 

jossa tulokset viittaavat siihen ettei viisi käyttäjää ole läheskään tarpeeksi. Tulokset eivät 

osoita sopivaa käyttäjämäärää, ja tuloksiin vaikuttaa suoraan testatun sivuston luonne. 

Testejä tehtiin kolmessa vaiheessa, jotka esitellään seuraavassa luvussa, ja testihenkilöt 

jakautuivat seuraavasti vaiheiden välillä: yksi (1) esitestihenkilö, jonka kanssa käytiin läpi 

testausta ennen varsinaisia testejä, kolme (3) testihenkilöä testin ensimmäisessä vaiheessa, 

kolme (3) testihenkilöä toisessa vaiheessa ja kaksi (2) testihenkilöä viimeisessä, kolman-

nessa vaiheessa.  

Kolmessa eri testivaiheessa keskityttiin seuraaviin asioihin: 

1. Sivuston otsikot ja navigointilogiikka 
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2. Sivuston ulkoasu ja toimintalogiikka 

3. Valmiin sivun testaaminen 

Nämä kolme kokonaisuutta ovat päällekkäisiä, etenkin ensimmäisen vaiheen navigointilo-

giikasta saatiin palautetta muissakin vaiheissa. Viimeinen vaihe toimi kokoavana ja var-

mistavana testikierroksena, jossa pyrittiin vielä vahvistamaan saatuja tuloksia ja kartoitta-

maan mahdollisesti huomaamatta jääneitä ongelmakohtia, sekä tarkastamaan sivustolle 

tehtyjen muutosten oikeellisuus ja mahdolliset muutosten aiheuttamat uudet ongelmat. 

Seuraavat kappaleet käsittelevät testivaiheita tarkemmin. Testivaiheet ja niiden aikana käy-

tetyt sivuversiot löytyvät koottuna Kuva 2. 

Ensimmäinen vaihe (katso käytetty sivun versio luvusta 5.2) toteutettiin hyvin pelkistetyllä 

sivustolla, ja siinä keskityttiin otsikoiden ja linkkien sijainnin tarkistamiseen. Varsinaista 

sisältöä ei vielä tässä vaiheessa juurikaan ollut, vaan käyttäjiä ohjeistettiin otsikoiden, link-

kien ja tekstien perusteella navigoimaan paikkaan, jossa uskoivat tehtävämäärittelyssä ker-

rotun informaation sijaitsevan. Ensimmäinen testikierros osoittikin muutamia heikkouksia 

otsikoinnin ja muun ohjeistustekstin sisällössä, jotka muutettiin lopulliselle sivustolle sisäl-

töjä paremmin kuvaaviksi. Toisaalta ensimmäisessä vaiheessa huomattiin osan otsikoista 

olevan hyvinkin kuvaavia, esimerkiksi ”kotiharjoittelua”-otsikko sai yksinomaan positii-

vista palautetta selkeytensä puolesta. Koska tässä vaiheessa itse sivustolla ei ollut juurikaan 

muita visuaalisia elementtejä tai sisältöä kuin linkit ja otsikot, ohjautui käyttäjien huomio 

automaattisesti näihin seikkoihin ilman että ulkonäölliset tai toiminnalliset seikat olisivat 

sitä häirinneet. 

Toisessa vaiheessa (esittely käytetystä sivuversiosta tässä vaiheessa luvussa 5.3) sivusto oli 

muokattu jo enemmän vastaamaan sen lopullista ulkomuotoa, ja visuaalinen ilme sekä jot-

kin pienet funktionaaliset asiat oli jo toteutettu. Tämä vaihe keskittyi näiden toiminnalli-

suuksien ja visuaalisuuden testaamiseen. Käytäntö osoitti myös joitain pieniä puutteita 

edellisessä vaiheessa testattuihin otsikoihin ja linkkeihin, jotka otettiin myös huomioon.  

Kolmas vaihe testasi valmista, jo julkaistua sivustoa (esitelty luvun 5.4 alussa) ja pyrki 

vahvistamaan jo löydettyjen ongelmien kohdalla tehtyjä korjauksia ja varmistamaan ettei 

edellisissä vaiheissa ollut jäänyt mitään selkeitä ongelmakohtia huomaamatta. Tässä vai-
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heessa sivusto oli ollut jo jonkin aikaa julkaistuna internetissä ja myös ulkopuoliset ovat 

päässeet sitä käyttämään. Alustavat, projektin Niilo Mäki Instituutin työntekijöiden hallin-

noimat Google-analytics-tilastot olivat myös lupaavia sivuston julkaisun yhteydessä. 

 

Kuva 2 Testivaiheet, testihenkilöt ja sivuston tila kussakin vaiheessa 

3.3 Aineiston keruu 

Käytettävyystestauksista saatiin aineisto, joka koostui testitilanteissa otetuista ruutukaap-

pausvideoista, sekä testitilanteiden aikana tehdyistä muistiinpanoista. Videot litteroitiin ja 

niiden pohjalta lähdettiin tekemään laadullista sisällönanalyysiä (esimerkiksi Tuomi & 
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Sarajärvi 2002) eli katsottiin ja luettiin saatua materiaalia useaan kertaan, ja pyrittiin näi-

den pohjalta saamaan käytettävyysongelmista kiinni.  

Löydetyt ongelmat esitettiin Niilo Mäki instituutin työntekijöille, jonka jälkeen ongelmaan 

etsittiin ratkaisuehdotus. Ratkaisuehdotus testattiin seuraavalla testikierroksella, ja ongel-

man poistuessa seuraavan kierroksen testeistä jätettiin se sivustolle käyttöön. Kehitys oli 

siis inkrementaalista ja tapahtui sykleissä. Viimeisen kierroksen jälkeen ei enää tehty tä-

män projektin yhteydessä muutoksia sivustoon. Kuva 2 kokoaa testin vaiheet, sivuston 

tilan ja testihenkilöiden määrän. 

Kerätyn aineiston, eli testitilainteiden yhteydessä tehtyjen muistiinpanojen ja videoiden 

perusteella perehdyttiin sivuston opittavuuden ja käytettävyyden ongelmiin. Analyysissä 

pyrittiin tutkimaan testitilanteita vielä tarkemmin useampaan kertaan ja varmistamaan, että 

testeistä saadaan mahdollisimman suuri hyöty irti. Materiaalia kertyi kaiken kaikkiaan 

kymmenen ruutukaappausvideon verran, joiden pituus vaihtelee noin puolesta tunnista 

hieman yli tuntiin. Yhteensä videomateriaalia tuli noin viiden tunnin verran. Teknisen vian 

takia yhdessä videossa ei ollut nauhoitettua ääntä kuin kaksikymmentä minuuttia. 

Testien alkuun oli suunniteltu alkuperehdytyspuhe, joka ohjeisti käyttäjiä toimimaan kuten 

he normaalisti sivuja selatessa toimivat. Samalla käytiin läpi mihin nauhoituksia käytetään, 

sekä mikä käyttäjien rooli on, eli ohjeistettiin heitä lukemaan sivustoa sitä taustaa vasten, 

että heillä olisi lukemisvaikeuksinen lapsi. Käyttäjiä rohkaistiin myös puhumaan ääneen 

ajattelemansa asiat, vaikka se onkin luonnoton tilanne useimmille ihmisille. 

Kolme käyttäjistä tuntee sivuston käsittelemän aihealueen työnsä puolesta, sillä mukana oli 

opettajantaustaisia ja tutkijataustaisia testihenkilöitä. Tästä syystä osa testiin osallistuneista 

käyttäjistä tuntee termistön ja aiheen paljon paremmin, kuin sivuston varsinainen kohde-

ryhmä. Heiltä saatiin tästä johtuen myös osaltaan sisällöllistä apua sivun tekemiseen. Suu-

rimmalla osalla koehenkilöistä on korkeakoulutus, joka saattaa myös näkyä testituloksissa. 

Testihenkilöistä hieman alle puolella katsottiin olevan keskivertoa paremmat IT-taidot, 

joten suurimman osan käyttäjistä voidaan katsoa kuvaavan normaalia tietokoneenkäyttötai-

toa. 
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4 Analyysi 

Testitilanteista kuvattuja videoita katsottiin jälkeenpäin tietokoneelta merkaten kuhunkin 

tehtävään kulunut aika kysymyksen esittämisen jälkeen siihen asti kunnes käyttäjä sai teh-

tävän suoritettua tai luovutti. Lisäksi merkittiin muistiin arvioita siitä, mistä havaitut on-

gelmat johtuvat ja verrattiin näitä alkuperäisiin muistiinpanoihin. Muistiinpanot tehtiin 

yksinkertaisella tekstieditorilla, ja tekstitiedostoa täydennettiin videoiden uusintakatselui-

den aikana. Muistiinpanojen avulla täytettiin taulukko kunkin tehtävän kohdalla ilmenneis-

tä mahdollisista ongelmista (katso luvun 5 taulukot 1, 2 ja 3, taulukkopohja löytyy liitteis-

tä, taulukko 5). Näistä taulukoista koostettiin lopuksi vielä yksinkertaistava numeerinen 

taulukko, josta nähdään helpommin kokonaisuus ja laajemmat linjaukset testien tuloksista. 

Tätä kutsutaan aineiston kvantifioinniksi (Mäkelä 1991, 57-58), eli laadullisen aineiston 

numeerisilla arvoilla kuvaamiseksi. Suurin osa arvioista perustui käyttäjien itsensä ääneen 

ilmaisemiin ajatuksiin tai videolla ilmeneviin sivuston käyttötapoihin. Aineiston analyysi 

oli siis aineistolähtöistä, eli siinä etsittiin itse aineistosta tuloksia, eikä niinkään hyödynnet-

ty jotain valmista teoriaa (Eskola & Suoranta 1998). 

Sisältöä analysoitiin siten, että havaitut ongelmat tehtävien suorituksessa kirjattiin ylös 

yhdessä niiden vakavuuden kanssa taulukoihin. Itse ongelma tunnistettiin joko itse tilan-

teessa testihenkilön käyttäytymisestä, tai jälkeenpäin videolta tarkasteltuna. Ongelman 

määritelmänä pidettiin jotain selkeää hidastavaa tekijää käyttäjän suorittaessa tehtävää, 

sanallista ongelman ilmaisemista, pitkää suoritusaikaa tai tehtävän kokonaan suorittamatta 

jäämistä. Ongelmien vakavuus on jaoteltu seuraavanlaisesti:  

 pieni: pienin korjausprioriteetti, korjataan jos ei vakavampia ongelmia, 

 kohtalainen: kohtalainen korjausprioriteetti, korjataan kun ehditään, sekä  

 vakava: suuri prioriteetti, korjattava ennen seuraavaa testikierrosta mahdollisimman 

nopeasti 

Näillä määrityksillä merkattiin taulukoihin tehtävän viereen ongelman vakavuus ja tätä 

myötä sen korjausprioriteetti seuraaville kierroksille. Määrityksen valitsemiseen vaikutti 
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se, luokiteltiinko ongelma hidastavaksi vai tehtävän suorittamisen estäväksi, kuinka usea 

käyttäjä koki tehtävässä ongelmia, sekä osioiden priorisointi kokonaisuuden kannalta. 

Monissa ongelmatapauksissa käyttäjä etsi jotain tiettyä asiaa sivustolta, ja videolta oli pää-

teltävissä että sivusto ei anna tarpeeksi selkeitä ohjeistuksia mistä tiedon löytää, jolloin 

käyttäjä klikkaa hieman satunnaisesti osioita auki, eikä toimi tekstien tai muiden visuaalis-

ten vihjeiden mukaan, tai vihjeet eivät ole tarpeeksi selviä. Tehtäviin kulunut aika saattoi 

sisältää muutakin, kuin pelkän tiedon etsimiseen menneen ajan, sillä joissain tapauksissa 

käyttäjät jatkoivat lisätiedon etsimistä sivustolta, vaikka varsinaiseen kysymykseen olisi jo 

vastaus löytynyt. Tästä johtuen analyysissä keskityttiin enemmän käyttäjien ääneenajatte-

luun ja videolta löytyviin visuaalisiin todisteisiin ongelmista, kuin kuhunkin tehtävään ku-

luneeseen aikaan. 

Analyysissä ei havaittu mitään selkeitä yksilöllisiä eriäviä ongelmia alkuperäisiin muistiin-

panoihin verrattuna, mutta syitä pystyttiin tarkentamaan, ja sivuston opittavuuteen pystyt-

tiin ottamaan kantaa. Luonnollisesti käyttäjät suoriutuivat huomattavasti nopeammin tehtä-

vistä, kun sivuston rakenne käytön myötä hahmottui paremmin, ja informaation sijoittumi-

nen sivulla kävi selvemmäksi. Käyttäjät muistivat jo kohdanneensa aiemmissa tehtävissä 

uuteen tehtävään liittyvää informaatiota ja osasivat navigoida suoraan oikealle alasivulle. 

Tätä tapahtui kaikkien käyttäjien kohdalla. Analyysivaihe olikin enemmän muistiinpanoi-

hin kirjattujen havaintojen tarkentamista ja tarkistamista, kuin täysin uusien asioiden ai-

neistosta esille nostamista. 
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5 Tulokset 

Tämä luku esittelee saadut tulokset testikierroksittain. Jokaisen käyttäjälle annetun tehtä-

vän kohdalla tulokset on kerätty taulukkoon, jossa on määritelty esiintyikö tehtävässä jo-

tain käytettävyysongelmaa. Lisäksi taulukkoon on merkitty ongelman vakavuus: vakavat 

ongelmat tuli korjata mahdollisimman hyvin, jotta ne saataisiin seuraavalla kierroksella 

testattua ja todettua toimivaksi. Vähäpätöisemmät ongelmat saatettiin jättää huomiotta, 

jotta voidaan keskittyä suurempiin käytettävyyttä haittaaviin tekijöihin. Jokaisen testikier-

roksen kohdalla esitellään aluksi sivuston senhetkinen tila kuvaruutukaappauksien avulla, 

ja osoitetaan ne muutokset, jotka on edellisen kierroksen sivustoversioon tehty. Tällöin 

saadaan selkeä kuva sivuston rakentumisesta testien mukana. 

5.1 Esitesti 

Esitestikierroksella harjoiteltiin testitilannetta tutun ihmisen kanssa ja paranneltiin testin 

käytännön asioita, eli miten testi hoidetaan käytännössä, mitä testin alkupuheessa tulee 

sanoa ja miten paljon testeistä tulee kertoa. Samalla testattiin testeissä käytettävien kysy-

mysten toimivuus ja ymmärrettävyys. Niin esitestissä, kuin ensimmäisen testikierroksen 

aikana käytetty prototyyppi tehtiin testiä varten (Kuva 2 näyttää itse sivuston tilan kussakin 

testivaiheessa). Prototyypin vierellä oli sivuston varsinainen versio kehitteillä, jossa ulko-

asu oli kuitenkin sen verran kesken, ettei käyttöä testissä voinut toteuttaa. Sen sijaan käy-

tettiin prototyyppiä, johon luotiin Kuva 1 mukainen sivustorakenne: 

 Etusivu 

o Perustietoa lukemisen sujuvuudesta 

 Täsmätietoa lukemisesta 

 Tuen tarpeen tunnistamisen polku 

 Vahvuudet & minäpystyvyys 

o Vertaistukea ja vinkkejä 

o Koriharjoittelua 

 Olohuone 

 Keittiö 
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 Lastenhuone 

 Makuuhuone 

 Vessa 

 Kirjasto 

Rakenne oli siis jo tässä vaiheessa melko yksinkertainen, kolmessa tasossa toimiva koko-

naisuus. Etusivulta pääsee alasivuille ja alasivuilta takaisin etusivulle. Kuva 3 näyttää si-

vuston tämän vaiheen prototyypissä. 

 

Kuva 3 Sivuston prototyyppi testausta varten 

Etusivulla on siis sisällön seassa linkit alasivuille, samoin kuin sivuston ylälaidan navi-

gointipalkissa. 

Esitesti sujui melkeinpä ongelmitta, ainoastaan kysymyksessä numero 11, etsi tietoa kuin-

ka lapsi pärjää lukemisvaikeuden kanssa aikuisena, käyttäjä ei onnistunut löytämään vas-

tausta kysymykseen. Testiin kulunut aika oli 12 minuuttia 55 sekuntia, ja esitestihenkilönä 

toimi yliopistokouluttautunut henkilö. Sivustolta löytyi siis tässä tapauksessa melkein 

kaikki tarpeelliseksi katsottu informaatio hyvin ja todella nopeasti. Esitestistä ei kerätty 

samalla tavoin dataa talteen, kuin muista testikierroksista, vaikka se videoitiin myös. 
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5.2 Ensimmäinen testivaihe 

Ensimmäisessä vaiheessa käytössä oli edelleen sivuston prototyyppi (kappale 5.1, esittelee 

prototyypin), eli hyvin pelkistetty sivusto, jossa ei sisältöä vielä tässä vaiheessa juuri ollut. 

Tästä johtuen testikierros keskittyi lähinnä osioiden otsikointiin ja sisältöjen näihin sijoit-

tumiseen. 

Seuraavassa on kootusti kaikkien kolmen tällä kierroksella testaukseen osallistuneiden 

vastaukset kerättynä tehtäväkohtaiseen taulukkoon. Tilan säästämiseksi testihenkilöiden 

vastaukset on koottu samaan taulukkoon ja numeroilla 1-3 indikoimalla kunkin testihenki-

lön kohdalla saatua tulosta.  

TOIMINNON VALINTA JA SUO-

RITUS 

TOIMINTO NRO 1:  Ongelman 

vakavuus 

Testikysymys avaa vanhempainopas Havaitut ongelmat 

1. Loogisuus: onko reitti looginen? Ei ongelmia - 

2. näkyvyys: löytyykö linkki helposti, 

onko se tarpeeksi edustettuna 

Ei ongelmia - 

3. Osion loogisuus: kuvaavatko otsi-

kot, linkit yms. osion sisältöä tarpeek-

si 

Ei ongelmia - 

TOIMINNON VALINTA JA SUO-

RITUS 

TOIMINTO NRO 2:  Ongelman 

vakavuus 

Testikysymys kerro mihin sivusto 

on tarkoitettu 

Havaitut ongelmat 

1. Loogisuus: onko reitti looginen? Ei ongelmia - 

2. näkyvyys: löytyykö linkki helposti, Ei ongelmia - 
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onko se tarpeeksi edustettuna 

4. Osion loogisuus: kuvaavatko 

otsikot, linkit yms. osion sisäl-

töä tarpeeksi 

 

Ei ongelmia - 

TOIMINNON VALINTA JA SUO-

RITUS 

TOIMINTO NRO 3:  Ongelman 

vakavuus 

Testikysymys etsi määritelmä luki-

vaikeudelle 

Havaitut ongelmat 

1. Loogisuus: onko reitti looginen? 1. Ongelmia hahmottaa sivustoa 

2. Ongelmia hahmottaa sivustoa 

3. Järjestyksessä käy sivua läpi 

Vakava 

2. näkyvyys: löytyykö linkki helposti, 

onko se tarpeeksi edustettuna 

1. Linkki viimeisenä listassa, ei 

huomaa vaikka sivulta löytyykin 

2. Linkki ei tarpeeksi esillä 

3. Linkki ei tarpeeksi esillä 

Vakava 

3. Osion loogisuus: kuvaavatko otsi-

kot, linkit yms. osion sisältöä tarpeek-

si 

1. Ei ongelmaa 

2. Ei ongelmaa 

3. Sanasto liian yleinen termi, ”ei 

herätä kiinnostusta” 

Kohtalainen 

TOIMINNON VALINTA JA SUO-

RITUS 

TOIMINTO NRO 4:  Ongelman 

vakavuus 

Testikysymys etsi tietoa miten ylei- Havaitut ongelmat 
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siä lukivaikeudet ovat 

1. Loogisuus: onko reitti looginen? Ei ongelmaa - 

2. näkyvyys: löytyykö linkki helposti, 

onko se tarpeeksi edustettuna 

Ei ongelmaa - 

3. Osion loogisuus: kuvaavatko otsi-

kot, linkit yms. osion sisältöä tarpeek-

si 

Ei ongelmaa - 

TOIMINNON VALINTA JA SUO-

RITUS 

TOIMINTO NRO 5:  Ongelman 

vakavuus 

Testikysymys etsi tietoa miten koulu 

tukee lukivaikeuksissa 

Havaitut ongelmat 

1. Loogisuus: onko reitti looginen? 1. Ei ongelmaa 

2. Ei ongelmaa 

3. Ei ongelmaa 

- 

2. näkyvyys: löytyykö linkki helposti, 

onko se tarpeeksi edustettuna 

1. Ei ongelmaa 

2. Ei ongelmaa 

3.Ei ongelmaa 

- 

3. Osion loogisuus: kuvaavatko otsi-

kot, linkit yms. osion sisältöä tarpeek-

si 

1. Ei ongelmaa 

2. Ei varma onko osio loogisesti 

oikea paikka, mutta veikkaisi tätä 

3. Ei ongelmaa 

pieni 

TOIMINNON VALINTA JA SUO-

RITUS 

TOIMINTO NRO 6:  Ongelman 

vakavuus 
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Testikysymys etsi tietoa mistä luki-

vaikeuksiin saa yleisesti tukea 

Havaitut ongelmat 

1. Loogisuus: onko reitti looginen? 1. Ei ongelmaa 

2. Ei loogista reittiä 

3. Ei ongelmaa 

kohtalainen 

2. näkyvyys: löytyykö linkki helposti, 

onko se tarpeeksi edustettuna 

1. Ei ongelmaa 

2. - 

3. Ei ongelmaa 

- 

3. Osion loogisuus: kuvaavatko otsi-

kot, linkit yms. osion sisältöä tarpeek-

si 

1. Ei ongelmaa 

2. Osio ei viittaa mitenkään vaike-

uksiin 

3. Ei ongelmaa 

kohtalainen 

TOIMINNON VALINTA JA SUO-

RITUS 

TOIMINTO NRO 7:  Ongelman 

vakavuus 

Testikysymys etsi tietoa miten itse 

voit tukea lasta kotona 

Havaitut ongelmat 

1. Loogisuus: onko reitti looginen? 1. Ei ongelmaa 

2. Ei loogisesti tarpeeseen sopivaa 

osiota 

3. Ei ongelmaa 

- 

2. näkyvyys: löytyykö linkki helposti, 

onko se tarpeeksi edustettuna 

1. Ei ongelmaa 

2. Ei ongelmaa 

- 
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3. Ei ongelmaa 

3. Osion loogisuus: kuvaavatko otsi-

kot, linkit yms. osion sisältöä tarpeek-

si 

1. Ei ongelmaa 

2. Osion nimi voisi olla parempi 

3. Ei ongelmaa 

- 

TOIMINNON VALINTA JA SUO-

RITUS 

TOIMINTO NRO 8:  Ongelman 

vakavuus 

Testikysymys etsi tietoa mikä vai-

kuttaa lukemissujuvuuden kehityk-

seen 

Havaitut ongelmat 

1. Loogisuus: onko reitti looginen? 1. Ei ongelmaa 

2. Ei löydy osiota joka loogisesti 

vastaisi tarpeeseen 

3. Ei ongelmaa 

Kohtalainen 

2. näkyvyys: löytyykö linkki helposti, 

onko se tarpeeksi edustettuna 

1. Ei ongelmaa 

2. . 

3. Ei ongelmaa 

- 

3. Osion loogisuus: kuvaavatko otsi-

kot, linkit yms. osion sisältöä tarpeek-

si 

1. Ei ongelmaa 

2. Ei kysymykseen loogisesti liitty-

vää osiota 

3. Ei ongelmaa 

Kohtalainen 

TOIMINNON VALINTA JA SUO-

RITUS 

TOIMINTO NRO 9:  Ongelman 

vakavuus 
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Testikysymys etsi tietoa onko tyttö-

jen ja poikien välillä eroa lukemi-

sessa 

Havaitut ongelmat 

1. Loogisuus: onko reitti looginen? Ei ongelmaa - 

2. näkyvyys: löytyykö linkki helposti, 

onko se tarpeeksi edustettuna 

Ei ongelmaa - 

3. Osion loogisuus: kuvaavatko otsi-

kot, linkit yms. osion sisältöä tarpeek-

si 

Ei ongelmaa - 

TOIMINNON VALINTA JA SUO-

RITUS 

TOIMINTO NRO 10:  Ongelman 

vakavuus 

Testikysymys etsi tietoa mistä voisit 

saada vertaistukea 

Havaitut ongelmat 

1. Loogisuus: onko reitti looginen? 1. Ei ongelmaa 

2. Ei ongelmaa 

3. Ei ongelmaa 

- 

2. näkyvyys: löytyykö linkki helposti, 

onko se tarpeeksi edustettuna 

1. Ei ongelmaa 

2. Linkki ei tarpeeksi esillä 

alasivuilla 

3. Ei ongelmaa 

kohtalainen 

3. Osion loogisuus: kuvaavatko otsi-

kot, linkit yms. osion sisältöä tarpeek-

si 

1. Ei ongelmaa 

2. Ei ongelmaa 

3. Ei ongelmaa 

- 
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TOIMINNON VALINTA JA SUO-

RITUS 

TOIMINTO NRO 11:  Ongelman 

vakavuus 

Testikysymys etsi tietoa miten lapsi 

pärjää lukemissujuvuuden kanssa 

myöhemmin elämässään 

Havaitut ongelmat 

1. Loogisuus: onko reitti looginen? 1. Epävarmuutta 

2. Ei looginen 

3 Ei ongelmaa 

pieni 

2. näkyvyys: löytyykö linkki helposti, 

onko se tarpeeksi edustettuna 

1. Navigointi epäselvä 

2. - 

3. Ei ongelmaa 

Vakava 

3. Osion loogisuus: kuvaavatko otsi-

kot, linkit yms. osion sisältöä tarpeek-

si 

1. Epävarmuutta 

2. Ei loogista vaihtoehtoa 

3. Ei ongelmaa 

Vakava 

TOIMINNON VALINTA JA SUO-

RITUS 

TOIMINTO NRO 12:  Ongelman 

vakavuus 

Testikysymys etsi tietoa miten lasta 

voi motivoida, eli miten saat lapsen 

lukemaan jos häntä ei kiinnnosta 

Havaitut ongelmat 

1. Loogisuus: onko reitti looginen? Ei ongelmaa - 

2. näkyvyys: löytyykö linkki helposti, 

onko se tarpeeksi edustettuna 

Ei ongelmaa - 

3. Osion loogisuus: kuvaavatko otsi- Ei ongelmaa - 
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kot, linkit yms. osion sisältöä tarpeek-

si 

TOIMINNON VALINTA JA SUO-

RITUS 

TOIMINTO NRO 13:  Ongelman 

vakavuus 

Testikysymys kerro mitä vahvuudet 

& minäpystyvyys-osio sisältää 

Havaitut ongelmat 

1. Loogisuus: onko reitti looginen? - - 

2. näkyvyys: löytyykö linkki helposti, 

onko se tarpeeksi edustettuna 

- - 

3. Osion loogisuus: kuvaavatko otsi-

kot, linkit yms. osion sisältöä tarpeek-

si 

1. Kritiikkiä osion nimestä 

2. Kritisoi osiota, ”tarkasti mietittä-

vä mitä ja miten esitetään” 

3. - 

Vakava 

Taulukko 1 Ensimmäisen testikierroksen tulokset 

Yleisesti ottaen ensimmäisessä vaiheessa ongelmia aiheutti alasivujen nimeäminen, erityi-

sesti perustietoa- sekä täsmätietoa lukemisesta- alasivut koettiin liian samankaltaisiksi, 

eivätkä ne kuvanneet sisältöä tarpeeksi. Sanasto-alasivu oli vaikeasti löydettävissä, koska 

se oli asetettu listan viimeiseksi linkiksi, mutta toisaalta se oli myös määritelty tärkeysjär-

jestyksessä viimeiseksi osioksi sivustoa suunnitellessa. Kuitenkin, alasivun näkyvyyteen 

on kiinnitettävä enemmän huomiota seuraavissa sivuston kehityksen iteraatioissa. Kotihar-

joittelua- alasivu sai positiivista palautetta osuvasta nimestä. Lisäksi termiä minäpystyvyys 

kritisoitiin hankalaksi ymmärtää, josta johtuen koko vahvuudet & minäpystyvyys -alasivu 

koettiin epämääräiseksi. 



 

35 

 

5.3 Toinen testivaihe 

Sivuston alasivujen nimeämiseen kiinnitettiin edellisen testikierroksen jälkeen huomiota, ja 

alasivuja vaihdettiin toisen nimiseksi. Sivuston rakennetta muutettiin jonkin verran: vanha 

yleistä tietoa -alasivu siirrettiin etusivulle avautuvaksi valikkomaiseksi ratkaisuksi, tällöin 

turhaksi koetun siirtymäsivun poistuessa kokonaan. Kuvat 4 ja 5 havainnollistavat tilannet-

ta. 

 

Kuva 4 Yleistä tietoa-kuvaketta ei klikattu 

 

Kuva 5 Yleistä tietoa-kuvaketta klikattu 

Sivuston rakenne on siis yksinkertaistunut entisestään: etusivulta löytyy informaatiota si-

vuston käyttötarkoituksesta ja sen tekijöistä ja alisivuille on sijoitettu kaikki tieto itse ai-

heesta. Sivustolla ei ole monisyisiä hakemistorakenteita, vaan se koostuu käytännössä kah-

desta kerroksesta lapsisivuja. Etusivun alla olevien alasivujen alla ei siis ole enää uusia 

sivuja, vaan kaikille alisivuille on pääsy etusivulta. Alasivuilla on käytetty JavaScriptiä 

usein korvaamaan täysin uuden sivun avaaminen, esimerkiksi harjoitteita sisältävä alasivu 
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avaa harjoitteet saman sivun päälle, joka edelleen yksinkertaisti varsinaista rakennetta. 

Kuva 6 havainnollistaa toisen vaiheen sivuston rakenteen. 

 

Kuva 6 Sivuston rakenne ja alasivujen nimet toisen testikierroksen aikana 

Toisessa testivaiheessa testeissä käytetty sivusto muistuttaa jo huomattavasti enemmän 

lopullista versiota, joidenkin osioiden ja alasivujen nimet hakevat vielä paikkaansa. Etusi-

vulta löytyy linkit kaikille alasivuille, ja ulkoasu rupeaa olemaan värejä myöten suunnitel-

tu. Itse etusivun sisältämät osiot ovat sivuston esittely-osio, sisältö-osio, joka pitää sisäl-

lään alasivujen linkit ja kuvaukset, sekä lisätietoa-osion, johon on tarkoitus tulla tietoa 

sivuston kehittäjistä. Tässä vaiheessa osiossa ei ollut vielä juurikaan sisältöä. 



 

37 

 

 

Kuva 7 Millaisena etusivu avautuu käyttäjän eteen 

 

Kuva 8 Sivuston esittely-osio etusivulla 
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Kuva 9 Lisätietoa-osio etusivulla 

Tietoa-kuvakkeen alta löytyy linkit alasivuihin linkit, eli klikkaamalla etusivulla tietoa-

kuvaketta, avautuvat viereen linkit ja kuvaukset osioihin ”Perustietoa lukemisesta”, ”Polku 

tunnistamisesta tukeen”, ”vahvuudet & minäpystyvyys” ja ”Sanastoa”. Perustietoa lukemi-

sesta kertoo yleisluontoista tietoa lukemisesta ja sen vaikeuksista, polku tunnistamisesta 

tukeen kertoo esimerkein miten lukemisvaikeuksien kanssa toimitaan koulun ja kodin yh-

teistyössä, vahvuudet käyttöön ohjeistaa huomaamaan lapsen vahvuudet ja hyödyntämään 

niitä, sekä sanastoa-osio kokoaa yhteen lukemisenvaikeuksiin liittyvästä termistöstä. Näi-

den lisäksi löytyy vielä Kokemuksia-osio, josta löytyy videoita opettajien ja vanhempien 

kokemuksiin lukemisenvaikeuksista, ja Korihajroittelua-osio, joka antaa vinkkejä lukemi-

sen harjoitteluun kotona huoneittain. 

Tuen tarpeen tunnistaminen-osio esimerkiksi on perusperiaatteeltaan jo valmiissa muodos-

sa: sivu on kronologisessa järjestyksessä etenevä esimerkki lukemisen hankaluuksista kär-

sivästä lapsesta, jonka vaiheet käydään läpi yleisempien faktatietojen ollessa mukana va-

semmassa laidassa ja esimerkkitapauksen ollessa oikeassa laidassa (katso Kuva 10 Toisen 

testivaiheen Tuen tarpeen tunnistaminen-). 
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Kuva 10 Toisen testivaiheen Tuen tarpeen tunnistaminen-alasivu 

Kotiharjoittelua-alasivu on hieman samantapainen Perustietoa lukemisesta-alasivun kans-

sa, eli sivulla on isompi kuva, josta osia klikkaamalla saa auki tietoa. Tässä tapauksessa 

kyse on talon pohjapiirustuksesta, josta eri huoneita klikkaamalla saa luettavakseen kussa-

kin huoneessa tehtäviä lukemisen kehittämiseen suunniteltuja harjoitteita (Kuva 11). Edel-

liseen vaiheeseen verrattuna on siis luovuttu jokaisen huoneen sisältämille harjoitteille teh-

tävistä erillisistä alasivuista. 

 

Kuva 11 Kotiharjoittelua-alasivun ”pohjapiirrustus” 
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TOIMINNON VALINTA JA SUO-

RITUS 

TOIMINTO NRO 1:  Ongelman 

vakavuus 

Testikysymys avaa vanhempainopas Havaitut ongelmat 

1. Loogisuus: onko reitti looginen? Ei ongelmaa - 

2. näkyvyys: löytyykö linkki helposti, 

onko se tarpeeksi edustettuna 

Ei ongelmaa - 

3. Osion loogisuus: kuvaavatko otsi-

kot, linkit yms. osion sisältöä tarpeek-

si 

Ei ongelmaa - 

TOIMINNON VALINTA JA 

SUORITUS 

TOIMINTO NRO 2:  Ongelman 

vakavuus 

Testikysymys kerro mihin sivusto 

on tarkoitettu 

Havaitut ongelmat 

1. Loogisuus: onko reitti looginen? Ei ongelmaa - 

2. näkyvyys: löytyykö linkki helposti, 

onko se tarpeeksi edustettuna 

Ei ongelmaa - 

3. Osion loogisuus: kuvaavatko otsi-

kot, linkit yms. osion sisältöä tarpeek-

si 

Ei ongelmaa - 

TOIMINNON VALINTA JA SUO-

RITUS 

TOIMINTO NRO 3:  Ongelman 

vakavuus 

Testikysymys etsi määritelmä luki-

vaikeudelle 

Havaitut ongelmat 

1. Loogisuus: onko reitti looginen? 4. Ei loogista reittiä Vakava 
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5. Joutuu hieman etsimään 

6. Ei ongelmaa 

2. näkyvyys: löytyykö linkki helposti, 

onko se tarpeeksi edustettuna 

4. Ei ongelmaa 

5. Ei ongelmaa 

6. Ei ongelmaa 

 

3. Osion loogisuus: kuvaavatko otsi-

kot, linkit yms. osion sisältöä tarpeek-

si 

4. Kävi oikeassa osiossa, muttei 

silti löytänyt vastausta 

5. Kävi sivustoa läpi ja lopulta 

löysi 

6. Ei ongelmaa 

Vakava 

TOIMINNON VALINTA JA SUO-

RITUS 

TOIMINTO NRO 4:  Ongelman 

vakavuus 

Testikysymys etsi tietoa miten ylei-

siä lukivaikeudet ovat 

Havaitut ongelmat 

1. Loogisuus: onko reitti looginen? 4. Ei ongelmaa 

5. Ei ongelmaa 

6. Ei ongelmaa 

 

2. näkyvyys: löytyykö linkki helposti, 

onko se tarpeeksi edustettuna 

4. Ei ongelmaa 

5. Olettaa tekstin olevan linkki, 

vaikkei näin ole 

6. Ei ongelmaa 

Vakava 

3. Osion loogisuus: kuvaavatko otsi-

kot, linkit yms. osion sisältöä tarpeek-

4. Ei ongelmaa  
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si 5. Osion sisäisessä logiikassa pa-

rannettavaa 

6. Ei ongelmaa 

TOIMINNON VALINTA JA SUO-

RITUS 

TOIMINTO NRO 5:  Ongelman 

vakavuus 

Testikysymys etsi tietoa miten koulu 

tukee lukivaikeuksissa 

Havaitut ongelmat 

1. Loogisuus: onko reitti looginen? 4. Ei loogista reittiä 

5. Epävarmasti lähtee liikkeelle, 

mutta lopulta oikea paikka löytyy 

6. Ei ongelmaa 

Kohtalainen 

2. näkyvyys: löytyykö linkki helposti, 

onko se tarpeeksi edustettuna 

4. Ei ongelmaa 

5. Ei ongelmaa 

6. Ei ongelmaa 

- 

3. Osion loogisuus: kuvaavatko otsi-

kot, linkit yms. osion sisältöä tarpeek-

si 

4. Ei löytänyt osiota 

5. Ei selkeä vaihtoehto 

6. Ei ongelmaa 

Kohtalainen 

TOIMINNON VALINTA JA SUO-

RITUS 

TOIMINTO NRO 6:  Ongelman 

vakavuus 

Testikysymys etsi tietoa mistä luki-

vaikeuksiin saa yleisesti tukea 

Havaitut ongelmat 

1. Loogisuus: onko reitti looginen? 4. Ei loogista otsikkoa mistä lähti-

si etsimään 

Kohtalainen 
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5. Ei ongelmaa 

6. Ei ongelmaa 

2. näkyvyys: löytyykö linkki helposti, 

onko se tarpeeksi edustettuna 

4. Ei ongelmaa 

5. Ei ongelmaa 

6. Ei ongelmaa 

 

3. Osion loogisuus: kuvaavatko otsi-

kot, linkit yms. osion sisältöä tarpeek-

si 

4. Osion kuvaus ei tarpeeksi loo-

ginen 

5. Ei ongelmaa 

6. Ei ongelmaa 

 

TOIMINNON VALINTA JA SUO-

RITUS 

TOIMINTO NRO 7:  Ongelman 

vakavuus 

Testikysymys etsi tietoa miten itse 

voit tukea lasta kotona 

Havaitut ongelmat 

1. Loogisuus: onko reitti looginen? Ei ongelmaa  

2. näkyvyys: löytyykö linkki helposti, 

onko se tarpeeksi edustettuna 

Ei ongelmaa  

3. Osion loogisuus: kuvaavatko otsi-

kot, linkit yms. osion sisältöä tarpeek-

si 

Ei ongelmaa  

TOIMINNON VALINTA JA SUO-

RITUS 

TOIMINTO NRO 8:  Ongelman 

vakavuus 

Testikysymys etsi tietoa mikä vai-

kuttaa lukemissujuvuuden kehityk-

Havaitut ongelmat 



 

44 

 

seen 

1. Loogisuus: onko reitti looginen? 4. Tuen tarpeen tunnistamisesta 

etsisi, eli epälooginen 

5. Ei suuntaa oikeaan osioon, 

yleistä tietoa veikkaa 

6. Ei ongelmaa 

Vakava 

2. näkyvyys: löytyykö linkki helposti, 

onko se tarpeeksi edustettuna 

4. Ei ongelmaa 

5. Ei ongelmaa 

6. Ei ongelmaa 

- 

3. Osion loogisuus: kuvaavatko otsi-

kot, linkit yms. osion sisältöä tarpeek-

si 

4. Sisältö ja mielikuvat eivät koh-

taa 

5. Osio ei looginen vaihtoehto 

6. Ei ongelmaa 

Vakava 

TOIMINNON VALINTA JA SUO-

RITUS 

TOIMINTO NRO 9:  Ongelman 

vakavuus 

Testikysymys etsi tietoa onko tyttö-

jen ja poikien välillä eroa lukemi-

sessa 

Havaitut ongelmat 

1. Loogisuus: onko reitti looginen? Ei ongelmaa - 

2. näkyvyys: löytyykö linkki helposti, 

onko se tarpeeksi edustettuna 

Ei ongelmaa - 

3. Osion loogisuus: kuvaavatko otsi-

kot, linkit yms. osion sisältöä tarpeek-

Ei ongelmaa - 



 

45 

 

si 

TOIMINNON VALINTA JA SUO-

RITUS 

TOIMINTO NRO 10:  Ongelman 

vakavuus 

Testikysymys etsi tietoa mistä voisit 

saada vertaistukea 

Havaitut ongelmat 

1. Loogisuus: onko reitti looginen? Ei ongelmaa - 

2. näkyvyys: löytyykö linkki helposti, 

onko se tarpeeksi edustettuna 

Ei ongelmaa - 

3. Osion loogisuus: kuvaavatko otsi-

kot, linkit yms. osion sisältöä tarpeek-

si 

Ei ongelmaa - 

TOIMINNON VALINTA JA SUO-

RITUS 

TOIMINTO NRO 11:  Ongelman 

vakavuus 

Testikysymys etsi tietoa kuinka lap-

si pärjää lukemisvaikeuden kanssa 

myöhemmin elämässään 

Havaitut ongelmat 

1. Loogisuus: onko reitti looginen? Ei ongelmaa - 

2. näkyvyys: löytyykö linkki helposti, 

onko se tarpeeksi edustettuna 

Ei ongelmaa - 

3. Osion loogisuus: kuvaavatko otsi-

kot, linkit yms. osion sisältöä tarpeek-

si 

Ei ongelmaa - 

TOIMINNON VALINTA JA SUO-

RITUS 

TOIMINTO NRO 12:  Ongelman 

vakavuus 
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Testikysymys etsi tietoa miten lasta 

voi motivoida, eli miten saat lapsen 

lukemaan jos häntä ei kiinnnosta 

Havaitut ongelmat 

1. Loogisuus: onko reitti looginen? Ei ongelmaa - 

2. näkyvyys: löytyykö linkki helposti, 

onko se tarpeeksi edustettuna 

Ei ongelmaa - 

3. Osion loogisuus: kuvaavatko otsi-

kot, linkit yms. osion sisältöä tarpeek-

si 

Ei ongelmaa - 

TOIMINNON VALINTA JA SUO-

RITUS 

TOIMINTO NRO 13:  Ongelman 

vakavuus 

Testikysymys kerro mitä vahvuudet 

& minäpystyvyys-osio sisältää 

Havaitut ongelmat 

1. Loogisuus: onko reitti looginen? Ei ongelmaa - 

2. näkyvyys: löytyykö linkki helposti, 

onko se tarpeeksi edustettuna 

Ei ongelmaa - 

3. Osion loogisuus: kuvaavatko otsi-

kot, linkit yms. osion sisältöä tarpeek-

si 

Ei ongelmaa - 

Taulukko 2 Toisen testikierroksen tulokset 

Toisessakin testivaiheessa suurimmaksi ongelmaksi osoittautui osioiden nimeäminen ja 

niiden loogisuus. Käyttäjät eivät vieläkään kokeneet kaikkia osioita kuvaavasti nimetyksi, 

joten nimeämistä täytyi miettiä vielä seuraavaan, kolmanteen vaiheeseen. Lisäksi joihinkin 

tilanteisiin lisättiin vaihtoehtoinen reitti löytää informaatiota, joka nopeutti ja helpotti tie-

don löytämistä Perustietoa lukemisesta-alasivulla. Varsinaisesti ulkonäköön ja toiminnalli-
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suuteen ei tullut suurempia muutoksia. Yksi käyttäjä toivoi lisäksi Tuen tarpeen tunnista-

minen-alasivulle lisää sanojen lihavointia ja osioiden helpompaa löydettävyyttä. 

5.4 Kolmas testivaihe 

Tässä esitellään sivuston lopullinen muoto pääpiirteittäin, jotta lukija saa käsityksen sivun 

rakenteesta ja ulkonäöstä. Esitelty sivuversio on siis sivuston käytettävyystestauksen vii-

meisen, kolmannen kerran valmistuttua saatu viimeisin versio, sillä kolmannen vaiheen 

jälkeen ei tehty enää merkittäviä muutoksia sivustoon. Tehdyt muutokset koskivat lähinnä 

ulkonäöllisiä seikkoja, kuten joitain taustakuvia ja kuvakkeiden sijaintia. Kuva 12 esittää 

kolmannen vaiheen sivustorakenteen. 

 

Kuva 12 Sivuston rakenne kolmannen testikierroksen aikana 

 Etusivulle muokattiin osioiden kuvauksia ja kuvitusta jonkin verran edelliseen kierrokseen 

nähden, samoin osioiden nimiä muutettiin edelleen loogisempaan suuntaan. Erityisesti ku-

vauksiin lisättiin tekstiä, jonka toivottiin ohjaavan käyttäjiä tarkemmin oikeisiin osioihin. 

Erään käyttäjän kohdalla löytyi selkeä ongelma etusivulla Tietoa-kuvakkeesta klikkaamalla 

avautuvien linkkien toiminnassa, sillä tuplaklikkaamalla kuvaketta linkit saatiin näkyviin, 

mutta samalla muiden alisivujen linkit eivät poistuneet tieltä, täten rikkoen sivuston raken-

teen. Tietoa-kuvakkeeseen lisättiin tästä johtuen JavaScriptillä tuplaklikkauksen estävä 
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aikatoiminto. Lisäksi jokaisen sivun alalaitaan lisättiin linkkejä kyseisen sivun tai osion 

aiheeseen liittyville sivuille, jotta käyttäjä löytää myös lisää luettavaa sivuston kautta. 

Perusteitoa lukemisesta-alasivun nimi vaihdettiin ja se nimettiin uudelleenn Faktoja luke-

misesta-alasivuksi. Sivulle jätettiin toteutus, jossa teksteihin pääsee kuvan kautta klikkaa-

malla (Kuva 13). Lisäksi sivun alalaidasta siirrettiin kuvaukset, joista löytyy suorat linkit 

näihin faktoihin (Kuva 14). 

 

Kuva 13 Faktoja lukemisesta kuvituskuva 

 

Kuva 14 Kuvituskuvan alapuolelta löytyvät suorat linkit tietoihin 

Polku tunnistamisesta tukeen-alasivu on pitkä vieritettävä sivu, joka kuvaa esimerkein 

normaaleita toimintamalleja lapsen lukemisen kehittymisessä, sekä siinä ilmenneiden vai-
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keuksien tukemisessa niin koulun kuin kodinkin puolelta. Sivulle lisättiin linkit isoihin 

kokonaisuuksiin, joihin pääsee sivun alusta suoraan linkistä: Ennen kouluikää, Lukemaan 

oppiminen, Lukemisen vaikeuksia voi epäillä kun…, Yhteydenotto, Koulun tukitoimet ja 

Jatko-opinnot kuvaavat jokainen tiettyä vaihetta lukemisen kehittymisessä. Myös kuvitusta 

paranneltiin ja lisättiin toinen, hieman eroava esimerkkitapaus (Kuva 15). Toivottuja tär-

keitä sanoja korostettiin myös. 

 

Kuva 15 Polku tunnistamisesta tukeen 

Vahvuudet ja minäpystyvyys-alasivu vaihdettiin Vahvuudet käyttöön-nimiseksi. Se ja Sa-

nastoa-alasivut ovat suoraviivaisia sivuja, jotka pitävät sisällään tekstimuotoista informaa-

tiota. Sanasto-alasivulle on lisätty toiminnallisempi vaihtoehto sanaston selaamiseen, jossa 

tärkeät sanat ovat kaikki näkyvissä, ja klikkaamalla saa sanan selityksen näkyviin. Alapuo-

lelta löytyy kuitenkin perinteinen listattu muoto sanastosta, joten sivulla on kaksi eri kei-

noa selata termistöä läpi. Vertaistukea ja vinkkejä-alasivu uudelleennimettiin Kokemuksia-

nimiseksi ja sinne liseättiin upotetut Youtube-videot, jotka kertovat vanhempien ja opetta-

jien kokemuksista lukemisenvaikeuksien parissa. Kotiharjoittelua-alasivu pysyi melko 

muuttumattomana lisättyjä tehtäviä ja tehtäväohjeistusta lukuunottamatta. Lisäksi sivun 

alkuun on kerätty yleisiä harjoitteluun liittyviä ohjeita (Kuva 16). 
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Kuva 16 Kotiharjoittelua-osion yleisiä ohjeita harjoitteluun 

Sivusto onkin yleisesti visuaalisesti painottunut, ja pelkkää tekstiä sisältäviä osioita on py-

ritty välttämään, jotta sivusto olisi kevyempi lukea. Moni osio sisältää kohdeyleisölle 

suunnitellun lähestymistavan informaation esittämiseen ja sivuston kuvitukseen ja ulko-

asuun on kiinnitetty paljon huomiota. Lisäksi kaikilta alasivuilta pääsee aina takaisin etusi-

vulle ylävasemmalla olevasta linkistä, ja sisällön lomassa on linkkejä toisille alasivuille. 

Taulukko 3 Kolmannen testikierroksen tulokseton koottu kolmannen testivaiheen tulokset 

testihenkilöiden 7 ja 8 kohdalta. 

TOIMINNON VALINTA JA SUO-

RITUS 

TOIMINTO NRO 1:  Ongelman 

vakavuus 

Testikysymys avaa vanhem-

painopas 

Havaitut ongelmat 

1. Loogisuus: onko reitti looginen? Ei ongelmaa  
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2. näkyvyys: löytyykö linkki helposti, 

onko se tarpeeksi edustettuna 

Ei ongelmaa  

3. Osion loogisuus: kuvaavatko otsi-

kot, linkit yms. osion sisältöä tarpeek-

si 

Ei ongelmaa  

TOIMINNON VALINTA JA SUO-

RITUS 

TOIMINTO NRO 2:  Ongelman 

vakavuus 

Testikysymys kerro mihin sivusto 

on tarkoitettu 

Havaitut ongelmat 

1. Loogisuus: onko reitti looginen? Ei ongelmaa  

2. näkyvyys: löytyykö linkki helposti, 

onko se tarpeeksi edustettuna 

Ei ongelmaa  

3. Osion loogisuus: kuvaavatko otsi-

kot, linkit yms. osion sisältöä tarpeek-

si 

Ei ongelmaa  

TOIMINNON VALINTA JA SUO-

RITUS 

TOIMINTO NRO 3:  Ongelman 

vakavuus 

Testikysymys etsi määritelmä luki-

vaikeudelle 

Havaitut ongelmat 

1. Loogisuus: onko reitti looginen? 7. Ei ensimmäinen paikka mistä 

etsii 

8. Ei ongelmaa 

Pieni 

2. näkyvyys: löytyykö linkki helposti, 

onko se tarpeeksi edustettuna 

Ei ongelmaa  
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3. Osion loogisuus: kuvaavatko otsi-

kot, linkit yms. osion sisältöä tarpeek-

si 

Ei ongelmaa  

TOIMINNON VALINTA JA SUO-

RITUS 

TOIMINTO NRO 4:  Ongelman 

vakavuus 

Testikysymys etsi tietoa miten ylei-

siä lukivaikeudet ovat 

Havaitut ongelmat 

1. Loogisuus: onko reitti looginen? 7. Käy läpi sivustoa järjestyksessä, 

otsikot eivät ohjaa tarpeeksi 

8. Ei ongelmaa 

Kohtalainen 

2. näkyvyys: löytyykö linkki helposti, 

onko se tarpeeksi edustettuna 

7. Ei ongelmaa 

8. Ei ongelmaa 

- 

3. Osion loogisuus: kuvaavatko otsi-

kot, linkit yms. osion sisältöä tarpeek-

si 

7. Ei selkeää loogista paikkaa mistä 

lähtee hakemaan 

8. Ei ongelmaa 

Kohtalainen 

TOIMINNON VALINTA JA SUO-

RITUS 

TOIMINTO NRO 5:  Ongelman 

vakavuus 

Testikysymys etsi tietoa miten koulu 

tukee lukivaikeuksissa 

Havaitut ongelmat 

1. Loogisuus: onko reitti looginen? 7. Käy ensin muualla, mutta löytyy 

sitten 

8. Etsii ensin sivulta jossa on, sitten 

oikeaan osioon 

Pieni 

2. näkyvyys: löytyykö linkki helposti, Ei ongelmaa - 
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onko se tarpeeksi edustettuna 

3. Osion loogisuus: kuvaavatko otsi-

kot, linkit yms. osion sisältöä tarpeek-

si 

Ei ongelmaa - 

TOIMINNON VALINTA JA SUO-

RITUS 

TOIMINTO NRO 6:  Ongelman 

vakavuus 

Testikysymys etsi tietoa mistä lu-

kemisen vaikeuksiin saa yleisesti 

tukea 

Havaitut ongelmat 

1. Loogisuus: onko reitti looginen? 7. Ei looginen, oikeat osiot eivät 

herätä kiinnostusta 

8. Oikeat osiot eivät herätä kiinnos-

tusta 

Vakava 

2. näkyvyys: löytyykö linkki helposti, 

onko se tarpeeksi edustettuna 

7. Ei ongelmaa, osio löytyy, on-

gelma loogisuudessa 

8. Ei ongelmaa 

- 

3. Osion loogisuus: kuvaavatko otsi-

kot, linkit yms. osion sisältöä tarpeek-

si 

7. Ei yhdistä osiota ja haettavaa 

asiaa 

8. Toinen oikeista osioista ei herätä 

mielenkiintoa 

Vakava 

TOIMINNON VALINTA JA SUO-

RITUS 

TOIMINTO NRO 7:  Ongelman 

vakavuus 

Testikysymys etsi tietoa miten itse 

voit tukea lasta kotona 

Havaitut ongelmat 
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1. Loogisuus: onko reitti looginen? Ei ongelmaa - 

2. näkyvyys: löytyykö linkki helposti, 

onko se tarpeeksi edustettuna 

Ei ongelmaa - 

3. Osion loogisuus: kuvaavatko otsi-

kot, linkit yms. osion sisältöä tarpeek-

si 

Ei ongelmaa - 

TOIMINNON VALINTA JA SUO-

RITUS 

TOIMINTO NRO 8:  Ongelman 

vakavuus 

Testikysymys etsi tietoa mikä vai-

kuttaa lukemissujuvuuden kehityk-

seen 

Havaitut ongelmat 

1. Loogisuus: onko reitti looginen? Ei ongelmaa - 

2. näkyvyys: löytyykö linkki helposti, 

onko se tarpeeksi edustettuna 

Ei ongelmaa - 

3. Osion loogisuus: kuvaavatko otsi-

kot, linkit yms. osion sisältöä tarpeek-

si 

Ei ongelmaa - 

TOIMINNON VALINTA JA SUO-

RITUS 

TOIMINTO NRO 9:  Ongelman 

vakavuus 

Testikysymys etsi tietoa onko tyttö-

jen ja poikien välillä eroa lukemi-

sessa 

Havaitut ongelmat 

1. Loogisuus: onko reitti looginen? Ei ongelmaa - 

2. näkyvyys: löytyykö linkki helposti, Ei ongelmaa - 
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onko se tarpeeksi edustettuna 

3. Osion loogisuus: kuvaavatko otsi-

kot, linkit yms. osion sisältöä tarpeek-

si 

Ei ongelmaa - 

TOIMINNON VALINTA JA SUO-

RITUS 

TOIMINTO NRO 10:  Ongelman 

vakavuus 

Testikysymys etsi tietoa mistä voisit 

saada vertaistukea 

Havaitut ongelmat 

1. Loogisuus: onko reitti looginen? Ei ongelmaa - 

2. näkyvyys: löytyykö linkki helposti, 

onko se tarpeeksi edustettuna 

Ei ongelmaa - 

3. Osion loogisuus: kuvaavatko otsi-

kot, linkit yms. osion sisältöä tarpeek-

si 

Ei ongelmaa - 

TOIMINNON VALINTA JA SUO-

RITUS 

TOIMINTO NRO 11:  Ongelman 

vakavuus 

Testikysymys etsi tietoa miten lapsi 

pärjää lukemissujuvuuden kanssa 

myöhemmin elämässään 

Havaitut ongelmat 

1. Loogisuus: onko reitti looginen? Ei ongelmaa - 

2. näkyvyys: löytyykö linkki helposti, 

onko se tarpeeksi edustettuna 

Ei ongelmaa - 

3. Osion loogisuus: kuvaavatko otsi-

kot, linkit yms. osion sisältöä tarpeek-

Ei ongelmaa - 
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si 

TOIMINNON VALINTA JA SUO-

RITUS 

TOIMINTO NRO 12:  Ongelman 

vakavuus 

Testikysymys etsi tietoa miten lasta 

voi motivoida, eli miten saat lapsen 

lukemaan jos häntä ei kiinnosta 

Havaitut ongelmat 

1. Loogisuus: onko reitti looginen? Ei ongelmaa - 

2. näkyvyys: löytyykö linkki helposti, 

onko se tarpeeksi edustettuna 

Ei ongelmaa - 

3. Osion loogisuus: kuvaavatko otsi-

kot, linkit yms. osion sisältöä tarpeek-

si 

Ei ongelmaa - 

TOIMINNON VALINTA JA SUO-

RITUS 

TOIMINTO NRO 13:  Ongelman 

vakavuus 

Testikysymys kerro mitä vahvuudet 

käyttöön-osio sisältää 

Havaitut ongelmat 

1. Loogisuus: onko reitti looginen? 7. Ei löydä osiota, vaikka siellä 

kävi jo testin aikana 

8. Ei ongelmaa 

 

2. näkyvyys: löytyykö linkki helposti, 

onko se tarpeeksi edustettuna 

7. Ei tarpeeksi näkyvillä 

8. Ei ongelmaa 

 

3. Osion loogisuus: kuvaavatko otsi-

kot, linkit yms. osion sisältöä tarpeek-

si 

7. - 

8. Otsikko ok 
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Taulukko 3 Kolmannen testikierroksen tulokset 

Kolmannella testikierroksella oli edelleen ongelmia tietyissä kysymyksissä, erityisesti teh-

tävä kuusi aiheutti edelleen ongelmia. Itse sivusto hahmotettiin hyvin, eikä linkkien visuaa-

lisessa paikantamisessa ollut ongelmia, vaan osioiden sekä alasivujen kuvaukset ja tiedon 

niiden alta löytäminen oli tietyissä tilanteissa vieläkin haasteellista. Suurin osa tehtävistä 

onnistui helposti tai pienen etsimisen jälkeen, mutta kumpikaan testihenkilöistä ei onnistu-

nut löytämään vastausta kysymykseen miten lukemisen hankaluuksissa tuetaan yleisesti. 

Oikeat osiot eivät siis olleet tarpeeksi loogisesti nimettyjä tai kuvattuja tämän tehtävän 

kohdalla. 

Sivuston ulkonäkö ja toiminnallisuus eivät aiheuttaneet ongelmia, vaan käytettävyyttä voisi 

edelleen parantaa sisällön jäsentämisellä ja paremmalla kuvaamisella. Lisäksi on otettava 

huomioon mahdollisuus itse testikysymyksen toimivuudesta, sillä molemmat testihenkilöt 

olivat jo käyneet oikeilla alasivuilla, joista vastaus olisi löytynyt. Lisäksi kolmannessa vai-

heessa testien kesto oli pidempi kuin aiemmin, joten vastaukset löytyivät hieman hitaam-

min kuin aikaisemmin, mutta paremmalla onnistumisprosentilla. Molemmat kolmannen 

testikierroksen testihenkilöt käyttivät sivuston hakua, joka on toteutettu Googlen hakuko-

neen site-ominaisuutta hyödyntäen, eli Googlen hakukone hakee lukusilta.fi-sivustolta ha-

kusanojen vastaavuuksia. Tämä Googlen sivulle siirtyminen aiheutti molemmissa testihen-

kilöissä hämmennystä. 
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6 Johtopäätökset 

Tämä luku käsittelee saatuja tuloksia ja suositeltavia ratkaisuvaihtoehtoja löydettyihin käy-

tettävyysongelmiin. Tutkimuksen tarkoituksena oli toteuttaa Niilo Mäki Instituutin lukemi-

sensujuvuusprojektille tehdyille internetsivuille käytettävyystutkimus, joka osoittaa sivulla 

olevat käytettävyysongelmat. Sivustoa paranneltiinkin käytettävyystestissä ilmenneiden 

ongelmien kohdalla erityisesti navigoinnin ja otsikoinnin tapauksessa ensimmäisellä kol-

mesta testikierroksesta. Jokaisen vaiheen testikierroksen tulokset on kuvattu tässä kootusti, 

samoin sivustoon tehdyt muokkaukset. Lisäksi luku käsittelee tutkimuksen luotettavuutta. 

6.1 Tutkimuksen luotettavuus 

Testien suorittamisesta ja ohjaamisesta vastaavalla henkilöllä ei ollut aikaisempaa koke-

musta käytettävyystestauksesta, joten tämä luonnollisesti saattoi näkyä testitilanteiden yh-

teydessä ja analyysissä. Jälkikäteen videolta tarkastettuna selkeitä tilanteita, joissa käyttä-

jää johdatellaan tiettyyn lopputulokseen, ei ollut kuitenkaan kuin kaksi. 

Itse testitilanteissa ilmeni jo joitakin huomionarvoisia ongelmakohtia, ja videoita jälkeen-

päin tarkastellessa käsitys näistä ongelmista vahvistui. Jotkut koehenkilöt vaikuttivat testi-

tilanteessa hermostuneilta, mikä tietenkin vaikutti heidän käyttäytymiseensä myös itse tes-

tissä. Yksi koehenkilö myös ilmaisi asian ääneen testitilanteen jälkeen. Lisäksi yhdessä 

testitilanteessa testi jouduttiin tekemään kahdessa osassa kesken testin sattuneen muutaman 

minuutin tauon vuoksi. Yleisemmin testihenkilöt kuitenkin vaikuttivat toimivan testitilan-

teessa luonnollisesti, eikä selkeää suoritusta häiritsevää hermostuneisuutta esiintynyt 

useimpien kanssa. Testaaja oli hiljaa suurimman osan testien ajasta, antaen tehtävien suo-

rittamisen aikana vain vähäisesti ohjeistusta, joka muistuttaa eniten Ericssonin ja Simonin 

(1980, 1996) luomaa perinteisintä tapaa lähestyä ääneenajattelua. 

Testitilanteessa huomataan yleensä tarkemmin huomattavat käytettävyysongelmat, mutta 

pienempien ongelmien kanssa tilanne on sama kuin heuristisissa läpikäynneissä, eli varsin-

kin kokemattomammalta testaajalta nämä jäävät löytämättä (Jacobsen ym. 1998). Tästä 

johtuen on mahdollista, että pienempiä käytettävyysongelmia jäi huomaamatta. Otettaessa 
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huomioon sivuston kehitykseen käytetty aika (yksi kesä) ja sivustoa kehittäneen tiimin 

koko (käytännössä Niilo Mäki Instituutin tiimi + käytettävyystestaaja/nettisivun koodaaja), 

voidaan pitää kuitenkin perusteltuna vain suurempiin ongelmiin keskittymistä. 

Tässä tutkimuksessa käytettävyystestaaja ja sovelluksen toteuttaja olivat siis sama henkilö. 

Tästä Ranne (2005 s.126) on kirjoittanut kognitiivisen läpikäynnin yhteydessä seuraavaa: 

"Kuten Lewis ja Rieman (1994) toteavat, periaatteessa myös yksi henkilö voi tehdä kogni-

tiivisen läpikäynnin, jos hän haluaa arvioida omaa tuotettaan. Omaa tuotettaan yksin ar-

vioivan voi olla silti käytännöllisempää tehdä käyttöliittymän arviointi epämuodollisem-

min, noudattamatta kaikkia kognitiivisen läpikäynnin rutiineja." 

Eli sovelluksen toteuttamisessa ja suunnittelussa mukana olevan ihmisen suorittaessa myös 

käytettävyystutkimuksen, saadaan hieman parempia tuloksia, koska tutkija tässä tapaukses-

sa tuntee sovelluksen hyvin. Tämä tukee tämän tutkimuksen kohdalla tehtyjä ratkaisuja 

käytettävyystestin läpikäymiseen kognitiivisen läpikäynnin osalta.  

6.2 Käytettävyysongelmat kootusti 

Taulukkoon 4 on kerätty dataa siitä, minkä tehtävän kohdalla käyttäjät eivät päässeet toi-

vottuun lopputulokseen. Taulukon pohjalta arvioidaan miten selkeä tehtävään liittyvät osio 

ja toiminnallisuudet sivustolla ovat. Tämän pohjalta tarkastellaan testin eri vaiheita, niissä 

löydettyjä ongelmia ja näiden perusteella sivustoon tehtyjä muutoksia. Tämä tarkoittaa sitä, 

että he joko luovuttivat tiedon etsinnässä, tai veikkasivat tiedon löytyvän väärästä paikasta. 

Itse tehtävät löytyvät liitteestä A.  
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Tehtävän 

numero  

Virheiden määrä 

yhteensä 

Virheitä 

vaiheessa 1 

Virheitä 

vaiheessa 2 

Virheitä 

vaiheessa 3 

1  0  0 0 0 

2  0 0 0 0 

3  3 2 1 0 

4 1 0 0 1 

5 3 1 2 0 

6 4 1 1 2 

7 1 1 0 0 

8 2 1 1 0 

9 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 

11 2 1 0 0 

12 0 0 0 0 

13 1 0 0 1 

Taulukko 4. Tehtävien virhemäärät testivaiheittain ja yhteenlaskettuna 

Tehtävä numero kuusi, eli ”etsi tietoa miten lukemisen ongelmiin saa yleisesti tukea” 

osoittautui kaikkein ongelmallisimmaksi. Puolet käyttäjistä koki sen suorittamisen vaike-

aksi, tai veikkasi tiedon löytyvän paikasta, jossa se ei ollut. Muita ongelmakohtia sivustolla 

olivat kysymykset kolme (”etsi määritelmä lukivaikeudelle”) ja viisi (”etsi tieto miten kou-

lu tukee lukemisen ongelmien kanssa”). Tehtävässä kolme käyttäjillä oli suurempia hanka-

luuksia vain aikaisemmissa vaiheissa testejä, joten sen suorittamisen voidaan olettaa hel-

pottuneen sivustoa kehitettäessä. Sanastoa-alasivu, josta vastaus löytyi, oli ensimmäisellä 

testikierroksella visuaalisesti vähäarvoisessa asemassa, eli joko kaikista oikeimpana tai 

alimpana linkkilistoissa. Kun sivuston ulkoasua oli tehty valmiimmaksi, oli Sanastoa-
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alasivun visuaalinen paikka sivustolla myös parantunut siinä määrin, että sen löytäminen 

helpottui huomattavasti. Kuitenkin vielä viimeiselläkin testikierroksella käyttäjillä kului 

tehtävän suorittamiseen muihin onnistuneisiin tehtäviin verrattuna enemmän aikaa, eivätkä 

he osanneet navigoida suoraan oikealle alasivulle. Tehtävä on kuitenkin ensimmäinen jossa 

sivulta jotain etsitään, joten tässä on otettava huomioon myös käyttäjien täysi kokematto-

muus sivuston parissa. 

Tehtävissä viisi ja kuusi esiintyi haasteita myös testien viimeisellä kierroksella. Nämä kak-

si kysymystä liittyivät osioon, joka kuvaa lukemisen tuen tarpeen tunnistamista ja itse tu-

kikeinoja, ja joka on otsikoitu ”tuen tarpeen tunnistamisen polku”-otsikolla. Käyttäjät tut-

kivat tätä osiota selkeästi vähemmän kuin muita, eikä se ollut yleensä ensimmäinen osio, 

josta tietoa lähdettiin etsimään, vaikka vastaus olisikin tästä osiosta löytynyt. Videoilta käy 

ilmi, että käyttäjät tutkivat osion kuvausta, mutta eivät kuitenkaan kovin usein siirtyneet 

itse osion sisälle. Tästä voidaan päätellä osion kuvaustekstin olevan ainakin osittain puut-

teellinen, ja kaksi käyttäjää ilmaisi suoraan toivovansa kuvaukseen suoran viittauksen kou-

luun ja tukitoimiin. 

Ensimmäisen kierroksen testeissä moni käyttäjä kiinnitti huomiota sivuston ylälaidan navi-

gointilogiikkaan ja kuvaili sitä ”epäloogiseksi” ja ”hämääväksi”. Tässä vaiheessa sivustolle 

oli suunnitteilla myös hieman erilainen hakemistorakenne, joka olisi pitänyt sisällään ny-

kyistä enemmän tasoja. Sivustosta oli olemassa tässä vaiheessa vasta prototyyppi, jota käy-

tettiin vain testauksen ensimmäisessä vaiheessa, ja joka oli tehty vain sitä varten. Testien 

perusteella navigointilogiikkaa kuitenkin yksinkertaistettiin ja sivuston rakennetta mini-

moitiin käytännössä vain etusivun ja yhden tason alasivut käsittäväksi. Navigointilogiikas-

sa pystyttiin tällöin jättämään entinen leivänmuruperiaate pois ja korvaamaan se alasivujen 

ylälaidassa sijaitsevalla yksinkertaisella takaisin-napilla, joka vie etusivulle. Myöhemmissä 

vaiheissa navigointiin ei enää tämän osalta kukaan viitannut. 

Toisessa vaiheessa käytössä oli käytössä varsinainen sivusto, melkein lopullisella ulkoasul-

la ja osalla lopullisista toiminnoista (katso kappale 3.1, sivuston esittely). Rakenne muutet-

tiin yksinkertaisemmaksi: sivun ”perustietoa lukemisen sujuvuudesta” linkit siirrettiin suo-

raan etusivulle Tietoa-kuvakkeen taakse, jolloin turhaksi koettua välisivua ei enää ole, 
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vaan etusivulta pääsee suoraan alasivuille. Kuvassa 17 näkyy miltä tämä tilanne näyttää, 

kun Tietoa-kuvaketta on klikattu, ja sivulle on avautunut linkit alasivuille. Kuva 18 Näyt-

tää tilanteen ennen klikkausta. 

 

Kuva 17 

 

Kuva 18 

Samoin Kotiharjoittelua-alasivun ”huoneet” toteutettiin samantapaisesti sivun sisällä. Tä-

mä oli tarkoitus alusta alkaen, joten osion toimivuutta päästiin kokeilemaan vasta tässä 

vaiheessa. 

Toisen vaiheen testien tuloksena ei havaittu suurempia ongelmia sivuston ulkoasun suh-

teen, mutta toiminnallisuuksien osalta palautetta saatiin. Joitain toiminnallisuuksia muutet-

tiin, esimerkiksi osioon, joka sisälsi faktatietoa lukemisesta, lisättiin mahdollisuus toisen-
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laiseen etenemismalliin, joka koettiin käyttäjille intuitiiviseksi, ja joitain ominaisuuksia 

lisättiin valmiiseen sivuun tämän testikierroksen pohjalta. 

Toisella ja kolmannella testikierroksella käyttäjien toiminta testitilanteessa antoi viitteitä 

siitä, että etusivulla oleva sisältö-osion sisältämä logiikka aiheutti hämmennystä. Klikkaa-

malla Tietoa-kuvaketta avautuu sivulle linkit osion alasivuihin, jotka pitävät sisällään 

huomattavan määrän sivuston tarjoamasta tiedosta. Tämä ei ole perinteinen ratkaisu, ja 

moni käyttäjä ei ole tällaista tottunut kohtaamaan. Tästä huolimatta yksikään käyttäjä ei 

kommentoinut ratkaisua negatiivisesti, ja se ainoastaan hidasti, ei estänyt tiedon etsimistä. 

Käyttäjät siis pystyivät navigoimaan sivustolla ilman, että tämän osion logiikka olisi ollut 

täysin selvillä. 

Suoraa negatiivista palautetta sivustosta ei annettu juurikaan, vaan käytettävyysongelmat 

ilmenivät vaikeutena löytää joitain tietoja sivustolta joko heti itse testitilanteessa tai myö-

hemmin videoilta tarkastettuna. Testien lopuksi kerätyssä yleisemmässä palautteessa vain 

kaksi käyttäjää ilmaisi selkeitä parannusehdotuksia. Testin aikana useampi käyttäjä viittasi 

tämäntyyliseen palautteeseen, muttei ilmaissut negatiivista kommenttia suoraan. Tämä 

todennäköisesti johtui siitä, etteivät käyttäjät kehdanneet suoraan sanoa mielipiteitään, sillä 

testi- ja videoaineisto selkeästi viittaa käytettävyysongelmaan. 

Toinen heikkous tämän tutkimuksen perusteella on edelleen joidenkin osioiden sisältöä 

kuvaavat tekstit. Näitä tekstejä muutettiin jo ensimmäisen testikierroksen jälkeen, mutta ne 

vaikuttavat olevan silti sivulla havaittujen ongelmien yhtenä selkeänä syynä. Teksteihin 

toivottiin edelleen selkeämmin sisältöön viittaavia sanoja, erityisesti liittyen testikysymyk-

siin viisi (etsi tieto miten koulu tukee lukemisen ongelmien kanssa) ja kuusi (etsi tietoa 

miten lukemisen ongelmiin saa yleisesti tukea). Jotkut käyttäjät toivoivat myös enemmän 

linkkejä tekstien lomaan. Esimerkiksi etusivulta pääsi kuvakkeiden kautta alasivuille, mut-

ta kuvakkeiden yläpuolella olleista teksteistä ei, johon kaksi testihenkilöä ilmaisi tyytymät-

tömyytensä. Sivuston sisälle kaivattiin siis jonkin verran lisää linkityksiä sivulta toiselle ja 

teksteihin vaihtoehtoisia linkkejä kuvakkeiden rinnalle. 

Samaan teemaan liittyen, myös sivuston jotkut osiot saivat pienoista kritiikkiä siitä, että ne 

olivat hyvinkin visuaalisia ja jopa pelinomaisia. Esimerkiksi alasivu, joka pitää sisällään 
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yleistietoa lukemisen vaikeuksiin liittyen, kärsi joidenkin mukaan turhasta visuaalisesta 

esitystavasta. Sivulla käyttäjä klikkaa isosta kaupungin kuvasta rakennuksia ja muita koh-

teita, joista avautuu tietoa johonkin lukemiseen liittyvästä seikasta. Osa testihenkilöistä 

kritisoi tätä ratkaisua ”hieman turhaksi” ja ”enemmän lapsille soveltuvaksi”. Osioon tehtiin 

toisen kierroksen testien perusteella muutoksia, kuten suorat linkit tekstikuvauksista tiedot 

sisältäviin ikkunoihin. 

Sivustosta oli alusta alkaen päätetty tehdä hieman interaktiivisempi, ja jokaisessa osiossa 

oli jokin toiminnallisuus, jolla sai tietyn informaation esiin. Tämän nähtiin helpottavan 

tekstien lukemista, sillä tällöin ei kaikki teksti olisi yhdellä kertaa käyttäjän näkyvissä, 

vaan hän lukee pienen osan tiedosta kerrallaan. Tätä kuitenkin kritisoitiin jonkun verran, ja 

jotkut käyttäjät olisivat toivoneet yksinkertaisempaa, enemmän tekstiin pohjautuvaa sivus-

toa. Päätös oli kuitenkin tietoinen, ja se oli suunnattu auttamaan vanhempia, joilla saattaa 

itselläänkin olla hankaluuksia lukemisen kanssa. 

Sivuston haku-toiminto koettiin myös niissä tapauksissa joissa käyttäjät sitä hyödynsivät 

hieman epäloogiseksi. Haku-toiminto hyödyntää Googlen hakukoneiden site-ominaisuutta, 

jolla saa haettua hakusanoja tietyltä sivulta. Selaimen siirtyminen Googlen sivuille hakua 

käytettäessä koettiin harhaanjohtavaksi, ja hakutuloksia ei välttämättä huomioitu ollen-

kaan. Selkeitä ratkaisukeinoja tähän olisivat haku-kenttään kirjoitettu ”Google-haku”, joka 

selventäisi haun toimintaa jo ennen hakusanojen syöttämistä, tai Google-haun upottaminen 

sivustolle omalle sivulleen. Ensimmäinen valmistaisi käyttäjää Googlen sivulle siirtymi-

seen ja toinen vähentäisi ulkopuolisen haun hyödyntämisestä aiheutuvaa hämmennystä. 

Suurin prioriteetti korjauksissa tulisi tämän tutkimuksen pohjalla olla etusivun toimintalo-

giikassa ja asettelussa: suurin osa ongelmista pystyttiin johtamaan etusivun ei-perinteisestä 

toimintaperiaatteesta. Sivuston yksinkertaisesta rakenteesta huolimatta etusivu aiheutti 

suurimmalle osalle käyttäjistä ainakin vähäistä haittaa navigoinnissa, hidastaen tiedon ha-

kua. Sivuston rakenteesta johtuen, etusivun toimiessa yksittäisenä porttina muille sivuille, 

siinä olevat ongelmat korostuvat. Etusivun toimiessa selkeänä keskuksena sivustolla toi-

mimiselle, voidaan tätä pitää selkeänä yksittäisenä ongelmakohtana, johon on helppo jat-

kossa keskittyä, jos sivustoa päivitetään tulevaisuudessa. 
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Käytettävyystestissä löydetyistä positiivisista puolista vahvimmin esiin nousi ulkonäkö, 

jota kuvattiin sanoilla selkeä, rauhallinen ja siisti. Kuvitukset ja värimaailma saivat kiitos-

ta, eikä tekstien asettelusta tullut negatiivisia kommentteja. Näin ollen voidaan ulkoasua 

pitää tarpeeksi selkeänä ja tekstien fonttikoot ja sijoittelu loogisina. Huomion arvoista on 

myös, että ensimmäisellä kierroksella ei ulkonäköön otettu mitään kantaa, joten se sai 

kaikki positiiviset kommenttinsa myöhemmissä vaiheissa. Sivuston kuvitukseen ja ase-

mointiin oli käytetty aikaa, ja saadun palautteen perusteella työ ei ollut mennyt hukkaan. 

Yhteenvetona voidaan sivustolla siis nähdä selkeitä tiedon etsimistä hidastavia tekijöitä, 

etenkin etusivun joissain toimintaperiaatteellisissa valinnoissa, sekä hieman erimielisyyk-

siä sivuston joidenkin osioiden sijoittelusta. Lisäksi ne käyttäjät, jotka käyttivät haku-

ominaisuutta, hämmentyivät sivulta pois siirtymisestä. Kuitenkin selkeiden kaikille käyttä-

jille hankaluuksia aiheuttaneiden solmukohtien puute kertoo osaltaan myös siitä, että eri-

tyisen vakavista ongelmista ei ole kysymys, vaan nämä voidaan ottaa huomioon sivuston 

mahdollisissa jatkokehitysvaiheissa. 

Ensimmäisen vaiheen testauksessa useat käyttäjät kiinnittivät huomiota sivuston otsikoin-

tiin, sekä navigointilogiikkaan, joita muokattiin ennen toisen vaiheen testausta. Toisessa 

vaiheessa näihin asioihin ei enää kohdistunut samanlaista huomiota käyttäjien osalta, ja 

kolmanteen vaiheeseen ne koettiin ratkaisuksi. Sisällöstä vastaavat työntekijät keskittyivät 

otsikoiden uudistamiseen, ja navigointilogiikkaa yksinkertaistettiin. Jokainen testi osoitti, 

että käyttäjän suorittamat toiminnot olivat nopeampia testin loppupäässä kuin alkupäässä. 

Tämä todistaa sen, että sivustolla on selkeä oppimiskäyrä ja logiikka, jonka omaksuttuaan 

käyttäjä pystyy toimimaan sivustolla tehokkaammin. Lisäksi loppupuolen tehtävissä esiin-

tyi huomattavasti vähemmän ongelmia alkupään tehtäviin verrattuna. Täten tämä tutkielma 

on selkeästi parantanut sivuston käytettävyyttä ensimmäisen ja viimeisen sivustoversion 

välillä, ja iteratiivisen kehityksen hyödyistä on selkeää näyttöä. 

Sivusto sai vielä viimeisessäkin testivaiheessa kritiikkiä etusivun toimintalogiikasta ja joi-

denkin osioiden sijoittelusta sekä alasivujen nimeämisestä. Osioiden järjestystä kyseen-

alaistettiin sillä perusteella, ettei esimerkiksi etusivulla olevien asioiden koettu kaikkien 

olevan samanarvoisia. Samoin alasivujen sisältöä kuvaavia tekstejä ei vieläkään pidetty 
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täysin onnistuneina, vaikka niihin oli jo puututtu aikaisemmilla testikierroksilla. Jotkut 

testikysymyksien sisällöt koettiin siis edelleen hankalilta löytää otsikoinnin ja ohjetekstien 

avulla Tämä kertookin nettisivujen sisällön ohjaavuuden tärkeydestä, eli korostaa sitä mi-

ten näkyvämpien ja korostetumpien sisältöjen, kuten otsikoiden ja kuvaustekstien vaikutus 

on suuri. On kuitenkin otettava huomioon myös ihmisten yksilöllisyys, ja mietittävä onko 

ylipäätään mahdollista saada lyhyeen tekstiin isompaa osakokonaisuutta selkeästi täysin 

kuvaavaa tietoa. 

Käytettävyyttä edelleen parantavia korjauksia sivustolle olisivat siis edelleen tärkeiden 

sanojen esille nostaminen, esimerkiksi lihavoimalla, ja etenkin Polku tunnistamisesta tu-

keen-alasivun paremmin esille tuominen nimeä ja kuvausta muokkaamalla. Tämä tuntui 

olevan selkein sivu, jota käyttäjät eivät löytäneet. Lisäksi haun upottaminen sivulle auttaisi 

vähentämään hämmennystä Googlen haun käyttämisessä. Tärkeimmät korjausehdotukset 

ovat lähinnä sisällöllisiä, ellei etusivun toimintalogiikkaa koeta liian suureksi ongelmaksi, 

jolloin sivustolle jouduttaisiin tekemään suurempia muutoksia. 

Suuri osa tässä tutkimuksessa löydetyistä ongelmista oli kuitenkin käyttäjäkohtaisia, eikä 

selkeitä kaikkia käyttäjiä haitanneita ongelmakohtia löytynyt enää viimeisellä testikierrok-

sella. Sivuston toteutusta voidaan siis pitää näillä mittareilla kelvollisesti onnistuneena 

käytettävyyden osalta tämän tutkimuksen tulosten perusteella. Ulkoasu, johon oli panostet-

tu ja jota oli suunniteltu tarkasti, ja iteroitu moneen kertaan erilaisia vaihtoehtoja kokeillen, 

sai eniten kiitosta, ja sitä voidaankin pitää selkeästi sivuston vahvimpana osa-alueena. 

Sivuston päivittämisestä ei ole selkeää päätöstä tehtynä: lukusilta saattaa vielä muovautua 

ja sinne voidaan lisätä sisältöjä, joten tässä tutkielmassa löydettyihin ongelmakohtiin on 

mahdollisuus vielä paneutua. Alkuperäinen suunnitelma oli tehdä sivusto, jonka voi jättää 

valvomatta internetiin tarjoamaan tietoa, vaikkei sitä kukaan aktiivisesti päivittäisi tai val-

voisi. Tässä tutkielmassa esille tulleet pienemmät ongelmakohdat onkin siis helppo korjata, 

ja suurempia linjauksia vaativista on mahdollista keskustella vielä tulevaisuudessa. 
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Liitteet 

A Testitilanteen kysymykset/tehtävät 



 

1 

 

 

  Käytettävyystesti  

 

Käyttäjien tehtäväpaketti 

Käyttöliittymä: lukusilta.fi-osoite 

Tehtävä: Kuvittele olevasi vanhempi, jonka lapsella on lukemisen vaikeuksia: 

Arvioijat: Antti Tuominen 

Tehtävän kuvaus (tavoitteet): Käyttäjän pitää osata  

1. avata vanhempainopas,  

2. ymmärtää vanhempainoppaan tarkoitus,  

3. löytää tietoa siitä, kuinka yleisiä lukivaikeudet ovat, 

4. miten koulu tukee lukivaikeuksisia, 

5. löytää tietoa mistä yleisesti saa tukea,  

6. löytää ideoita mitä hän itse voi tehdä tilanteen parantamiseksi kotona,  

7. löytää tietoa siitä mikä vaikuttaa lukemissujuvuuden kehitykseen,  

8. onko tyttöjen ja poikien välillä eroa,  

9. löytää vertaistuellista materiaalia,  

10. löytää tietoa siitä, miten lapsi voi pärjätä lukivaikeuden kanssa, 

11. löytää vinkkejä miten haluttoman lapsen saa lukemaan, 

12. ymmärtää vahvuudet-osion tarkoitus ja sisältö 



 

2 

 

 

Oliko sivulla osioita joita ei käsitelty? Oliko osioissa jotain turhaa? Mikä oli tärkeää/hyödyllistä? 

 

Toimintosarja:  

1. avaa vanhempainopas 

2. kerro mihin sivusto on tarkoitettu 

3. etsi määritelmä lukivaikeudelle 

4. etsi tietoa miten yleisiä lukivaikeudet ovat 

5. etsi tietoa miten koulu tukee lukivaikeuksissa 

6. etsi tietoa mistä lukivaikeuksiin saa yleisesti tukea 

7. etsi tietoa miten itse voit tukea lasta kotona 

8. etsi tietoa mikä vaikuttaa lukemissujuvuuden kehitykseen 

9. etsi tietoa onko tyttöjen ja poikien välillä eroa lukemisessa 

10. etsi tietoa mistä voisit saada vertaistukea 

11. etsi tietoa miten lapsi pärjää lukemissujuvuuden kanssa myöhemmin elämässään 

12. etsi tietoa miten lasta voi motivoida, eli miten saat lapsen lukemaan jos häntä ei kiinnosta 

13. kerro mitä vahvuudet & minäpystyvyys-osio sisältää
3
 

 

Yleisemmin, mikä hyvää/huonoa, mitä puuttuu, olisi hyvä olla jne. 

 

  

                                                 
3
 HUOM! Osioihin viittaavat nimet vaihtuivat eri testikierroksille, näiden versioiden tähän liittämistä ei koettu järkeväksi 
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TOIMINNON VALINTA JA SUORI-

TUS 

TOIMINTO NRO X:  

Käynnistä sovellus 

Ongelman 

vakavuus 

Testikysymys Havaitut ongelmat 

1. Loogisuus: onko reitti looginen?   

2. näkyvyys: löytyykö linkki helposti, onko 

se tarpeeksi edustettuna 

  

3. Osion loogisuus: kuvaavatko otsikot, 

linkit yms. osion sisältöä tarpeeksi
4
 

  

Taulukko 5 Toiminto ja siinä havaitut ongelmat 

                                                 
4
 HUOM! Tätä kysymyssarja käytettiin tarkentamaan aiempia kysymyksiä 


