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Tiivistelmä 

Erilaisten julkaisujen tuottaminen on muuttunut ja siirtynyt painoalan ammattilaisten 
lisäksi myös yksityishenkilöiden saataville. Käsin latominen on jäänyt unholaan ja 
nykyään julkaisut luodaan digitaalisesti. Tähän muutokseen ovat vaikuttaneet erilaiset 
saatavilla olevat julkaisuohjelmistot, jotka ovat kehittyneet vuosien aikana paljon. 
Samalla, kun ohjelmat ovat kehittyneet ja ne ovat tulleet kaikkien saataville, ovat myös 
käyttäjäryhmät kasvaneet ja muuttuneet. Uusien ohjelmien tuleminen markkinoille 
aiheuttaa myös ongelman oikean ohjelman valintaan. 

Tämän tutkielman tavoitteena oli tutkia kahden ammattikäytössä olevan 
julkaisuohjelman käytettävyyttä ja soveltuvuutta yksisivuisen printtimedian taitossa. 
Tutkimuksen alaisena olevat ohjelmat ovat Adoben valmistamat Illustrator ja Indesign. 
Tutkielman tavoitteena oli tutkia, kummalla ohjelmalla on tehokkaampaa luoda 
yksisivuinen printtimediajulkaisu. 

Teoriatausta tutkimukselle saavutettiin kirjallisuuskautsauksella. Kirjallisuuskatsauksen 
avulla selvitettiin käytettävyyden määritelmiä ja käytettävyysvaatimuksia ohjelmistoille. 
Kirjallisuudesta selvitettiin myös hyvän käytettävyyden tuomia etuja sekä huonon 
käytettävyyden tuomia haittoja. Kirjallisuuskatsauksesta selvisi myös eri menetelmiä 
käytettävyyden arviointiin. Tutkielma kertoo tarkemmin myös julkaisun valmistuksesta 
sekä julkaisuohjelmistoista. Kirjallisuuskatsauksen aineistona on käytetty 
käytettävyyteen sekä julkaisun valmistukseen liittyviä artikkeleita ja tutkimuksia sekä 
oppikirjoja. 

Empiirisen tutkimuksen kohteena toimi sanomalehtitalo, jossa on käytössä molemmat 
ohjelmat. Menetelmänä tutkimuksessa käytettiin käytettävyystestausta ja testit olivat 
vertailevia testejä. Testeihin osallistui neljä sanomalehtitalon työntekijää, joilla kaikilla 
oli vuosien kokemus eri julkaisuohjelmistoista. Tutkimuksessa vertailtiin ohjelmien 
tehokkuutta lähinnä suoritusaikojen avulla, tapahtuvien virheiden määrää sekä 
lopputuloksen laatua. Testituloksia tarkasteltiin tilastollisen kuvailevan analyysin 
avulla, joka perustui aika- ja tehtävämäärämittauksiin ja graafisiin esityksiin ja kyselyjä 
tarkasteltiin laadullisena sisällönanalyysinä.  Nykyään tutkimuksen kohteena olevassa 
yrityksessä yksittäiset lehti-ilmoitukset luodaan Illustratorilla ja kokonainen lehti 
taitetaan Indesignilla. Tutkimuksen tavoitteena oli myös tutkia voidaanko Indesignilla 
luoda yksittäiset lehti-ilmoitukset laadukkaasti, jolloin yrityksessä voitaisiin käyttää 
vain yhtä ohjelmaa.  

Tutkimuksessa saatiin selville, että käyttäjät tekivät heille annetun tehtävän nopeammin 
Illustratorilla, joten yksittäisen ilmoituksen luonti on Illustratoria käyttäen 
tehokkaampaa. Virheiden määrä kuitenkin kasvoi kolmella käyttäjällä neljästä 
siirryttäessä käyttämään Illustratoria. Ohjelmilla aikaansaatuja lopputuloksia 
vertailemalla oli nähtävissä, että kumpikaan ohjelma ei tuota toista laadukkaampaa 
jälkeä, mutta molemmilla ohjelmilla pystytään luomaan laadukkaita yksisivuisia 
printtimedia julkaisuja. 

Asiasanat 
käytettävyys, julkaisuohjelmisto, printtimedia, taitto 
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1. Johdanto 

Muutos mekaanisesta kirjapainotekniikasta digitaaliseen julkaisun tekoon on muuttanut 
erilaisten julkaisujen tekoa paljon. Samalla ovat muuttuneet myös käytettävät ohjelmat. 
Perinteiset työtavat kuten käsin latominen on poistunut kokonaan ja nykyään jokaisella 
tietokoneen käyttäjällä on mahdollisuus luoda julkaisuja. Tekstinkäsittelyohjelmillakin 
voidaan saada aikaan ammattimaista jälkeä, koska niiden ominaisuudet ovat kehittyneet 
huomattavasti. Mainostoimistojen ja erilaisten mediatalojen henkilökunnan tekemä työ 
on mahdollista myös tavallisille tietokoneiden käyttäjille. (Keränen, Lamberg, 
Penttinen, 2003, s. 1). 

Perinteisesti julkaisulla on tarkoitettu julkaistavia painotuotteita kuten kirjoja, lehtiä ja 
julisteita. Nykyään julkaisuja julkaistaan paljon myös sähköisessä muodossa, joten 
julkaisuohjelmia käytetään paljon myös niihin. (Keränen ja muut, 2003, s. 2). Sähköisiä 
julkaisuja ovat esimerkiksi sähköiset kirjat ja lehdet sekä sähköiset mainostaulut. 

Ennen julkaisujen tekeminen kuului ainoastaan alan ammattilaisille ja se saattoi olla 
aika kallistakin. Nykyään kuitenkin tavallinen tietokoneen käyttäjä voi luoda julkaisuja, 
koska eri ohjelmia on saatavilla helposti. Erilaisia ohjelmia löytyy aina kaupallisista 
ohjelmista ilmaiseksi ladattaviin avoimen lähdekoodin ohjelmiin. Nykyään monella on 
mahdollisuus käyttää samoja välineitä, jotka ennen olivat vain ammattilaisten saatavilla. 
(Keränen ja muut, 2003, s. 2). Myös tulostimien ominaisuudet ovat kehittyneet ja 
käyttäjillä on mahdollisuus tulostaa tuotoksiaan erilaisille pinnoille. 

Julkaisujen luomiseen kuuluu monia eri työvaiheita ja työssä joudutaan käyttämään 
monia eri ohjelmia. Esimerkiksi perinteisen painetun sanomalehden tekoon saatetaan 
käyttää kolmea eri ohjelmaa. Kuvankäsittelyohjelmalla muokataan kuvat 
painokelpoiseen muotoon ja tehdään niille muita tarvittavia muokkauksia. Piirto-
ohjelmaa käytetään erilaisten mainosten ja logojen luontiin. Sivuntaitto-ohjelman avulla 
julkaisu taitetaan eli eri elementit kasataan yhteen toimivaksi kokonaisuudeksi. Tärkeää 
onkin, että kaikkien näiden työssä käytettävien ohjelmien käytettävyys on tarpeeksi 
hyvällä tasolla, jotta julkaisuja pystyttäisiin luomaan mahdollisimman helposti ja 
tehokkaasti. 

Tämä seikka aiheuttaa haasteita myös ohjelmistojen kehittäjille ja etenkin 
käyttöliittymäsuunnittelijoille, koska samaa ohjelmaa käyttää nykyään moni eri 
käyttäjäryhmä. Käyttäjillä on todennäköisesti myös erilainen kokemus ohjelmien 
käytöstä, joka aiheuttaa lisää haastetta kehittäjille. 

Wiio (2004) kertoo kirjassaan Käyttäjäystävällisen sovelluksen suunnittelu, että 
puhuttaessa käytettävyydestä terminä, se aiheuttaa monia eri mielikuvia ihmisille. Hän 
jatkaa, että vielä ei ole keksitty määritelmää, joka pystyisi aukottomasti selittämään 
käytettävyyden tarkoitusta. Käytettävyyttä tullaan tarkastelemaan vielä lisää tämän 
tutkielman muissa kappaleissa. 

Printtimedialla tarkoitetaan yleisesti kaikkea paperille, kartongille, pahville, muoville tai 
kankaalle tulostettavia ja painettavia tuotteita. Printtimedia on paljon muutakin kuin 
vain perinteinen painettu sanomalehti. Printtimediasta voidaan käyttää myös nimeä 
painotuotemedia, mutta tässä tutkielmassa käytetään termiä printtimedia.  
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Alkuun on hyvä määrittää yksisivyisen ja monisivuisen julkaisun ero. Yksisivuisen ja 
monisivuisen julkaisun ero on, että yksisivuisessa printtimediassa on vain yksi sivu, kun 
taas monisivuinen julkaisu voi sisältää useita sivuja. Julkaisuohjelmistoissa tämä 
tarkoittaa sitä, että yhden tiedoston sisään tehdään vain yksi sivu. Hyviä yksisivuisen 
printtimedian esimerkkejä ovat käyntikortit, mainostaulut, julisteet, lentolehtiset, 
levyjen kannet, teippaukset ja pakkausten ulkoasut. Monisivuisia julkaisuja ovat 
esimerkiksi sanoma- ja aikakausilehdet sekä kalenterit. Julkaisuohjelmia käytetään siis 
paljon muuhunkin kuin vain sanomalehtien tai kirjojen taittoon. Julkaisuohjelmistoja 
käytetään moneen tehtävään ja niiden käyttötarkoitukset ovat lähes rajattomat. Näistä 
syistä ohjelmien tutkiminen on tärkeää. 

Nykyään monet verkkojulkaisut ovat vallanneet alaa perinteisen printtimedian 
kustannuksella ja onkin saatettu kuulla puheita printtimedian olevan kriisissä. 
Tutkimukset ja kyselyt kuitenkin osoittavat, että perinteinen printtimedia voi edelleen 
hyvin. Esimerkiksi kansallisen mediatutkimuksen keväällä 2012 tekemän tutkimuksen 
mukaan lähes 95 % 12 vuotta täyttäneistä suomalaisista lukee sanomalehden painettuna. 
Kuitenkin digitaalisten lehtien lukeminen eri lukuvälineillä on kasvanut paljon. 
Verkkoon siirtynyt uutisointi on aiheuttanut myös joidenkin toimijoiden kohdalla sitä, 
että verkossa olevat uutisetkin ovat maksullisia. Painotalot ja sanomalehdet ovat 
joutuneet kovan paineen alle myynnin laskiessa.  

Mainonnan neuvottelukunnan ja TNS gallup Oy:n tekemän tutkimuksen mukaan 
vuonna 2011 mediamainonnan osuudesta kaikki printtimediat veivät lähes 60 %, kun 
esimerkiksi verkkomainonnan osuus oli 15,8 %. Nämä tutkimukset osoittavat, että 
laadukkaalla julkaisulla voidaan vaikuttaa paljon lukijoihin ja ne ovat tärkeitä 
esimerkiksi mainostajien kannalta. Verkkomainontaa pystytään estämään erilaisilla 
mainonnanesto-ohjelmilla, kun taas esimerkiksi sanomalehdessä olevat mainokset ja 
ilmoitukset ovat aina näkyvillä. Myös erilaiset julisteet ja mainostaulut katujenvarsilla 
herättävät katsojan huomion. 

Motivaation tämän tutkielman tekoon aiheutti tutkielman tekijän työkokemus ja 
huomio, että käyttäjillä oli eri mielipiteitä, mikä on paras julkaisuohjelma yksisivuisten 
julkaisujen tekoon. Käytettävyys oli usein mielipiteet jakavana tekijänä. Aihetta 
haluttiin tutkia, koska aiheesta ei ole aiempaa tutkimusta saatavilla ja tutkielman tekijä 
oli oman kokemuksensa kautta innokas tutkimaan aihetta. Kohdeyleisö tutkielmalla on 
erilaisien julkaisujen tekijät sekä käytettävyysasiantuntijat. 

1.1 Tutkimuskysymykset ja menetelmät 

Tämän pro-gradu tutkielman aiheena on yksisivuisen printtimedian taittoon käytettävien 
julkaisuohjelmistojen käytettävyyden arviointi. Tutkimuksen alaisiksi on valittu Adobe 
Illustrator ja Adobe Indesign -ohjelmistot. Kyseiset ohjelmat valittiin, koska 
julkaisualan kirjallisuus ja tutkielman tekijän henkilökohtainen työkokemus osoittivat 
ohjelmien olevan kaikista käytetyimmät. Lisäksi tutkielman tekijällä oli eniten 
kokemusta näiden ohjelmien käytöstä, joka auttoi käytettävyystestien suunnittelussa. 
Tämän tutkimuksen kohteeksi on valittu sanomalehtitalo, jossa julkaisuja luodaan 
tutkimuksen alaisena olevia ohjelmia käyttäen. 

Tämän tutkielman päätutkimuskysymykset ovat seuraavia: asettaako kirjallisuus tiettyjä 
käytettävyysvaatimuksia julkaisuohjelmille? Mitä ovat hyvästä käytettävyydestä 
aiheutuvat edut ja huonosta käytettävyydestä aiheutuvat haitat ja kuinka käytettävyyttä 
arvioidaan?  
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Empiirisen tutkimuksen kannalta tutkimuskysymyksenä on: kumpi ohjelmistoista on 
soveltuvampi yksisivuisen printtimediajulkaisun tekoon? Tätä asiaa tutkitaan 
tehokkuuden, tapahtuvien virheiden ja työnlaadun vertailun avulla. Tutkimukseen 
osallistuneessa organisaatiossa ohjelmistoja käytetään nykyään niin, että Illustratorilla 
luodaan yksittäiset lehti-ilmoitukset ja Indesignilla taitetaan kokonainen lehti. 
Tutkimuksen tarkoituksena on myös selvittää voitaisiinko organisaatiossa siirtyä 
käyttämään vain Indesignia. 

Aiempaan tutkimusta näiden ohjelmien käytettävyydestä ei ole kirjallisuudessa 
kovinkaan paljon saatavilla, joten saatujen tulosten vertailu aiempiin tuloksiin ei ollut 
mahdollista. Tutkielman lopputuloksena annetaan suuntaviivoja sille, kumpi ohjelmista 
soveltuu paremmin yksisivuisen printtimediajulkaisun tekoon. Tutkielma ei anna mitään 
ohjeita sille, kuinka ohjelmien käytettävyyttä pitäisi parantaa vaan tarkoituksena on vain 
verrata nykyistä käytettävyyden tasoa ja ohjelmien sopivuutta yksisivuisen 
printtimediajulkaisun tekoon. 

Tutkimuksessa tehtiin empiiristä tutkimusta eli tarkastelun kohteena oleville ohjelmille 
tehtiin käytettävyystestausta. Materiaalin keräyksessä käytettiin kuvaruutunäkymän 
videointia ja osallistujia kehotettiin suorittamaan ääneen ajattelua. Ennen testejä 
suoritettiin kysely, jolla saatiin selville testihenkilöiden taustat ja aiemmat kokemukset 
kyseisistä ohjelmistoista. Testien päätyttyä suoritettiin toinen kysely, jonka avulla 
saatiin selville, mitä kokemuksia testi aiheutti. Testihenkilöiksi valittiin henkilöitä, jotka 
omaavat erilaisen kokemuksen julkaisuohjelmien käytöstä.  

Käytettävyystestaus suoritettiin sanomalehtitalon tiloissa, koska heidän tietokoneilleen 
oli jo valmiiksi asennettuna sekä Illustrator että Indesign -ohjelmat. Testihenkilöinä 
tutkimuksessa toimi sanomalehtitalon henkilökuntaa. Testeissä testihenkilöt suorittivat 
heille annetut tehtävät. Tehtävät pyrittiin luomaan sellaisiksi, että ohjelmien eri 
työkaluja käytettäisiin mahdollisimman monipuolisesti. Testeistä saatu materiaali 
analysoidaan käyttäen apuna erilaisia kuvailevia tilastoja. 

Testitehtävä oli samanlainen molemmille ohjelmistoille, joten testit olivat vertailevia 
testejä. Tarkoituksena oli, että testitehtävä tehdään molemmilla ohjelmilla, jotta saadaan 
verrattua, kummalla ohjelmalla on nopeampaa luoda yksisivuinen julkaisu. Testitehtävä 
oli tarkkaan määritelty, jotta pystyttiin tarkastelemaan työn lopullista laatua. 

1.2 Rajaukset ja rakenne 

Tutkielmassa tutkitaan pääasiassa kuinka tutkimuksen alaisena olevat ohjelmistot 
soveltuvat yksisivuisen printtimedian tuottamiseen. Aihe on rajattu yksisivuisen 
printtimedian tuottamiseen siksi, että molemmat ohjelmat soveltuvat siihen hyvin, mutta 
monisivuisten julkaisujen tekoon Illustrator ei sovellu. Ohjelmien soveltuvuutta 
verkkojulkaisujen tekoon ei tulla käsittelemään. Sanomalehden valmistuksessa 
käytetään myös erilaisia kuvankäsittelyohjelmia kuten esimerkiksi Adoben PhotoShop-
ohjelmaa, mutta näiden ohjelmien käytettävyyttä ei tässä tutkielmassa tarkastella. 
Illustrator ja Indesign eivät sovellu kuvankäsittelyyn. 

Alun perin tutkimuksessa oli tarkoitus verrata kolmea eri sovellusta, joista yksi olisi 
ollut avoimen lähdekoodin sovellus. Valittua avoimen lähdekoodin sovellusta ei 
kuitenkaan saatu useista yrityksistä huolimatta toimimaan, joten sen mukaan ottamisesta 
tutkimukseen oli pakko luopua jo alkuvaiheessa. Lisäksi avoimen lähdekoodin 
ohjelmistoja käytetään julkaisun valmistuksessa ammattikäytössä vähän, joten tässä 
tutkimuksessa päätettiin keskittyä vain eniten ammattikäytössä oleviin ohjelmiin. 
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Julkaisuohjelmistot sisältävät verktorigrafiikan luontiin tarkoitettuja työkaluja, mutta 
tutkielmassa ei tutkita vektorigrafiikan matemaattisia malleja vaan työkalujen käyttöä. 

Tämä tutkielma koostuu seuraavanlaisista kappaleista. Aluksi pyritään luomaan 
tutkielmalle teoriapohja kirjallisuuskatsauksen avulla. Kirjallisuuskatsauksessa 
keskitytään siihen, minkälaista aiempaa tutkimusta on jo tehty käytettävyyden saralla ja 
mitä käytettävyys ylipäänsä on. Tutkielma kertoo tarkemmin mitä hyötyä on hyvästä 
käytettävyydestä ja mitä ongelmia huono käytettävyys saattaa aiheuttaa. Tutkielma 
kertoo myös tarkemmin käytettävyystestauksesta ja siihen liittyvistä asioista sekä 
käytettävyystestauksen tuomista hyödyistä ohjelmistokehityksessä. Lisäksi 
kirjallisuuskatsauksen avulla selvitetään, mitä on julkaisun tekeminen. Samalla 
kerrotaan tarkemmin myös tutkimuksen alaisena olevista ohjelmista. 
Kirjallisuuskatsauksen aineistona on käytetty käytettävyyden saralla tunnettuja teoksia 
sekä arvostettuja artikkeleita ja tutkimuksia. Lisäksi apuna on käytetty julkaisun 
tekemiseen keskittyneitä teoksia. Aiheeseen sopivia tieteellisiä lähteitä löytyi vähän, 
joten tutkielmassa on pyritty käyttämään tutkielman kannalta kaikista oleellisimpia 
lähteitä.  

Kirjallisuuskatsauksen jälkeen kerrotaan tarkemmin empiirisestä tutkimuksesta. 
Tutkimuksen alaisena olevasta organisaatiosta ja ohjelmista kerrotaan tarkemmin, jonka 
jälkeen avataan tarkemmin kuinka testit ovat suunniteltu ja kuinka ne suoritettiin. 
Tämän jälkeen kerättyä aineistoa on analysoitu ja lopuksi pohditaan saatuja tuloksia. 

Analysointivaiheessa tarkastellaan eri laatukriteereitä. Tarkoituksena on seurata, 
kummalla ohjelmalla on nopeampaa luoda yksisivuinen julkaisu. Lisäksi tarkastellaan 
syntyvien virheiden määrää eli aiheuttaako jompikumpi ohjelmista enemmän virheitä 
työssä. Kolmas laatukriteeri on työn laatu. Koska kyseessä on visuaalinen ala, on työn 
laatua monesti vaikea mitata. Monella suurella organisaatiolla on kuitenkin usein oma 
graafinen ohjeisto, jota tulee tarkasti noudattaa, joten testitehtäväkin sisältää tarkat 
graafiset ohjeet, jotta pystytään varmistamaan pysyykö työn laatu samana. 
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2. Käytettävyys 

Käytettävyydestä puhuttaessa ihmisille tulee monenlaisia mielikuvia ja jokaisella saattaa 
olla oma näkemyksensä käytettävyydestä. Nämä näkemykset saattavat erota toisistaan 
hyvinkin paljon. Tässä luvussa kirjallisuuskatsauksen avulla kerrotaan yleisiä 
määritelmä käytettävyydestä ja hyvän käytettävyyden tuomista eduista sekä huonon 
käytettävyyden tuomista mahdollisista haitoista. Lisäksi tarkastellaan kuinka hyvä ja 
huono käytettävyys vaikuttaa käyttäjiin. 

2.1 Määritelmiä 

Määriteltäessä termiä käytettävyys voidaan esimerkiksi lähteä liikkeelle ISO-9241-11 –
standardista, joka määrittää käytettävyyden seuraavasti: ”missä määrin tuote auttaa 
tiettyjä määriteltyjä käyttäjiä saavuttamaan tietyt määritellyt tavoitteet tehokkaasti, 
tuloksellisesti ja miellyttävästi tietyssä ympäristössä.” Kyseisen standardin mukaan 
käyttäjän tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttaa lisäksi tehtävän laatu, laitteisto ja 
ympäristö. Kun nämä kaikki asiat yhdistetään käyttäjän omien ominaisuuksien kanssa, 
saadaan aikaan käyttötilanne eli käytön konteksti. On tärkeää tuntea käyttäjän tavoite, 
jotta voidaan verrata tavoitetta ja tuotteen käytössä syntynyttä tulosta toisiinsa. 
Tavoitteet vaihtelevat tietenkin eri käyttäjien välillä. Kuvassa 1 on mallinnus 
käytettävyyden käsiterakenteesta. 

 

Kuva 1. Käytettävyyden käsiterakenne (ISO 9241-11). 

Käytettävyyden määritelmää ovat useat käytettävyyden asiantuntijat laajentaneet 
enemmän. Yksi tunnetuimmista asiantuntijoista on Jakob Nielsen (1993 s. 23), joka 
kertoo kirjassaan, mitä on käytettävyys. Hän kirjoittaa, että alun perin käytettiin termiä 
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käyttäjäystävällinen, mutta tämä termi ei ole kuitenkaan sopiva, koska käyttäjät eivät 
tarvitse järjestelmää, joka olisi heille vain ystävällinen. Hän painottaa, että käyttäjät 
tarvitsevat vain järjestelmän, joka ei aiheuta ongelmia, heidän työlleen. Nielsen (1993 s. 
24) lisää vielä, että käytettävyys voidaan rinnastaa siihen, kuinka hyväksyttävä 
järjestelmä on. Hän sanoo, että nimenomaan hyväksyttävyys on se asia, joka ratkaisee 
onko järjestelmä tarpeeksi hyvä täyttämään eri osapuolten tarpeet. 

Nielsen (1993 s. 24) kertoo, että käytettävyys on yksi osa järjestelmän hyväksyttävyyttä. 
Hyväksyttävyys voidaan jakaa sekä sosiaaliseen että käytännön hyväksyttävyyteen. Jos 
sovellus on sosiaalisesti hyväksyttävä, sen käytännöllistä hyväksyttävyyttä voidaan 
arvioida eri kategorioiden avulla. Näitä kategorioita ovat esimerkiksi hinta, tuki, 
luotettavuus ja yhteensopivuus olemassa olevien järjestelmien kanssa. Tähän listaan 
voidaan lisätä myös sovelluksen hyödyllisyys. Nielsenin (1993 s. 24) mukaan 
hyödyllisyys määrittää sen voidaanko sovelluksella saavuttaa asetetut tavoitteet. 
Hyödyllisyys voidaan hänen mukaan jakaa kahteen eri kategoriaan, joita ovat 
käyttökelpoisuus ja käytettävyys. Käyttökelpoisuudella hän tarkoittaa, että 
sovelluksessa on ne ominaisuudet, joita tarvitaan. Käytettävyydellä hän puolestaan 
tarkoittaa, kuinka helposti näitä ominaisuuksia voidaan käyttää. Kuvassa 2 on Nielsenin 
(1993 s. 25) esittelemän mallin mukaan työstetty suomennos järjestelmän 
hyväksyttävyyden attribuuteista. 

 

Kuva 2. Suomennettu malli järjestelmän hyväksyttävyyden attribuuteista Nielsenin mallia 
mukaillen. 

Nielsen muistuttaa (1993 s. 26), että käytettävyys ei ole vain käyttöliittymän 
yksiulotteinen ominaisuus vaan siihen liittyy useita komponentteja. Hän jakaakin 
käytettävyyden viiteen eri osa-alueeseen: 

Opittavuus. Järjestelmän tulisi olla helposti opittava, jotta käyttäjä pystyy aloittamaan 
nopeasti työskentelyn järjestelmällä. 

Tehokkuus. Järjestelmän tulisi olla tehokas käyttää, jotta käyttäjän opittua järjestelmän 
käytön suuri tuottavuus olisi mahdollista. 

Muistettavuus. Järjestelmän käyttö tulisi olla helposti muistettavissa, jotta käyttäjän ei 
tarvitse opetella kaikkea uudelleen joka kerta sen jälkeen, kun hän ei käytä järjestelmää. 

Virheet. Järjestelmällä tulisi olla alhainen virheaste, jotta käyttäjät eivät tekisi virheitä ja 
virheiden tapahtuessa niistä voitaisiin helposti toipua. Katastrofaalisia virheitä ei saisi 
esiintyä. 
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Tyytyväisyys. Järjestelmää tulisi olla miellyttävä käyttää, jotta käyttäjät olisivat 
tyytyväisiä järjestelmään. Toisin sanoen he pitäisivät järjestelmästä. 

Käytettävyyttä voidaan tarkastella myös eri asiayhteyksissä. Dumas ja Redish (1999) 
ovat kirjoittaneet käytettävyydestä käytettävyystestauksen näkökulmasta. He sanovat, 
että käytettävyys tarkoittaa sitä kuinka nopeasti ja helposti käyttäjä voi tehdä tehtävänsä. 
Heidän kertovat, että tämä määritelmä perustuu neljään asiaan. Ensimmäinen on, että 
käytettävyys tarkoittaa keskittymistä käyttäjään. Toiseksi ihmiset käyttävät tuotetta 
ollakseen tehokkaita. Kaksi viimeistä asiaa, jotka he nostavat esiin ovat, että käyttäjät 
ovat kiireisiä ihmisiä tekemässä tehtäviä ja käyttäjät lopulta päättävät milloin tuote on 
helppo käytettävä. Cysneiros ja Kushniruk (2003) ovat kirjoittaneet myös 
käytettävyystestauksen näkökulmasta. He sanovat, että käytettävyys on yksi 
tärkeimmistä ei-toiminnallisista vaatimuksista. Heidän mukaansa 
käytettävyysvaatimuksien voidaan ajatella olevan vaatimuksia, jotka määrittävät 
käytettävyystavoitteet ja toimenpiteet niiden mittaamiseen. 

Kuutti (2003 s. 13) sanoo, että käytettävyys tarkoittaa sitä, kuinka sujuvasti tuotteen 
toimintoja käyttäjä käyttää päästäkseen haluamaansa päämäärään. Hänen mukaansa 
käytettävyydessä on kyse ihmisen ja koneen vuorovaikutuksesta. Voidaankin puhua 
joko käytettävyydestä tai ihminen-tietokone-vuorovaikutuksesta, kun puhutaan 
tietoteknisten sovellusten käytettävyydestä. Kuutti (2003 s. 13) kuitenkin muistuttaa, 
että käytettävyys ei ole vain tietoteknisten sovellusten ominaisuus vaan esimerkiksi 
ovella ja monella muulla esineellä on käyttöliittymä, joiden ominaisuutena on 
käytettävyys. 

Kuutti (2003 s. 13) lisää Nielsenin esittelemään viiteen osa-alueeseen vielä 
intuitiivisuuden. Hänen mukaansa voidaan puhua intuitiivisesta käyttöliittymästä, joka 
tarkoittaa, että se on tuttu aikaisemman kokemusmaailman valossa. Hän kuitenkin 
muistuttaa, että intuitiivisuus on hyvin yksilöllinen käsite, sillä se perustuu jokaisen 
yksilön aiempiin kokemuksiin. Täten jokin asia on jollekin intuitiivinen ja toiselle 
epäintuitiivinen. 

Wiio (2004) on kirjoittanut käytettävyydestä sovellussuunnittelun näkökulmasta. Hän 
kertoo, että hyvää käytettävyyttä eli käyttäjäystävällisyyttä etsitään monesti 
käyttöliittymän yksityiskohdista. Hän kuitenkin muistuttaa, että käytettävyys on 
käyttöliittymää laajempi asia. Tätä väitettä tukee myös Karat (1997), jonka mukaan 
käytettävyys ei ole rajoitettu vain käyttäjän ja näytön väliseksi asiaksi. Hänen mukaansa 
siihen kuuluvat myös muut artefaktit, jotka esiintyvät työskentely-ympäristössä. 

Wiio (2004) on pohtinut käytettävyyden eri osa-alueita ja hänellä on niistä omat 
mielipiteensä. Hänen mukaan laitteen tai ohjelmiston tulee olla ymmärrettävä. Tämä 
tarkoittaa, että käyttäjän on helppo päätellä kuinka hän pääsee haluamaansa 
lopputulokseen. Esimerkiksi ymmärrettävän kännykän käyttäjän on helppo huomata 
kuinka soitetaan puhelu tai lähetetään tekstiviesti. Wiio (2004) kuitenkin muistuttaa, että 
ymmärrettävyydellä on toinenkin ulottuvuus. Käyttäjän on nimittäin helppo päätellä 
mitä laitteella voi tehdä, jos se on helposti ymmärrettävissä. 

Wiio (2004) kirjoittaa, että ymmärrettävyys on kuitenkin aina yksilökohtainen asia. 
Jotkut ihmiset saattavat ymmärtää tiettyjä asioita helpommin kuin toiset. Wiion (2004) 
mukaan yksilökohtaisuus ei kuitenkaan merkitse sitä, että mitään yleisluontoisia ohjeita 
ei voitaisi antaa ymmärrettävyyteen pyrkiville sovelluskehittäjille. 

Toinen asia, jonka Wiio (2004) nostaa esille on vaivattomuus. Hänen mukaansa 
vaivaton sovellus antaa käyttäjän suoriutua tehtävistä mahdollisimman yksinkertaisella 
tavalla. Hän painottaa, että sovellus voikin olla täysin ymmärrettävissä, mutta silti 
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erittäin vaivalloinen. Esimerkiksi tekstiviestin kirjoittaminen on helposti 
ymmärrettävissä, mutta ilman kunnon näppäimistöä se on vaivalloista. Jos jokin 
toimenpide on vaivalloinen, se on usein myös hyvin paljon aikaa vievä. 

Kolmas ominaisuus, jonka Wiio (2004) ottaa esiin on kattavuus. Hänen mukaansa 
kattava sovellus tarjoaa kaikki ne toiminnot ja tiedot, joita käyttäjä tarvitsee hoitaakseen 
sen tilanteen tai tarpeen, johon sovellus on tarkoitettu. Hän lisää vielä, että myös 
kattavuuden ja vaivattomuuden ongelmat esiintyvät usein yhdessä.  

Wiion (2004) kertoo, että sovelluksen esteettinen miellyttävyys on tärkeää. Esteettisesti 
miellyttävä sovellus kertoo hänen mukaan laadusta ja osaamisesta. Jos esimerkiksi web-
sivusto on ruman näköinen, se voi viestiä laadun puutteesta. Visuaalisesti näyttävät 
sivut puolestaan antavat käyttäjän kohdistaa huomionsa sivujen kertomaan asiaan. 

Wiio (2004) muistuttaa, että myös käytön tehokkuus ja helppo opittavuus mielletään 
usein käytettävyyden kehittämisen tavoitteiksi. Hän pohtiikin pitäisikö ne sisällyttää 
käytettävyyden määritelmään. Hän sanoo, että ymmärrettävä sovellus on myös helppo 
oppia. Hänen mukaansa on myös vaikea kuvitella sovellusta, joka on vaikeasti 
ymmärrettävä, mutta helposti opittavissa. Hän tiivistääkin asian niin, että 
ymmärrettävyys ja helppo opittavuus ovat vain eri nimiä samalle asialle. Lisäksi Wiio 
(2004) lähtee siitä lähtökohdasta, että tehokkuus on yksi vaivattomuuden 
ilmenemismuoto eli tehokkuus määritellään vaivattomuuden alalajiksi. 

Kuutti (2003) puolestaan kertoo, että käytettävyys on yksi tärkeä valttikortti, kun 
tuotetta markkinoidaan. Hänen mukaansa mikä tahansa sovellus tai laite ei mene enää 
kaupaksi vaan käytettävyydeltä vaaditaan yhä enemmän. 

Myös Oinas-Kukkonen ja Harjumaa (2009) ovat ottaneet hieman kantaa 
käytettävyyteen liittyen. He ovat omien tutkimuksiensa pohjalta luoneet seitsemän eri 
olettamusta, joiden tulee täyttyä, kun luodaan vakuuttavaa järjestelmää. Yksi heidän 
esittämistään olettamuksista on, että vakuuttavan järjestelmän tulisi olla sekä 
hyödyllinen, että helppo käyttää. On otettava huomioon, että pelkästään hyvä 
käytettävyys ei ole tärkeää, jos sovellus ei ole muuten hyödyllinen käyttäjälle. 

2.2 Hyvän käytettävyyden tuomat edut 

Donahue (2001) kertoo, että hyvä käytettävyys vähentää sovellusten kehitys- ja 
ylläpitokustannuksia. Hänen mukaansa on tärkeää keskittyä käyttäjien todellisiin 
tarpeisiin ja ymmärtää ihmisiä, joille sovelluksia suunnitellaan. Hän jatkaa, että hyvä 
käytettävyys parantaa myös työn tuottavuutta sekä tehokkuutta. Hänen mukaan ihmiset 
ovat tuottavampia, kun he käyttävät hyvän käytettävyyden omaavia järjestelmiä. Karat 
(1997) on samalla linjalla ja kertoo, että tietokoneita ei ole tarkoitettu korvaamaan 
ihmistä vaan saamaan ihmiset tuottavammiksi. Myös Bevan ja Macleod (1994) sanovat, 
että tuottavuus paranee hyvän käytettävyyden myötä. Hyvä käytettävyys alentaa 
Donahuen (2001) mukaan myös koulutuskustannuksia. Hän sanoo, että helposti 
käytettävä järjestelmä helpottaa käyttäjiä oppimaan järjestelmän käytön, joka puolestaan 
pienentää koulutuksen määrää. Jos asiaa katsotaan julkaisun teon kannalta, on 
mielestäni tärkeää, että pystytään olemaan mahdollisimman tehokkaita. Mielestäni 
hyvän käytettävyyden avulla voidaan saada aikaan laadukkaita julkaisuja nopeasti ja 
tämä tuo kilpailuedun markkinoilla. 

Donahue (2001) muistuttaa myös hyvän käytettävyyden alentavan tuen kustannuksia. 
Kun sovellus on helposti opittavissa ja ymmärrettävä, käyttäjän ei tarvitse pyytää 
esimerkiksi puhelintukea jatkuvasti. Bevan ja Macleod (1994) lisäävät tähän, että hyvä 
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käytettävyys kasvattaa työntekijöiden tyytyväisyyttä. Myös dokumentaation määrä 
vähenee, kun käytettävyyttä parannetaan. Donahue (2001) sanoo, että hyvän 
käytettävyyden omaava järjestelmä on helpompi dokumentoida, jolloin 
käyttäjäoppaiden koko pienenee. 

Donahuen (2001) mukaan hyvä käytettävyys on äärimmäisen tärkeää esimerkiksi 
verkkokaupoissa. Hän sanoo, että verkkokauppojen pitäisi olla nautittavia käyttää. 
Helposti käytettävä verkkokauppa saa myös enemmän asiakkaita aiheuttaen myynnin 
kasvua, koska ostotapahtuma on helpompaa ja nautittavampaa. Olen itse samaa mieltä. 
Etenkin verkkoympäristössä on helppo vaihtaa sivua napin painalluksella. Mielestäni 
käytettävyys on myös suuri valtti ohjelmistojen myynnissä. Donahue (2001) sanookin, 
että yritykset voivat saada kilpailuetua hyvän käytettävyyden avulla. Monesti käyttäjät 
listaavat käytettävyyden yhdeksi tärkeimmistä ominaisuuksia sovelluksissa. Yritys, joka 
pystyy parhaiten vastaamaan käyttäjien tarpeisiin saa ison kilpailuedun puolelleen. 
Viimeinen asia minkä Donahue (2001) tuo esille on, että hyvä käytettävyys parantaa 
yrityksen imagoa sekä antaa edun markkinointiin. Esimerkiksi hyvät yrityksen kotisivut 
ja niiden helppo käytettävyys voivat parantaa yrityksen imagoa eri medioissa ja 
ihmisten silmissä. 

Myös Dumas ja Redish (1999) vahvistavat käsitystä käytettävyyden tuomista hyödyistä. 
Heidän mukaansa kaikki hyötyvät hyvästä käytettävyydestä, sillä käyttäjän 
oppimiskäyrä alenee ja käyttäjät voivat käyttää järjestelmän toimintoja helpommin ja 
vähemmillä virheillä. Heidän mukaansa myös yritykset saavuttavat hyötyjä hyvästä 
käytettävyydestä, sillä hyvän käytettävyyden avulla yritys pystyy myymään enemmän 
tuotteita, parantamaan mainettaan, säästämään koulutus- ja tukikustannuksissa sekä 
tekemään dokumentoinnista ja ylläpidosta helpompaa. 

Kumar (2005) puolestaan kertoo, että helppo opittavuus ei ainoastaan auta käyttäjiä 
oppimaan sovelluksen perustoimintoja vaan se myös rohkaisee käyttäjiä etsimään 
sovelluksen vaativia toimintoja. Hän sanoo, että käyttäjästä, joka saa oppimisprosessin 
aikana hyvän itseluottamuksen, tulee myös nopeammin kokenut käyttäjä. Tämä taas luo 
uskoa sekä sovellukseen että itse yritykseen. Täten käyttäjä voi mahdollisesti käyttää 
muitakin sovelluksen kehittäneen yrityksen tuotteita. 

2.3 Huonon käytettävyyden tuomat haitat 

Sovellusten huono käytettävyys voi tuoda mukanaan erilaisia haittoja yrityksille. Suurin 
esiin nouseva haitta, joka aiheutuu huonosta käytettävyydestä, on usein taloudellinen 
haitta. Wiio (2004) esimerkiksi kertoo, että huono käytettävyys maksaa kansalaisille, 
yrityksille ja yhteiskunnalle paljon rahaa. Hänen mukaan on kuitenkin hankala laskea, 
paljonko huono käytettävyys maksaa. Esimerkiksi tietojärjestelmän hyödyllisen tiedon 
rahallista arvoa on vaikea laskea. Huonoa käytettävyyttä voidaan kuitenkin mitata 
muilla tavoin. Wiio (2004) muistuttaa, että esimerkiksi huonon käytettävyyden 
aiheuttamia työajan menetyksiä pitäisi helposti pystyä arvioimaan.  

Kuutti (2003) kertoo, että käytettävyydellä on suuri merkitys myös fyysisen 
turvallisuuden kannalta. Hänen mukaan erilaisten käytettävyysongelmien ja niiden 
kiertäminen johtaa usein turhautumiseen. Turhautuminen voi puolestaan lisätä 
virhealttiutta ja joissain tapauksissa lisätä työtapaturmariskiä. Myös Donahue (2001) 
sanoo, että huono käytettävyys aiheuttaa stressiä käyttäjille. Hän myös sanoo, että 
käyttäjät eivät mielellään käytä stressaavia järjestelmiä, sillä niillä on tapana alentaa 
käyttäjien tuottavuutta. 
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Myös Wiio (2004) on ottanut kantaa ja jakaakin huonon käytettävyyden tuomat 
ongelmat seuraaviin välittömiin vaikutuksiin. Hänen mukaan käyttäjä ei välttämättä 
omaksu sovellusta käyttöönsä. Käyttäjältä voi myös jäädä sovelluksen ominaisuuksia 
käyttämättä tai hän tekee virheitä käyttäessään sovellusta. Lisäksi käyttäjällä voi mennä 
tehtävien tekemiseen tarpeettoman paljon aikaa. Mielestäni etenkin julkaisun teossa 
käytettävissä oleva aika pitäisi pystyä käyttämään mahdollisimman tehokkaasti. Jos 
esimerkiksi julkaisu on tarkoitus painaa, aineiston pitää olla painotalolla ajoissa. 
Asiakkaalle on myös hyvä lähettää vedos ajoissa, jotta asiakassuhde pysyy hyvänä. 

Edellä mainituista vaikutuksista voi aiheutua Wiion (2004) mukaan erilaisia seurauksia. 
Yrityksen sisällä ne voivat lisätä tuen ja koulutuksen määrää tai alentaa työn 
tuottavuutta. Lisäksi ne voivat alentaa yrityksen asiakaspalvelun laatua sekä 
suunnittelun ja päätöksenteon laatua. Wiion (2004) mukaan nämä kaikki puolestaan 
vaikuttaa yrityksen kilpailukykyyn ja kannattavuuteen. Yrityksen julkisten sivustojen ja 
palveluiden käytettävyysongelmat vaikuttavat negatiivisesti yrityskuvaan ja karkottavat 
asiakkaita. Lisäksi tiedon ja tuen tarvitsijat hakevat henkilökohtaista palvelua. Wiio 
(2004) muistuttaa, että sovelluksia myyville yrityksille käyttäjäystävällisyyden puute 
aiheuttaa asiakkaiden menetyksiä, vaikeuksia myynnille sekä tukipalvelujen 
kuormitusta. 

Wiio (2004) tiivistää asian niin, että käytettävyyspanostuksilla voidaan alentaa käyttäjän 
kohtaamaa kynnystä uuden palvelun tai sovelluksen omaksumiseen. Käytettävyyteen 
panostamalla pystytään myös nostamaan käyttäjien työn tehokkuutta. Käytettävyyden 
testaaminen onkin siis erittäin tärkeää ja sitä varten on kehitetty erilaisia menetelmiä. 

2.4 Yhteenveto 

Käytettävyys on moniulotteinen asia ja hyvää käytettävyyttä ei ole helppoa saavuttaa. 
Julkaisuohjelmistojen kannalta katsottuna olisi tärkeää, että ohjelmistot olisivat helposti 
opittavissa ja muistettavissa, virheiden määrä olisi vähäinen ja käyttäjät olisivat 
tyytyväisiä käyttämäänsä ohjelmistoon. Huono käytettävyys voi turhauttaa käyttäjää ja 
tehtävien tekoon voi mennä liikaa aikaa. Media-alalla aika on tärkeää, sillä esimerkiksi 
sanomalehteä tehdessä aineisto pitää yleensä lähettää painoon hyvissä ajoin, joten 
käytettävissä oleva aika pitäisi pystyä käyttämään mahdollisimman tehokkaasti. On 
myös tärkeää, että tarvittavat vedokset saadaan ajoissa asiakkaalle ja pystytään 
pitäytymään aikatauluissa. Näin asiakkaat saadaan pidettyä tyytyväisinä ja se taas on 
taloudellisesti hyvä asia organisaatiolle. Lisäksi, jos asiakas haluaa tehdä muutoksia 
lopputulokseen, pitää nekin pystyä tekemään helposti ja tehokkaasti. 

Organisaatioille on tärkeää pyrkiä pitämään kulut kurissa, joten hyvällä käytettävyydellä 
voidaan välttää esimerkiksi koulutukseen kuluvaa rahaa. Oikeiden ohjelmistojen valinta 
on tärkeää sekä taloudellisesti että työntekijöiden hyvinvoinnin kannalta. Yleensä 
graafisella suunnittelijalla on visio lopputuloksesta, jonka hän ensin saattaa hahmotella 
paperille. Ohjelmistojen käytettävyys ja ominaisuudet pitää olla sillä tasolla, että 
lopullinen ohjelmistolla tehty tulos vastaa suunnittelijan tavoitteita. 
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3. Käytettävyyden arviointi 

Käytettävyyden arvioinnin tavoite on mitata, kuinka käyttökelpoinen järjestelmä on sitä 
käyttävälle käyttäjälle. Käytettävyyden arviointiin on kehitetty erilaisia menetelmiä ja 
ne eroavat tietyillä tavoin toisistaan. Eri menetelmiä ovat esimerkiksi heuristinen 
evaluointi, kognitiivinen läpikäynti ja käytettävyystestaus. Nielsenin (1994) mielestä 
kaikilla näillä menetelmillä on tarkoitus löytää ongelmia suunnittelusta, mutta jotkin 
menetelmät myös arvioivat enemmän ongelman vakavuutta. Nykyään voidaan käyttää 
myös etänä tapahtuvaa testausta. Etänä tapahtuva testaus on yleistä esimerkiksi web-
sivustojen käytettävyyden arviointiin. Tässä tutkielmassa ei kuitenkaan testata web-
sivusto vaan perinteistä sovellusta, joten etänä tapahtuvaa testausta ei tämän tarkemmin 
tulla käsittelemään. Tässä luvussa kerrotaan tarkemmin käytettävyystestauksesta, sen 
ominaispiirteistä sekä eri testityypeistä. Lisäksi kerrotaan tarkemmin heuristisesta 
evaluoinnista sekä kognitiivisesta läpikäynnistä. Lopuksi kerrotaan kuinka menetelmiä 
voidaan vertailla. 

3.1 Käytettävyystestaus 

Käytettävyyden arvioinnilla tarkoitetaan useimmiten perinteistä käytettävyystestausta. 
Kuutti (2003) sanoo, että käytettävyystestauksessa sovelluksen kohderyhmää edustava 
henkilö suorittaa sovelluksella tai sen prototyypillä etukäteen määriteltyjä tehtäviä. 
Käytettävyystestaajat tekevät testien perusteella havaintoja käytettävyysongelmista. 
Käytettävyystestaus onkin tutkimustyökalu, jolla on yhteiset juuret kokeellisen 
tutkimuksen ja tieteen tekemisen kanssa. Hänen mukaan käytettävyystestaus liittyy yhä 
olennaisesti käytettävyyteen vaikkakin niissä käytetyt menetelmät ovat aikojen saatossa 
kehittyneet. 

Myös Nielsen (1993) arvostaa käytettävyystestausta ja sanoo, että käytettävyystestaus 
oikeilla käyttäjillä on kaikista keskeisin käytettävyyden arviointi metodi ja jossain 
mielessä myös korvaamaton, koska se tarjoaa oikeaa informaatiota kuinka ihmiset 
käyttävät sovellusta ja mitkä ovat heidän todelliset ongelmat sovelluksen kanssa. 

Käytettävyystestausta voidaan tehdä jo valmiiksi saadulle sovellukselle tai vielä 
kehityksessä olevalla prototyypille. Testin luonteesta johtuen käytettävyystestausta ei 
ole kovin mielekästä tehdä niin aikaisen vaiheen prototyypille, kuin heuristisen 
evaluoinnin minimivaatimukset prototyypille ovat. (Kuutti, 2003).  

Kuutti (2003) muistuttaa kuitenkin, että iteratiivisessa tuotekehityksessä 
käytettävyystestausta tehdään alkuvaiheessa aikaisen vaiheen prototyypille. Näiden 
testien pohjalta voidaan jatkossa kehittää entistä parempaa käyttöliittymää ja parantaa 
täten käytettävyyttä. Kuutin (2003) mukaan on kuitenkin tärkeää, että 
käytettävyystestausta tehdään myös valmiille käyttöliittymälle etenkin uutta versiota 
kehitettäessä, koska silloin on olemassa mitattavissa oleva vertailukohta eli tuotteen 
vanha versio. Uudessa versiossa pyritään ylittämään vanhan version ominaisuudet ja 
poistamaan aiemmassa versiossa ilmenneet ongelmat. Hän sanoo, että tämä on erittäin 
tärkeä näkökulma, sillä käyttöliittymäsuunnittelusta on tullut vakavasti otettava 
teollisuuden ala.  
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3.1.1 Käytettävyystestauksen ominaispiirteet 

Käytettävyystestauksesta voi olla erilaisia variaatioita, mutta kaikki testit jakavat 
samanlaiset ominaispiirteet. Dumas ja Redish (1999) esittelevät viisi eri piirrettä. 

Ensimmäinen piirre on Dumasin ja Redishin (1999) mukaan se, että testin pääasiallinen 
tarkoitus on parantaa tuotteen käytettävyyttä. Heidän mukaansa toinen tarkoitus voi olla 
parantaa myös tuotteen valmistusprosessia, jolloin samoja ongelmia ei kohdattaisi 
tulevissa tuotteissa. Jokaisessa testissä on heidän mukaansa myös tarkempia tavoitteita, 
jotka vaihtelevat sitä mukaan mitä testataan. Preece, Rogers ja Sharp (2002) sanovat, 
että käytettävyystestauksen ajankohdaksi tuotteen valmistusprosessissa sopii vaihe, 
jossa on käytössä vähintään prototyyppivaiheessa oleva tuote. 

Toinen piirre, jonka Dumas ja Redish (1999) nostavat esiin on, että testiin osallistujat 
edustavat aina todellisia käyttäjiä. Heidän mukaansa testeihin osallistuvien henkilöiden 
tulisi olla osa sellaista ryhmää, joka käyttää tai tulee käyttämään testattavana olevaa 
tuotetta. Jos testeihin osallistujat eivät ole todellisia loppukäyttäjiä, ei voida nähdä mitä 
tulee tapahtumaan kun todelliset loppukäyttäjät saavat tuotteen. Preece ja muut (2002) 
tukevat väitettä sanomalla, että käytettävyystestauksessa testataan käytännössä miten 
käyttäjät toimivat tietyissä tilanteissa. 

Dumasin ja Redishin (1999) mukaan kolmas tärkeä asia on, että testeihin osallistujat 
tekevät todellisia tehtäviä. Heidän mukaansa testitehtävien tulee olla sellaisia tehtäviä, 
joita käyttäjät tulevat sovelluksella tekemään työssään tai vapaa-ajallaan. Tämä 
tarkoittaa, että testien järjestäjän on ymmärrettävä loppukäyttäjien työtehtävät, joiden 
tekoon sovellus on olennainen. Dumasin ja Redishin (1999) mukaan paljon 
ominaisuuksia sisältävän ohjelman testauksessa voidaan keskittyä testaamaan vain 
jotain tiettyä toimintoa. Preece ja muut (2002) lisäävät tähän, että käyttäjän rooliin 
kuuluu tehdä testiä varten laadittuja testitehtäviä, kun taas muissa tutkimusmenetelmissä 
voidaan seurata käyttäjän vapaamuotoista toimintaa tai olla tutkimatta käyttäjää 
lainkaan. 

Käytettävyystestauksen neljäs tärkeä ominaispiirre Dumasin ja Redishin (1999) mukaan 
on tarkkailla ja tallentaa mitä käyttäjät tekevät ja sanovat. Testeihin osallistuu usein 
monia eri henkilöitä, joten on tärkeää seurata heidän suoriutumista ja kommentteja. 
Osallistujien mielipiteiden kysyminen tuotteesta on myös tärkeää. Preece ja muut 
(2002) muistuttavat, että testeissä kerätty tieto on sekä kvantitatiivista eli määrällistä 
että kvalitatiivista eli laadullista.  

Viimeinen piirre, joka kuuluu käytettävyystestaukseen, on Dumasin ja Redishin (1999) 
mukaan analysoida materiaali, löytää todelliset ongelmat ja suositella korjauksia näihin 
ongelmiin. Heidän mukaansa materiaalin keruu on välttämätöntä 
käytettävyystestauksessa, mutta ei kuitenkaan riittävää. Testien jälkeen täytyy 
analysoida kerätty materiaali, dokumentoida ne ja ehdottaa korjauksia löydettyihin 
ongelmiin. Preece ja muut (2002) painottavat, että palaute tuotteen kehittäjille on 
tärkeää. Heidän mukaan testien perusteella voidaan kertoa esimerkiksi tehtävien 
suoritusaikoja, virheiden lukumäärää, tietoa käyttäjien tyytyväisyydestä ja ongelmien 
parannusehdotuksia. 
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3.1.2 Testityypit 

Käytettävyystestaus voidaan jakaa erilaisiin testityyppeihin. Eri testityypit jakaantuvat 
usein tuotekehityksen eri vaiheisiin, jotta voidaan varmistua tuotteen käytettävyyden 
säilymisestä. Rubin (1994, s. 30) esittää käytettävyystesteille neljää erilaista 
testityyppiä. 

Ensimmäinen tyyppi, jonka Rubin (1994, s. 30) esittää on tutkiva testaus. Tutkivaa 
testausta tehdään tuotteen kehityskaaren aikaisessa vaiheessa. Käyttäjäryhmät ja 
tehtävät ovat kuitenkin jo määritetty. Tutkivassa testauksessa testataan 
suunnittelukonseptien tehokkuutta. Tässä vaiheessa tutkijan ja testaajan välinen 
kommunikaatio on yleensä runsasta. 

Seuraava testityyppi minkä Rubin (1994, s. 37) esittää on arvioiva testaus. Arvioivaa 
testausta pidetään kenties kaikkein tyypillisimpänä testausmuotona. Arvioivassa 
testauksessa tarkoituksena on, että testaaja tekee testattavalla järjestelmällä tiettyjä 
tehtäviä. Tässä testaustyypissä pyritään saamaan selville, miten hyvin käyttäjä selviää 
realistisista tehtävistä ja löytämään puutteita käytettävyydestä. 

Kolmas Rubinin (1994, s. 38) esittelemä testityyppi on vahvistava testaus. Vahvistavaa 
testausta käytetään yleensä tuotteen kehityskaaren loppuvaiheessa. Vahvistavassa 
testauksessa pyritään saamaan selville täyttääkö tuote asetetut tavoitteet ja miten 
kokonaisuus toimii. 

Viimeinen Rubinin esittelemä (1994, s. 40) testityyppi on vertaileva testaus. Vertailevaa 
testausta ei ole hänen mukaansa kiinnitetty mihinkään kehityskaaren vaiheeseen. 
Vertailevassa testauksessa voidaan verrata esimerkiksi eri käyttöliittymätyyppejä ja 
tutkia, millä olisi suurin potentiaali toimia kohderyhmälle. Vertailevassa testauksessa 
voidaan tuotetta verrata myös kilpailijoiden tuotteeseen. Tässä tutkielmassa käytetään 
vertailevaa tutkimusta, sillä ohjelmistot ovat olleet kohderyhmän käytössä jo vuosia eli 
testaus ei ole sidottu mihinkään kehityskaaren vaiheeseen.  

3.1.3 Testien suunnittelu 

Ennen kuin käytettävyystestejä lähdetään järjestämään, on tärkeää kertoa miksi 
käytettävyystestausta tarvitaan ja mihin tarkoitukseen. Aluksi on hyvä laatia selkeä 
suunnitelma ja tavoitteet ottaen huomioon myös käytettävissä olevat resurssit. 
Tavoitteiden asettamisessakin on oltava malttia. Muutamalla testaajalla ja vähällä 
käytettävissä olevalla ajalla ei kaikkia käytettävyysongelmia voida löytää. Tavoitteet 
vaihtelevat testien mukaan ja voivat olla esimerkiksi seuraavanlaisia: ”tehtäviin käytetty 
aika ei saa ylittää tiettyä rajaa” tai ”tietty määrä virheitä ei saa ylittyä”. Kaikkea on 
hankala mitata yhdessä testissä, joten on tärkeää, että jokaiseen testiin luodaan oma 
yksityiskohtainen tavoite. (Koskinen, 2005). 

Rubin (1994) mainitsee yhdeksän osa-aluetta, jotka ovat kriittisiä kun laaditaan 
testaussuunnitelmaa käytettävyystesteille. Nämä osa-alueet ovat 

 testauksen tarkoitus 

 ratkaistavat kysymykset ja testissä mitattavat tavoitteet 

 käyttäjäprofiili 

 käytettävät metodit 

 testitehtävät 
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 ympäristö ja välineistö 

 testitapahtumien tarkkailu 

 tulosten kerääminen 

 raportin sisältö ja esitystapa 

Edellä mainitussa listassa on esitelty osa-alueet, jotka on hyvä löytyä 
testaussuunnitelmasta. Mielestäni käytettävyystestausraportin rakenne voi noudatella 
Rubinin (1994) listan rakennetta, sillä se tiivistää testien tärkeimmät asiat. 

3.1.4 Testihenkilöiden valinta 

Kun käytettävyystestejä suunnitellaan, herää kysymys testihenkilöiden valinnasta. 
Montako osallistujaa tarvitaan ja kuinka heidät tulisi valita? Holleran (1991), Robson 
(1994) sekä Anttonen (2005) mainitsevat osallistujien edustavuuden 
(representativeness), joka on tärkeä tekijä osallistujien valinnassa. Heidän mukaan 
edustavuus liittyy keskeisesti ulkoiseen validiteettiin eli tulosten yleistettävyyteen 
otoksesta koko populaatioon. Osallistujat ovat edustavia, jos he ovat sovelluksen 
todellisia käyttäjiä tai jos he ovat sovelluksen käyttöä selittävien ominaisuuksien 
suhteen mahdollisimman samankaltaisia kuin todelliset käyttäjät (Dumas ja Redish, 
1999; Holleran, 1991; Rubin, 1994). 

Osallistujien määrästä on hankala sanoa mitään yleistä sääntöä, sillä se riippuu aina 
tilanteesta. Osallistujien lukumäärään vaikuttaa aina käytettävä menetelmä. Lisäksi 
riippuu onko testaus tyypiltään formatiivista eli opetuksen aikaista arviointia vai 
summatiivista eli päättöarviointia, ja ollaanko kiinnostuneita tilastollisesta 
merkitsevyydestä tai tulosten yleistettävyydestä koko populaatioon (Anttonen, 2005; 
Dumas ja Redish, 1999; Nielsen 1994). Nielsen (1993) on esittänyt arvioita eri 
menetelmien vaatimille osallistujamäärille. Hänen mukaansa pienimmät 
osallistujamäärätarpeet ovat ääneenajattelulla, havainnoinnilla ja haastattelulla. Paljon 
osallistujia vaativia menetelmiä ovat kyselytutkimus, todellisen käytön rekisteröinti ja 
käyttäjien palautteen perusteella tapahtuva arviointi. 

3.2 Heuristinen evaluointi 

Heuristinen arviointi on yksi käytettävyyden arviointimenetelmä. Kuutti (2003, s. 47) 
kertoo, että heuristinen arviointi perustuu heuristiikkoihin, jotka ovat listoja säännöistä 
ja ohjeista, joita käytettävyydeltään hyvän käyttöliittymän tulisi noudattaa. Hän 
kertookin, että erilaisia heuristiikkoja ovat koonneet useat käytettävyyden ja 
käyttöliittymien parissa työskentelevät tahot. Kuutti (2003, s. 47) sanoo, että on 
olemassa yleispäteviä lähes kaikenlaisten käyttöliittymien kanssa käytettäväksi sopivia 
ja myös erikoiskäyttöön, jollekin kapealle osa-alueelle räätälöityjä heuristiikkoja. 

Nielsenin (1992) mukaan heuristisella evaluoinnilla voidaan löytää helpommin suuria 
käytettävyysongelmia. Hän kertoo, että heuristisessa evaluoinnissa yleensä pieni joukko 
asiantuntijoita tutkivat käyttöliittymää ja arvioivat sitä käyttäen jotain tiettyä 
sääntökokoelmaa eli heuristiikkoja. 

Käytännössä kaikista käytetyin heuristisessa arvioinnissa käytetty sääntökokoelma on 
niin sanottu Nielsenin lista. (Kuutti, 2003, s. 49). Listassa on kymmenen kohtaa ja siitä 
on olemassa hieman erilaisia versioita. Alkuperäinen lista on Molichin ja Nielsenin 
(1990) tekemä ja se sisältää seuraavat säännöt: 
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 Vuorovaikutuksen käyttäjän kanssa tulee olla yksinkertaista ja luonnollista. 

 Vuorovaikutuksessa tulee käyttää käyttäjän kieltä. 

 Käyttäjän muistin kuormitus tulisi minimoida. 

 Käyttöliittymän tulee olla yhdenmukainen. 

 Järjestelmän tulee antaa käyttäjälle kunnollista palautetta reaaliajassa. 

 Ohjelmassa ja sen osissa tulee olla selkeät poistumistiet. 

 Oikopolkuja ja tehokasta työskentelyä tulisi tukea. 

 Virheilmoitusten tulee olla selkeitä ja ymmärrettäviä. 

 Virhetilanteisiin joutumista tulisi välttää. 

 Käyttöliittymässä tulee olla kunnolliset avustustoiminnot ja dokumentaatio. 

Kuutin (2003) mielestä arviointi tätä listaa käyttäen onnistuu jopa täysin 
kokemattomalta arvioijalta, mutta listan täysimittainen hyödyntäminen ja kaikkien 
kohtien oikein ymmärtäminen vaatii kuitenkin enemmän taustatietoja. 

Mielestäni heuristinen evaluointi on hyvä menetelmä käytettävyyden arviointiin silloin, 
kun halutaan etsiä käytettävyysongelmia nopeasti ja edullisesti. Heuristinen evaluointi 
ei kuitenkaan ota kantaa sovelluksen hyödyllisyyteen, joten sovelluksen sopivuutta 
aiottuun tehtävään ei saada selville. Nielsenin lista on mielestäni hyvä pitää mielessä 
käytettävyystestejäkin järjestettäessä. Käyttäjän toimia arvioidessa voidaan nähdä 
toteutuuko listan eri kohdat. 

3.3 Kognitiivinen läpikäynti 

Kognitiivinen läpikäynti on arviointimenetelmä, joka kohdistuu järjestelmän 
opittavuuteen. Kognitiivisessa läpikäynnissä arvioija selvittää tuotteen käytettävyyttä 
ilman loppukäyttäjää. Kognitiivinen läpikäynti tapahtuu käytännössä niin, että arvioijat 
suorittavat sen yksin tai ryhmässä. Menetelmä ei välttämättä vaadi toimivaa versiota 
tuotteesta. Wharton, Rieman, Lewis ja Polson (1994) kuvaavat kognitiivisen 
läpikäynnin kysymys-vastaus-prosessiksi. Läpikäynnin suorittajat tarkastelevat 
järjestyksessä jokaista työvaihetta ja kysyvät mitä käyttäjä yrittäisi missäkin vaiheessa 
tehdä. 

Rieman, Franzke ja Redmiles (1995) kertovat, että kognitiivinen läpikäynti on 
menetelmä, jossa tutkitaan kuinka hyvin käyttöliittymä tukee tutkivaa oppimista, toisin 
sanoen kuinka hyvin se tukee ensimmäistä käyttökertaa ilman aiempaa harjoittelua. 
Heidän mukaan kognitiivista läpikäyntiä voidaan käyttää aikaisessa 
suunnitteluvaiheessa ennen kuin empiirinen tutkiminen on mahdollista ja läpikäynnin 
voivat suorittaa suunnittelijat itse. He kertovatkin, että kognitiivinen läpikäynti 
kehitettiin lisätyökaluksi, jotta suunnittelijat voivat testata nopeasti ensimmäisiä 
suunnitteluversioita käyttöliittymästä. 

Nielsen (1994) kertoo, että kognitiivinen läpikäynti on arviointimenetelmä, jossa 
käytetään hieman tarkempaa menettelyä simuloimaan käyttäjän 
ongelmanratkaisemisprosessia eri askeleissa läpi dialogin. Hänen mukaan tarkoituksena 
on tarkistaa, että simuloidun käyttäjän tavoitteet ja muistin sisältö voidaan olettaa 
johtavan seuraavaan oikeaan ratkaisuun.  
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Rieman, Franzke ja Redmiles (1995) jakavat kognitiivisen läpikäynnin kolmeen eri 
kohtaan. Ensimmäinen kohta sisältää yleisen kuvauksen siitä ketä käyttäjät ovat ja mitä 
relevanttia tietoa he pitävät hallussaan. Toinen kohta sisältää tarkan kuvauksen yhdestä 
tai useammasta tyypillisestä tehtävästä, joka järjestelmällä suoritetaan. Kolmas kohta 
sisältää listan oikeista toiminnoista, jotka tutkimuksen alaisena olevalla järjestelmällä 
tulee suorittaa toteuttaakseen aiemmin määritellyn tehtävän.  

3.4 Käytettävyyden arvioinnin menetelmien vertailu 

Käytettävyyttä voidaan arvioida monella erillä tavalla ja menetelmällä. Ongelmaksi 
voikin helposti muodostua, mitä menetelmää tulisi käyttää. Tavoitteena olisi varmasti 
löytää menetelmä, jota olisi helppo ja nopea soveltaa ja samalla se paljastaisi paljon 
suunnitteluvirheitä. 

Kosonen (2005) kertoo, että tutkimuksen kirjo on laaja ja mitään standardeja 
menetelmien vertailun kriteereistä ei vielä ole olemassa. Hän jatkaa, että menetelmien 
pääkriteereinä voisivat olla kattavuus, pätevyys ja hyödyllisyys. Hän sanoo, että 
menetelmien soveltamisella saatavien tulosten vertailu on vaikeaa ilman tietoa 
standardiongelmajoukosta, johon kuuluu kaikki arviointikohteena olevan sovelluksen 
ongelmat. Hänen mukaansa kriteerien ja standardiongelmajoukon avulla saadaan tietoja 
menetelmien ominaisuuksista ja tietojen perusteella voidaan verrata menetelmiä 
toisiinsa. 

Kosonen (2005) sanoo, että menetelmien vertailu on tärkeää ja, jotta menetelmistä 
voidaan valita sopivimmat kuhunkin tarkoitukseen, pitää niitä verrata keskenään jollain 
tavalla. Hän kuitenkin muistuttaa, että kun menetelmiä lähdetään vertailemaan, täytyy 
ensimmäisenä päättää, minkälaisia menetelmiä vertaillaan. Voidaan vertailla 
menetelmiä, jotka soveltuvat pelkästään suunnitteluvaiheeseen tai formatiivisiin 
testeihin, tai menetelmiä, joita voi käyttää yksin. 

Toinen asia, mistä Kosonen (2005) kertoo, on se, että menetelmiä vertaillessa, 
tarkoituksena on löytää paras menetelmä, mutta miten paras menetelmä tulisi 
määritellä? Halutaanko, että menetelmä on nopea vai sen avulla löytää paljon ongelmia 
vai ettei menetelmän käyttäjän tarvitse omata erikoisia taitoja? Jokaisella on varmasti 
oma mielipiteensä tästä asiasta. Mielestäni menetelmä kannattaa valita käytettävissä 
olevan ajan mukaan. Jos aikaa on vähän, pitäisi menetelmän olla nopea käyttää. Jos 
aikaa on paljon, niin silloin kannattaa valita menetelmä, jonka avulla löydetään 
mahdollisimman paljon ongelmia. 

Yksi tapa vertailla menetelmiä on Johnin ja Marksin (1997) esittämä tehokkuuspuu. 
Tehokkuuspuun avulla käytettävyysongelmia voidaan ennustaa ennen kuin itse 
sovellusta on edes tehty. Käyttäjä voi Johnin ja Marksin (1997) mukaan kohdata 
ennustetut ongelman tai sitten ei. Esimerkiksi asiantuntija-arvioinnissa löydettyä 
ongelmaa ei havaitakaan käyttäjän toimesta käytettävyystestauksessa. John ja Marks 
(1997) sekä Kosonen (2005) toteaa, että ennusteen osuvuutta oikeaan todelliseen 
käyttäjän kokemaan käytettävyysongelmaan kutsutaan esiintymisennusteeksi (predictive 
power).  

John ja Marks (1997) sanovat, että ennustetut ja havaitut ongelmat voivat motivoida 
kehittäjiä muuttamaan niitä kohtia, joissa ongelmat on havaittu. Se voima, mikä 
vaikuttaa muuttamispäätökseen, kutsutaan muutosvoimaksi (persuasive power). 
Muutosvoimaan vaikuttaa tietenkin, muutostyön suuruus, aikataulu ja muut seikat. 
(Kosonen, 2005). 
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John ja Marks (1997) kertovat, että kun ongelma on havaittu pitää päättää miten se 
korjataan. Tässä tapauksessa korjaus ei tarkoita, että asia paranee, sillä tilanne voi pysyä 
samanlaisena tai korjaus voi jopa tuottaa uusia ongelmia. He kutsuvat tätä vaihetta 
suunnittelumuutoksen vaikutukseksi (Design-Change effectiveness). Kuvassa 3 on 
kuvattu Johnin ja Marksin (1997) tehokkuuspuu tarkemmin. 

 

Kuva 3. Suomennettu versio tehokkuuspuusta Johnia & Marksia (1997) mukaillen. 

Johnin ja Marksin (1997) mukaan halutuin lopputulos on tietenkin vaihtoehto yksi eli 
tehokas muutos. Tässä tapauksessa käyttäjät todella kohtaisivat ongelman, jos sitä ei 
korjata. Ongelma on merkittävä saamaan kehittäjät korjaaman sen ja korjaus vähentää 
ongelmia. Kaikista eniten harmia seuraa polkujen 3 ja 6 päästä. Tällöin ongelmaa on 
lähdetty korjaamaan, mutta päädytty kuitenkin huonontamaan tilannetta. 

Kosonen (2005) sanoo, että tehokkuuspuulla voidaan hyvin havainnollistaa kuinka 
monta eri lopputulosta on olemassa. Toivottu ja paras ratkaisu, jossa virheitä saadaan 
vähennettyä, onkin vain yksi seitsemästä eri tuloksesta. Kaikki tulokset eivät esiinny 
yhtä usein käytännössä, mutta menetelmiä vertailemalla voidaan löytää sellainen 
menetelmä, jolla oikea tulos voitaisiin löytää.  

John ja Marksin (1997) tehokkuuspuu on mielestäni hyvä tapa kertoa, että kaikkia 
käytettävyysongelmia ei pystytä etukäteen ennustamaan ja ongelman löytyessä sen 
korjaaminen ei aina parannakkaan tilannetta. Mielestäni käytettävyyden arviointiin 
tarkoitettujen menetelmien vertaaminen on hankalaa, sillä etukäteen on hankala tietää 
mitä ongelmia loppukäyttäjillä esiintyy. Mielestäni paras menetelmä onkin 
käytettävyystestaus todellisilla loppukäyttäjillä, koska näin saadaan selville mitä 
ongelmia käyttäjät todella kokevat. Menetelmän valintaan vaikuttaa kuitenkin aina 
käytettävissä olevat resurssit. 

3.5 Yhteenveto 

Käytettävyyttä voidaan siis arvioida monella eri tavalla ja suunnittelun eri vaiheisiin on 
olemassa erilaisia menetelmiä. Tämän tutkielman menetelmäksi valitsin perinteisen 
käytettävyystestauksen, koska kuten Dumas ja Redishkin (1999) toteavat on tärkeää, 
että käytettävyystestaukseen osallistuu järjestelmän todellisia loppukäyttäjiä, jotka 
tekevät oikeita järjestelmällä toteutettavia tehtäviä. Koska testihenkilöiksi oli saatavilla 
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järjestelmän todellisia loppukäyttäjiä, niin testimenetelmäksi oli helppo valita 
käytettävyystestaus. Käytettävyystestauksessa on olemassa erilaisia testityyppejä, joista 
tämän tutkielman testityypiksi on valittu vertaileva testaus. Syy vertailevan testauksen 
valintaan oli se, että sitä ei ole sidottu mihinkään kehityskaaren vaiheeseen ja siinä 
vertaillaan, mikä ohjelma on käytettävyydeltään toimivin valitulle kohderyhmälle. 
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4. Julkaisun valmistus 

Julkaisulla tarkoitetaan useimmiten perinteisiä painotuotteita, kuten esimerkiksi kirjoja, 
lehtiä sekä julisteita. Nykyisin termi julkaisu kattaa myös verkkojulkaisut ja muut 
sähköiset julkaisut kuten esimerkiksi sähköiset mainostaulut. Tässä luvussa käsitellään 
julkaisun taittoon liittyviä asioita. Aluksi tarkastellaan hieman historiaa sekä 
julkaisuprosessia. Lisäksi käydään läpi mitä on visuaalinen suunnittelu ja graafinen 
ohjeisto sekä tarkastellaan mitä yhteistä on julkaisun teolla ja 
käytettävyyssuunnittelulla. 

4.1 Historiaa 

Alun perin kirjat ja muut julkaisut on valmistettu käsityönä. Kirjat joko kopioitiin käsin 
tai niiden painamiseen käytettiin käsin kaiverrettuja puu- ja metallilevyjä. Merkittävä 
edistysaskel julkaisun valmistamisessa tapahtui 1440-luvulla, kun saksalainen Johannes 
Gutenberg keksi painotekniikan. Tässä tekniikassa kirjan sivut ladottiin yksittäisistä 
metallikirjaimista. Myöhemmin 1800-luvulla tämän menetelmän pohjalta kehitettiin 
ensimmäiset höyryvoimalla toimivat painokoneet. (Keränen, Lamberg ja Penttinen, 
2003, s. 2). 

Metalliset irtokirjaimet korvattiin myöhemmin nopeammilla ja edullisimmilla 
menetelmillä. Nykyään painettavista sivuista tehdään painofilmit. Painofilmejä 
käytetään puolestaan apuna painopeltien valmistuksessa. Painomenetelmiä on kuitenkin 
useita ja ne on suunniteltu erityyppisiä tuotteita varten. (Keränen ja muut, 2003, s. 2). 

Maailman digitalisoiduttua tietotekniikka on tullut entistä enemmän mukaan graafiselle 
alalle. Yhä useampi vaihe painotuotteiden tuotantoprosessissa on nykyään digitaalinen, 
mutta perinteisempiä menetelmiä, kuten filmejä sekä painolevyjä käytetään yhä paljon. 
Julkaisun teko vaatii siis painotekniikan ja erilaisten painomenetelmien tuntemista. 
(Keränen ja muut, 2003, s. 2). 

4.2 Julkaisuprosessi 

Julkaisun tekoon kuuluu useita eri työvaiheita. Näihin työvaiheisiin osallistuu usein 
myös monia eri henkilöitä. Julkaisuprosessi voi käynnistyä erilaisista lähtökohdista ja 
tarpeista. (Keränen ja muut, 2003, s. 4). Kuvassa 4 on esitelty tilaustyönä tehdyn 
julkaisun eri vaiheet. 

 

Kuva 4. Julkaisuprosessin eri vaiheet. (Keränen ja muut, 2003, s.4) 
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Keränen ja muut (2003, s. 4) esittelevät kirjassaan julkaisuprosessin eri vaiheet 
seuraavasti.  

Toimeksianto. Tässä vaiheessa tilaaja määrittelee mihin hän julkaisua tarvitsee. Yleensä 
julkaisulla halutaan välittää viesti jollekin määritetylle kohderyhmälle. Koko työryhmän 
on hyvä olla selvillä julkaisulle asettamista tavoitteista. Toimeksiannossa määritellään 
tarkemmin sisältö, tekninen laatu, painoksen suuruus sekä budjetti ja aikataulu. 

Sopimukset. Ennen työn aloittamista julkaisun tilaaja sekä valmistaja tekevät 
sopimuksen. Sopimuksissa sovitaan mm. mistä aineisto hankitaan ja miten julkaisu 
taitetaan. Lisäksi sovitaan julkaisuun tulevan materiaalin tekijänoikeuksien 
hankkimisesta ja siitä, siirtyykö aineiston käyttöoikeus asiakkaalle. 

Tarjouspyyntö. Julkaisun tekijällä on tapana pyytää painotaloilta tarjouksia 
painatuksesta. Tässä vaiheessa päätetään monesti jo paperilaadusta sekä painotavasta. 

Aineiston hankkiminen. Julkaisun suunnittelu alkaa yleensä siihen tulevien tekstien ja 
kuvien suunnittelusta sekä siitä, miten eri elementtejä tullaan yhdistelemään. Osa 
aineistosta voikin olla jo valmiina, jolloin voidaan aloittaa raakataitto, missä 
suunnitellaan aineiston sijoittelua. Jos julkaisuun käytetään olemassa olevaa 
kuvamateriaalia, täytyy tässä vaiheessa hankkia oikeudet niiden käyttöön. Julkaisun 
ulkoasusta tehdään yleensä tässä vaiheessa luonnoksia. Luonnoksista selviää aineiston 
sijoittelu ja taiton rakenne. 

Taitto. Taitossa suunnitellaan julkaisun lopullinen ulkoasu. Tekstit siirretään taitto-
ohjelmaan ja kuvat käsitellään painoon soveltuviksi. Kun taitto on loppuvaiheessa, 
kokonaisuus oikoluetaan ja tarkistetaan, minkä jälkeen julkaisu voidaan viimeistellä. 
Kun lopullinen julkaisu on hyväksytty asiakkaan toimesta, voidaan aloittaa valmistelut 
painamista varten. Taiton loppuvaiheessa julkaisusta tehdään painokelpoiset PDF 
tiedostot, jotka voidaan toimittaa painoon sähköisesti. 

Aineiston toimittaminen painoon. Kun julkaisu on saatu valmiiksi, se toimitetaan 
painoon, jossa aineisto valmistellaan painoa varten ja tulostetaan painofilmit. Ennen 
painatusta on vielä mahdollista saada vedokset ennen lopullista painatusta. 

Jälkikäsittely. Tässä vaiheessa painetut arkit leikataan ja taitetaan lopulliseen 
muotoonsa. Tämän jälkeen arkit voidaan sitoa tai nitoa valmiiksi julkaisuksi. Julkaisulle 
voidaan myös tehdä laminointia tai lakkausta, jos halutaan parantaa kansien kestävyyttä 
tai lisätä kiiltoa. 

Toimitus asiakkaalle. Kun tuotteet on jälkikäsitelty, ne pakataan ja toimitetaan 
asiakkaalle jakelua varten. Näin julkaisuprosessi on saatu päätökseen. 

Julkaisuprosessi noudattaa usein edellä esiteltyä kaavaa. Jokainen vaihe on tärkeä, mutta 
tuotteen lopputulokseen vaikuttaa eniten taittamisvaiheessa tehdyt ratkaisut. Hyvän 
aineiston hankkiminen on myös hyvin tärkeää, sillä runsas ja laadukan aineisto antaa 
enemmän mahdollisuuksia ulkoasun suunnitteluun ja taittamiseen. Nykyään aineistoa ei 
kuitenkaan välttämättä toimiteta painoon vaan se voidaan julkaista digitaalisessa 
muodossa sähköisiä kanavia pitkin. Julkaisumuodon vaihtuminen sähköiseksi vaikuttaa 
taittamisvaiheeseen ainoastaan pienten yksityiskohtien osalta. 
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4.3 Visuaalinen suunnittelu 

Visuaalinen suunnittelu voi alkaa jo toimeksiannnon varmistuttua, mutta viimeistään 
siinä vaiheessa, kun aineisto on saatu kerättyä. Visuaalinen suunnittelu on aina 
tapauskohtainen ja tapahtuu eri tavoin. Suunnittelua voidaan ensin tehdä 
hahmottelemalla paperille yleisiä suuntaviivoja, jonka jälkeen tuotetaan alustavia 
luonnoksia. Lopullinen suunnittelu tapahtuu taittamisvaiheessa, jossa luodaan 
visuaalisuus tuotteelle. 

Seppänen (2005) sanoo, että visuaalisuus on hankalasti selitettävissä ja sanaa 
visuaalinen voi käyttää monella eri tavalla. Usein visuaalinen tarkoittaa jotain 
näköaistiin liittyvää tai kuvallista. Pesonen (2007) kertoo, että visuaalisuutta on 
havaittavissa joka puolella ei vain tietokonesovelluksissa tai julkaisuissa. Pesonen 
(2007) antaa tästä esimerkin. Kun äiti sanoo lapselleen ”oletpa ollut tänään reipas”, lapsi 
ottaa vastaan sanallisen viestin. Mutta se, kuinka lapsi tuon sanoman ymmärtää värittyy 
äidin äänensävyn, painotusten, ilmeiden ja eleiden summana. Pesosen mukaan (2007) 
sanoille opittu merkitys on vain yksi niiden osa tulkinnassa. Hänen mukaansa ei-
sanallinen viestintä tulee aina ensin. Jos esimerkiksi äidin ilme on ivallinen, lapsi kyllä 
tajuaa repliikkiin sisältyvän piikin. Lempeä ja ihaileva ilme puolestaan kertoo, että lapsi 
on todella ollut reipas äitinsä mielestä. 

Pesonen (2007) toteaa, että visuaalinen suunnittelu antaa julkaisun viestille sen ilmeet, 
eleet, äänensävyn ja painotuksen. Julkaisun ulkoasu on siis sen ei-sanallista viestintää. 
Hän kertoo että visuaalinen suunnittelu on julkaisun perusta ja visuaalinen suunnittelu 
on aina julkaisun tärkeimmän seikan, viestin, palveluksessa. Ulkoasun tehtävänä on 
antaa julkaisijan ajatuksille ja julkaisun päämäärille hahmo eli tehdä näkymätön 
näkyväksi. Ulkoasu antaa Pesosen (2007) mukaan viestille äänen ja luonteen. 

Pesosen (2007) mukaan visuaalisen suunnittelun, toiselta nimeltä graafinen suunnittelu, 
tehtävänä on varmistaa, että viesti menee perille. Visuaalinen suunnittelu on siis 
kaikkien näkyvillä olevien, tietoisten ja tiedostamattomien elementtien järjestelyä niin, 
että ulkoasu palvelee sanoman välittymistä. Hänen mukaan onnistunut ulkoasu tukee 
sanomaa eikä horjuta sitä. Se ei tuo sanomaan ristiriitaa, jota siihen ei ole tarkoitettu. 

Pesosen (2007) mukaan visuaalisen suunnittelun tulisi aina alkaa seuraavien 
kysymysten pohdinnoilla. 

Kuka? Ensin on hyvä miettiä kuka on viestin lähettäjä ja minkälaisen kuvan hän haluaa 
itsestään antaa. Lähettäjä voi olla esimerkiksi yritys, yhteisö, yksittäinen ihminen tai 
jokin ryhmittymä. Yrityksillä ja yhteisöillä on yleensä omat visuaaliset linjat, joita tulisi 
noudattaa. Näin pystytään Pesosen (2007) mukaan tunnistamaan, että kyseinen julkaisu 
on tietyn yrityksen viestintää. Hänen mielestään pitää miettiä myös onko taustalla jokin 
rahoittaja, sponsori tai muu vastaava, jonka tulisi näkyä julkaisussa. Lisäksi täytyy 
miettiä halutaanko näiden taustavoimien näkyvän julkaisussa vai halutaanko ne pitää 
näkymättömänä. 

Pesosen (2007) mukaan asiat täytyy ratkaista aina tapauskohtaisesti, varsinkin, jos ei ole 
graafista ohjeistoa mihin voisi nojata. Ensin kannattaa pohtia sivutetaanko esimerkiksi 
asiakaslehti liian usein ”mainoksena”. Lisäksi hän sanoo, että julkaisuja käyttävän 
organisaation ei kannata aina keksiä pyörää uudestaan, sillä vastaanottaja saattaa 
hämääntyä, kun ei heti tunnista lähettäjää. Pesosen (2007) mukaan viestintä on myös 
jatkuvuutta eli aiemmat julkaisut voivat tukea uuden julkaisun tavoitteita. Hänen 
mukaan jatkuvuutta ei kannata rikkoa, vaan mieluummin hyödyntää. 
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Kenelle? Toinen suuri kysymys, jota Pesosen (2007) mukaan on syytä miettiä, kenelle 
julkaisu on tarkoitettu ja ketkä ovat sen kohderyhmä? Kohderyhmiä voi olla useita: 
nuoria, vanhoja, uusia asiakkaita, kanta-asiakkaita. Pesosen (2007) mukaan on hyvä 
mitä pienempi ja rajatumpi kohderyhmä on. Silloin on helpompi kohdistaa viesti juuri 
siihen kohderyhmään. Suunnittelijan apuna saattaa olla monesti monenlaista 
taustatietoa, esimerkiksi markkinatutkimuksia ja lukijapalautetta. Pesosen (2007) 
mukaan suunnittelija joutuu kuitenkin useimmiten turvautumaan maalaisjärkeen sekä 
omaan ja julkaisijan tietoon kohderyhmästä. Hänen mukaan on kuitenkin tärkeää, että 
tuntisi kohteen ja pystyisi jollain tavalla jopa samaistumaan siihen.  

Mitä ja miksi? Kolmas suuri pohtimisen aihe Pesosen (2007) mukaan on mikä on 
julkaisun tarkoitus ja mikä sen keskeisin viesti on. Hänen sanoo, että olisi hyvä miettiä 
julkaisun perusviesti eli onko kyseessä esimerkiksi markkinointi, imagon vahvistaminen 
tai muuttaminen vai pelkästään tiedon välitys. Yhden tärkeän kysymyksen hän esittää 
eli millaista toimintaa vastaanottajalta toivotaan? Hänen mukaan yhdessä suppeassa 
julkaisussa ei kannata pyrkiä kertomaan kaikkia viestejä vaan antaa jokaiselle viestille 
oma tilansa. Pesosen (2007) mukaan kirjoitettu sisältö on tärkeä osa viestiä, mutta 
mukana on myös paljon muita viestejä ja merkityksiä, joiden laatimiseen tarvitaan 
ulkoasusuunnittelijaa. 

Miten? Neljäs Pesosen (2007) esille ottama aihe on, että mikä on mielekkäin, tehokkain, 
toimivin ja taloudellisin väline viestin välittämiseen. Tähän vaikuttaa kuinka paljon 
rahaa ja minkälaiset välineet ovat käytettävissä. Budjetti asettaa rajoitteita myös 
julkaisun ulkoasulle. Pesosen (2007) mukaan täytyy myös ratkaista kuinka suurelle 
kohderyhmälle julkaisu on tarkoitettu ja missä se julkaistaan. Onko varaa lähettää 
jokaiselle omaa kopiota vai julkaistaanko se esimerkiksi ilmoitustaululla tai sähköisessä 
muodossa. Lopulta täytyy myös tehdä päätös kuka julkaisun laatii ja kuka viime kädessä 
päättää sen ulkoasusta. 

Milloin? Tärkeä Pesosen (2007) esille nostama asia on myös milloin viesti ajoitetaan eli 
toisin sanoen milloin julkaisu julkaistaan. Tämä on tärkeää esimerkiksi siksi, että 
tiedetään, minkälainen on työskentelyaikataulu. Käytettävissä oleva aika onkin hyvä 
määritellä ennen kuin aletaan töihin. 

Pesonen (2007) muistuttaa, että julkaisulla on aina jonkinlainen visuaalinen ulkoasu, 
olipa se sitten harkiten suunniteltu tai jätetty kokonaan suunnittelematta. Hänen mukaan 
myös suunnittelemattomuus näkyy julkaisussa. Se voi esimerkiksi viestiä lukijalle 
tekijän taitamattomuudesta, tietämättömyydestä tai pahimmillaan 
välinpitämättömyydestä. Näin ollen haluttu viesti voikin kääntyä itseään vastaan. 

Jokainen julkaisu kilpailee aina tuhansien muiden julkaisujen joukossa. Pesosen (2007) 
mukaan onkin tärkeää keskittyä huomion herättämiseen, vastaanottajan motivointiin ja 
viestin perillemenoon. Hän myös muistuttaa, että hyvän julkaisun ei tarvitse olla 
kalleimmalla mahdollisella tekniikalla toteutettu. Edullinenkin formaatti voi toimia, jos 
ulkoasu ja viesti on hyvin suunniteltu. Tämä toki pätee toisinkin päin eli kalleinkaan 
paperi, värikkäimmät värit sekä hienoinkaan painotekniikka ei pysty peittämään huonon 
suunnittelun jälkiä. 

Pesosen (2007) esittämät kysymykset ovat mielestäni hyvä lähtökohta visuaalisen 
suunnittelun aloittamiselle.  Tärkeimmät asiat ovat millainen kuva lähettäjästä halutaan 
antaa ja kenelle viesti halutaan kohdistaa eli kohderyhmän päättäminen. Pesonen (2007) 
sanoo, että mitä rajatumpi kohderyhmä sitä parempi. Mielestäni kuitenkin suurelle 
kohderyhmälle suunnittelu antaa enemmän vapauksia ja mahdollisuuksia, että edes joku 
kohderyhmästä ymmärtää viestin. Pienelle kohderyhmälle huonosti suunniteltua viestiä 
ei välttämättä ymmärrä kukaan. 
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4.4 Visuaalinen linja ja graafinen ohjeisto 

Monilla yrityksillä ja yhteisöillä on oma visuaalinen linjansa. Yleensä tämä visuaalinen 
linja on mainostoimiston tai jonkun muun suunnittelema. Se on tarkoitettu vain tietyn 
yhteisön käytettäväksi ja sitä pyritään noudattamaan kaikessa viestinnässä. Yrityksen 
visuaalinen linja muodostuu yleensä tunnuksesta ja nimenkirjoitusasusta eli toisin 
sanoen tekstilogosta. Yrityksen ilmeeseen kuuluu myös viestinnässä käytettävät värit ja 
sekä typografia eli kirjainten asettelu. (Pesonen, 2007). 

Visuaalisen linjan pyrkimyksenä on luoda yritykselle näkyvä persoonallisuus. Pesosen 
(2007) mukaan se on koko yrityksen työväline, joka tukee identiteettiä, viestii arvoista 
ja tavoitteista. Sen tarkoitus on erottaa yritys muista vastaavista. Pesonen (2007) 
painottaa, että visuaalisen linjan johdonmukainen noudattaminen auttaa yrityksen 
tunnistamisessa ja muistamisessa. Hänen mukaan hyvän visuaalisen ilmeen tulisi 
perustua siihen mitä yritys todellisuudessa on. Hän jatkaa, että se kiteyttää näkyville 
yrityksen imagon ja visuaalisen linjan suunnitteleminen edellyttääkin huolellista 
pohjatyötä.  

Pesosen (2007) mukaan hyvä visuaalinen linja ei synny hetken mielijohteesta. Sen tulee 
kestää myös aikaa. Holtittomasti toteutettu ja koko ajan muuttuva visuaalinen linja ei 
täytä hänen mukaan tehtäväänsä. Myös visuaalisen linjan uudistuksessa pitää Pesosen 
(2007) mukaan olla tarkkana ja muutos pitää olla hyvin perusteltu. 

Jotta visuaalinen linja saataisiin säilytettyä yhdenmukaisena, tarvitaan Pesosen (2007) 
mukaan selkeä ohjeisto siitä, kuinka visuaalista linjaa tulee noudattaa. Tätä varten on 
olemassa graafinen ohjeisto. Graafinen ohjeisto kertoo kuinka yrityksen ilmettä 
sovelletaan käytännön tilanteissa, olipa kyseessä sitten lehti-ilmoitus, esite, kirjelomake 
tai mikä tahansa muu julkaisu. 

Pesosen (2007) mukaan graafinen ohjeisto voi olla laaja opaskirja tai suppeampi 
ohjeisto esimerkiksi internetissä. Yleensä ohjeiston laajuus riippuu siitä, kuinka laajalti 
yritys toimii. Pesosen (2007) mukaan graafinen ohjeisto sisältää ainakin seuraavia 
tietoja: liikemerkin tai tunnuksen kuvauksen sekä tiedon, kuinka sitä tulee käyttää eri 
yhteyksissä, tunnusvärit sekä värien käyttöyhteydet, käytettävät kirjasintyypit ja tiedon 
mitä fonttia käytetään eri yhteyksissä. Ohjeistossa voi olla myös erilaisia malleja 
esimerkiksi lomakkeista, lehti-ilmoituksista tai käyntikorteista. Pesonen (2007) lisää 
vielä, että ohjeistossa tulisi olla originaalit liikemerkistä ja logosta ja niiden tulisi olla 
saatavilla digitaalisessa muodossa. 

Kuvassa 5 on esimerkki liikenneviraston laatimasta graafisesta ohjeesta. Ohjeessa on 
tarkka kuvaus kuinka lehti-ilmoitus tulee toteuttaa. 
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Kuva 5. Esimerkki liikenneviraston laatimasta graafisesta ohjeesta. (Liikennevirasto). 

4.5 Julkaisun taitosta apua käytettävyyssuunnitteluun 

Julkaisun taiton ja käytettävyyden välillä voidaan nähdä samankaltaisuuksia. Wiion 
(2004) mukaan julkaisun teon ja sovelluskehityksen työskentelytapojen vertailu avaa 
mielenkiintoisia näkökulmia moniin käytettävyyden kysymyksiin. Julkaisujen taitosta 
voidaan saada myös apua käytettävyyssuunnitteluun. 

Wiio (2004) kertoo esimerkin, että kirjaa luettaessa kysymys ei ole kirjan ja ihmisen 
välisestä vuorovaikutuksesta vaan kirjan tekijöiden ja lukijan välisestä 
vuorovaikutuksesta. Kirja on vain väline, joka välittää viestin. Sovellusten maailmassa 
viestintä tapahtuu siis sovelluskehittäjien ja käyttäjien välillä. Wiion (2004) mukaan 
sovelluskehittäjät ovat siis viestinnän tekijöitä ja sovelluskehitys on viestintäammatti. 

Nykyisin hyvä julkaisu syntyy kirjoitetun ja visuaalisen viestinnän ammattilaisten 
yhteistyöstä. Näiden alojen ammattitaito on kehittynyt vuosisatoja. Wiion (2004) 
mukaan IT-alalla ollaan vielä hakemassa käsitystä siitä, miten tehdään hyvää viestintää 
käyttäjän kanssa. Lehtialalla yhteinen käsitys hyvästä painetusta viestinnästä on 
keskeisiltä osiltaan vakiintunut jo vuosia sitten. Wiio (2004) kertoo esimerkin, että 
annettaessa kymmenelle ammattitoimittajalle amatöörin laatima sama juttuteksti, he 
antavat varmasti hyvin samansuuntaiset kommentit siitä, mitä jutun kieliasussa, 
rakenteessa ja käsittelytavassa pitäisi muuttaa ja miksi. Samoin, jos annetaan 
kymmenelle graafiselle suunnittelijalle amatöörin taittama lehden aukeama, saadaan 
varmasti hyvin samansuuntaisia kommentteja siitä, mikä aukeaman taitossa on huonoa. 

Sanomalehden tekijät jaetaan yleensä kahteen ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään 
kuuluvat juttujen tekijät eli toimittajat ja toiseen ryhmään kuuluvat juttujen esille 
laittajat eli visuaaliset suunnittelijat. Toimittajien tehtävänä on tuottaa mahdollisimman 
hyvää ja mielenkiintoista tekstiä. Visuaalisten suunnittelijoiden tehtävä on puolestaan 
luoda aukeamia tekstistä, kuvista ja graafisista elementeistä. Kun lukija katsoo lehteä, 
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hän näkee ensimmäisenä visuaalisen yleisilmeen välittämät mielikuvat ja imagolliset 
viestit. (Wiio, 2004).  

Mitä käytettävyyssuunnittelijat voisivat sitten oppia lehden tekijöiltä? Ensinnäkin Wiio 
(2004) nostaa esiin lukijan katseen ja huomion ohjaamisen. Tähän tarkoitukseen 
voidaan käyttää värejä, kokoa, asettelua tai muita graafisia elementtejä. Toinen asia, 
jonka Wiio (2004) tuo esiin on sisällön ja rakenteen havainnollistaminen. Hänen 
mukaan tästä löytyy hyviä esimerkkejä lehtien sisällysluetteloista. Esimerkiksi 
teknillisten lehtien sisällysluetteloista löytyy hyviä esimerkkejä siitä, miten voidaan 
tehdä helpoksi löytää itseä kiinnostavat asiat hyvinkin monimutkaisen informaation 
keskeltä. Kolmas asia, johon lehdet antavat Wiion mukaan (2004) apua, ovat 
elementtien luokittelu ja niiden tunnistaminen. Yleensä esimerkiksi lehdessä olevalla 
kolumnilla on erilainen ulkoasua kuin uutisjutulla tai pääkirjoituksella. Jos kolumnin 
ulkoasu pidetään jatkuvasti samanlaisena, oppii lukija jatkossa huomaamaan lehdestä, 
mikä teksti on kolumni. Kuutti (2003) puolestaan sanoo, että käyttöliittymän 
suunnittelussa tulisi olla yhdenmukainen. Samaa linjaa tulisi hänen mukaan käyttää 
koko sovelluksessa. 

Kun kaikki nämä edellä mainitut elementit kootaan yhteen, voidaan puhua typografiasta 
eli tekstin ja sivujen suunnittelusta. Wiion (2004) mukaan, mitä paremmin toimittajat ja 
visuaaliset suunnittelijat ymmärtävät toisiaan, sitä paremmin he pystyvät yhdessä 
tekemään viestintää. 

Wiion (2004) mukaan myös sovellus on siis viestintätuote. Hän sanoo, että sovelluksen 
tarjoamat hyödyt toteutuvat vain, jos sovelluksen viestintä käyttäjän kanssa onnistuu. 
Hänen mielestään sovellus muistuttaa siis lehteä. Esimerkiksi PC-käyttäjille 
tarkoitetusta lehdestä on lukijoille hyötyä vain, jos viestintä onnistuu eli jutut luetaan ja 
ne ymmärretään. 

Lehtien tekijät haluavat yleensä lukijoiltaan palautetta lehdestään, samalla tavalla kuin 
sovelluskehittäjät haluavat palautetta sovelluksestaan. Lehtien tekijät tekevätkin 
lukijatutkimuksia, joiden avulla selvitetään lukijoiden taustoja ja toiveita. Monesti 
kysytään myös lukijoiden mielipidettä lehden kiinnostavuudesta, laadusta ja imagosta.  
Nämä tutkimukset eivät ole kuitenkaan täysin verrattavissa käytettävyystestaukseen, 
sillä niissä ei tutkita lukemistapahtuman yksityiskohtia. (Wiio, 2004). 

Wiion (2004) mukaan lehden teossa ei siis tutkita, joka asiaa kokeellisesti. Yleensä 
luotetaan ihmisten ammattitaitoon, jotka taittavat lehden lopulliseen muotoonsa. Wiio 
(2004) sanoo, että tällainen toimintatapa voi toimia vain, jos on olemassa laajasti 
hyväksytty yhteinen käsitys tämän ammattitaidon sisällöstä. Lehden teossa tämä käsitys 
on muodostunut ja vakiintunut jo ajat sitten. Toki eri ihmisillä on oma käsityksensä siitä 
mikä on todella hienoa, mutta alan ammattilaiset ovat kuitenkin hyvin paljon 
yksimielisempiä siitä, mikä on huonoa ja amatöörimäistä. 

Wiion (2004) mukaan moni sovelluksenkehittäjä kohtaakin monia vanhoja 
viestintäammateista tuttuja asioita, mutta myös paljon uutta. Esimerkiksi web-sivujen 
tekoon suurin osa lehden teon opeista on sovellettavissa, mutta sivujen ohjelmoitu 
toiminnallisuus tuo eteen täysin uusia kysymyksiä, joihin vanhojen alojen opit eivät 
pysty vastaamaan. Nykyään tarvitaankin käyttöliittymäviestinnän ammattilaisia, jotka 
hallitsevat sekä vanhojen viestintäammattien oppeja että ohjelmoituun 
toiminnallisuuteen liittyviä uusia asioita. Heidän täytyy ymmärtää esimerkiksi 
typografiaa ja käsitemallinnusta. 

Wiio (2004) painottaa, että yleensä lehden visuaaliselta suunnittelijalta vaaditaan 
tietynlaista osaamista. Lisäksi visuaalinen suunnittelija tietää mitä häneltä odotetaan ja 
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hän osaa odottaa toimittajilta tietynlaista osaamista. Erilaisten osaajien roolit ovatkin 
vakiintuneet ja toisten ammattitaitoa osataan hyödyntää tehokkaasti. Wiion (2004) 
mukaan sovelluskehityksessä näin ei välttämättä ole. Esimerkiksi parempaa 
käytettävyyttä tavoitteleva esimies ei ehkä aina tiedä, minkälaisilla eväillä varustettuja 
henkilöitä hänen pitäisi palkata. Lopulta menee aikaa ennen kuin palkatun henkilön 
osaamista osataan hyödyntää täysin ja hän oppii hyödyntämään työtovereiden 
osaamista.  

Wiion (2004) mukaan onkin tärkeää, että sovelluskehityksessä ehdotuksia haetaan 
ulkopuolisilta käyttöliittymäviestinnän asiantuntijoilta, sillä se on merkittävä tapa nostaa 
sovelluksen laatua. Myös lehteä tehtäessä päätoimittajan jutut editoi joku toinen, koska 
oman työn tulosten puutteita ei välttämättä itse huomaa. 

Käytettävyystestaus tuli 90-luvulla erityisen suosituksi käytettävyyden kehittämisessä. 
Testeillä saavutetaan objektiivista tietoa käyttöliittymän toimivuudesta. Wiion (2004) 
mukaan testien merkitys tulisi jatkossa kuitenkin vähenemään, sillä käytettävyyden opit 
vakiintuvat ja käyttöliittymäasiantuntijat vakiinnuttavat paikkansa IT-alalla. Hän 
kuitenkin muistuttaa, että käytettävyystestaus tulee säilyttämään paikkansa siellä, missä 
halutaan olla varmoja, että käyttöliittymän viestintä toimii hyvin. 

4.6 Yhteenveto 

Julkaisujen teolla on pitkä historia ja sen perusprosessi on pysynyt samankaltaisena 
pitkään. Julkaisuja ei välttämättä enää kuitenkaan paineta paperille vaan niitä voidaan 
julkaista myös sähköisesti eri kanavia pitkin. Sähköisillä julkaisuilla voidaan säästää 
painokuluissa ja tämä seikka on aiheuttanut paineita painotaloille. Julkaisua tehtäessä on 
päätettävä millainen viesti lukijalle halutaan välittää ja mille kohderyhmälle viesti 
halutaan välittää. 

Visuaalisuutta on nähtävissä kaikkialla ja hyvällä visuaalisella suunnittelulla voidaan 
vaikuttaa paljon ihmisiin. Isoilla organisaatioilla on omat visuaaliset linjansa, joilla 
pyritään viestimään organisaation arvoista ja luoda persoonallisuutta. Yrityksille on 
tärkeää luoda hyvä maine ja imago itselleen. Maine luodaan yleensä kokemuksien 
perusteella, mutta imagon luontiin vaikuttaa paljon visuaalisuus. Visuaalisilla 
elementeillä saadaan myös uskottavuutta tekstisisältöön. Jokaisella julkaisulla on aina 
visuaalinen ulkoasu ja visuaalisessa suunnittelussa on oltava tarkkana, sillä huono 
suunnittelu voi kääntyä julkaisijaa vastaan. 

Julkaisujen teosta voidaan ottaa oppia myös käyttöliittymäsuunnitteluun. Esimerkiksi 
sisällön ja rakenteen havainnollistamisesta voi löytää apua eri julkaisuista. Myös 
erilaisten elementtien luokittelusta ja niiden tunnistamisesta voi ottaa mallia. Julkaisun 
tekoprosessista voi löytää joitain samankaltaisuuksia kuin sovelluskehityksestä, mutta 
ne eivät ole kuitenkaan täysin verrattavissa toisiinsa. 
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5. Julkaisuohjelmistot 

Julkaisuohjelmisto on ohjelma, jolla taitetaan yleensä paperille painettavia julkaisuja. 
Julkaisuohjelmistoja on saatavilla erilaisia ja eri ominaisuuksilla varustettuina. 
Kaupalliset ohjelmistot sisältävät yleensä runsaasti eri työkaluja. Avoimen lähdekoodin 
ohjelmistot ovat kehittyneet vuosien saatossa, mutta ammattikäytössä niitä ei käytetä 
kovinkaan paljoa. Julkaisuohjelmistot voidaan jakaa karkeasti kahteen eri ryhmään, 
joista toisessa on perinteiseen sivuntaittoon olevat ohjelmat ja toisessa enemmän piirto-
ominaisuuksia sisältävät ohjelmistot. Nykyään molempiin ryhmiin kuuluvilla ohjelmilla 
voidaan luoda esimerkiksi vektorigrafiikkaa. Tässä luvussa kerrotaan tarkemmin 
kahdesta ammattikäytössä olevasta ohjelmasta eli Adoben valmistamista Indesignista 
sekä Illustratorista. Lisäksi tarkastellaan vektorigrafiikkaa ja bittikarttagrafiikkaa 
hieman tarkemmin. 

Historian saatossa on ollut monia eri julkaisuohjelmistoja kuten esimerkiksi Adobe 
Pagemaker, Scribus, Macromedia FreeHand, CorelDraw sekä QuarkXPress. Usean 
ohjelman kehitys on lopetettu ja alan ovat vallanneet Indesign ja Illustrator. Etenkin 
mainostoimistoissa ja lehtitaloissa nämä kaksi ohjelmaa ovat yleisimmät. Ohjelmien 
suosio johtuu osaksi siitä, että Adobe on kehittänyt Creative Suite 
ohjelmistokokoelman, johon Illustrator ja Indesign kuuluvat. Organisaatioiden on 
helppo valita yhden valmistajan ohjelmistokokoelma. Käytännön työssä Indesignia 
käytetään enemmän monisivuisten julkaisujen kuten sanomalehtien taittoon ja 
Illustratoria esimerkiksi logojen ja yksittäisten ilmoitusten tekoon. Yksittäisiä lehti-
ilmoituksia voidaan kuitenkin luoda molempia ohjelmia käyttäen. 

Ennen Adoben Creative Suite -ohjelmien käyttöliittymät ovat olleet kiusallisen erilaisia 
ja tämä asia on tiedostettu myös Adobella. Adobe onkin testannut erilaisia 
käyttöliittymämalleja käyttäjillä. CS3 version tuoma yhtenäinen Enhanced Adobe 
Interfarce eli parannettu Adobe käyttöliittymä ja sen myötä lanseerattu sivupalkki ja 
paneelit ovatkin iso askel ohjelmien yhdenmukaistamisessa. (Paananen, 2007). Tämä on 
hyvä käytäntö, sillä se helpottaa ohjelmistokokoelmaan kuuluvien eri ohjelmien käyttöä, 
koska niiden käyttöliittymät ovat samanlaiset. 

5.1 Adobe Illustrator 

Adoben valmistama Illustrator kuuluu ammattikäytössä yhteen suosituimmista 
vektorigrafiikkaohjelmista. Creative Suite – paketin mukana se on yleistynyt myös 
Suomessa, joka aiemmin on ollut FreeHandin valta-aluetta. (Pesonen, 2007). Adobe 
Illustrator onkin alansa vanhimpia ohjelmia ja Adobe kehitti ohjelman aluksi vain 
omaan käyttöönsä. Alun perin ohjelmalla muokattiin PostScript-sivunkuvauskieltä 
visuaalisesti. Tämä alkuperäinen käyttötarkoitus näkyykin edelleen ohjelman käytössä 
ja luonteessa. (Korkeila, 2009). 

Illustrator on alun perin kehitetty Mac-käyttöjärjestelmälle, mutta se on pitkään ollut 
saatavilla myös Windows-käyttöjärjestelmälle. Ohjelman käytössä ei ole juurikaan eroa 
käyttöjärjestelmien välillä. Ainoa keskeinen ero on näppäinkomentojen käytössä. Kun 
Windows-koneilla käytetään komentoja annettaessa Ctrl-näppäintä, niin Mac-koneissa 
vastaava näppäin on Komento (cmd)-näppäin eli ”omppu”. (Korkeila, 2009). 
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Pesonen (2007) sanoo, että Illustrator sopii hyvin vektorigrafiikan piirtämiseen, mutta se 
on hyvä myös julkaisujen sekä webgrafiikan toteuttamiseen. Myös Keränen, Lamberg ja 
Penttinen (2003) tukevat ajatusta, että yksisivuisten julkaisujen tekoon voidaan käyttää 
piirto-ohjelmaa. Illustrator-dokumenttiin pystyttiin luomaan aiemmin vain yksi arkki 
kerrallaan, joten monisivuisten julkaisujen luontiin se ei ollut kovinkaan 
käyttökelpoinen. Kuitenkin ohjelmistoversiosta CS4 lähtien, sillä on pystynyt luomaan 
myös monisivuisia julkaisuja (Korkeila, 2009). Illustratorista ei ole kuitenkaan tehty 
taitto-ohjelmaa vaan monisivuisuus on toteutettu ohjelman oman filosofian mukaisesti. 
Illustratorista puuttuu edelleen esimerkiksi automaattinen sivunumerointi ja mastersivut. 
(Korkeila, 2009). Illustrator on kuitenkin erittäin käyttökelpoinen esimerkiksi 
ilmoitusten, julisteiden tai muiden pienimuotoisten julkaisujen tekemiseen. (Pesonen, 
2007).  

Tietokoneen näytöllä voidaan esittää kahdenlaisia kuvia. Toinen on vektorigrafiikkaa ja 
toinen on bittigrafiikkaa. Illustratorilla voidaan luoda näistä ensimmäistä eli 
vektorigrafiikkaa. Illustrator käsittelee kuvaa viivoina (vektoreina) ja alueina, joilla on 
esimerkiksi väritäyte. Kuvaan tallentuu vektorien alku- ja loppupisteet sekä tieto 
vektoreiden koosta, muodosta ja väristä. (Pesonen, 2007).  

 

Kuva 6. Ruutukaappauskuva Adobe Illustrator ohjelman aloitusnäkymästä. 

Kuvassa 6 on esitetty ruutukaappauskuva Adobe Illustratorin aloitusnäkymästä. 
Käyttäjä pystyy halutessaan muokkaamaan aloitusnäkymää tarpeidensa mukaan. 
Käyttäjillä voi olla erilaisia tarpeita toimenpiteiden näkyvyyksille, joten aloitusnäkymät 
eri käyttäjillä voivat vaihdella paljonkin. 

Vasemmalla olevasta pystypalkista löytyy kaikki yleisimmät työkalut kuten 
viivaintyökalu, kehystyökalu, ellipsityökalu, tekstityökalut ja erilaiset valintatyökalut. 
Ylhäällä vaakatasossa oleva palkki on ohjauspaneeli, josta voidaan säätää esimerkiksi 
viivan paksuutta ja väriä sekä eri objektien kokoja. Oikeasta reunasta löytyvät 
paneeliryhmät. Paneeliryhmät voi halutessaan klikkailla pienemmäksi 
kuvakenäkymäksi, niiden paikkoja voi muutella ja ne pystyy kokonaan irrottamaan 
erilliseksi kelluvaksi ikkunaksi ja sijoittaa mihin kohtaan tahansa ruudulla. Keskellä 
näkyvä valkoinen alue on itse arkki ja arkin ulkopuolella näkyvä punainen suorakulmio 
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on leikkausvarat. Arkin ulkopuolella oleva harmaa alue on työaluetta, jossa työkaluja 
voi liikutella vapaasti. Alhaalta löytyy vielä suurentamiseen ja navigointiin liittyvät 
toiminnot. 

5.2 Adobe Indesign 

Indesign on Adoben valmistama graafisen alan ammattilaisille tarkoitettu ohjelmisto, 
jolla voidaan luoda monisivuisia julkaisuja sekä yksittäisiä ilmoituksia ja julisteita. 
Indesign on aiemman Adobe PageMakerin jälkeläinen. (Pearce, 2008). 

Indesign sisältää myös vektorigrafiikan luontiin tarkoitetut työkalut, joten se nykyisin 
soveltuu myös vektorigrafiikan luontiin. Indesign sisältää erittäin hyvät työkalut tekstin 
käsittelyyn ja siksi Indesignia käytetään eniten monisivuisten julkaisujen kuten 
kokonaisten sanomalehtien tai esitteiden taittamiseen.  Indesign soveltuu kuitenkin 
hyvin myös yksittäisten ilmoitusten ja julisteiden luontiin. Moni graafisen alan 
ammattilainen suosiikin Indesignia yksittäisten ilmoitusten valmistuksessa kun taas 
toiset käyttävät enemmän Illustratoria. 

 

Kuva 7. Ruutukaappauskuva Adobe Indesign ohjelman aloitusnäkymästä. 

Kuvassa 7 on esitetty ruutukaappauskuva Adobe Indesignin aloitusnäkymästä 
perusasetuksilla. Aloitusnäkymä muistuttaa hyvin paljon Illustratorin aloitusnäkymää. 
Myös Indesignissa aloitusnäkymä voi vaihdella eri käyttäjillä, sillä jokainen käyttäjä voi 
halutessaan muokata ikkunoiden ja työkalujen paikkoja tarpeidensa mukaan. 
Vasemmalla sijaitsee työkalupaneeli, jossa ovat työkalut kuten viivaintyökalu, 
kehystyökalu, ellipsityökalu, tekstityökalut ja erilaiset valintatyökalut. Työkalupaneeli 
ei ole aivan niin monipuolinen kuin Illustratorin työkalupaneeli. Ylhäällä on yläpalkki, 
jossa on oletusarvoisesti näkyvissä ohjauspaneeli. Indesignin ohjauspaneeli sisältää 
hieman enemmän toimintoja kuin Illustratorin ohjauspaneeli. Oikeasta reunasta löytyy 
sivupalkki, jossa on paneeliryhmät aivan kuten Illustratorissakin. Paneeliryhmiä voi 
pienentää tai irrottaa samaan tapaan kuin Illustratorissakin. Keskellä on itse arkki ja 
arkin sisällä näkyvä värillinen suorakulmio on marginaalit, jonka kokoa voidaan säätää 
uutta dokumenttia luotaessa. 
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5.3 Vektorigrafiikka 

Vektorigrafiikassa objektit luodaan sijoittamalla koordinaattipinnalle ankkuripisteitä, 
joiden välit yhdistetään vektoripoluilla. Ankkuripisteillä ei ole ulkoasu-ominaisuuksia. 
Ankkuripisteillä ohjaillaan objektin muotoa. Objektin näkyvä ulkoasu muodostuu polun 
väristä ja muista ominaisuuksista. Vektoriobjektin toinen keskeinen ominaisuus on 
täyttöväri, joka täyttää polkujen välisen tilan. Esimerkiksi Illustratorissa polun ei 
kuitenkaan tarvitse olla suljettu, jotta sille voidaan antaa täyttöväri. (Korkeila, 2009). 

Vektorigrafiikkaa käytetään yleensä tarkkoihin piirroksiin, koska sen avulla on 
mahdollista luoda terävärajaisia ja tasaisia pintoja. Lopputulos näyttää piirrosmaiselta 
(Pesonen, 2007). Vektorigrafiikan avulla on helppo piirtää näyttäviä ja monimutkaisia 
piirroksia ja lisäksi piirros voidaan rakentaa useista pienistä osista, joita taas pystytään 
työstämään tarkasti ja yksityiskohtaisesti. Vektorigrafiikkaohjelmilla voidaan myös 
käsitellä ja muokata tekstiä erinomaisesti. (Pesonen, 2007). 

Vektorigrafiikalla on omat etunsa. Esimerkiksi bittikarttagrafiikkaan verrattuna etu on 
se, että vektorigrafiikkakuvaa voidaan suurentaa rajattomasti ilman, että sen laatu kärsii. 
Myös tiedoston koko on täysin riippumaton siitä, kuinka suuri kuva on fyysisiltä 
mitoiltaan. (Pesonen, 2007). Vektorigrafiikkakuvat ovatkin aina täydellisen teräviä. 
Näyttö ja tulostuslaitteet kuitenkin rajoittavat lopullista tulosta. (Pesonen, 2007). 

5.4 Bittikarttagrafiikka 

Bittikarttagrafiikka poikkeaa vektorigrafiikasta muutamalla eri seikalla. Ensinnäkin 
bittikarttagrafiikka mahdollistaa pehmeät sävyvaihtelut ja valokuvamaisen ilmaisun. 
Kuvia voidaan muokata pikseli kerrallaan, joten hienovaraisetkin muutokset ovat 
mahdollisia. Digitaaliset valokuvat ovatkin bittikarttagrafiikkaa. (Pesonen, 2007). 
Bittikarttakuvia ei kuitenkaan voida suurentaa samalla tavalla kuin 
vektorigrafiikkakuvia. Kuvia suurennettaessa ne saattavat pikselöityä. 

Pesosen (2007) mukaan myös kuvankäsittelyohjelmissa voidaan tuottaa tekstiä, mutta 
ne ovat tähän tarkoitukseen kankeampia ja enemmän rajoitettuja kuin piirrosohjelmat. 
Kuvankäsittelyohjelmat ovat kuitenkin erinomaisia erilaisten tekstiefektien luomisessa. 
Pesonen mukaan (2007) sekä bittikartta- että vektorigrafiikalla on omat 
käyttötarkoituksensa ja omat etunsa. Ammattigraafikko käyttää työssään sekä 
kuvankäsittely- että piirrosohjelmia ja saattaa yhdistellä samassakin kuvassa molempia 
grafiikkatyyppejä. 

5.5 Yhteenveto 

Edellä esitellyt julkaisuohjelmistot sisältävät paljon ominaisuuksia ja niiden 
käyttöliittymät sisältävät useita työkaluja. Nämä seikat synnyttävät paljon 
käytettävyysvaatimuksia ohjelmistoille. Työkalujen pitää olla saatavilla nopeasti ja 
niiden käyttäminen pitää olla tehokasta. Illustrator ja Indesign sisältävät nykyisin 
samankaltaisen käyttöliittymän, mikä helpottaa siirtymistä ohjelmasta toiseen. 
Yksisivuisen julkaisun teon kannalta katsottuna ohjelmistot sisältävät kaikki tarvittavat 
toiminnot ja käyttöliittymätkin ovat samankaltaiset, joten ominaisuuksien puolesta on 
hankala tehdä eroa ohjelmien välillä. 
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6. Käyttäjätutkimuksen kohde ja kuvaus 

Tässä luvussa kuvataan tarkemmin tutkielmaa varten tehty empiirinen tutkimus. Ensin 
kuvataan tutkimukseen osallistunut organisaatio ja kerrotaan tarkemmin 
käytettävyystestien tavoitteista ja menetelmistä. Myös käyttäjille annettu testitehtävä 
sekä kyselyt kuvataan tarkemmin tässä luvussa. 

6.1 Organisaatio 

Tutkimuksen kohteena oleva organisaatio on Oulun seudulla oleva sanomalehtitalo. 
Organisaatiossa työskentelee 12 työntekijää eri tehtävissä. Ilmoitusvalmistuksessa 
työskentelee vakinaisesti 3 työntekijää. Sanomalehtitalo julkaisee kahdesti viikossa 
Oulun ympäristössä ilmestyvää sanomalehteä ja lehden levikki on noin 10 000 
kappaletta. Organisaatiossa on kaikilla työntekijöillä käytössä Mac-tietokoneet. 
Indesignista ja Illustratorista on käytössä ohjelmistoversiot CS5. 

Ilmoitusvalmistusosasto kokonaisuudessaan toimii niin, että markkinointipäällikkö ja 
muut ilmoitusmyynnissä työskentelevät henkilöt myyvät ilmoitustilaa lehdestä 
yrityksille. Myyntityön jälkeen ilmoitusmyynnin henkilöstö tekee kynällä paperille 
alustavan luonnoksen lehteen tulevasta ilmoituksesta. Alustava luonnos sisältää 
ilmoitukseen tulevat tekstit sekä esimerkkejä käytettävästä värimaailmasta. 
Varsinaisessa ilmoitusvalmistuksessa alustava luonnos tehdään valmiiksi ilmoitukseksi 
Illustratoria käyttäen. Kun kaikki ilmoitukset on tehty, lehti taitetaan Indesignilla 
valmiiksi. Tutkimuksessa on pyritty käyttämään samanlaista ilmoituksen 
valmistusprosessia. Tutkielman tekijä antaa käyttäjille valmiin aineiston, jonka avulla 
käyttäjien on luotava valmis ilmoitus. Käyttäjät eivät kuitenkaan valmista kokonaista 
lehteä vaan yksittäisen ilmoituksen molemmilla ohjelmilla. 

Osallistujia testeihin saatiin rekrytoitua neljä kappaletta. Testihenkilöiksi haluttiin 
henkilöitä, joilla oli etukäteen kokemusta tutkimuksen alla olevista ohjelmista ja 
käyttävät niitä säännöllisesti. Näin on tehty siksi, että kohderyhmä saadaan rajattua 
käyttäjiin, jotka käyttävät kyseisiä ohjelmia päivittäin. Tässä onnistuttiin hyvin, sillä 
kaikilla käyttäjillä oli työkokemusta tutkimuksen alla olevista ohjelmista. 

6.2 Testauksen tavoitteet ja menetelmät 

Testauksen tavoitteena on tutkia Indesign ja Illustrator -ohjelmien käytettävyyttä ja 
tuottaa tuloksia, jonka pohjalta voidaan analysoida järjestelmien soveltuvuutta 
yksisivuisen printtimedian taittoon. Tämä toteutettiin käytettävyystestauksen 
menetelmin antaen testihenkilöille suoritettavaksi tehtävä ja katsoa kuinka testihenkilöt 
siitä suoriutuvat.  

Käytettävyystestauksessa tavoitteena oli painottua kolmeen eri asiaan, joita ovat 
tehokkuus, virheet ja miellyttävyys. Tehokkuutta voidaan mitata ottamalla tehtävän 
tekoon käytettävä aika ja verrata tehtävien tekoon käytettäviä aikoja eri ohjelmilla 
toisiinsa. Lisäksi voidaan tarkkailla työvaiheiden määrää. Toinen asia, johon testissä 
kiinnitettiin huomiota, oli virheiden määrä eli tarkkailtiin tapahtuuko 
jommallakummalla ohjelmalla työskennellessä enemmän virheitä. Kolmas asia oli 
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yleinen järjestelmän miellyttävyys. Tehokkuutta ja virheiden määrää voidaan selvittää 
saadun videomateriaalin avulla, mutta miellyttävyys selviää lähinnä reaktioiden ja 
loppukyselyn avulla. Yksityiskohtaisempia tavoitteita kuten esimerkiksi tietyn ajan tai 
tietyn virhemäärän ylittymistä ei seurattu vaan ohjelmien välisiä tuloksia verrataan 
toisiinsa. 

Testauksessa käytettiin videokameraa kuvaruudun kuvaamiseen, jotta saatiin tarkasti 
selville käyttäjän eri toimet. Videointi tapahtui ainoastaan yhdellä kameralla, joten 
näppäimistöä ja hiirtä ei saatu tarkemmin kuvattua. Tämä aiheutti sen, että myöhemmin 
ei voitu tarkkaan nähdä, käyttikö testihenkilö näppäinoikoteitä ja käyttikö hän niitä 
oikein. Ennen testiä testihenkilöitä pyydettiin täyttämään paperilla oleva lyhyehkö 
kysely, jonka avulla saatiin selville testihenkilöiden tausta ja aiemmat kokemukset 
testauksen alaisena olevista ohjelmista. Testin päätyttyä käyttäjät täyttivät toisen 
kyselyn, jolla pyrittiin samaan selville testauksen aikana heränneet kokemukset. 

6.3 Testitilanteet 

Käytettävyystestaukset suoritettiin sanomalehtitalon tiloissa, jolloin materiaalin 
kerääminen tapahtui todellisessa työympäristössä ja niitä tietokoneita käyttäen, joita 
julkaisun teossa käytetään. Testaukseen osallistui ainoastaan testihenkilö sekä tämän 
tutkielman tekijä, joka toimi samalla havainnoitsijana sekä video-operaattorina. Näyttöä 
kuvaava videokamera asetettiin testihenkilöstä katsottuna takaviistoon ja kuvaamaan 
näyttöä niin, että näytön tapahtumat näkyvät parhaalla mahdollisella tavalla. Ympäröivä 
meteli pyrittiin vaimentamaan, jotta testihenkilön kommentit kuuluisivat videolla. 
Lisäksi testihenkilön oli helpompi keskittyä suorittamaan itse testiä. Testit suoritettiin 
niin, että tehtävä tehtiin ensin Indesign-ohjelmalla ja sen jälkeen Illustrator-ohjelmalla. 

Testin alussa testihenkilö täytti alkukyselylomakkeen. Kun alkukyselylomake oli 
täytettä, testihenkilölle annettiin varsinainen testitehtävä. Testihenkilöä ei valmisteltu 
itse tehtävää varten muulla tavalla kuin kertomalla tehtävän pääpiirteet. Testihenkilölle 
annettiin pieni hetki aikaa tutustua tehtävään. Testihenkilölle ei annettu mitään muuta 
materiaalia kuin paperilla oleva tehtävä. Esimerkiksi mitään lunttilappua tai 
pikanäppäinlistaa testihenkilölle ei tarjottu. Testien lopuksi testihenkilö täytti 
loppukyselyn liittyen testissä syntyneisiin kokemuksiin. 

6.4 Testitehtävän yksityiskohtainen suunnittelu 

Testitehtäväksi pyrittiin luomaan sellainen tehtävä, jonka suorittamisessa oli käytettävä 
mahdollisimman montaa eri työkalua, joita yksisivuisen julkaisun luominen vaatii. 
Testitehtävä oli kuitenkin pyritty pitämään pelkistettynä, jotta testien suorittaminen ei 
venyisi ajallisesti kovinkaan pitkäksi. Testitehtävänä käyttäjillä oli luoda lehti-ilmoitus. 
Ilmoitukselle luotu graafinen ohjeisto on kuvattu tarkemmin kuvassa 8. 
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Kuva 8. Testihenkilöille annettu tehtävä. 

Testitehtävä sisälsi kolme päävaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa testihenkilön piti luoda 
tyhjä tiedosto, jossa arkin koko on pystysuuntainen A4. Toisessa vaiheessa piti luoda 
mielikuvituksellinen lehti-ilmoitus annettujen graafisten ohjeiden mukaisesti. 
Kolmannessa vaiheessa luodusta ilmoituksesta piti luoda PDF-tiedosto ja tallentaa se 
määrättyyn paikkaan. 

6.5 Testitilanteeseen liittyvän kyselyn suunnittelu 

Testin aluksi testihenkilöt täyttivät lyhyehkön yhden sivun mittaisen kyselyn, jossa 
kysyttiin käyttäjien kokemusta tietotekniikan parissa vuosina mitattuna ja julkaisun 
valmistukseen liittyvän työkokemuksen pituutta vuosina mitattuna. Lisäksi 
testihenkilöiltä kysyttiin, mitä eri julkaisuohjelmia he ovat aiemmin käyttäneet ja heidän 
omaa mielipidettään siitä, kuinka hyvin he mielestään nämä ohjelmat hallitsevat. 
Alkukyselyssä kysyttiin myös ennakkoajatukset sekä Indesign että Illustrator 
ohjelmista. (Liite A). 

Testien päätyttyä testihenkilöt vastasivat toiseen kyselyyn, jossa heiltä kysyttiin testin 
aikana syntyneistä kokemuksista. Heiltä kysyttiin millaiseksi he kokivat Indesign- ja 
Illustrator – ohjelmat testitehtävää tehtäessä. Lisäksi kysyttiin, kumpi testin alaisista 
ohjelmista tuntui miellyttävämmältä ja miksi kyseinen ohjelma oli miellyttävämpi. 
Lopuksi kysyttiin ilmenikö ongelmia tehtävän ymmärtämisessä tai toteuttamisessa. 
Myös muut testin aikana heränneet ajatukset otettiin tässä vaiheessa huomioon. (Liite 
B). 



38 

6.6 Pilottitestin ja testien suorittaminen 

Pilottitesti suoritettiin sanomalehtitalon tiloissa. Pilottitestaajana toimi ensimmäisenä 
testausvuorossa ollut testihenkilö. Laitteiden toimivuudessa ei havaittu minkäänlaista 
ongelmaa testiä suoritettaessa. Kameran sijainti todettiin toimivaksi ja se tallensi hyvin 
kuvaruudun näkymät. Pilottitestaaja ei ollut nähnyt testitehtävää etukäteen. Hän 
ymmärsi tehtävän ja pystyi suorittamaan tehtävän onnistuneesti loppuun saakka. 
Pilottitestin kokonaiskesto kyselyineen oli noin 40 minuuttia. 

Testitilanteet pyrittiin luomaan samankaltaisiksi, jotta suuria eroja ei syntyisi. Kahden 
testin jälkeen jouduttiin kuitenkin vaihtamaan testin aikana käytettävää tietokonetta, 
sillä sanomalehden työntekijä tarvitsi alkuperäistä testauskonetta työnteossaan. 
Testaustilanne saatiin kuitenkin pidettyä lähes samanlaisena kahden ensimmäisen testin 
kanssa. Ainoa ero oli, että testikone oli kolmannen testihenkilön työkone ja täten hänelle 
tutumpi käyttää. 
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7. Materiaalin analysointi ja löydösten tulkinta 

Tässä luvussa analysoidaan tarkemmin testeissä kerättyä materiaalia. Kerätyn 
materiaalin pohjalta pyritään analysoimaan miten eri käyttäjät toimivat tehtäviä tehdessä 
ja mitä ongelmia he kohtasivat. Testitilanteista kerättiin talteen seuraavat materiaalit 
analysointia varten: 

 Alkukyselylomake 

 Videotallenne kuvaruutunäkymästä 

 Loppukyselylomake 

 Tutkielman tekijän omat muistiinpanot testien suorituksista 

Kerätty materiaali analysoitiin eri vaiheissa. Alku- ja loppukyselyt purettiin ja 
analysoitiin erikseen. Videonauhat yksittäisistä testeistä käytiin lävitse ja käyttäjien 
toimet kirjoitettiin tarkasti muistiin. Käyttäjien toimia analysoitiin ensin yksi testi 
kerrallaan, jonka jälkeen käyttäjien toimia verrattiin toisiinsa. Videomateriaalin 
analysoinnissa tutkittiin, mitä työkaluja käyttäjät käyttivät eri toimenpiteiden tekoon ja 
ilmenikö heillä ongelmia työkalujen valinnassa ja käytössä. Kyselyjä on tarkasteltu 
laadullisena sisällönanalyysinä. 

7.1 Alkukyselyt 

Alkukyselyiden tarkoituksena oli saada selville testiin osallistuvien käyttäjien 
kokemukset eri julkaisuohjelmista ja tiedustella ennakkoajatuksia tutkimuksen alla 
olevista ohjelmista. Ohjelmien hallinta on koottu kaikkien käyttäjien osalta taulukkoon 
1 ja ennakkoajatukset ohjelmista on kerätty myös omiksi listoiksi. 

Taulukko 1. Julkaisohjelmien hallinta 

  Ei ollenkaan Välttävä Tyydyttävä Hyvä Erinomainen 

Käyttäjä 1 

(K1) 

Indesign 

Illustrator 

   

X 

X  

Käyttäjä 2 

(K2) 

Indesign 

Illustrator 

   X 

X 

 

Käyttäjä 3 

(K3) 

Indesign 

Illustrator 

   X 

X 

 

Käyttäjä 4 

(K4) 

Indesign 

Illustrator 

  X 

X 
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Ennakkoajatukset Indesign-ohjelmasta: 

-”Luotettava, ei kaadu helposti”. (K1) 

-”Käteviä ominaisuuksia”. (K1) 

-”Suoraan tekstiin sopiva”. (K1) 

-”Pidän ohjelmasta ja se on mielestäni helppokäyttöinen, kun sen on kerran 
oppinut. Tosin uskon, että ohjelmassa on vielä paljon ominaisuuksia, joita en ole 
vielä löytänyt/käyttänyt”. (K2) 

-”Ihan kätevä ohjelma”. (K3) 

Ennakkoajatukset Illustrator-ohjelmasta: 

-”Monipuolinen taiteiluohjelma”. (K1) 

-”Voi tehdä lähes mitä vain, kun vain taitoja piisaa”. (K1) 

-”Monikäyttöinen ohjelma, sillä vektorigrafiikan lisäksi tykkään piirtääkin 
Illustratorilla. Todella selkeä ohjelma”. (K2) 

-”Ihan näppärä ja kätevä ohjelma”.(K4) 

7.2 Alkukyselyiden yhteenveto 

Vastauksista saatiin selville, että kaikki käyttäjät ovat kokeneita tietokoneen käyttäjiä ja 
useammalla heistä on pitkä työkokemus julkaisunvalmistuksesta. Kaikilla testeihin 
osallistuvilla käyttäjillä on kokemusta Indesignista ja Illustratorista. Kaikki käyttäjät 
arvioivat hallitsevansa Indesignin ja Illustratorin käytön hyvin tai vähintäänkin 
tyydyttävästi. Alkukyselyt osoittavat, että testeihin osallistuva käyttäjäryhmä on halutun 
kaltainen. 

Ennakkoajatuksia kyseltäessä kävi ilmi, että molempia ohjelmia pidettiin monipuolisina 
ja paljon ominaisuuksia sisältävinä. Esiin nousi myös helppokäyttöisyys ja selkeys. 
Illustratorin osalta arvostettiin etenkin sen piirto-ominaisuuksia ja käyttäjät olivat sitä 
mieltä, että sillä onnistuu mikä vain kunhan taitoja piisaa. Indesignissa arvostettiin sen 
luotettavuutta ja sen soveltuvuutta hyvin tekstin muokkaamiseen. Alkukyselyiden 
vastauksista on nähtävissä, että käyttäjät pitävät ohjelmia käyttökelpoisina ja 
käytännöllisesti hyväksyttävinä (Nielsen, 1993). 

7.3 Ohjelmakohtainen analyysi 

Videotallenteelta purettiin käyttäjien toimet eri toimenpiteitä tehtäessä. Testit on jaettu 
molempien ohjelmien osalta erilaisiin toimenpiteisiin. Toimenpiteet ovat molempien 
ohjelmien kohdalla samat. Tarkoituksena on selventää mitä eroja käyttäjien toimissa oli 
eri toimenpiteitä toteuttaessa ja mitä ongelmia he kohtasivat. Lisäksi on pyritty 
tarkemmin aukaisemaan mistä ongelmat johtuivat. Joihinkin kappaleisiin on myös 
sisällytetty havainnollistavia ruutukaappauskuvia. Ruutukaappauskuvat on otettu 
jälkeenpäin tutkielman tekijän koneelta. Testeissä ohjelmistot olivat englanninkielisiä, 
joten esimerkiksi valikot olivat englanniksi. 
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7.3.1 Indesign 

Ensiksi tarkastellaan käyttäjien toimia heidän suorittaessa tehtävän Indesignia käyttäen. 
Toimenpiteet eivät tapahtuneet seuraavaksi esitetyssä järjestyksessä, sillä käyttäjät 
suorittivat toimenpiteitä hieman eri järjestyksessä riippuen käyttäjästä. Mallia on haettu 
hieman Kumarin (2005) suorittamasta tutkimuksesta, jossa hän on myös jakanut 
tapahtumat eri toimenpiteisiin ja analysoinut niitä. 

Uuden dokumentin luonti oikeilla asetuksilla 

Ensimmäisenä toimenpiteenä tarkastelun kohteeksi on valittu uuden dokumentin luonti. 
Kuten Kumarkin (2005) tutkimuksessaan toteaa, prosessin aloitus on aina tärkeässä 
osassa. Jos käyttäjä ei saa luotua uutta dokumenttia haluamillaan asetuksilla, ei hän 
luultavasti pysty ohjelmistoa käyttämään.  

Suoritetuissa testeissä jokainen käyttäjä sai luotua oikeanlaisen dokumentin ilman 
ongelmia. Kaikki käyttäjät käyttivät samaa uuden dokumentin luonti valikkoa ja 
asettivat sivun kooksi pystysuuntaisen A4:n. Uuden dokumentin luonti on kuvattu 
kuvassa 9. 

 

Kuva 9. Uuden dokumentin luonti Indesignissa. 

Indesignin uuden dokumentin luonti ikkunassa voidaan päättää julkaisun perusasetukset 
kuten sivumäärä, sivunkoko, palstat ja reunusten koko. Lisää asetuksia on saatavilla 
sille varatun napin takaa. 

Kehyksen luonti ja kehyksen muokkaus 

Seuraava toimenpide, joka on valittu tarkastelun kohteeksi, on kehyksen luonti sekä 
kehykseen tehtävät muokkaukset. Kehys pystytään luomaan käyttämällä 
suorakulmiotyökalua, joka löytyy sivupaneelista (kuva 10). Jokaisella työkalulla on 
myös pikanäppäin, jolla työkalu saadaan valittua nopeasti. 
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Kuva 10. Indesignin suorakulmiotyökalu. 

Kehyksen luonnissa oli havaittavissa ongelmia. Kolme ensimmäistä käyttäjää sai luotua 
kehyksen ongelmitta valitsemalla kehystyökalun. Neljäs käyttäjä yritti luoda kehystä, 
mutta hänellä oli valittuna ympyrän piirtoon tarkoitettu ellipsityökalu, joka löytyy 
suorakulmiotyökalun ”alta”. Hän piirsi ensin ympyrän, mutta perui toiminnon heti. 
Neljäskin käyttäjä onnistui piirtämään kehyksen toisella yrityksellä. 

Halutut kehykseen tehtävät muutokset olivat kulmien pyöristys, värin muuttaminen sekä 
kehyksen viivan paksuuden muuttaminen. Nämä toimenpiteen tuottivat osalle 
käyttäjistä ongelmia. Ensimmäinen käyttäjä teki uuden värin muistiin väripalettiin, jotta 
hän voisi käyttää samaa väriä myöhemminkin. Käyttäjä teki värin oikein, mutta valitsi 
väärän värin väripaletista, koska tallennettu väri jäi pienen ikkunan takia piiloon. 
Käyttäjä ei huomannut korjata väriä missään vaiheessa. Kehyksen viivan paksuuden 
muuttaminen sujui ensimmäiseltä käyttäjältä kuitenkin ongelmitta. Kulmien 
pyöristämisen kanssa ensimmäisellä käyttäjällä oli ongelmia, koska ei löytänyt ensin 
oikeaa työkalua. Hän löysi työkalun vasta aivan testin lopussa.  

Toisella käyttäjällä ei ilmennyt suuria ongelmia tehdä tarvittavia muokkauksia 
kehykseen. Hän löysi tarvittavat työkalut ilman ongelmia. Samoin kolmas käyttäjä 
selvisi kehyksen muokkauksesta ongelmitta. Neljännellä käyttäjällä oli aluksi kaikista 
eniten ongelmia tehdä tarvittavia muutoksia. Hän kommentoi, että kaikki työkalut ovat 
hukassa, koska testikone ei ollut hänen omansa. Hän oli jättää testin kesken 
turhautumisen takia, mutta jatkoi kuitenkin pienen mietinnän jälkeen. Hän katsoi 
käyttöliittymää hetken ja löysi tarvittavat työkalut. 

Ympyrän luonti ja ympyrän muokkaus 

Seuraava tarkastelun kohteeksi joutuva toimenpide on ympyrän luonti ja siihen tehtävät 
tarvittavat muutokset, jotka olivat oikean koon asettaminen ja värin muuttaminen. 
Ympyrä voidaan luoda ellipsityökalulla, joka löytyy saman napin ”takaa” kuin 
suorakulmiotyökalukin. Nappi täytyy painaa pohjaan, jolloin avautuu pieni näkymä, 
josta haluttu työkalu saadaan valittua (kuva 11). 

 

Kuva 11. Indesignin ellipsityökalu. 

Jokainen käyttäjä sai luotua ympyrän käyttäen oikeaa työkalua ja kaikki saivat myös 
asetettua ympyrälle oikeat mitat. Kaikki neljä käyttäjää saivat myös muokattua luodun 
ympyrän värin oikeaksi. Värin muuttamisessa käyttäjien välillä esiintyi erilaisia 
toimintatapoja. Kolme käyttäjää neljästä loi ensin uuden värin muistiin myöhempää 
käyttöä varten. Toisena testivuorossa ollut käyttäjä oli ainoa, joka ei luonut väriä 
muistiin vaan muokkasi ympyrän väriarvot ympyrän ollessa aktiivisena. 
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Kuvan sijoittaminen dokumenttiin ja kuvan koon muuttaminen 

Seuraavana tarkastellaan kuvan sijoittamista sekä kuvan koon muokkaamista. Kun 
julkaisussa halutaan käyttää jotain ulkoisena tiedostona olevaa materiaalia, se voidaan 
tuoda dokumenttiin komennolla Tiedosto/Sijoita (File/Place). Tällä komennolla voidaan 
tuoda kuvia, tekstiä ja graafisia elementtejä. (Paananen, 2007). 

Indesignin sijoita-toiminto on esitetty kuvassa 12. Toiminto löytyy tiedosto-valikosta tai 
se saadaan aktivoitua pikanäppäinyhdistelmällä ctrl+d tai cmd+d, riippuen 
työskennelläänkö Windows- vai Mac-ympäristössä. 

 

Kuva 12. Indesignin sijoita-toiminto. 

Kaikki neljä käyttäjää käyttivät kuvan sijoittamisessa pikanäppäinyhdistelmää cmd+d, 
koska ruudulta oli näkyvissä, että kukaan ei valinnut sitä tiedosto-valikosta. Toisena 
olleella käyttäjällä oli kuitenkin sijoittamisen kanssa ongelmia, sillä ensin hän sijoitti 
kuvan luodun kehyksen sisään, jolloin kuva automaattisesti muokkautui kehyksen 
kokoiseksi. Tämä aiheutti hämmennystä käyttäjässä ja hän peruikin toiminnon. Toisella 
kerralla hän sijoitti kuvan kehyksen ulkopuolelle, jolloin kuvan mittasuhteet säilyivät 
alkuperäisinä. Kaikki käyttäjät olivat kuitenkin selvästi perillä siitä kuinka objekteja 
sijoitetaan dokumenttiin.  

Kumarin (2005) tekemissä testeissä ongelmia käyttäjillä oli aiheuttanut oikean 
toiminnon löytäminen. Hänen testeissään jokainen käyttäjä oli olettanut toiminnon 
olevan joko ”lisätä” (insert) tai ”tuoda” (import). Indesignissa toiminto on kuitenkin 
”sijoita” (place). Tämä voi aiheuttaa hämmennystä kokemattomalle käyttäjälle. Lisäksi 
Kumarin (2005) testeissä käyttäjät olivat olettaneet sijoitus-toiminnon löytyvän 
muokkaa-valikon alta, kun se löytyykin tiedosto-valikon alta. 

Kun kuva on tuotu taittoon, sitä voidaan muokata rajoitetusti. Tässä vaiheessa on 
tärkeää tietää, mitä eroa on työkaluvalikossa olevilla mustalla ja valkoisella nuolella 
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(Paananen, 2007). Kuvaobjektin aktivointi tapahtuu napsauttamalla sitä mustalla 
nuolella, jolloin sisuksena oleva kuva että ympäröivä kehys aktivoituvat. Kehyksen 
keskelle, nurkkiin ja pysty-/vaakasivujen keskelle ilmestyy pienet säätöneliöt. Kuvan 
tiedot näkyvät myös ohjauspaneelissa. Kuvan rajaaminen Indesignissa on helppoa. 
Kuvan ollessa aktiivisena tartutaan mustalla nuolella johonkin kuvan reunakehyksellä 
olevaan säätöneliöön ja siirretään neliötä kohden kuvan keskipistettä. Kuvan 
kehyslaatikko pienenee ja kaikki kehyslaatikon ulkopuolelle jäävät osat kuvasta 
rajautuvat näkymättömäksi (kuva 13). Rajattua kuvaa voidaan liikutella rajauskehyksen 
sisällä napsauttamalla sitä valkoisella nuolella. Kuvan ympärille ilmestyy kuvan 
todellista kokoa osoittavat kehykset. (Paananen, 2007). 

Kuvan koon muuttaminen tehdään aktivoimalla kuvaobjekti mustalla nuolella. Tämän 
jälkeen kuvan kokoa muutetaan tarttumalla johonkin säätöneliöistä hiirellä niin, että ctrl 
(cmd)-näppäin on painettuna samanaikaisesti pohjaan. Toinen vaihtoehto on syöttää 
ohjauspaneelin leveys- ja korkeusruutuihin uudet arvot. 

 

Kuva 13. Kuvan rajautuminen. 

Kuvan koon muuttamisessa nähtiin erilaisia toimintatapoja. Ensimmäinen ja kolmas 
käyttäjä toimivat samalla tavalla pienentämällä kuvaa ensin vetämällä sitä pienemmäksi 
alakulmasta cmd-näppäin pohjassa ja sen jälkeen muuttamalla ohjauspaneelin kenttiin 
kuvan koon oikeat arvot. Cmd-näppäimen pitäminen pohjassa aiheuttaa sekä kuvan että 
kuvakehyksen pienentymisen. Jos näppäintä ei paina niin pelkästään kuvakehys 
pienenee ja kuva rajautuu. Toisena vuorossa ollut käyttäjä ei tätä huomannut ja pienensi 
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kuvaa ensin niin, että pelkkä kuvakehys pieneni ja kuva rajautui. Lopulta hän sai kuvan 
oikean kokoiseksi pienentämällä ensin kuvakehyksen oikeaan kokoon ja sen jälkeen 
pienentämällä kuvan kehyksen sisällä oikeaan kokoon. Neljäs käyttäjä muutti myös 
ensin vain kuvakehyksen koon, jonka jälkeen hän muutti itse kuvan kokoa painamalla 
hiiren oikeaa ja valitsemalla ”sovita sisältö kehykseen”-toiminnon (fit content to frame), 
jolloin kuva automaattisesti skaalautui kuvakehyksen kokoon. Kuvan koon 
muuttaminen osoitti hyvin sen kuinka samalta näyttävä lopputulos voitiin luoda monella 
eri tavalla ja vahvisti myös Kumarin (2005) tutkimuksessa ilmenneitä ongelmia. 
Kumarkin (2005) mainitsee, että yleisin ongelma käyttäjillä hänen testeissään oli kuvan 
venyminen tai rajautuminen.  

Pitkän tekstin sijoittaminen dokumenttiin ja tekstin muokkaaminen 

Tekstejä voidaan sijoittaa Indesignin dokumenttiin samalla tavalla kuin kuvakin eli 
käyttämällä sijoita-toimintoa. Toki teksti voidaan kopioida suoraan esimerkiksi 
tekstitiedostosta dokumenttiin. Kaikki käyttäjät kuitenkin sijoittivat tekstin. Pitkän 
tekstin sijoittaminen dokumenttiin onnistui jokaiselta käyttäjältä ongelmitta. Kaikki 
käyttäjät käyttivät sijoittamisessa pikanäppäinyhdistelmää cmd+d. Ensimmäinen, toinen 
ja neljäs käyttäjä sijoittivat tekstin suoraan tyhjään kohtaan dokumentissa, mutta 
kolmantena ollut käyttäjä teki ensin tyhjän tekstilaatikon, jonka sisään hän sijoitti 
tekstin. Tekstiin tehtävät muutokset olivat fontin vaihto oikeaksi sekä fonttikoon 
muuttaminen. Kaikki neljä käyttäjää suorittivat tämän toimenpiteen ilman minkäänlaisia 
ongelmia. 

Viivan luonti otsikon alle ja viivan muokkaaminen 

Viivoja voidaan luoda Indesignissa käyttämällä sille tarkoitettua viivatyökalua. 
Viivatyökalu löytyy sivupalkista (kuva 14). 

 

Kuva 14. Indesignin viivatyökalu. 

Jokainen käyttäjä onnistui luomaan viivatyökalua käyttäen viivan otsikon alle ilman 
ongelmia. Myös pituuden muokkaaminen onnistui jokaiselta ilman ongelmia. Värin 
muokkaamisessa oli havaittavissa jälleen erilaisia toimintatapoja. Ensimmäisellä 
käyttäjällä viivan oikea väri oli jo valittuna ennen piirtämistä. Toinen käyttäjä muutti 
värin viivan ollessa aktiivisena. Kolmas käyttäjä teki samoin, mutta tallensi värin tässä 
vaiheessa muistiin. Neljäs käyttäjä loi oikean värin jo kehyksen luonnin yhteydessä, 
mutta loi saman värin uudelleen muistiin. Hän huomasi itsekin asian ja kommentoi, että 
kyseessä on sama väri kuin aiemmin luotu. 
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Otsikon luonti ja otsikon muokkaaminen 

Seuraavaksi tarkastellaan otsikon luontia ja otsikon muokkausta. Jokainen käyttäjä sai 
otsikon luotua ilman ongelmia. Ensimmäinen ja kolmas käyttäjä kopioi pitkästä tekstistä 
sanat ”lorem ipsum”, kun taas toinen ja neljäs käyttäjä kirjoittivat otsikon itse. Jos 
tekstiä ei sijoiteta tai kopioida mistään, sitä voidaan luoda käyttäen tekstityökalua (kuva 
15). 

 

Kuva 15. Indesignin tekstityökalu. 

Otsikon muokkaamiseen kuuluivat fontin vaihto, fontin koon muuttaminen ja otsikon 
keskittäminen. Ensimmäinen käyttäjä onnistui muuttamaan fontin ja fontin koon 
oikeaksi. Hänellä kuitenkin ilmeni ongelmia saada otsikkoa keskitetyksi. Hän yritti 
useampaa eri keinoa ja kopioi välillä otsikkoa, mutta ei kuitenkaan saanut otsikkoa 
keskitetyksi. Otsikon olisi voinut keskittää ylhäällä ohjauspaneelissa olevasta napista, 
joka näkyy kuvassa 16 tai pikanäppäinyhdistelmällä shift+cmd+c. Toinen käyttäjä 
onnistui fontin muokkauksessa sekä keskittämisessä käyttämällä ohjauspaneelissa 
ollutta näppäintä. Kolmas käyttäjä onnistui myös muokkaamaan otsikon fontin ja 
keskittämään otsikon käyttämällä pikanäppäinyhdistelmää. Neljännelläkään käyttäjällä 
ei tässä ilmennyt ongelmia vaan hän sai tehtyä fontin muutokset ja keskitettyä otsikon. 

 

Kuva 16. Indesignin keskittämiseen tarkoitettu nappi. 

Indesignissa keskittämiseen tarkoitettu nappi löytyy yläpalkista. Nappi on täysin 
samanlainen kuin tekstinkäsittelyohjelmissa oleva keskittämiseen tarkoitettu nappi. 

Marginaalien noudattaminen 

Marginaalien noudattaminen nousi näissä testeissä yhdeksi mielenkiintoisimmista 
asioista. Kaksi ensimmäistä käyttäjää käyttivät marginaalien mittaamiseen ns. 
apuviivoja, joiden avulla pystytään mittaamaan eri objektien välisiä etäisyyksiä. Tässä 
tapauksessa haluttiin esimerkiksi jättää ympyrän ja kehyksen väliin 5mm tilaa. 
Apuviivojen käyttäminen vaatii kuitenkin tietoa niiden toimivuudesta. Kun apuviivaa 
halutaan käyttää, täytyy ensin asettaa ns. nollakohta. Nollakohta on kohta dokumentissa, 
josta apuviivan etäisyys mitataan. Objektien välisiä etäisyyksiä mitattaessa nollakohtaa 
joudutaan siis monesti vaihtamaan ja tässä saattaa helposti syntyä virheitä, jos 
nollakohta on väärässä paikassa. Nollakohta asetetaan vetämällä vasemmasta 
yläkulmasta. Nollakohdan asettaminen on esitetty kuvassa 17. 
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Kuva 17. Nollakohdan asettaminen apuviivoille. 

Ensimmäinen käyttäjä onnistui apuviivoja käyttäen mittaamaan hyvin marginaalit. Yksi 
virhe sattui kuitenkin otsikon alapuolella olevan viivan paikan mittaamisessa. Hän 
mittasi marginaalin väärästä kohdasta, jolloin viiva jäi hieman liian ylös.  

Toisella käyttäjällä oli hieman enemmän ongelmia marginaalien noudattamisessa. Hän 
itse kertoo loppukyselyssä, että joutui miettimään marginaalien tekoa. Loppukyselyt 
avataan tarkemmin kappaleessa 7.4. Hän yritti ensin tehdä marginaaleja muokkaamalla 
tekstilaatikon sisäisiä marginaaleja, mutta päätyikin käyttämään apuviivoja. Yksi virhe 
hänellä sattui ympyrän paikan mittaamisessa. Hän mittasi marginaalin ainoastaan 
sivulle, mutta ei alapuolelle, jolloin ympyrä jäi liian ylös.  

Kolmas käyttäjä ei puolestaan käyttänyt apuviivoja juuri lainkaan vaan hän käytti 
”siirrä” (move) –toimintoa, joka on esitetty kuvassa 18. Tällä toiminnolla käyttäjä 
pystyy siirtämään objekteja dokumentissa pysty- tai vaakasuunnassa haluamansa 
määrän. Kolmas käyttäjä esimerkiksi liikutti ympyrän ensin kehyksen vasempaan 
alakulmaan ja sen jälkeen siirtotyökalulla siirsi ympyrää 5mm oikealle ja 5mm ylös, 
jolloin marginaalit olivat varmasti oikeat. Kolmaskin käyttäjä kuitenkin käytti välillä 
apuviivoja marginaalien tarkistamiseen. Kolmannellakin käyttäjällä sattui kuitenkin 
virhe otsikon alapuolisen viivan paikan mittaamisessa ja viiva jäi liian ylös.  

Neljäs käyttäjä puolestaan ei käyttänyt apuviivoja lainkaan vaan luotti pelkästään siirrä-
toimintoon. Hän onnistuikin noudattamaan marginaaleja muuten hyvin, paitsi otsikon 
alapuolisen viivan hän sijoitti vain silmämääräisesti mittaamatta marginaaleja lainkaan. 
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Kuva 18. Indesignissa käytettävät apuviivat sekä siirrä-toiminto. 

PDF-tiedoston luonti 

Viimeisenä toimenpiteenä tarkastelun kohteeksi on otettu PDF-tiedoston luonti. 
Indesignissa PDF-tiedosto luodaan ”vie” (export) – toiminnolla, joka näkyy kuvassa 19. 
Tämä voi kokemattomalle käyttäjälle tuottaa ongelmia, sillä PDF:n luonti ei 
tapahdukaan ”tallenna” – toiminnolla. Ensimmäinen käyttäjä valitsikin aluksi ”save as” 
eli ”tallenna nimellä” – toiminnon. Hän kuitenkin perui toiminnon ja valitsi tämän 
jälkeen ”vie” – toiminnon. Muut käyttäjät valitsivat heti oikean toiminnon. Kaikki 
käyttäjät käyttivät pikanäppäin yhdistelmää, joka tässä tapauksessa oli cmd+e. 

 

Kuva 19. Indesignin vie-toiminto. 
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Indesignissa vie-toiminto löytyy tiedosto-valikon alta. Toiminnon valinnan jälkeen 
avautuu ikkuna, jossa voidaan valita PDF-tiedostolle erilaisia asetuksia tulostusta 
varten. Tehtävässä ei kuitenkaan vaadittu mitään tiettyjä asetuksia vaan pääasia oli 
saada aikaan PDF-tiedosto. 

7.3.2 Illustrator 

Seuraavaksi kerrotaan käyttäjien toimet heidän suorittaessaan tehtävän Illustratoria 
käyttäen. Toimenpiteet ovat samat kuin Indesigniakin käytettäessä ja ne on järjestetty 
samaan järjestykseen analysoinnin seuraamisen helpottamiseksi. 

Uuden dokumentin luonti oikeilla asetuksilla 

Illustratorissa uusi dokumentti luodaan hyvin samanlaisen valikon kautta kuin 
Indesignissakin (kuva 20). Muutettavat asetukset ovat kuitenkin hieman erilaiset. 

 

Kuva 20. Uuden dokumentin luonti Illustratorissa. 

Illustratorilla työskennellessä nähtiin jo uuden dokumentin luonnissa pieniä eroja. 
Ensimmäinen käyttäjä ei käyttänyt lainkaan uuden dokumentin luonti valikkoa vaan 
hänellä oli työpöydällä valmiina eri asetuksilla olevia dokumenttipohjia. Näistä 
dokumenttipohjista hän valitsi tähän testiin sopivan dokumenttipohjan. Käyttäjä säästää 
näin hieman aikaa, koska hänen ei tarvitse aina tehdä uutta dokumenttia ja säätää 
dokumentin asetuksia kohdilleen vaan voi valita valmiista pohjista sopivimman. 
Toisena testivuorossa olleella käyttäjällä ilmeni ongelmia dokumentin luonnissa. Hän 
loi ensin vaakasuorassa olevan A4 kokoisen dokumentin, kun tehtävässä vaadittiin 
pystysuorassa olevaa. Hän loi tämän jälkeen uuden dokumentin oikeilla asetuksilla ja 
tuhosi vanhan dokumentin. Kolmas ja neljäs käyttäjä käytti myös uuden dokumentin 
luonti valikkoa ja heillä ei ilmennyt ongelmia dokumentin luonnissa. 
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Kehyksen luonti ja kehyksen muokkaus 

Seuraavaksi tarkastellaan kuinka kehyksen luonti ja kehykseen tehtävät muutokset 
onnistuivat käyttäjiltä Illustratoria käyttäen. Kehyksiä voidaan luoda kuten 
Indesignissakin käyttäen suorakulmiotyökalua. Illustratorissa on suorakulmiotyökalun 
näkymässä valittavissa enemmän toimintoja kuin Indesignissa (kuva 21). Valittavana on 
esimerkiksi suorakulmio pyöristetyillä kulmilla. Käyttäjät valitsivat kuitenkin tavallisen 
suorakulmion ja pyöristivät kulmat erillisellä työkalulla. 

 

Kuva 21. Suorakulmiotyökalu Illustratorissa. 

Ensimmäisen käyttäjän kohdalla hänellä oli dokumenttipohjassa valmiina jo kehys, jota 
hän alkoi muokata. Hän ei siis piirtänyt uutta kehystä. Kehykseen tehtävät muutokset 
onnistuivat ensimmäiseltä käyttäjältä ilman suurempia ongelmia. Kulmien 
pyöristykseen tarkoitettu työkalu löytyi heti ja pyöristys onnistui ongelmitta. 
Ensimmäisellä käyttäjällähän oli kulmien pyöristämisen kanssa ongelmia Indesignilla 
työskennellessä, joten tämän toimenpide onnistui selvästi helpommin Illustratorilla. 
Myös muut kehykseen tehtävät muutokset onnistuivat käyttäjällä ilman ongelmia. 
Illustratorilla työskennellessä käyttäjä ei kuitenkaan tallentanut värejä muistiin kuten 
Indesignissa.  

Toinen käyttäjä sai muutettua kehyksen koon ja kehyksen viivan paksuuden. Hänellä oli 
kuitenkin vaikeuksia löytää työkalua, jolla kulmat saadaan pyöristettyä. Hän 
kommentoikin, että työskentelykone ei ole hänen omansa, joten työkalut ovat hieman 
hukassa. Tämä on mielenkiintoinen asia, sillä kulmien pyöristykseen tarkoitettu työkalu 
löytyy ohjelman asetuksista riippumatta aina ylävalikosta kohdasta ”effect” – ”stylize” – 
”round corners”, joka on kuvattu kuvassa 22. Käyttäjä ei ilmeisesti ollut tietoinen tästä, 
sillä hän halusi näkyviin appearance-ikkunan, josta hän sitten efekteistä valitsi kulmien 
pyöristyksen. Lopulta hän löysi oikean työkalun ja sai tehtyä kulmien pyöristykset.  
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Kuva 22. Kulmien pyöristämiseen tarkoitettu toiminto. 

Kolmas käyttäjä sai tehtyä muut muutokset kehykseen, mutta myös hänellä oli ongelmia 
kulmien pyöristämisen kanssa. Hän kyllä löysi oikean työkalun heti, mutta kehyksen 
pitää olla klikattuna aktiiviseksi, jotta kulmat pystyy pyöristämään. Käyttäjä huomasi 
tämän vasta kolmannen yrityksen jälkeen. Kolmas käyttäjä myös tallensi tässä vaiheessa 
kaikki tarvittavat värit muistiin. Neljännellä käyttäjällä ei ilmennyt suuria ongelmia 
kehykseen tehtävien muutosten kanssa. 

Ympyrän luonti ja ympyrän muokkaus 

Seuraavaksi tarkastellaan ympyrän piirtämistä ja siihen tehtäviä muutoksia. Ympyrä 
voidaan luoda kuten Indesignissakin käyttäen ellipsityökalua. Se on sijoitettu samaan 
tapaan kuin Indesignissakin kehystyökalun yhteyteen (kuva 23). 

 

Kuva 23. Ellipsityökalu Illustratorissa. 

Kaikki käyttäjät löysivät oikean piirtotyökalun ja saivat luotua oikean kokoisen 
ympyrän ilman ongelmia. Kenelläkään käyttäjistä ei myöskään ilmennyt ongelmia 
ympyrän värin muuttamisessa. Kolmas käyttäjä oli luonut oikean värin jo kehyksen 
luonnin yhteydessä, joten hän vain valitsi oikean värin värivalikosta. Muut käyttäjät 
näppäilivät oikeat väriarvot väripalettiin ympyrän ollessa aktiivisena. 
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Kuvan sijoittaminen dokumenttiin ja kuvan koon muuttaminen 

Ulkopuolista kuvamateriaalia voidaan tuoda Illustratoriin viidellä eri tavalla. 
Ensimmäinen tapa on käyttää place-komentoa, mikä on ns. hallittu tapa. Kuvia voi 
myös vetää tai sijoittaa erillisestä bridge-ohjelmasta. Kuvia voi vetää käyttöjärjestelmän 
ikkunasta tai kopioida ja vetää niitä Photoshop-ohjelmasta. Kuvia voi myös kopioida 
muista ohjelmista. (Korkeila, 2009). 

Tiedostoja voidaan siis sijoittaa Illustratorissa samaan tapaan kuin Indesignissakin eli 
käyttämällä ”sijoita” (place) – toimintoa. Tämä toiminto löytyy samasta paikastakin 
kuin Indesignissa eli tiedosto-valikosta. Erona Illustratorissa on kuitenkin se, että 
pikanäppäinyhdistelmä cmd+d ei aukaise tätä toimintoa. Tämä saattaa hämmentää 
käyttäjiä, jotka ovat tottuneet käyttämään Indesignia ja pikanäppäimiä. Testiin 
osallistuneille käyttäjille tämä näytti kuitenkin olevan tuttua, sillä kukaan ei yrittänyt 
käyttää pikanäppäimiä vaan valitsivat sijoita-toiminnon tiedosto-valikon kautta. Näin 
ollen kenelläkään käyttäjistä ei ollut ongelmia kuvan sijoittamisessa. 

Myös kuvan koon muokkaaminen on hieman erilainen Illustratorissa Indesigniin 
verrattuna. Indesignissa kuva saattoi rajautua, jos kuvaa pienensi kulmasta vetämällä. 
Tämä johtui siitä, että kuvan kehys pieneni, mutta kuva kehyksen sisällä säilyi entisessä 
koossaan. Illustratorissa kuvalla ei ole erillistä kehystä vaan koko kuva aina pienenee 
kulmasta vedettäessä tai syöttämällä koon tarkat arvot ohjauspaneeliin. Tämäkin näytti 
olevan tuttua käyttäjille ja kaikki saivat kuvan pienennettyä oikeaan kokoon. Eri 
toimintatapoja kuitenkin nähtiin. Ensimmäinen käyttäjä pienensi kuvan pelkästään 
kulmasta vetämällä ja tarkasti sitten kuvan koon ohjauspaneelista. Toinen ja kolmas 
käyttäjä pienensivät ensin kuvaa hieman kulmasta vetämällä ja syöttämällä sen jälkeen 
kuvan tarkat mitat ohjauspaneeliin. Neljäs käyttäjä syötti suoraan kuvan tarkat mitat 
ohjauspaneeliin. 

Pitkän tekstin sijoittaminen dokumenttiin ja tekstin muokkaaminen 

Seuraavaksi tarkastellaan pitkän tekstin sijoittamista dokumenttiin. Tekstin 
sijoittaminen tapahtuu samalla tavalla kuin kuvankin sijoittaminen eli sijoita-toiminnon 
avulla. Myös Illustratoriin voidaan suoraan kopioida tekstiä esimerkiksi 
tekstitiedostosta. Kaikki käyttäjät käyttivät kuitenkin jälleen sijoita-toimintoa. Kukaan 
käyttäjistä ei yrittänyt käyttää mitään pikanäppäinyhdistelmää vaan valitsivat sijoita-
toiminnon tiedosto-valikosta. 

Tekstin muokkaamisessa sen sijaan nähtiin hieman ongelmia. Etenkin toisena vuorossa 
olleella käyttäjällä oli suuria vaikeuksia saada muokattua tekstilaatikko oikean 
kokoiseksi. Ongelmat johtuivat siitä, että Illustratorissa tekstilaatikkoa pienennettäessä 
tai suurennettaessa laatikon sisällä oleva teksti saattaa venyä laatikon mukana. 
Indesignissa tekstin koko ei muutu vaikka tekstilaatikon kokoa muutettaisiinkin. Tämä 
seikka turhauttikin toisen käyttäjän ja hän valitteli jälleen outoja asetuksia. Lopulta hän 
kuitenkin sai muokattua asetuksia niin, että teksti ei enää venynyt tekstilaatikon 
mukana. Hän sai myös vaihdettua fontin ja fontin koon ilman ongelmia. 

Ensimmäinen käyttäjä loi ensin tyhjän tekstilaatikon, joka oli oikean kokoinen. Tämän 
jälkeen hän kopioi dokumenttiin sijoitetun tekstin valmiiseen tekstilaatikkoon, jossa hän 
vaihtoi oikean fontin ja fontin koon. Kolmas käyttäjä muokkasi suoraan dokumenttiin 
sijoittamaansa tekstiä ja onnistui siinä ilman ongelmia. Neljäs käyttäjä yritti samaa kuin 
ensimmäinenkin käyttäjä eli hän loi ensin tyhjän tekstilaatikon, johon pyrki kopioimaan 
sijoitettua tekstiä. Hän ei kuitenkaan onnistunut ensin kopiomaan tekstiä tyhjään 
laatikkoon vaan joutui yrittämään sitä uudelleen kunnes onnistui. Neljäs käyttäjä 
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onnistui vaihtamaan fontin, mutta fontin koko jäi hänellä liian suureksi ja tämä on 
nähtävissä myöhemmin, kun käyttäjän aikaansaamia lopputuloksia vertaillaan 
tarkemmin. 

Viivan luonti otsikon alle ja viivan muokkaaminen 

Illustratorissa viiva voidaan luoda kuten Indesignissakin käyttäen viivatyökalua. 
Illustratorissa viivatyökalun yhteydestä löytyy kuitenkin monia muitakin työkaluja 
(kuva 24). 

 

Kuva 24. Viivatyökalu Illustratorissa. 

Jokainen käyttäjä sai helposti piirrettyä viivatyökalulla viivan otsikon alle. Kaikki 
käyttäjät saivat myös tehtyä viivasta oikean mittaisen. Myös värin muokkaus sujui 
kaikilta käyttäjiltä ilman ongelmia. Kolmannella ja neljännellä käyttäjällä oikea väri oli 
valittuna jo ennen viivan piirtämistä, joten viiva syntyi automaattisesti oikealla värillä. 
Ensimmäinen ja toinen käyttäjä sen sijaan muuttivat viivan värin piirtämisen jälkeen. 

Otsikon luonti ja otsikon muokkaaminen 

Otsikon luonnissa ei käyttäjillä ilmennyt ongelmia, mutta sen sijaan otsikon 
muokkaamisessa joitain ongelmia oli havaittavissa. Kaikki käyttäjät saivat muutettua 
otsikon fontin ja fontin koon, mutta ongelmia ilmeni otsikon keskittämisessä. Sama 
ongelma ilmeni myös Indesigniakin käytettäessä. Neljäs käyttäjä ei nimittäin keskittänyt 
otsikkoa mitenkään. Muut käyttäjät sen sijaan saivat otsikon keskitettyä.  

Ensimmäinen ja toinen käyttäjä käyttivät ohjauspaneelista löytyvää nappia (kuva 25) ja 
kolmas käyttäjä keskitti otsikon apuviivan avulla. 

 

Kuva 25. Tekstin keskittäminen Illustratorissa. 

Illustratorissa on myös tekstinkäsittelyohjelmista tuttu nappi, jolla tekstiä voidaan 
keskittää. Nappi löytyy ylhäällä olevasta ohjauspaneelista. 
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Marginaalien noudattaminen 

Myös Illustratoria käytettäessä marginaalien noudattaminen osoittautui 
mielenkiintoiseksi. Kuten Indesigniakin käytettäessä, myös Illutratorilla käytettiin 
erilaisia keinoja oikeiden marginaalien aikaansaamiseksi. 

Ensimmäisen käyttäjän kohdalla kävi kuten Indesigniakin käytettäessä eli otsikon 
alapuolinen viiva jäi liian ylös, koska hän mittasi marginaalin väärästä kohdasta. 
Ensimmäinen käyttäjä käytti paljon apuviivoja marginaalien mittaamiseen. 

Toisena testivuorossa ollut käyttäjä käytti myös paljon apuviivoja marginaalien 
mittaamiseen. Hänelle ongelmaksi muodostui jälleen ympyrän oikean paikan 
mittaaminen, kuten Indesigniakin käytettäessä. Ympyrä jäi jälleen liian ylös eli ympyrän 
alapuolinen marginaali kehykseen jäi liian suureksi. 

Kolmas käyttäjä käytti jälleen paljon ”siirrä” (move)-toimintoa, kuten Indesigniakin 
käytettäessä. Hän käytti apuviivaa vain yhden kerran, kun hän keskitti otsikon. Hän 
onnistui noudattamaan marginaaleja muuten paitsi otsikon alapuolisen viivan suhteen, 
joka jäi liian ylös. 

Neljäs käyttäjä ei käyttänyt apuviivoja lainkaan vaan turvautui pelkästään ”siirrä” - 
toimintoon. Näin hän toimi myös Indesignia käyttäessä, joten käyttäjä ei luota 
apuviivoihin tai kokee ne hankalaksi käyttää. Hänellä kuitenkin ilmeni ongelmia 
noudattaa marginaaleja kahdessa eri kohdassa. Ensinnäkin otsikon alapuolinen viiva jäi 
liian ylös kuten Indesignillakin. Hän ei myöskään mitannut marginaaleja otsikon ja 
kehyksen välillä, joten otsikko ei ole oikeassa kohdassa. 

PDF-tiedoston luonti 

Illustratorissa PDF-tiedosto luodaan eri tavalla kuin Indesignissa. Indesignissa PDF-
tiedosto luodaan ”vie” (export) -toiminnon avulla, mutta Illustratorissa tapa on erilainen. 
Oikea tapa Illustratorissa on valita ”tallenna nimellä” (save as) - toiminto ja valita 
tämän jälkeen alasvetovalikosta tiedostomuodoksi PDF (kuva 26). Myös Illustratorista 
löytyy ”vie” (export) -toiminto, mutta tätä kautta ei voi kuitenkaan luoda PDF-tiedostoa. 
Kokemattomille käyttäjille tämä ei ole välttämättä tuttua tai pelkästään Indesignia 
käyttäneet käyttäjät saattaisivat yrittää käyttää ”vie” - toimintoa. 

 

Kuva 26. PDF-tiedoston luonti Illustratorissa. 

PDF-tiedoston luonnissa kenelläkään käyttäjistä ei kuitenkaan ilmennyt mitään suuria 
ongelmia vaan jokainen valitsi suoraan oikean toiminnon ja sai PDF-tiedoston luotua. 
Kolmannen käyttäjän kohdalla oli havaittavissa pientä miettimistä, mutta hänkin valitsi 
oikean toiminnon.  
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7.4 Loppukyselylomakkeiden purku 

Loppukyselylomake annettiin testihenkilölle testitehtävän päättymisen jälkeen. 
Kyselylomake täytettiin kirjallisesti ja samalla testihenkilöltä kyseltiin myös suullisesti 
testissä heränneitä tuntemuksia. Alapuolelle on purettu testihenkilöiden vastaukset 
heille annettuun kyselyyn. Tämän jälkeen on tarkemmin pohdittu käyttäjien vastauksia. 
Kyselylomakkeen tarkoituksena oli selvittää käyttäjien tyytyväisyyttä ohjelmia kohtaan 
heti tehtävän teon jälkeen. 

Millaiseksi koit Indesign-ohjelman tätä tehtävää tehdessä? 

”Aikalailla kätevä eritoten pidemmän tekstin kanssa.” (K1) 

”Käyttö oli tuttua eikä suurempia ongelmia. Marginaalien tekoa jouduin 
miettimään hetken, mutta päädyin sitten käyttämään ohjausviivoja.” (K2) 

”Ihan kätevä. Ei herännyt mitään suurempia tuntemuksia.” (K3) 

”Tuntui kömpelömmältä kuin Illustrator.” (K3) 

Millaiseksi koit Illustrator-ohjelman tätä tehtävää tehdessä? 

”Jossain mielessä parempi kuin Indesign. Helpompi luoda ja muokata kehyksiä 
sekä ympyrän teko oli helpompaa.” (K1) 

”Muistin taas, kuinka ärsyttävää on käyttää ohjelmaa toisen henkilön koneelta, 
sillä asetukset olivat erilaiset kuin itsellä. Silloin on todella vaikea löytää 
toimintoja ja asetuksia, kun yleensä ne on omalla koneella tietyllä tavalla ja 
niihin on tottunut.” Vaikeinta oli tekstilaatikon koon muuttaminen, sillä teksti 
venyi mukana.” (K2) 

”Tuntui paremmalta kuin Indesign.” (K3) 

”Tuntui paremmalta kuin Indesign. Toimintoja oli kätevämpi käyttää.” (K4) 

Kumpi ohjelma tuntui miellyttävämmältä tätä tehtävää tehdessä? Miksi? 

”Tässä tapauksessa illustrator, kehys ja pallo olivat kätevämpi toteuttaa.” (K1) 

”Indesign, koska asetukset olivat samalla tavalla kuin omallakin koneella.” 
(K2) 

”Illustrator. Hankala sanoa mitään suurempaa syytä miksi.” (K3) 

”Illustrator. Kätevämpi.” (K4) 

Käyttäjät pystyivät näkemään eroja eri ohjelmilla työskennellessä. Osa käyttäjistä löysi 
myös hankaluuksia omassa työskentelyssä. Esimerkiksi toisen käyttäjän tapauksessa 
hän itse kertoi loppukyselyssä kuinka marginaalien teko Indesign-ohjelmaa käyttämällä 
tuotti hankaluuksia ja tämä oli nähtävillä myös hänen aikaansaamista lopputuloksista, 
joita tarkastellaan myöhemmin tässä tutkielmassa. Lisäksi hän kertoo kuinka 
Illustratorin käyttö tuotti hankaluuksia, sillä työkalut ja ohjelman asetukset olivat 
erilaiset joihin hän oli tottunut. Tämä aiheutti turhautuneisuutta käyttäjässä.  

Ensimmäisen käyttäjän kohdalla oli huomattavissa, että etenkin pitkän tekstin kanssa 
hän suoriutui paremmin Indesign-ohjelmalla. Tämän hän on itse kertonut myös 
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loppukyselyssä. Myös toisena testivuorossa ollut käyttäjä kertoo kuinka Illustratorilla 
oli hankalaa muokata pidempää tekstiä, sillä usein tekstilaatikkoa muokattaessa koko 
teksti venyy mukana. Ensimmäinen käyttäjä oli kuitenkin sitä mieltä, että Illustrator oli 
kaikkinensa parempi ohjelma tätä tehtävää tehdessä, sillä kehysten ja ympyrän luonti oli 
kätevämpää. Tämäkin seikka oli nähtävissä ensimmäisen käyttäjän kohdalla, sillä 
Indesignilla hän esimerkiksi valitsi väärän kehyksen värin. Kolmannen ja neljännen 
käyttäjän vastaukset olivat niukempia, mutta molemmat käyttäjät olivat sitä mieltä, että 
tätä tehtävää tehtäessä Illutrator tuntui paremmalta ja kätevämmältä kuin Indesign. 
Kaiken kaikkiaan kolme käyttäjää neljästä piti Illustrator ohjelmaa miellyttävämpänä 
käyttää tätä tehtävää tehtäessä. 
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8. Tulokset ja pohdinta 

Tässä luvussa käydään läpi yksityiskohtaisemmin testien tulokset. Tuloksissa 
tarkastellaan erikseen tehtävään käytettyä aikaa sekä virheiden määrää. Lisäksi 
tarkastellaan jokaisen käyttäjän aikaansaamia tuotoksia ja pohditaan mahdollisia eroja.   

Ennen testitehtävän aloitusta testihenkilöillä oli pieni hetki tutustua testitehtävään. 
Tehtävään käytettyjen aikojen mittaus aloitettiin siinä vaiheessa kun käyttäjä aloitti 
työskentelyn tietokoneella ja ajan mittaus lopetettiin kun PDF-tiedosto oli tallennettu 
oikeaan paikkaan. Testihenkilöiden tekemien virheiden määrän analysointi suoritettiin 
myöhemmin videonauhalta. Virheiksi luettiin tapahtumat, joissa testihenkilöt valitsivat 
selvästi väärän toiminnon tai tekivät sellaisen toiminnon, jonka he joutuivat perumaan. 
Lisäksi lopputuloksissa ilmenneet puutteet on luettu virheiksi. 

8.1 Käytetty aika 

Kuvassa 27 on nähtävissä käyttäjien kokonaisajat eli ajat, jotka kuluivat molempia 
ohjelmia käyttäen. Graafista on nähtävissä, että kaikki käyttäjät kuluttivat hieman eri 
ajan testin suorittamiseen. Hitaimman ja nopeimman väliseksi aikaeroksi syntyi noin 13 
minuuttia. Hitain oli ensimmäinen käyttäjä ja nopein neljäs käyttäjä. Alkukyselyn 
vastauksista on nähtävillä, että heillä on samanlainen kokemus. Ohjelmien hallinnankin 
he arvioivat lähes samanlaisiksi. 

 

Kuva 27. Käyttäjien tehtävän tekoon kuluneet kokonaisajat.  

Tehtävään käytetyt kokonaisajat osoittavat, että testit eivät venyneet liian pitkiksi. 
Tehtävän tekoon käytetyn ajan lisäksi käyttäjillä kului alku- ja loppukyselyyn 
vastaamiseen yhteensä 5-10 minuuttia. Mielenkiintoista kokonaisajoissa on se, että 
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nopein oli neljäntenä vuorossa ollut käyttäjä. Hän oli käyttäjistä se, joka turhautui eniten 
testejä tehtäessä. Silti hän suoriutui tehtävän teosta nopeimmin. 

Kuvassa 28 on nähtävissä ensimmäisen testihenkilön tehtävään kulutetut ajat. Kuvaan 
on eroteltu Indesign ja Illustrator -ohjelmien ajat. Kuten kuvasta on nähtävillä, 
testihenkilö suoriutui tehtävän teosta Illustrator-ohjelmaa käyttäen noin kolme minuuttia 
nopeammin. Prosentuaalisesti tämä tarkoittaa hänen kohdallaan noin 18,4 %:n 
parantumista ajassa.  

 

Kuva 28. Ensimmäisen käyttäjän tehtävään käyttämät ajat ohjelmakohtaisesti. 

Toinen testihenkilö suoriutui tehtävistä ensimmäistä testihenkilöä nopeammin. 
Ohjelmakohtaisesti erot olivat pieniä, mutta toisenkin testihenkilön kohdalla oli 
nähtävissä pientä ajan parantumista Illustrator-ohjelmalla. Aika parani noin yhdellä ja 
puolella minuutilla (kuva 29). Prosentuaalisesti tämä tekee hänen kohdallaan 11,4 %:n 
parantumisen. Toki ero on ajallisesti pieni eikä tästä ei voi vielä suuria johtopäätöksiä 
tehdä. Täytyy muistaa, että testihenkilö oli ensimmäisen testihenkilön tapaan tehnyt 
tehtävän jo Indesign-ohjelmalla, joten hänellä saattoi olla parempi tuntuma tehtävän 
tekoon, joten ajan parantuminen saattaa johtua myös siitä. Ohjelmien latausajatkin 
voivat vaihdella, joten myös nämä seikat vaikuttavat aikaan. Latausajoillakin on 
kuitenkin suuri merkitys yleiseen käytettävyyteen. 
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Kuva 29. Toisen käyttäjän tehtävään käyttämät ajat ohjelmakohtaisesti. 

Kolmantena testiin osallistuneen testihenkilön tapauksessa oli nähtävillä samanlainen 
parannus ajassa kuin ensimmäisenkin testihenkilön kohdalla. Hän suoriutui tehtävästä 
Illustrator-ohjelmalla yli kolme minuutta nopeammin. Prosentuaalisesti tämä on hänen 
kohdallaan 26,2 %:n prosentin parannus (kuva 30). 

 

Kuva 30. Kolmannen käyttäjän tehtävään käyttämät ajat ohjelmakohtaisesti. 
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Neljäs testihenkilö suoriutui tehtävästä kaikista nopeimmin. Mielenkiintoisen tapauksen 
tästä tekee se, että testihenkilö oli jättää testin jopa kesken turhautumisen takia. Aika 
parannusta tapahtui Illustrator-ohjelmalla noin yksi ja puoli minuuttia ja 
prosentuaalisesti aika parani hänen kohdallaan noin 15,8 % (kuva 31). 

 

Kuva 31. Neljännen käyttäjän tehtävään käyttämät ajat ohjelmakohtaisesti. 

8.2 Virheet 

Ensimmäisen käyttäjän tekemät virheet ovat nähtävillä kuvassa 32. Kuten graafista on 
nähtävillä, käyttäjä teki Indesignilla 5 selvästi nähtävää virhettä ja Illustratorilla 2 
virheeksi luettavaa toimintoa. Ensimmäinen käyttäjä oli ainoa, joka teki enemmän 
virheitä Indesignia käyttäessä. Muilla käyttäjillä virheiden määrä nousi siirryttäessä 
käyttämään Illustratoria.  

Ensimmäisen käyttäjän tekemät virheet liittyivät pääasiassa kehyksen muokkaukseen 
sekä otsikon muokkaamiseen. Indesignia käyttäessä hän teki virheen kehyksen värin 
muokkauksessa. Lisäksi hänellä oli vaikeuksia otsikon keskittämisessä, jossa hän 
tekikin virheitä ja lopulta otsikko jäi keskittämättä. Ongelmia oli myös löytää oikea 
työkalu kehyksen kulmien pyöristämiseen ja hän aluksi yritti sitä väärällä työkalulla. 
Lisäksi yksi virhe syntyi myös PDF-tiedoston luonnissa. Indesignissa PDF-tiedosto 
luodaan käyttäen export-toimintoa. Käyttäjä kuitenkin valitsi ensin virheellisesti save 
as-toiminnon. Hän kuitenkin huomasi tämän ja perui toiminnon, jonka jälkeen valitsi 
oikean toiminnon. 
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Kuva 32. Ensimmäisen käyttäjän tekemät virheet. 

Kuva 33 osoittaa toisen käyttäjän tekemät virheet ohjelmakohtaisesti. Toisen käyttäjän 
kohdalla on nähtävillä, että virheitä sattui enemmän Illustratoria käytettäessä. Eroa on 
vain yksi virhe, joten ero ei ole suuri. Mielenkiintoisempaa on kuitenkin se, missä 
virheet syntyivät. Molemmilla ohjelmilla hänellä sattui virheitä marginaalien 
noudattamisessa. Illustratoria käytettäessä hänellä syntyi virheitä etenkin tekstin 
muokkauksessa ja kehyksen kulmien pyöristyksissä. Indesignia käytettäessä virheitä 
syntyi etenkin kuvan sijoittamisen ja kuvan pienentämisen kanssa. Toisen käyttäjän 
kohdalla oli selvästi havaittavissa, että sattuneet virheet ohjelmien välillä liittyivät eri 
toimintoihin. 
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Kuva 33. Toisen käyttäjän tekemät virheet. 

Kuvassa 34 on kuvattu kolmannelle käyttäjälle sattuneet virheet. Hän selvisi molempia 
ohjelmia käyttäen vähillä virheillä. Indesignin ainoa virhe liittyi marginaalien 
noudattamiseen. Myös Illustratoria käytettäessä hänellä sattui virhe marginaalien 
noudattamisessa mutta myös kulmien pyöristämisen kanssa, sillä hän joutui yrittämään 
kulmien pyöristämistä useampaan kertaan. 

 

Kuva 34. Kolmannen käyttäjän tekemät virheet. 

Kuva 35 osoittaa neljännen käyttäjän tekemät virheet. Neljännenkin käyttäjän kohdalla 
kävi niin, että virheitä syntyi enemmän Illustratoria käytettäessä. Indesignilla hänellä 
syntyi virhe vain marginaalien noudattamisessa. Illustratoria käytettäessä hänellä syntyi 
virheitä tekstin muokkaamisen kanssa sekä otsikon keskittämisessä. Lisäksi 
Illustratorilla hänellä oli vaikeuksia noudattaa marginaaleja ja siinä hänellä syntyi 
virheitä kahdessakin eri kohdassa. 
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Kuva 35. Neljännen käyttäjän tekemät virheet. 

8.3 Erot lopputuloksessa 

Alapuolella kuvassa 36 on esitetty ensimmäisen testihenkilön aikaansaamat 
lopputulokset. Vasemmalla puolella on nähtävillä Indesignilla syntynyt tuotos ja 
oikealla puolella Illustratorilla tehty versio.  

 

Kuva 36. Ensimmäisen käyttäjän tekemät lopputulokset. 

Kuten lopputuloksia vertailemalla on nähtävissä, on niissä pientä eroa. Vasemmalla 
oleva Indesignilla syntynyt tuotos ei ole annettujen graafisten ohjeiden mukainen. 
Kehyksen väristä on tullut liian vaalea. Kuten aineiston analysoinnissa kävi ilmi, 
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ensimmäinen käyttäjä loi uuden värin värilistaan ja luotu väri oli täysin oikea. Kehyksen 
väriä valittaessa käyttäjä kuitenkin valitsi väärän värin, koska ikkuna, jossa värilista 
näkyi, oli liian pieni ja oikea väri ei ollut näkyvillä. Toinen ero lopputuloksissa löytyy 
otsikon sijainnista. Indesignia käyttäessä käyttäjällä oli vaikeuksia keskittää otsikkoa ja 
hän ei onnistunutkaan keskittämään sitä täysin. Molemmista lopputuloksista löytyy 
lisäksi vielä yhdet virheet, jotka ovat molemmissa samat. Otsikon alapuolella oleva 
viiva on nimittäin liian ylhäällä. Tämä johtuu siitä, että käyttäjä mittasi marginaalin 
väärästä kohdasta. Oikea mittauskohta olisi ollut otsikossa olevan p-kirjaimen alareuna. 
Ensimmäisen käyttäjän kohdalla lähemmäksi haluttua lopputulosta päästiin Illustratoria 
käyttämällä. 

Alapuolella kuvassa 37 on esitetty toisen testihenkilön aikaansaamat lopputulokset. 
Vasemmalla puolella on nähtävillä Indesignilla syntynyt tuotos ja oikealla puolella 
Illustratorilla tehty versio.  

 

Kuva 37. Toisen käyttäjän tekemät lopputulokset. 

Toinen käyttäjä onnistui luomaan lähes identtiseltä näyttävät lopputulokset. Kumpikaan 
tehdyistä lopputuloksista ei kuitenkaan ole annettujen graafisten ohjeiden mukainen. 
Molemmissa versioissa on nimittäin yksi samankaltainen virhe. Vasemmassa 
alakulmassa oleva punasävytteinen ympyrä on molemmissa liian ylhäällä. 
Tehtävänannossa kerrottiin, että kehys marginaaliin tulisi olla 5mm. Tässä tapauksessa 
käyttäjä mittasi marginaalin vain sivulle, mutta jätti alapuolelle jäävän marginaalin 
mittaamatta. Käyttäjä itsekin toteaa loppukyselyssä, että marginaalien teko mietitytti ja 
hän päätyi käyttämään ohjausviivoja apunaan. Muita eroja lopputuloksissa ei ole 
nähtävillä, joten molempia ohjelmia käyttämällä päästiin samankaltaiseen 
lopputulokseen. 

Kuvassa 38 on esitetty kolmannen testihenkilön aikaansaamat lopputulokset. 
Vasemmalla puolella on nähtävillä Indesignilla syntynyt tuotos ja oikealla puolella 
Illustratorilla tehty versio.  
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Kuva 38. Kolmannen käyttäjän tekemät lopputulokset. 

Kolmas käyttäjä pääsi lähimmäs graafisten ohjeiden mukaista haluttua lopputulosta 
molemmilla ohjelmilla. Yksi ero lopputulosten välillä oli kuvan ja pidemmän tekstin 
sijoittuminen korkeussuunnassa. Graafisissa ohjeissa ei kuitenkaan määritelty tarkkaa 
sijaintia korkeussuunnassa, joten tässä tapauksessa sitä ei luettu virheeksi. Kolmannen 
käyttäjän kohdallakaan kumpikaan lopputuloksista ei ole täysin halutun kaltainen. Virhe 
on täysin sama kuin ensimmäisen käyttäjän kohdalla eli otsikon alapuolella oleva viiva 
on liian ylhäällä. Käyttäjä mittasi viivan marginaalin otsikkoon nähden väärästä 
kohdasta. 

Kuvassa 39 on esitetty neljännen testihenkilön aikaansaamat lopputulokset. Vasemmalla 
puolella on nähtävillä Indesignilla syntynyt tuotos ja oikealla puolella Illustratorilla 
tehty versio.  
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Kuva 39. Neljännen käyttäjän tekemät lopputulokset. 

Neljännen käyttäjän kohdalla on havaittavissa selviä eroja lopputulosten välillä. 
Ensinnäkin kuva ja pidempi teksti ovat selkeästi ylempänä vasemmalla näkyvässä 
Indesignilla luodussa versiossa kuin oikealla olevassa Indesignilla tehdyssä. Tässäkään 
tapauksessa tätä asiaa ei lueta suureksi virheeksi, koska tarkkaa sijaintia pystysuunnassa 
ei annettu. Graafisessa ohjeessa oli kuitenkin kuva halutusta lopputuloksesta, joten 
käyttäjät pystyivät silmämääräisesti katsomaan paikan siitä. Toinen suuri ero on 
pidemmän tekstin pituudessa. Illustratorilla luodussa versiossa teksti vie paljon 
enemmän tilaa. Tämä johtuu siitä, että tekstin fonttikoko on liian suuri. Kolmas ero 
lopputuloksissa on vaikeammin havaittavissa. Illustratorilla luodussa versiossa otsikko 
ei ole täysin keskitetty. Videotallenteelta on selvästi nähtävissä kuinka käyttäjä ei käytä 
ohjausviivoja tai muitakaan työkaluja otsikon keskittämiseen vaan sijoittaa sen 
silmämääräisesti haluamaansa kohtaan. Myös neljännen käyttäjän kohdalla toistui sama 
virhe kuin ensimmäisen ja kolmannen käyttäjän kohdalla eli otsikon alapuolella oleva 
viiva on liian ylhäällä. Neljännen käyttäjän kohdalla ei haluttuun lopputulokseen päästy 
kummallakaan ohjelmalla, mutta lähemmäs sitä päästiin Indesignia käyttäen. 

8.4 Yhteenveto tuloksista 

Tuloksista on löydettävissä monia mielenkiintoisia asioita. Ensinnäkin kaikki testeihin 
osallistuneet käyttäjät suorittivat testitehtävän nopeammin Illustratoria käyttäen. 
Ajallisesti erot eivät ole kuitenkaan kovinkaan suuria, jotta voitaisiin tehdä johtopäätös 
siitä, että Illustrator olisi huomattavasti tehokkaampi käyttää. Jos aika kuitenkin paranee 
yhden tehtävän kohdalla noin 1-2 minuuttia ja käyttäjä tekee tällaisen tehtävän 
kymmenen kertaa työpäivän aikana, niin silloin aikaa säästyy työpäivän aikana 
enemmän. Jos tuloksia katsotaan kirjallisuuskatsauksessa löydettyjen asioiden kannalta 
niin hyvän käytettävyyden etuna pidetään työn tehostumista (Donahue, 2001). Työstä 
saadaan myös tuottavampaa hyvän käytettävyyden avulla (Donahue, 2001; Karat, 1997; 
Bevan ja Macleod, 1994). Illustratorilla työskennellessä työ tehostui. 
Julkaisuohjelmistojen hyvällä käytettävyydellä pystytään siis selvästi vaikuttamaan työn 
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tehostumiseen ja tuottavuuteen. Jos tehtävä olisi ollut vaativampi, erot olisivat voineet 
olla suuremmat. Ajan nopeutumisen syynä oli mielestäni se, että käyttäjät olivat 
tottuneet tekemään tämänkaltaisia tehtäviä enemmän Illustratorilla, joten eri toimintojen 
valinta oli helpompaa.  

Käyttäjät tekivät kuitenkin enemmän virheitä Illustratoria käyttäen. Teoria-aineisto 
kertoo, että huono käytettävyys aiheuttaa enemmän virheitä käyttäjien työskentelyssä 
(Dumas ja Redish, 1999). Tässä vaiheessa voidaankin pohtia, kumpi asia on 
tärkeämpää, suorittaa tehtävä nopeammin vai vähemmillä virheillä? Mielestäni 
molemmat asiat ovat julkaisun teossa yhtä tärkeitä. Etenkin sanomalehden taitossa ja 
ilmoitusvalmistuksessa nopeus on tärkeää. Materiaali joudutaan monesti tekemään 
tiukassakin aikataulussa, koska esimerkiksi painotaloilla on omat aikataulunsa, joista he 
eivät jousta. Mitä nopeammin julkaisu saadaan tehtyä sitä parempi, jotta vältytään 
taloudellisilta haitoilta (Wiio, 2004). Teoria-aineisto osoittaa myös, että hyvällä 
käytettävyydellä pystytään alentamaan kustannuksia (Donahue, 2001). Virheitä pitäisi 
kuitenkin välttää, koska ne maksavat aikaa ja vaikuttavat lopputulokseen. Jos pystytään 
tekemään heti virheetöntä työtä, niin kustannukset alenevat, koska vedosten määrä 
vähenee ja työaika pienenee. Aikaansaatu lopputulos on kuitenkin kaikista tärkein, sillä 
etenkin visuaalisella alalla on tärkeää saada haluttu viesti menemään perille.  

Testeissä saaduista tuloksista voidaankin sanoa, että vaikka osa käyttäjistä teki 
enemmän virheitä Illustratorilla, he silti pystyivät jopa korjaamaan osan virheistään ja 
suoriutumaan nopeammin tehtävän teosta. Käyttäjät olisivat voineet suoriutua tehtävän 
teosta Illustratorilla nopeamminkin, jos virheiden määrä olisi ollut pienempi. Täytyy 
kuitenkin muistaa, että kaikki käyttäjät suorittivat tehtävän ensin Indesignia käyttäen ja 
sitten Illustratorilla. Käyttäjillä oli siis jo hieman tuntumaa tehtävän teosta ennen kuin 
he alkoivat työskennellä Illustratorilla ja täten heillä saattoi olla ajatusta siitä, kuinka 
lähteä tehtävää tekemään. Mielenkiintoista on myös se, että Illustratorilla aloittaessa 
heillä oli tieto, mitä työkaluja he joutuvat käyttämään tehtävää tehdessä. Siltikin 
työkalujen käyttämisessä Illustratorilla ilmeni ongelmia. 

Käyttäjien aikaansaamissa lopputuloksissa ei ollut havaittavissa suuria eroja. 
Testauksen alaisena olevilla ohjelmilla ei saavutettu niin suuria eroja lopputuloksissa, 
että niiden perusteella pystyttäisiin päättämään toisen ohjelman olevan soveltuvampi 
tämän kaltaisen tehtävän tekoon. Tuloksia ja videomateriaalia tutkimalla pystyttiin 
kuitenkin näkemään, että samankaltainen lopputulos saatiin aikaan erilaisin keinoin ja 
eri työkaluja käyttäen, joten yhtä ja oikeaa työskentelytapaa ei ole. 

Käyttäjien tekemät virheet liittyivät eri alueisiin. Indesignia käytettäessä käyttäjien 
virheet liittyivät pääosin marginaaleihin, otsikon keskittämiseen sekä kuvan 
pienentämiseen. Illustratorilla tapahtuneet virheet puolestaan liittyivät kehyksen 
kulmien pyöristämiseen, pidemmän tekstin muokkaamiseen sekä marginaalien 
noudattamiseen. Syitä siihen, miksi ongelmat koskivat juuri näitä alueita, ovat 
mielestäni se, että esimerkiksi marginaaleja voidaan tehdä ohjelmissa eri tavalla, mikä 
voi aiheuttaa sekaannusta. Lisäksi esimerkiksi kulmien pyöristämiseen liittyvät työkalut 
sijaitsevat ohjelmissa eri paikoissa.  

Toiminnot ohjelmien välillä ovat muuten hyvin samankaltaisia, sillä molemmat ovat 
Adoben valmistamia ohjelmia ja kuuluvat samaan ohjelmistoperheeseen. Näissä 
testeissä suurin ero ohjelmien välillä liittyi kuvan muokkaukseen. Indesignissa kuvan 
muokkaus aiheutti hankaluuksia jopa kokeneilla käyttäjillä etenkin, jos on tottunut 
käyttämään Illustratoria. Suurin ongelma, joka kuvan muokkauksessa tapahtui, oli 
kuvan rajautuminen tai venyminen, joka vahvisti Kumarin (2005) testeissä ilmenneitä 
ongelmia. 
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8.5 Opittua ja jatkotutkimusaiheet 

Tätä tutkielmaa tehdessä tuli opittua monenlaisia asioita. Esimerkiksi testien 
suunnitteluun ja toteutukseen tulee käyttää tarpeeksi aikaa. Lisäksi käyttäjien toimia on 
hankala ennakoida etukäteen. Kerätyn materiaalin analysointi vie paljon aikaa ja se on 
erittäin työlästä. Testien suorittaminen ja tutkielman teko oli kuitenkin antoisa kokemus. 
Kritiikkinä tutkimusta kohtaan voidaan sanoa, että osallistujia testeissä olisi voinut olla 
enemmän, jolloin olisi saatu kattavampi aineisto. Lisäksi testitehtävästä olisi voitu tehdä 
vaikeampi, jolloin käyttäjillä olisi voinut esiintyä enemmän virheitä ja heillä olisi 
kulunut enemmän aikaa tehtävän suorittamiseen. Myös kirjallisuuskatsauksessa 
käytetyn teoria-aineiston vähyys aiheutti haasteita. Käytettävyystestejä olisi voitu 
parantaa niin, että puolet käyttäjistä olisi tehnyt tehtävän ensin Indesignilla ja puolet 
Illustratorilla. Tutkielman teko antoi paljon oppia käytettävyydestä ja 
käytettävyystestien järjestämisestä. 

Tutkielmaa tehdessä mieleen heräsi myös mahdollisia jatkotutkimusaiheita. Tässä 
tutkielmassa tutkittiin vain kahta yleisesti käytössä olevaa julkaisuohjelmistoa. 
Kyseessä olivat Adoben valmistamat Indesign ja Illustrator, jotka molemmat ovat 
kaupallisia ohjelmistoja. Nykyisin myös julkaisuohjelmien puolelle on tullut hyviä 
avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. Yksi mahdollinen jatkotutkimusaihe olisi verrata 
avoimen lähdekoodin ohjelmistoja kaupallisiin ohjelmistoihin.  

Tässä tutkielmassa tutkittiin ohjelmistojen soveltuvuutta yksisivuisen printtimedian 
taittoon. Jatkotutkimusaiheeksi voisi sopia eri julkaisuohjelmien tutkiminen ja vertailu 
monisivuisen taiton tekemisessä. Lisäksi tutkimusaiheeksi sopisi myös ohjelmien 
soveltuvuuden tutkiminen esimerkiksi webgrafiikan tai sähköisten julkaisujen tekoon. 
Jatkotutkimusaiheiksi voisi sopia myös erilaisten piirto-ohjelmien tutkiminen tai 
kuvankäsittelyohjelmien tutkiminen. Tässä tutkielmassa käyttäjäryhmänä toimi 
kokeneita loppukäyttäjiä, joten yksi tutkimusaihe voisi olla järjestelmien testaaminen 
kokemattomilla käyttäjillä. Kokemattomilla käyttäjillä voitaisiin keskittyä enemmän 
esimerkiksi järjestelmän opittavuuteen.  
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9. Johtopäätökset 

Tutkielman aiheena on julkaisuohjelmien käytettävyys yksisivuisen printtimedian 
taitossa. Kirjallisuuskatsauksen avulla selvitettiin käytettävyyden määritelmiä sekä 
hyvän käytettävyyden tuomia etuja ja huonon käytettävyyden tuomia haittoja. Hyvän 
käytettävyyden tuomia etuja ovat esimerkiksi käyttäjien tehokkuuden paraneminen, 
ohjelmien opittavuuden paraneminen ja koulutuskustannuksien aleneminen. Huono 
käytettävyys puolestaan turhauttaa käyttäjiä ja heidän tekemien virheiden määrä kasvaa. 
Huono käytettävyys myös aiheuttaa tukipyyntöjen kasvua. 

Kirjallisuuskatsauksen avulla selvittettiin myös mitä eri menetelmiä käytettävyyden 
arviointiin on kehitetty. Saatiin selville, että käytettävyystestausta, heuristista 
evaluointia sekä kognitiivista läpikäyntiä käytetään yleisesti käytettävyyden 
arvioinnissa. Arviointimenetelmän päättäminen riippuu käytettävissä olevista 
resursseista sekä siitä keskitytäänkö arvioinnissa esimerkiksi opittavuuden arviointiin 
vai halutaanko tehdä käytettävyystestejä todellisilla loppukäyttäjillä. 
Testausmenetelmän valintaan vaikuttaa lisäksi, missä vaiheessa ohjelmistokehitys on 
menossa. 

Empiirisessä tutkimuksessa menetelmänä käytettiin käytettävyystestausta. Kohteena 
tutkimuksessa toimi sanomalehtitalo, jossa on käytössä kaksi julkaisuohjelmaa Adoben 
valmistamat Illustrator ja Indesign. Aiempia tutkimuksia kyseisten ohjelmien käytöstä ei 
ollut saatavilla, joten vertailu aiempiin tuloksiin ei ollut mahdollista. Tässä tutkielmassa 
keskityttiin vertailemaan käyttäjien suoritusaikoja, tapahtuvien virheiden määrää sekä 
ohjelmilla aikaansaatuja lopputuloksia. Lisäksi kyselyillä pyrittiin tutkimaan käyttäjien 
tyytyväisyyttä järjestelmiä kohtaan. Testituloksia tarkasteltiin tilastollisen kuvailevan 
analyysin avulla, joka perustui aika- ja tehtävämäärämittauksiin ja graafisiin esityksiin 
ja kyselyjä tarkasteltiin laadullisena sisällönanalyysinä. 

Nykyisin tutkimukseen osallistuneet sanomalehtitalon työntekijät käyttävät molempia 
tutkimuksen alaisena olleita ohjelmia työssään.  Indesignia käytetään koko 
sanomalehden taitossa ja Illustratorilla he tekevät yksittäiset ilmoitukset, jotka sitten 
sijoitetaan Indesigniin. Tutkimus osoittaa, että yksittäisiä ilmoituksia voidaan luoda 
myös pelkästään Indesignilla lähes yhtä tekokkaasti, joten organisaatiossa voitaisiin 
siirtyä käyttämään vain yhtä ohjelmaa. Tällä tavalla säästettäisiin yksi työvaihe, kun 
yksittäisiä ilmoituksia ei tarvitsisi siirtää Illustratorista Indesigniin. Jos kuitenkin kahta 
ohjelmaa käyttämällä pystytään olemaan tehokkaita ja se on käyttäjien mielestä 
mielekkäämpi työtapa, niin en näe syytä siirtyä yhden ohjelman käyttöön. Tärkeintä on 
kuitenkin aikaansaatu lopputulos. Testien jälkeen tehdyt kyselyt osoittavat, että kolme 
käyttäjää neljästä piti Illustratoria mielekkäämpänä tätä tehtävää tehdessä. 

Tutkimustulokset osoittavat, että käyttäjät tekivät heille annetun tehtävän nopeammin 
Illustratorilla. Virheiden määrä oli kuitenkin suurempi Illustratoria käyttäen. Virheitä 
tarkasteltaessa huomattin, että Illustratorissa ja Indesignissa virheet liittyivät eri 
asioihin. Tutkimustulokset osoittavat myös, että samalta näyttävä lopputulos pystyttiin 
luomaan eri työkaluja käyttäen. Käyttäjien aikaansaamia lopputuloksia vertailemalla 
huomattiin, että ne eivät poikenneet toisistaan niin paljoa, jotta voitaisiin toisen 
ohjelman olevan lopullisen tuloksen kannalta parempi. Johtopäätöksenä voidaan todeta, 
että yksisivuisen printtimediajulkaisun taittaminen onnistuu molempia ohjelmia 
käyttäen. 
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Liite A. Illustrator ja Indesign -ohjelmien 
käytettävyystestaus. 

Jouni Rissanen. Tietojenkäsittelytieteiden laitos / Oulun yliopisto 

 

Alkukysely: 

1. Tietokoneen käyttökokemus vuosina.  _____ 

2. Taittoon/ilmoitusvalmistukseen liittyvä työkokemus vuosina.  ____ 

3. Mitä julkaisun tekoon tarkoitettuja ohjelmia olet käyttänyt ja kuinka arvioisit 

hallitsevasi kyseisten ohjelmien käytön? 

 En 
ollenkaan 

Välttävä Tyydyttävä Hyvä Erinomainen 

Indesign      

Illustrator      

Freehand      

Pagemaker      

      

      

 

4. Millaisia ennakkoajatuksia sinulla on Indesign-ohjelmasta? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

5. Millaisia ennakkoajatuksia sinulla on Illustrator-ohjelmasta? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Liite B. Illustrator ja Indesign -ohjelmien 
käytettävyystestaus. 

Jouni Rissanen. Tietojenkäsittelytieteiden laitos / Oulun yliopisto 

 

Loppukysely: 

 

1. Millaiseksi koit Indesign-ohjelman tätä tehtävää tehtäessä? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

2. Millaiseksi koit Illustrator-ohjelman tätä tehtävää tehtäessä? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3. Kumpi ohjelma tuntui miellyttävämmältä tätä tehtävää tehtäessä? Miksi? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

4. Ilmenikö ongelmia tehtävän ymmärtämisessä tai toteutuksessa? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

______________________________________________ 


