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Tiivistelmä 

Kandidaatintutkielmani esittelee käyttäjäkokemuksen evaluointia lasten kanssa. Aihetta 

pohjustaakseni esittelen ensin, millä tavalla erityinen teknologian käyttäjäryhmä lapset 

ovat, mitä käyttäjäkokemuksella nykytietämyksen mukaan tarkoitetaan ja mitä 

käyttäjäkokemuksen evaluoinnista tähän mennessä on saatu selville. Aiheen juuret ovat 

ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksen tutkimuksessa, jonka tutkimus on ollut 

aktiivista 70-luvulta lähtien. Tiedeyhteisön kiinnostus lapsen ja tietokoneen 

vuorovaikutusta kohtaan alkoi 80- ja 90-lukujen vaihteessa. Käyttäjäkokemus jätti 

käytettävyyden tutkimuksen varjoonsa tiedeyhteisössä 2010-luvun alussa. Aihe on siis 

melko tuore eikä tiivistelmää lasten kanssa käytettävistä käyttäjäkokemuksen 

evaluointimetodeista toistaiseksi löydy. Tutkielmani tarjoaa katsauksen erilaisiin 

menetelmiin, esimerkiksi Fun Toolkit, Laddering ja Memoline sekä ohjeita 

käyttäjäkokemuksen evaluoinnin toteuttamiseen lasten kanssa. Siitä syystä tutkielmani 

voi olla hyödyllinen lapsille suunnattujen teknologisten tuotteiden tuotantoprosessissa 

henkilöille, jotka suunnittelevat tuotteiden evaluointia ja haluavat parantaa tuotteen 

tarjoamaa käyttäjäkokemusta.    
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1. Johdanto 

Käyttäjäkokemus on termi, joka on 2000-luvulla noussut erityisen paljon esiin it-alalla. 

Siinä missä käytettävyys on aiemmin ollut mitta teknologisen tuotteen sopivuudesta 

käyttäjien tarpeisiin, nykyisin tavoitellaan aina vain parempaa käyttäjäkokemusta ja se 

näkyy olevan myös yksi merkittävimmistä myyntivalteista. Aihe on mielestäni 

mielenkiintoinen, sillä nykyteknologia pystyy tarjoamaan esineiden internetin ja käsin 

kosketeltavan teknologian myötä aivan uudenlaisia kokemuksia, joiden evaluointiin ja 

kuvaamiseen tarvitaan käytettävyyttä moniulotteisempi käsite. Työssäni käsittelen 

käyttäjäkokemuksen evaluointia erityisesti lasten kanssa. Aihetta on syytä tarkastella 

keskittyen spesifiseen ryhmään, sillä käyttäjäkokemuksen evaluointi toteutetaan usein 

eritavalla erilaisten käyttäjäryhmien kanssa. Koen lapset kiinnostavaksi 

käyttäjäryhmäksi, sillä he asettavat tutkimustilanteessa haasteita, mutta ovat myös 

yllätyksellisiä muun muassa nopean sopeutumis- ja omaksumiskyvyn suhteen.   

Kandidaatintyöni tutkimuskysymys käsittää, millaisilla metodeilla käyttäjäkokemusta 

voidaan evaluoida lasten kanssa ja mitä lasten käyttäjäkokemuksen evaluoinnista 

nykytutkimuksen mukaan tiedetään. Aihetta olen pohjustanut luvussa kaksi Lapset 

käyttäjäryhmänä esittelemällä millaisia ominaispiirteitä ryhmällä on ja miten se eroaa 

käyttäjäryhmänä muista. Kolmannessa luvussa Käyttäjäkokemus ja sen evaluointi tuon 

ensin esiin, miten käyttäjäkokemus on esitelty tutkimissani julkaisuissa. Ennen kuin 

siirryn kyseisessä luvussa esittelemään käyttäjäkokemuksen evaluointia lasten kanssa, 

esittelen käyttäjäkokemuksen evaluoinnissa yleisesti päteviä huomioita. Tähän lukeutuu 

muun muassa, miten käyttäjäkokemuksen evaluointi eroaa käyttäjäkokemuksen 

suunnittelusta, millaista dataa evaluoinnilla kerätään ja millaisten erilaisten teknologisten 

sovellusten käytön kokemusta voidaan arvioida. Kolmannessa luvussa esittelemäni 

evaluointimetodit ovat työni pääaines, johon työni pohdintaosuus myös perustuu. 

Pohdinnassa olen tiivistänyt evaluointimetodeista tekemäni päähuomiot 

taulukkomuotoon ja nostanut esiin tekemiäni havaintoja tutkimusaiheesta. 

Etsin kandidaatintutkielmaani lähteitä pääasiassa ACM Digital Librarystä, Scopuksesta 

ja Google Scholarista. Hakusanoina käytin UX, ”user experience”, userexperience tai 

”user’s experience” sekä children, kids, young tai adolescent sekä evaluation tai 

measuring. Tehokkaimmiksi hakusanoiksi osoittautui ”user experience”, children ja 

evaluation. ACM Digital Library tarjosi eniten aiheeseen osuvia tuloksia ja arvioin 

ACM:n konferenssijulkaisut myös kandidaatintutkielmaani sopiviksi, luotettaviksi ja 

arvostetuiksi lähteiksi. Muutaman aiheeseen hyvin sopivan lähteen löydettyäni tutkin 

kyseisissä julkaisuissa käytettyjä lähteitä sekä muita julkaisuja, joissa kyseiseen 

julkaisuun oli viitattu. Tässä vaiheessa huomasin, että monissa aiheen 

konferenssijulkaisuissa kirjoittaja oli Janet Read ja monet Readin julkaisut olivat 

löytämistäni lähteistä niitä, jotka olivat saaneet eniten viittauksia. Myös ohjaajani 

suositteli tutustumaan erityisesti Readin julkaisuihin. Viittauksien määrä yleisesti 

löytämissäni lähteissä oli mielestäni yllättävän pieni. Parhaimmillaankin löytämässäni 

lähteessä oli viittauksia 63 kappaletta (Read & MacFarlane, 2006), mikä voi vaikuttaa 

vähäiseltä. Tämä selittyy kuitenkin mielestäni hyvin sillä, että käyttäjäkokemus on niin 

käsitteenä kuin tutkimusalueena melko tuore ja aiheeseen keskittynyt tiedeyhteisö on 

toistaiseksi melko pieni.   

Käyttäjäkokemuksen lisäksi lapsen ja tietokoneen vuorovaikutus on tutkimuskohteena 

verrattain uusi – ensimmäiset tutkimukset 80-luvun lopulla ja 90-luvun alussa käsittelivät 

yleisesti lasten kykyä käyttää tietokoneita. 90-luvulla tutkimus suuntautui siihen, kuinka 
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teknologiaa voidaan hyödyntää esimerkiksi lasten oppimisessa kun taas 2000-luvun 

alussa selkeä trendi tiedeyhteisössä oli lasten osallistaminen uuden teknologian 

suunnitteluun. Pohjana lapsen ja tietokoneen vuorovaikutuksen tutkimukselle (Child 

computer interaction, CCI) on toiminut ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksen 

tutkimus (Human computer interaction, HCI) ja sen katsotaankin olevan HCI:n alaluokka. 

Vuonna 2011 tutkijat Janet Read ja Mathilde Bekker tekivät katsauksen sen hetkiseen 

tilanteeseen siitä, mitä lapsen ja tietokoneen vuorovaikutuksesta tiedetään akateemisissa 

piireissä, mitä käsitellään luvussa kaksi, Lapset käyttäjäryhmänä. (Read & Bekker, 2011.) 

Vaikka HCI on ollut 70-luvulta lähtien aktiivisesti tiedeyhteisön tutkimuskohteena, 

käsitteen määritelmä on verrattain hatara. Association of Computing Machineryn 

määritelmä (viitattu lähteessä Read & Bekker, 2011, 165) ihmisen ja tietokoneen 

vuorovaikutuksesta on käytössä yleisesti: ”Ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus on 

tieteenala, joka liittyy ihmisille tarkoitettujen vuorovaikutteisten tietojärjestelmien 

suunnitteluun, evaluointiin ja implementointiin sekä niihin liittyvien ilmiöiden 

tutkimukseen.” 

ACM:n määritelmä lasten ja tietokoneen vuorovaikutukselle on johdettu suoraan HCI:n 

määritelmästä (viitattu lähteessä Read & Bekker, 2011, 165): ”Lapsen ja tietokoneen 

vuorovaikutus on tieteenala, joka liittyy ihmisille tarkoitettujen vuorovaikutteisten 

tietojärjestelmien suunnitteluun, evaluointiin ja implementointiin sekä niihin liittyvien 

ilmiöiden tutkimukseen.” 

Myös Read itse on vuonna 2005 määritellyt CCI:n ”Se on osa ihmisen ja tietokoneen 

vuorovaikutuksen tutkimusta, jossa ihmiset ovat lapsia.”, mutta myöntää myöhemmässä 

tutkimuksessaan (2011, 165), etteivät tällaiset määritelmät ole erityisen hyödyllisiä 

saatikka selvennä näiden kahden tieteenalan eroja.  
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2. Lapset käyttäjäryhmänä 

Määritelläkseen HCI:n ja CCI:n välistä eroa Read esitti vuonna 2005 (viitattu lähteessä 

Read & Bekker, 2011) lapsien ja aikuisien välille kolme pääeroavaisuutta: Toiminta, 

käyttäytyminen ja huomiot. Hänen mukaansa lapset tekevät tietokoneella eri toimintoja 

kuin aikuiset, lapset käyttäytyvät tietokoneiden kanssa eritavalla kuin aikuiset ja lapset 

eivät huomioi niinkään esimerkiksi järjestelmän käytettävyyttä vaan jotakin ihan muuta.  

YK:n määritelmä lapselle on ”henkilö, jonka ikä on alle 18 vuotta” (viitattu lähteessä 

Read & Bekker, 2011, 165). CCI-yhteisössä kuitenkin vallitsee yleinen ymmärrys siitä, 

että lapsella tarkoitetaan 3-16 vuotiasta henkilöä, joskin suurin osa tutkimuksista näyttää 

kohdistuvan 5-11-vuotiaisiin lapsiin. (Read & Bekker, 2011.)   

Lasten kehityksen vaiheet asettavat haasteen lapsen ja tietokoneen vuorovaikutuksen 

tutkimukselle. Kehon koko, fyysiset kyvyt, muisti, ajattelu ja kyky lukea ovat oleellisia 

eroavaisuuksia aikuisiin verrattuna, mutta myös erottavat eri-ikäiset lapset toisistaan. 

(Read & Bekker, 2011.) Yksi kehityspsykologian klassikkoteoria, Piagetin teoria lasten 

kognitiivisen kehityksen tasoista, esittää universaalin teorian siitä, että määrätyt 

psyykkiset kyvyt kehittyvät kaikilla lapsilla määrättyinä ikäkausina. Teoria on paljon 

käytetty ja se on toiminut lähtökohtana lukuisille uusille teorioille. Se on kuitenkin saanut 

myös paljon kritiikkiä siitä, ettei se ota huomioon ulkoisia tekijöitä eikä selitä yksilöllistä 

tai kulttuurisidonnaista vaihtelua. (Bidell & Fisher, 1992.) Perinteiset teoriat lasten 

kehitysvaiheista järkkyvät varmasti myös tulevaisuudessa, sillä järjestelmien tulossa yhä 

kehittyneimmiksi ja lasten tullessa yhä aikaisemmin tietokoneiden käyttäjiksi on 

mahdollista, että lasten vuorovaikutus- sekä ymmärryskyvyt muuttuvat (Read & Bekker, 

2011). 

Kun lapset käyttävät tietokonetta, he ovat yleensä keskittyneitä joko pelaamiseen, 

oppimiseen tai kommunikointiin. Readin ja Bekkerin selvityksen (2011) perusteella 

tyypillisin järjestelmä, joka edustaa lapsen ja tietokoneen vuorovaikutusta on ainakin 

joiltain osin opettavainen peli kannettavalla laitteella. 

Monimutkaisen lasten tietokoneen käytöstä aikuisten tietokoneen käyttöön verrattuna 

tekevät ulkopuoliset vaikutteet – aikuiset, jotka ovat lasten kanssa päivittäin tekemisissä 

sekä aikuiset, jotka muovaavat ympäröivää yhteiskuntaa ja kulttuuria. Lasten vanhemmat 

esimerkiksi voivat päättää siitä mitä teknologiaa lapsi käyttää ja kuinka paljon sekä voivat 

käyttää teknologiaa yhdessä lasten kanssa. Yhteiskunnassa ja kulttuurissa vallitseva 

käsitys siitä, mikä on lapsille hyväksi ja suotavaa vaihtelee eri maiden välillä. (Read & 

Bekker, 2011.) 

Vuonna 2014 tehty tutkimus lasten odotuksista teknologiaa kohtaan paljastaa, että lapset 

odottavat teknologialta saumatonta toimintaa ja intuitiivisuutta. Odotukset näyttävät 

perustuvan aiempiin tietokonepelien, matkapuhelinsovellusten ja internetin sisällön 

käyttökokemuksiin. Teknologian kehittäjille on suuri haaste luoda toteutuksia, jotka ovat 

aidosti intuitiivisia oikeille käyttäjille. Paras ratkaisu on osallistaa käyttäjäryhmän 

edustajia suunnitteluprosessiin. Lasten korkeita vaatimuksia kuitenkin tasapainottaa se, 

että lapset ovat aikuisiin verrattuna hyvin sopeutuva käyttäjäryhmä. Lapset esimerkiksi 

omaksuvat heille uudet käyttöliittymät nopeasti. (Korte, Potter, Nielsen, 2014.)  

CCI:n tutkimuksen alkuaikoina tutkittiin verrattain vähän sitä, miten toteuttaa 

tietojärjestelmien evaluointia lasten kanssa. 2000-luvulta lähtien aiheesta löytyy 

kuitenkin paljon tutkimuksia, jotka esittelevät uusia evaluointimetodeja. Lasten ja 
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aikuisten eroavaisuuksien ymmärtäminen tässä tilanteessa on tärkeää, jotta voidaan 

suunnitella uutta teknologiaa onnistuneesti. Lapset esimerkiksi pitävät hauskuutta ja 

pelillisyyttä teknologiassa tärkeimpinä kuin käytön helppoutta. (Read & Bekker, 2011.) 
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3. Käyttäjäkokemus ja sen evaluointi 

Käyttäjäkokemus kuuluu selkeästi HCI-tiedeyhteisön tutkimusaiheisiin. Tiedeyhteisössä 

näyttää vallitsevan mielipide siitä, etteivät toiminnallisuus ja käytettävyys ole enää 

riittäviä ominaisuuksia. Niiden lisäksi käyttäjät haluavat tuotteiden hivelevän heidän 

aistejaan, koskettavan heidän sydäntään ja stimuloivan heidän mieliään. (Hassenzahl, 

2005.) Ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksen tutkimuspiireissä onkin 2010-luvun 

alusta alkaen kiinnitetty käytettävyyden sijaan selkeästi enemmän huomiota 

käyttäjäkokemukseen (Read & Bekker, 2011). Vaikka tarve kehittää käyttäjäkokemusta 

on tunnistettu, edelleen puuttuu yhtenäinen ymmärrys siitä, mitä käyttäjäkokemus 

todellisuudessa on (Hassenzahl, 2005; Vermeeren ja muut, 2010).  

Hassenzahl esitti julkaisussaan (2005) mallin käyttäjäkokemuksesta, joka on mielestäni 

pätevä ja ottaa käyttäjän näkökulman lisäksi huomioon myös suunnittelijan näkökulman 

käyttäjäkokemuksesta. Hassenzahl moittii aikaisempia malleja käyttäjäkokemuksesta 

liian yksinkertaisiksi, sillä niissä ei ole huomioitu esimerkiksi mielihyvän tuntemusta.    

 

Kuva 1. Käyttäjäkokemuksen malli (a) suunnittelijan näkökulmasta ja (b) käyttäjän 

näkökulmasta (Hassenzahl, 2005, 32). 

Hassenzahlin mallin lähtökohtana ovat tuotteen ominaisuudet kuten sisältö, ulkoasu, 

toiminnallisuus ja vuorovaikutustapa, jotka suunnittelijat ovat valinneet saavuttaakseen 

tuotteelle toivottuja piirteitä, jotka taas käytön seurauksina aiheuttavat määrättyjä 

tuntemuksia. Käyttäjän näkökulma käyttäjäkokemukseen on taas hieman 

monimutkaisempi. Ensin käyttäjä havaitsee tuotteen ominaisuudet, mutta niiden 

perusteella käyttäjän kokemat tuotteen piirteet muodostuvatkin yhdessä käyttäjän oman 

kokemusmaailman kanssa. Näistä piirteistä käytön seurauksina aiheutuvat tuntemukset ja 

käyttäytyminen eivät ole myöskään niin yksiselitteisesti johdettavissa, sillä 

käyttötilanteet voivat olla erilaisia ja vaikuttavat seurauksiin. Tuotteen käytön seurauksia 

voivat olla esimerkiksi mielihyvä, tyytyväisyys, kokemus siitä, onko tuote hyvä tai huono 

ja tuotteen lisääntynyt käyttö. (Hassenzahl, 2005.) 
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Hassenzahl (2005, 32) esittää käyttäjäkokemukselle myös määritelmän ”henkilön 

käsitykset ja reaktiot, jotka ovat seurauksena tuotteen, järjestelmän tai palvelun käytöstä 

tai käytön ennakoinnista”, joka perustuu sen hetkisiin tiedeyhteisön käyttäjäkokemuksen 

määritelmiin yhdistettynä ISO-standardin määritelmään (International Organization for 

Standardization, ISO 9241-210:2010, 2009). Sekä Hassenzahlin oma malli että 

jälkimmäinen määritelmä ovat molemmat samoilla linjoilla siitä, että käyttäjäkokemus 

perustuu vertailuun tuotteen käytön ja henkilön omien aiempien kokemuksien välillä.  

3.1 Käyttäjäkokemuksen evaluointi yleisesti 

Ennen nimenomaan lapsien käyttäjäkokemuksen evaluointiin tarkoitettujen metodien 

esittelyä on hyvä tehdä lyhyt katsaus käyttäjäkokemuksen evaluointimetodeihin 

ylipäätänsä. Vuonna 2010 julkaistu Vermeerenin ja muiden tutkimus User Experience 

Evaluation Methods: Current state and Development Needs esittelee tutkimustuloksia sen 

hetkisistä löydetyistä evaluointimetodeista. Kolmivuotisessa tutkimuksessa on kerätty 

dataa ja analysoitu kaikkiaan 96 eri metodia ja sen tarkoitus on tehdä metodit paremmin 

tunnetuiksi ja helpommin saataviksi niin, että evaluointimetodin valitseminen tiettyyn 

käyttötarkoitukseen olisi helpompaa. Vermeeren ja muut (2010) huomauttavat, että 

monissa tilanteissa käytettävyyden evaluointi sekoitetaan virheellisesti 

käyttäjäkokemuksen evaluointiin. Kuten aikaisemmin Hassenzahl (2005), myös 

Vermeeren toteaa (2010), ettei, käyttäjäkokemuksesta toistaiseksi löydy systemaattista, 

aiheeseen laajaa ymmärrystä tarjoavaa tutkimusta.   

Ohjelmistosuunnittelun alkuvaiheessa tehtyjen käyttäjätestien tarkoituksena on löytää 

innovatiivisia ja halutulle ikäryhmälle sopivia suunnitteluratkaisuja. Sen sijaan 

ohjelmistotuotantoprosessin keski- tai myöhäisvaiheessa toteutettuja käyttäjätestejä 

yhdistää se, että ne ovat pikemminkin vertailua ja evaluointia: Ne auttavat tekemään 

ratkaisuja tuotteen designin valinnassa, arvioimaan onko määritetyt käyttäjävaatimukset 

saavutettu, havaitsemaan käytettävyysongelmia ja löytämään avainominaisuuksia 

käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. (International Organization for Standardization, 

ISO 9241-210:2010, 2009.) Vermeerenin ja muiden (2010) mukaan evaluoinnin ja 

suunnittelun välistä eroa on joissakin tilanteissa hankala määritellä. Tämän huomasin 

myös itse etsiessäni tutkielmaani lähteitä, sillä monet aiheeseen liittyvät artikkelit jouduin 

karsimaan, koska ne käsittelivät käyttäjäkokemuksen evaluoinnin sijaan 

käyttäjäkokemuksen suunnittelua lasten kanssa.  

Käyttäjäkokemus nähdään useimmiten evaluoitavissa olevaksi vasta käytön jälkeen, 

mutta Vermeeren ja kumppanit (2010) korostavat, että yhtälailla käyttäjäkokemusta tulisi 

evaluoida myös ennen objektin käyttöä sekä käytön aikana. Heidän tutkimuksessaan 

kokemuksen jakso on jaettu ajallisesti viiteen luokkaan: Ennen käyttöä, hetkellinen 

käyttö, yksittäinen episodi, tyypillinen testitapahtuma ja pitkäaikainen käyttö. 

Mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tehty käyttäjäkokemuksen arviointi sisältää omat 

haasteensa, mutta sen avulla voidaan välttää kalliiksi tulevat virheet. Kolmannes 

tutkimuksen evaluointimetodeista havaittiin soveltuviksi tuotannon varhaisiin vaiheisiin, 

mutta niiden yleinen heikkous on heikko luotettavuus. Noin 80 % tutkimuksessa 

käsitellyistä metodeista olivat sopivia tuotannon myöhäisiin vaiheisiin - kaikkiaan koko 

otannasta noin puolet oli soveltuvia pelkästään tuotannon myöhäisiin vaiheisiin. 

Vermeeren ja kumppanit (2010) huomauttavat myös, että metodit, joilla seurataan pitkän 

aikavälin – viikkojen, kuukausien tai vuosien - käyttäjäkokemusta eroavat merkittävästi 

hetkellistä käyttäjäkokemusta arvioivista menetelmistä.   

Kerättävä data voi olla määrällistä tai laadullista. Kolmasosa analysoitavista metodeista 

raportoitiin tutkimuksessa määrällistä dataa kerääväksi, toinen kolmannes laadullista 
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dataa kerääväksi ja viimeinen kolmannes näitä molempia kerääväksi. Yleinen olettamus 

on, että mitä enemmän dataa kerätään, sitä parempi. Kuitenkin mitä enemmän kerättyä 

dataa on, sitä enemmän vaaditaan myös suunnitteluun, toteutukseen ja analysointiin 

aikaa, resursseja ja taitoja. Suuresta määrästä dataa on myös haastavaa saada kasattua 

tiiviitä mallinnuksia ja lisäksi on suuri mahdollisuus, ettei kehittäjillä ole aikaa hyödyntää 

kaikkea tietoa toteutuksen parantamisessa. (Vermeeren ja muut, 2010.)  

Tutkimuksessa oli määritelty useita eri evaluoinnin käyttökohteita: web-palvelut, 

mobiiliohjelmistot, PC-ohjelmistot, laitteistot ja muut, esimerkiksi pelit. Yli kaksi 

kolmasosaa analysoitavista metodeista ei ollut riippuvaisia käyttökohteesta vaan ne oli 

raportoitu sopivaksi kolmelle tai useammalle käyttökohdetyypille. On myös huomioitava, 

että käyttäjäkokemus on riippuvainen käyttäjän sisäisestä tilasta, johon 

käyttöympäristöllä on merkittävä vaikutus. Todellisessa käyttöympäristössä toteutetut 

evaluoinnit tuottavat luotettavampaa dataa verrattuna laboratoriotutkimuksiin. Kuitenkin 

kentällä toteutettava arviointi on verrattain aikaa vievää ja liian hidasta varsinkin teollisen 

tuotannon etenemisnopeuteen. (Vermeeren ja muut, 2010.) 

3.2 Metodeja lasten käyttäjäkokemuksen evaluointiin 

On monia tekijöitä, jotka voivat tehdä evaluointiprosessista lasten kanssa 

monimutkaisempaa ja haastavampaa kuin aikuisten käyttäjien kanssa. Tämä tarkoittaa 

käytännössä sitä, että evaluointiprosessi pitää suunnitella huolellisemmin kun käyttäjät 

ovat lapsia. (McKnight & Read, 2011.) 

Yksi haasteista on löytää tarkoitukseen sopiva ryhmä lapsia – usein tutkimuksiin etsitään 

lapsista koostuva käyttäjäryhmä tutkijoiden omasta perhepiiristä tai toimimalla 

yhteistyössä koulun tai päiväkodin kanssa. Myös evaluointiprosessin mahduttaminen 

koulujen muutoinkin tiukkoihin aikatauluihin on haastavaa puhumattakaan siitä, että 

lasten keskittymiskyky on verrattain lyhyt. Tämä johtaa monesti siihen, että tutkimukset 

lasten kanssa ovat melko lyhyitä. Sekä lapsilla, että heidän opettajillaan täytyy olla 

motivaatiota osallistua evaluointiprosessiin. Lasten kohdalla tämä voidaan toteuttaa 

esimerkiksi sillä, että evaluoinnista tehdään hauskaa, kun taas opettajat usein haluavat, 

että evaluoinnilla on opetuksellista arvoa. Joskus nämä ovat ristiriidassa toistensa kanssa. 

(McKnight & Read, 2011.) 

Monet käytetyimmistä evaluointimetodeista eivät sellaisinaan sovellu tilanteisiin, joissa 

käyttäjäryhmänä on lapsia. Lapset esimerkiksi voivat ymmärtää kysymyksiä väärin ja 

heillä voi olla erilainen ymmärrys maailmasta. Ääneen ajattelu sen sijaan voi toimia 

vanhempien lasten kanssa, mutta nuorempien lasten kanssa se voi olla vaikeaa. 

Havainnointi on paljon käytetty menetelmä lasten kanssa, mutta se vaatii ammattitaitoisia 

tarkkailijoita ja sisältää aina riskin ennakkoasenteiden muovautumisesta 

käyttäjäryhmälle. Näiden vaikeuksien vuoksi lapsille on alettu kehittää omia 

evaluointimetodejaan. (McKnight & Read, 2011.)  

3.2.1 PLU-E – Ohjenuora oikeinlaisen metodin valintaan 

Vääränlainen evaluointimetodi voi johtaa heikkoihin tuloksiin, jotka eivät anna juurikaan 

hyödyllistä tietoa ja toteutetaan usein tuotannon loppuvaiheessa, jolloin parannusten 

tekeminen on liian myöhäistä. Yleinen harhaluulo on, että toiset evaluointimetodit ovat 

parempia kuin toiset, vaikka itseasiassa jokaisella metodilla on omat ominaisuutensa, 

joiden ansioista ne sopivat tiettyihin tilanteisiin paremmin kuin toisiin. 

Evaluointimetodeista on saatavilla paljon tietoa, mutta siitä, miten valita oikea metodi 

tiettyyn tilanteeseen tietoa löytyy verrattain vähän. (McKnight & Read, 2011.) 
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PLU-E-malli (Playing Learning and Using for Evaluation) on Loma McKnightin ja Janet 

Readin esittämä (2011) ehdotelma siitä, miten evaluointiprosessi pitäisi suunnitella ja 

toteuttaa. He korostavat, että PLU-E ei ole tarkoitettu antamaan suoraa vastausta siitä, 

mikä evaluointimetodi on tarkoitukseen paras, vaan se tarjoaa ohjenuoran evaluoinnin 

suunnitteluun myös sellaisille henkilöille, jotka eivät ole perehtyneet lapsille 

tarkoitettuihin evaluointimetodeihin. Malli ei toistaiseksi ole saanut suurta suosiota 

tiedeyhteisössä, mutta halusin tuoda sen työssäni esille, sillä se kuitenkin ottaa esiin 

monia evaluointimetodin valinnassa tärkeitä huomiota. 

Mallin lähtökohta on se, että lapset voidaan teknologiaan kohdistuvan suhteensa mukaan 

jakaa kolmeen ryhmään: Pelaajat, oppijat ja käyttäjät. Samoin myös vuorovaikutteinen 

teknologia voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: Viihdykkeelliset, opettavaiset ja 

mahdollistavat. Nämä asetetaan määrittelyn mukaan kolmiulotteiseen kaavioon. Lapsien 

suhde teknologiaan tai teknologian kategorisointi on harvoin niin yksiselitteistä, että ne 

edustaisivat puhtaasti yhtä tyyppiä – sen sijaan pisteet sijoittuvat usein jonnekin 

kolmiulotteisen kaavion sisään. Pisteiden välisen etäisyyden perusteella voidaan jossain 

määrin ennustaa ristiriitaa suunnittelijoiden käsityksen ja todellisen käyttäjäkokemuksen 

välillä. (McKnight & Read, 2011.) 

Yleensä arvioinnin lapsen suhteesta teknologiaan pystyy helpoiten tekemään joku lapsen 

käyttäytymisen tunteva aikuinen, lapsen vanhempi tai opettaja. Jos lapsi nähdään 

tilanteessa pelaajana, lapsi kokee tuotteen pelattavaksi eli tuotteen täytyy huvittaa tai 

viihdyttää lasta. Esimerkki tällaisesta tuotteesta voisi olla peli tai elektroninen lemmikki. 

Jos lapsi nähdään tilanteessa oppijana, tuote toimii koulun tai opettajan korvikkeena eli 

sen kuuluisi ohjeistaa, haastaa ja palkita lasta. Esimerkki tällaisesta tuotteesta voisi olla 

opetussivustot Internetissä tai koulutukselliset ohjelmat. Jos taas lapsi nähdään 

käyttäjänä, lapsi kokee tuotteen välineenä eli sen kuuluu mahdollistaa asioiden tekeminen 

helpommin. Esimerkki tällaisesta tuotteesta voisi olla piirtotyökalu tai kalenteri. 

(McKnight & Read, 2011.) 

Jotta tuote saadaan kategorisoitua kaaviota varten, tuotteen tavoitteista on oltava 

yhteisymmärrys sen tuottavassa projektitiimissä. Jos tuotteen on pääasiassa tarkoitus 

tukea viihteellisiä tavoitteita, voi olla parasta painottaa evaluoinnissa 

käyttäjäkokemuksen ja hauskuuden näkökulmaa. Jos tuotteen on tarkoitus tukea 

oppimusta, olisi parasta evaluoida sen pedagogista soveltuvuutta ja oppimistuloksia. Jos 

taas tuote pääasiassa mahdollistaa toimintoja, on syytä arvioida sitä käytettävyyden 

näkökulmasta. (McKnight & Read, 2011.) 

PLU-E-mallissa pisteiden sijoittumisen perusteella voidaan alkaa rajaamaan tilanteeseen 

sopivia metodeja. Koska tuote on usein sekoitus jopa kaikkia kolmea kategoriaa, 

evaluoijien on asetettava kullekin kategorialle painoarvo, minkä mukaan evaluointi 

räätälöidään tilanteeseen sopivaksi. (McKnight & Read, 2011.) 

PLU-E-malli sisältää myös vaiheittaisen ohjeistuksen työvaiheista, jotka tähtäävät 

evaluoinnin suunnitelmaan. McKnight ja Read haluavat julkaisullaan osoittaa, että 

evaluoinnista on mahdollista saada parhaimmat tulokset kun se katsotaan osaksi 

järjestelmää, joka niin ikään tarvitsee onnistuakseen huolellisen suunnittelun ennen 

toteutusta. 

3.2.2 Heuristinen evaluointi – Lapsi asiantuntijan roolissa 

Heuristista evaluointia käytetään perinteisesti käytettävyyden arviointiin, mutta koska 

arviot perustuvat asiantuntijan kokemukseen, se on sovellettavissa myös 
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käyttäjäkokemuksen arviointiin ja siitä syystä halusin ottaa menetelmän mukaan työhöni. 

Nielsenin heuristisen evaluoinnin perinteisessä mallissa (Nielsen, 1992) pieni ryhmä 

asiantuntija-arvioijia pyrkii itsenäisesti löytämään järjestelmästä käytettävyysongelmia 

noudattaen laadittuja käytettävyysperiaatteita. Tämän jälkeen arvioijien laatimat listat 

käytettävyysongelmista yhdistetään.  

Heuristisen evaluoinnin soveltuvuudesta lapsille löytyy tutkimus vuodelta 2013 (Salian, 

Sim & Read, 2013) ja seuraavana vuonna aiheesta julkaistiin jatkotutkimus (Salian & 

Sim, 2014), jossa esiteltiin uuden parannellun metodin soveltuvuutta lapsille. Lapset 

voidaan nähdä siinä mielessä asiantuntijoina, että he tuntevat parhaiten sen, miten lapsi 

näkee ja kokee maailman ja teknologian ympärillään (Iversen & Brodersen, 2007). Täten 

lapset nähdään myös merkittävässä roolissa kun suunnitellaan teknologiaa lapsille 

(Salian, Sim & Read, 2013). Sen sijaan se, ovatko lapset kykeneviä toimimaan 

heuristisessa evaluoinnissa asiantuntijoina, on nähty kyseenalaisena ja juuri se on 

tutkimuskysymys Salianin ja kumppaneiden tutkimuksissa.  

Vuoden 2013 tutkimuksessa heuristinen evaluointi on toteutettu yhdistäen metodiin myös 

kahden aikuisen tutkimushenkilön suorittamaa havainnointia. Lisäksi evaluointiin 

osallistui kolmas aikuinen tutkimushenkilö, joka toimi evaluoinnin koordinaattorina. 

Tutkimukseen osallistui käyttäjinä 14 lasta, jotka olivat iältään 10 - 14 -vuotiaita. 

Tutkimuksessa käyttäjät arvioivat JamMo-nimisen musiikintekopelin pelattavuutta, 

käyttäen peliä itsenäisesti, mutta kuitenkin ohjeistetusti kannettavilla tietokoneilla 

kouluympäristössä opettajan valvonnassa. Pelattavuuden arviointia varten 

tutkimusryhmä oli laatinut listan 12 heuristiikasta liittyen pelin käytettävyyteen, 

liikkuvuuteen ja pelaamiseen. (Salian, Sim & Read, 2013.) Mielestäni tässä tapauksessa 

heuristiikkojen suhteen on poikettu Nielsenin perinteisestä mallista laajentaen 

heuristiikkojen ulottuvuutta käytettävyyden ulkopuolelle. Voikin siis olla, että tässä 

tutkimuksessa on todellisuudessa evaluoitu käytettävyyden sijaan käyttäjäkokemusta, 

vaikkei tästä itse tutkimuksessa mainitakaan.   

Evaluoinnin ensimmäinen vaihe, jossa lapset suorittavat evaluointia pelaamisen aikana 

kestää noin 15 - 20 minuuttia. Evaluoinnin aluksi lapset saivat tiivistetyn ohjeistuksen 

siitä, mitä heuristisessa evaluoinnissa on tarkoitus tehdä. Ohjeistukset prosessin alussa ja 

aikana pyrittiin pitämään mahdollisimman lyhyinä, jotta lapset jaksaisivat keskittyä. 

Lapsille jaettiin alussa tarkoitusta varten tehtyjä lomakkeita, joille heidän oli tarkoitus 

listata havaitsemiaan käyttöongelmia pelaamisen aikana. Kyseiset ongelmat voivat olla 

sellaisia, joita lapset itse kokivat käytön aikana tai sellaisia, joita he uskoisivat muilla 

ikätovereillaan olevan pelaamisen kanssa. Näiden lomakkeiden lisäksi lapsille jaettiin 

myös kaksi muuta lomaketta: Lomake, jolla havaittu ongelma yhdistettiin johonkin 

heuristiikkaan ja lomake, jolla ongelmalle asetettiin vakavuusaste. Myös havainnointia 

suorittavilla aikuisilla henkilöillä oli omanlaisensa lomakkeet, joille he raportoivat 

huomaamiaan ongelmia. Tämän vaiheen aikana lapsille oli jatkuvasti tarjolla apua, mutta 

avustajat eivät saaneet auttaa lapsia löytämään ongelmia pelin käytössä. (Salian, Sim & 

Read, 2013) 

Evaluoinnin toinen vaihe oli vuorovaikutteinen keskustelu, jossa lasten oli tarkoituksena 

kertoa toisilleen listaamansa käyttöongelmat, jotta löydöksistä pystyttiin koostamaan 

yhtenäinen lista ja jotta samoja ongelmia ei esiintyisi yhdistetyssä listassa useaan kertaan. 

Koordinaattori ohjasi keskustelun etenemistä ja havainnoitsijat listasivat samalla 

keskustelun aikana huomaamiaan ongelmia. (Salian, Sim & Read, 2013) 

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että lapset pystyivät noudattamaan annettuja ohjeita ja 

löysivät heuristisen evaluoinnin kautta 27 käytettävyysongelmaa. Vaikka lapset löysivät 
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ongelmia, heillä oli vaikeuksia ymmärtää heuristiikkoja ja vakavuusasteita. Vain kolme 

löydetyistä ongelmista oli onnistuneesti yhdistetty johonkin heuristiikkaan. 

Evaluoinnissa havaittiin useaan kertaan (13 havaintoa) lapsilla ongelma ymmärtää 

numeraalista vakavuusasteikkoa nollasta neljään, vaikka numeroille oli annettu 

merkitykset esimerkiksi ”2 = Vain kosmeettinen ongelma”. Monilla lapsilla havaittiin (18 

havaintoa) vaikeuksia keskittyä evaluoinnin suorittamiseen. Evaluoinnin toinen vaihe, 

jossa koottiin yhdistetty lista löydetyistä ongelmista, havaittiin monelta osin 

ongelmalliseksi – lapsilla oli vaikeuksia toimia ryhmässä sekä yhdistää ongelmat. Myös 

useiden erilaisten lomakkeiden käyttö nähtiin lapsille haasteellisena. (Salian, Sim & 

Read, 2013) 

Näitä evaluointiprosessissa löydettyjä ongelmia pyrittiin korjaamaan vuoden 2014 

jatkotutkimuksessa sen lisäksi, että evaluointiprosessia pyrittiin yksinkertaistamaan. 

Heuristiikkojen määrää vähennettiin ja ne muutettiin lapsille helpommin lähestyttävään 

muotoon ”pelin säännöiksi”. Vakavuusasteikko muutettiin numeraalisesta visuaaliseksi, 

jossa lapsien piti valita, mikä hymynaamoista edustaa parhaiten ongelmaa. Lapsien ei 

myöskään tarvinnut uudistetussa metodissa käyttää kolmea erilaista lomaketta ongelmien 

listaukseen, heuristiikan valintaan ja vakavuusasteen antamiseen – kaikki tämä oli 

yhdistetty uudistetussa metodissa samaan lomakkeeseen. Interaktiivisuutta lisättiin 

evaluoinnin ensimmäiseen vaiheeseen ja etenkin evaluoinnin toiseen vaiheeseen, jossa 

lasten vuorovaikutteisessa keskustelussa nähtiin useita ongelmia. (Salian & Read, 2014.)   

Vaikka yksinkertaistus ja kielelliset muutokset paransivat evaluoinnin tuloksia 

huomattavasti, lasten heuristisessa evaluoinnissa on edelleen tunnistettavissa selkeitä 

kehitystarpeita. Vuoden 2014 jatkotutkimuksessa (Salian & Read, 2014) myönnetään 

myös tarve uusille jatkotutkimuksille, jotta heuristista evaluointia voitaisiin uskottavasti 

toteuttaa lasten kanssa. Heuristinen evaluointi on suosittu metodi käytettävyyden 

arviointiin sen ollessa ajallisesti ja rahallisesti kustannustehokas menetelmä (Nielsen, 

1992), mikä varmasti ajaa jatkotutkimuksia eteenpäin.       

3.2.3 Fun Toolkit – Työkalupakki erilaisia mittausvälineitä 

Fun Toolkit:ssä on kyse useista tutkimusmetodeista, jotka tässä tapauksessa tarkoittavat 

kyselylomakkeita, arviointiasteikkoja ja suunniteltuja haastatteluita. Tällaisia 

tutkimusmenetelmiä on jo pitkään käytetty keräämään yksilöiden mielipiteitä ja 

informaatiota esimerkiksi HCI-tutkimusalalla ja nykysin nämä metodit on todettu 

erityisen hyvin soveltuviksi käytettävyystutkimuksiin. (Read & MacFarlane, 2006.) 

Myös näiden metodien soveltuvuudesta lapsille löytyy ensimmäisiä tutkimuksia jo 1990-

luvulta (Bogdan & Biklen, 1998). 

Fun Toolkitin kolmannen ja viimeisimmän version käyttötapaa ja hyötyjä on esitelty 

Janet Readin vuoden 2008 julkaisussa. Ensimmäinen versio Fun Toolkitistä on julkaistu 

jo vuonna 2000 (Read & MacFarlane, 2000) ja metodin kehittämistä ja tutkimusta on sen 

jälkeen jatkaneet itse kirjoittajat sekä monet muut tiedeyhteisössä (Barendregt, Bekker, 

Bouwhuis & Baauw, 2006; Metaxas ja muut, 2005). Fun Toolkitin viimeisin versio 

koostuu kolmesta eri tutkimusmetodista: The Smileyometer, The Fun Sorter ja The Again 

Again Table. Alkuperäinen idea oli kerätä tietoa lasten kokemasta hauskuuden tunteesta 

teknologian käytön yhteydessä yhdistelemällä näitä kolmea tutkimusmetodia. 

Jatkotutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että metodia voi käyttää myös muun kuin 

pelkän hauskuuden mittaamiseen (Read, 2008).   

The Smileyometer on arviointiasteikko välillä 1-5, jossa arvoja edustavat visuaalisesti 

tuntemusta kuvaavat hymiöt sekä niiden sanalliset selitykset. Smileyometer on Fun 
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Toolkitin käytetyn metodi eikä se ole ainut laatuaan – vastaavanlaisia visuaalisia 

arviointiasteikkoja on ollut käytössä jo 80-luvulla. Metodi soveltuu käytettäväksi sekä 

ennen että jälkeen teknologian käytön. Mikäli sitä käytetään ennen kuin lapsi käyttää 

tutkimuksen kohteena olevaa teknologiaa, saadaan tietoa lapsen odotuksista kyseistä 

teknologiaa kohtaan. Jos The Smileyometeriä hyödynnetään vasta teknologian käytön 

jälkeen, saadaan tietoa koetuista tunteista ja hauskuudesta. The Smileyometerin 

vahvuudet ovat helppous ja nopeus, eikä se vaadi lapselta luku- tai kirjoitustaitoa. (Read, 

2008.) 

  

Kuva 2. Smileyometer arviointiasteikko (Read & MacFarlane, 2006, 83). 

The Fun Sorter metodi perustuu siihen, että lapsi kokeilee useaa eri teknologiaa ja asettaa 

ne paremmuusjärjestykseen jonkin näkökulman suhteen, esimerkiksi ”Mistä pidit 

eniten?” tai ”Mikä toimi parhaiten?”. Fun Toolkitin kolmesta tutkimusmetodista The Fun 

Sorter on osoittautunut lapsille kognitiivisesti haastavimmaksi. Metodi voidaan kuitenkin 

muotoilla sellaiseksi, ettei se vaadi lapselta kirjoitustaitoa ja on nopea ja hauska suorittaa. 

Lapselle helpommaksi se voidaan tehdä käyttämällä valmiita kuvakortteja, jotka esittävät 

tutkimuksen kohteena olevaa teknologiaa. Tuolloin lapsen ei tarvitse piirtää tai kirjoittaa 

itse, mutta tuolloin on myös varmistettava, että lapsi ymmärtää kuvien merkityksen. 

Usein tutkimuksen kohteina olevista teknologioista halutaan monenlaista tietoa, jolloin 

näkökulmia, siis taulukon rivejä, on useita. Rivit suositellaan esitettäväksi lapselle 

yksitellen, sillä etenkin nuorimmat lapset (alle 8-vuotiaat) hämmentyvät jos taulukossa 

on useita rivejä ja siksi asettavat usein taulukon jokaisen rivin samaan järjestykseen. 

(Read, 2008.) 

  

Kuva 3. The Fun Sorter –taulukko (Read & MacFarlane, 2006, 84). 

The Again Agian Table perustuu psykologiseen teoriaan siitä, että palaamme 

mielellämme suorittamaan aktiviteettiä, josta olemme pitäneet. Taulukon riveillä on 

esitetty erilaisia teknologioita, joita lapsi on kokeillut. Taulukon sarakkeilla lapselle on 

esitetty vastausvaihtoehdot ”Kyllä”, ”Ehkä” ja ”Ei”. Lapsen tarvitsee vain valita sopiva 

vastausvaihtoehto jokaisen teknologian kohdalla. Metodi soveltuukin hyvin myös 

nuorimmille lapsille. Sen vahvuudet ovat helppous ja nopeus, eikä se vaadi kirjoitustaitoa 

ja lapsen tarvitsee ymmärtää vain kysymys ”Käyttäisitkö tätä uudelleen?”. (Read, 2008.)  
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Kuva 4. The Again Again Table –taulukko (Read, 2008, 123). 

Fun Toolkittiin ja vastaavanlaisten lasten kokemusta mittaavien tutkimusmenetelmien 

käyttöön liittyen Read ja MacFarlane (2006, 86 - 87) ovat koonneet yhdeksän ohjenuoraa: 

1. Pidä tutkimus lyhyenä 

2. Testaa sopiva kielen käyttö etukäteen 

3. Mahdollista apu lukutaidottomille ja niille lapsille, joilla lukutaito on heikko 

4. Rajoita kirjoittamista 

5. Käytä tarkoitukseen sopivia välineitä ja metodeja 

6. Tee tutkimuksesta hauskaa 

7. Varaudu yllätyksiin 

8. Älä suhtaudu liian vakavasti 

9. Ole mukava 

Read ja MacFarlane toteavat, että onnistuneiden tutkimuksien suunnittelu vaatii 

kokemusta ja harjoitusta, mutta näiden ohjeiden avulla voidaan välttää useimmiten 

tehtyjä virheitä ja haitallisia vaikutuksia.  

3.2.4 Experience It, Draw It, Rate It – Tiedon keräämistä piirroksista 

Experience It, Draw It, Rate It on näkökulma lasten teknologian käyttöön liittyvien 

kokemuksien keräämiseen (Xu, Read, Sim & McManus, 2009), jonka pohjana on vuoden 

2008 Tangible Magic -käsitteen ympärille muodostunut tutkimus (Xu, Read & Sheehan, 

2008). Tangible Magicillä tarkoitetaan erityisominaisuuksia, joita käsin kosketeltavat 

käyttöliittymät, esimerkiksi Nintendo Wii -pelikonsoli, tuovat vuorovaikutukseen ja 

käyttäjäkokemukseen. Experience It, Draw It, Rate It -tutkimuksessa tarkoituksena on 

kuitenkin arvioida piirustusten käyttöä lasten käyttäjäkokemuksen evaluoinnissa, eikä sen 

käyttö rajoitu pelkästään käsin kosketeltavien käyttöliittymien arviointiin. Tutkimuksen 

toinen päätavoite on selvittää, voidaanko piirustusten sisältämä tieto jäsentää 

määrälliseksi tiedoksi helposti ja luotettavasti. (Xu, Read, Sim & McManus, 2009.) 

Experience It, Rate It, Draw It -tutkimus toteutettiin 8 - 9 -vuotiaiden koululaisten kanssa. 

Lapsia oli 27 ja he jaettiin tutkimuksen alussa pareihin tai pieniin ryhmiin. Lapset saivat 

testata neljää erilaista peliä, joista kolmella oli käsin kosketeltava käyttöliittymä ja yksi 

oli perinteisellä graafisella käyttöliittymällä varustettu peli. Piirtämistä lasten 

kokemuksien kuvaamiseen on tutkittu myös aikaisemmin (Piaget, 1970; Sheenhan, 2003; 

Denham, 1993). Evaluointivälineenä lasten kanssa se on erityisen hyvä työkalu, sillä se 

on:  

 Hauska ja puoleensa vetävä universaali aktiviteetti 
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 Nopea ja tehokas tapa saada suuria määriä täsmällistä tietoa ilman kokemusta tai 

harjoittelua 

 Helposti suoritettavissa myös lapsille, joilla on puutteellinen kirjoitustaito tai 

jotka ovat epävarmoja itsensä ilmaisemiseen suullisesti 

Piirtämisellä voidaan esittää myös asioita, joita ei ole niin helppoa ilmaista sanoin. (Xu, 

Read, Sim & McManus, 2009.)   

Tutkimuksessa pari tai pieni ryhmä lapsia sai kokeilla kutakin peliä yhdessä ja aina 

pelaamisen jälkeen lapset piirsivät, millaista pelaaminen oli ollut. Tässä vaiheessa lapset 

saivat vapaasti keskustella keskenään. Osa piirroksista oli tarkempia ja osa epäselvempiä, 

mutta kaikki lapset pystyivät suoriutumaan piirtämisestä. (Xu, Read, Sim & McManus, 

2009.) 

Piirustusten tulkinnan suoritti nelihenkinen ryhmä koodaajia, joista kaksi oli ollut mukana 

seuraamassa lasten pelaamista ja piirtämistä ja kahdella oli kokemusta käsin 

kosketeltavien käyttöliittymien tekemisestä ja testaamisesta. Ensin ryhmä keskusteli siitä, 

mitä piirustuksista voidaan odottaa löytyvän, jonka pohjalta koottiin lista tutkittavista 

elementeistä – tässä tutkimuksessa ne olivat hauskuus, tarkoituksenmukaisuus ja 

Tangible Magic. Elementeille suunniteltiin myös arviointiasteikko, jonka mukaan niitä 

arvioitaisiin. Jokainen koodaajaryhmän jäsen antoi kaikille 27 piirustukselle arvot sen 

mukaan, missä määrin kukin piirustus sisälsi määrättyjä elementtejä. Lopulliset arvot 

muodostuivat koodaajien asettamien arvojen keskiarvoista. Tulosten luotettavuutta 

pystyttiin arvioimaan arvojen hajonnan perusteella. (Xu, Read, Sim & McManus, 2009.) 

Tuloksista voitiin nähdä, että piirroksissa hauskuus oli helposti havaittavissa eikä sen 

osalta tuloksissa ollut juurikaan hajontaa, joten hauskuutta pystytään täten arvioimaan 

luotettavasti. Tarkoituksenmukaisuus ja Tangible Magic sen sijaan eivät olleet 

yksiselitteisesti tulkittavissa, mikä näkyi arvojen välillä olevasta hienoisesta hajonnasta – 

tulokset kuitenkin myös näiden elementtien kohdalla olivat melko luotettavia. (Xu, Read, 

Sim & McManus, 2009.)  

3.2.5 Laddering – Tikapuiden muodostus haastatteluista 

Laddering-termin juuret yltävät 60-luvulle, mutta laajemmin metodi löi läpi 80-luvulla, 

jolloin Gutman esitti Laddering-metodin pohjana olevan Means-end -teorian (Gutman, 

1982). Teorian mukaan ihmiset valitsevat tietyn tuotteen, koska se sisältää ominaisuuksia, 

jotka mahdollistavat henkilön tavoittelemien seurauksien toteutumisen ja tyydyttää 

henkilön arvoja. Ominaisuuksien, seurauksien ja arvojen muodostama ketju tai niin 

sanotusti tikapuut on keskeinen myös Laddering-metodissa. Metodi tunnetaan syvällisenä 

haastattelutekniikkana laadulliseen tutkimukseen, mutta laadullisen haastatteluprosessin 

lisäksi metodi sisältää myös täsmällisen menetelmän määrälliseen data-analyysiin. 

(Zaman & Abeele, 2010.)  

Zaman ja Abeele ottivat vuoden 2010 tutkimukseensa mukaan 2 - 7 -vuotiaita lapsia, sillä 

sen hetkinen kirjallisuus antoi ymmärtää, että kyseisen ikäryhmän lapsille on tuossa 

vaiheessa kehittynyt kognitiivinen kyky suoriutua Laddering-haastatteluista. 

Tutkimuksessa kuitenkin selviää, että vain 5-vuotiaat tai vanhemmat lapset pystyvät 

haastatteluissa tuottamaan merkityksellisiä tikapuita ominaisuuksineen, seurauksineen ja 

arvoineen. Alle 5-vuotiaat lapset eivät pysty hahmottamaan vielä hyvin abstrakteja 

käsitteitä, joten he eivät ymmärrä tietyistä ominaisuuksista johtuvia seurauksia eivätkä 

osaa kuvailla niitä. (Zaman & Abeele, 2010.) 
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Laddering soveltuu käytettäväksi ohjelmistotuotantoprosessin keski- tai myöhäis-

vaiheessa, jolloin tyypillisesti jotain testattavaa materiaalia, piirroksia, malleja, 

skenaarioita tai prototyyppejä, on saatavilla vertailua varten. Zamanin ja Abeelen 

tutkimuksessa (2010) on esitetty Laddering-metodilla toteutettu evaluointiprosessi, jossa 

käyttäjät valitsevat kolmesta prototyypistä itselleen mieluisimman. Tutkimuksessa 

prototyypit ovat erilaisia pehmoleluhahmoja, jotka toimivat peliohjaimina 3D-peliä 

varten. Tutkimuksen alussa lapsi astuu huoneeseen, jossa hän saa kokeilla peliä kaikilla 

kolmella ohjaimella. Pelaamisen jälkeen lasta pyydettiin valitsemaan mieluisin 

peliohjain. Varsinainen tikapuiden muodostus alkoi valintaa seuraavista kysymyksistä 

kuten ”Miksi valitsit juuri tämän hahmon?”, ”Miksi juuri se ominaisuus on sinulle 

tärkeä?” ja ”Mitä merkitys sillä on sinulle?”. Haastattelussa lapsi voi valita suosikikseen 

esimerkiksi linnun ja kysyttäessä perustella valintaa sillä, että lintu osaa lentää. 

Lentäminen voi olla lapselle tärkeää, koska silloin hahmo on nopea ja näin pelin voi 

voittaa helpommin. Tässä haastattelussa muodostuisi tikapuut, jossa lintu on mieltymys, 

lentäminen on ominaisuus, nopeus on seuraus ja voittaminen on arvo, jonka lapsi haluaa 

tyydyttää. (Zaman & Abeele, 2010.) 

Kaksi tutkijaa muodostivat nauhoitetuista haastatteluista itsenäisten läpikäyntien 

perusteella listat elementeistä, joiden yhteneväisyys tarkastettiin ja muodostettiin 

yhtenäinen lista ominaisuuksista, seurauksista ja arvoista. Näistä muodostui tikapuita 

peliohjaimien ja arvojen välille. Merkityksellisiä nämä ovat siksi, että suunnittelijat 

haluavat tietää millaisiin arvoihin lapset yhdistävät kunkin prototyypin ja millaisten 

syiden perusteella. Tämä ohjaa suunnittelijoita tekemään ratkaisuja paremman 

käyttäjäkokemuksen eteen. (Zaman & Abeele, 2010.)  

Metodissa sovellettiin myös Corsaron reagoivaa strategiaa (1985), jonka mukaan aikuisen 

on hyvä käyttäytyä niin vähän aikuismaisesti kuin mahdollista kohtaamisissa lasten 

kanssa: Tehokas tapa saada avoin keskustelukontakti lapsen kanssa on ensin 

osallistumalla lapsen suorittamaan aktiviteettiin ja odottaa, että lapsi itse ensin ottaa 

kontaktia. 

3.2.6 MemoLine – Pitkän aikavälin käyttäjäkokemuksen evaluointi 

Kuten aiemmin esitetyt evaluointimetodit, evaluointimetodit on yleensä suunniteltu 

hetkellisen käyttäjäkokemuksen arviointiin ensimmäisen käyttökerran yhteydessä 

(Vissers, De Bot & Zaman, 2013). Kuitenkin, jotta voidaan arvioida luotettavasti tuotteen 

käytöstä syntyvää käyttäjäkokemusta, tarvitaan tietoa pitkäaikaisesta käytöstä (Kujala, 

Roto, Väänänen-Vainio-Mattila, Karapanos & Sinnelä, 2011). Vaikka selkeä tarve 

pitkäaikaisen käyttäjäkokemuksen evaluoinnille tiedostetaan, tutkimusta tällä alueella on 

ollut verrattain vähän (Vermeeren ja muut, 2010). 

MemoLine perustuu UX Curve -metodiin, joka tukee käyttäjiä raportoimaan, miksi 

heidän käyttäjäkokemuksensa on muuttunut tietyn tuotteen suhteen tietyn ajan sisällä. 

MemoLine on lapsiystävällisempi versio kyseisestä metodista. UX Curve -metodissa 

pohjana on koordinaatisto, jossa X-akseli kuvaa ajan kulumista ja Y-akseli kokemuksen 

negatiivisuuden ja positiivisuuden asteikkoa. Käyttäjä muistelee hetkiä, jolloin on 

aloittanut tuotteen käytön ja hetkiä, jolloin käytön kokemus on merkittävästi muuttunut 

evaluointipäivään asti. Nämä hetket piirretään pisteiksi koordinaatistoon ja yhdistetään 

diagrammiksi – UX Curveksi. (Vissers, De Bot & Zaman, 2013.)  

MemoLine sisältää kolme muutosta UX Curve:en nähden.  
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 Evaluointimetodista on tehty lapsiystävällisempi poistamalla Y-akseli, sillä 

lapsille voi olla haasteellista ymmärtää negatiivinen asteikko. Koordinaatiston 

sijaan MemoLine:ssä hyödynnetään vaakatasoista palkkia, jota lapsi itse saa 

värittää. Positiiviset ja negatiiviset kokemukset esitetään uudistetussa metodissa 

vihreällä ja punaisella sekä ajat, jolloin käytössä on ollut katkoja harmaalla värillä. 

 Ennen varsinaisen evaluoinnin aloittamista tutkija kysyy lapselta merkittäviä 

hetkiä, kuten syntymäpäiviä tai loman alku- tai loppupäiviä, joiden mukaan palkki 

jaetaan pienempiin lapselle itselleen merkittäviin ajanjaksoihin. Myös kuukaudet 

on merkitty palkkiin, helpottamaan tuotteen käytön muistelua.  

 Monet olemassa olevat evaluointimetodit soveltuvat huonosti pelien evaluointiin. 

Neljä käyttäjäkokemuksen elementtiä on usein yhdistetty onnistuneeseen ja 

nautittavaan pelikokemukseen: Käytettävyys, haasteellisuus, pelaamisen määrä ja 

yleinen vaikutus. Täten MemoLine:ssä näistä jokaisella on oma väritettävä 

palkkinsa. (Vissers, De Bot & Zaman, 2013.) 

Tutkimuksessa vuonna 2013 metodin toimintaa on testattu kuuden 9 - 11 -vuotiaan lapsen 

kanssa. Lapset saivat lyhyen ohjeistuksen jälkeen värittää palkkeja itsenäisesti, mutta 

saivat tarvittaessa myös lisää ohjeistusta. Kaikki lapset suoriutuivat palkkien 

värittämisestä. Palkeista saatavat tiedot käyttäjäkokemuksista pystyttiin joltain osin myös 

todistamaan johdonmukaisiksi vertaamalla neljää palkkia, jotka jokainen lapsi oli 

käyttönsä perusteella värittänyt. Jos harmaat käyttökatkoista kertovat alueet olivat 

palkeissa samoissa kohdissa, pystyttiin jossain määrin todistamaan, että lapsi oli 

suoriutunut evaluoinnista onnistuneesti.  (Vissers, De Bot & Zaman, 2013.)      

MemoLine on Vissersin ja kumppaneiden julkaisun julkaisuvaiheessa vuonna 2013 ollut 

vielä alkuvaiheessa ja metodin luotettavuutta on siksi arvioitava kriittisesti. 

Tutkimuksessa käyttäjinä on ollut kuusi 9 - 11 -vuotiasta lasta. Otanta ei ole niin suuri, 

että tutkimuksesta saataisi koko ikäryhmää edustavia tuloksia. Tutkijat toteavat itsekin, 

että MemoLine kaipaa vielä kehitystä ja evaluointia erilaisten käyttäjäryhmien kanssa. 

Muun muassa ikäryhmien laajentaminen on tulevissa tutkimuksissa mielestäni tärkeää, 

jotta lupaavalta vaikuttavaa evaluointimetodia voitaisiin hyödyntää mahdollisimman 

laajalti. 

3.2.7 Verbaalisia, visuaalisia ja Likert-tyyppisiä evaluointimetodeja 

Yllä esitetyistä evaluointimetodeista erityisesti Laddering-metodi hyödyntää datan 

verbalisointia. Verbaaliset menetelmät täydentävät hyvin muita menetelmiä, esimerkiksi 

havainnointia, sillä ne kertovat jotain mitä havainnoinnin kautta ei saada selville: 

esimerkiksi käyttäjän ajatuksista, motiiveista ja käyttäjän kohtaamista ongelmista (Baauw 

& Markopoulos, 2004). Monissa yllä esitetyissä evaluointimetodeissa käytetään käytön 

aikaista keskustelua täydentämään ja tarkentamaan suoritettua evaluointia.  

Think-Aloud ja Post-Task Interview ovat verbaalisia evaluointimetodeja, joiden 

soveltuvuutta on tutkittu myös lapsille. Think-Aloud–metodia hyödynnetään 

evaluointiprosessissa käytön aikana, jolloin käyttäjä kertoo ajatuksensa käytön aikana 

ääneen. Tilanne tallennetaan videolle ja saatu materiaali analysoidaan myöhemmin. 

Lapselle Think-Aloud voi asettaa kognitiivisen haasteen, sillä lapsen täytyy 

samanaikaisesti pystyä käyttämään tuotetta ja kertomaan ajatuksensa. Myös yksin 

puhuminen voi olla lapselle outo ja epämukava tilanne. Post-Task Interview -metodi 

perustuu käytön jälkeiseen haastatteluun – aikaa ei mene tallenteiden analysointiin, mutta 

käytön muistelu voi asettaa käyttäjälle haasteita, vaikka haastattelu tapahtuisi heti käytön 

jälkeen. Molemmissa metodeissa on siis omat hyvät ja huonot puolensa. Niiden on todettu 

soveltuvan ainakin 8 - 14 -vuotiaille lapsille. (Baauw & Markopoulos, 2004.)  
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Yllä esitetyistä evaluointimetodeista visuaalisuutta hyödyntää erityisesti Smileyometer ja 

Experience It, Draw It, Rate It sekä jossain määrin myös The Fun Sorter, The Again 

Agian Table ja MemoLine. Näiden lisäksi yksi visuaalinen metodi on vuonna 2010 

esitelty (Kano, Horton & Read, 2010) Thumbs-Up Scale, mitta-asteikko, jolla lapsi arvioi 

omia kykyjään. Tutkimuksessa kerrotaan, että lapsilla voi olla hyvinkin vaihteleva määrä 

teknologian käyttökokemusta takanaan, mikä vaikuttaa lapsen asenteisiin omasta 

teknologiaosaamisesta ja täten käyttötilanteessa syntyvään käyttäjäkokemukseen. 

Thumbs-Up Scale on viisiasteinen mitta-asteikko, jossa kutakin astetta kuvaa sanallinen 

selitys sekä sitä kuvaava yksi tai useampi käsimerkki joko peukalo ylös- tai alaspäin. 

Tällaiset mitta-asteikot ovat niin sanottuja Likert-asteikkoja, jossa lapsi valitsee 

vastausvaihtoehdoista yhden. On yleistä, että kun on kyse lapsille suunnatusta 

evaluointimetodista, Likert-asteikoissa hyödynnetään numeroiden tai sanojen tilalla 

kuvallisia merkintöjä, mikä parantaa ymmärtävyyttä eikä käyttäjältä täten vaadita 

lukutaitoa (Read, 2008). Aikaisemmin esitetty Smileyometer-metodi ja jossain määrin 

myös The Again Again Table ovat myös vastaavanlaisia visuaalisuutta hyödyntäviä 

Likert-asteikkoja. Tällaisia asteikkoja on käytetty lasten kanssa aikaisemmin myös muilla 

aloilla, esimerkiksi leikkauksen jälkeisen kivun voimakkuuden ilmaisemiseen jo 80-

luvulla (Wong & Baker, 1988). Likert-asteikko todistetusti toimii lasten kanssa myös 

ilman visuaalista tukea. Tämä nähtiin Kanon, Hortonin ja Readin tutkimuksessa (2010), 

jossa 7 - 10 -vuotiaat lapset vastasivat onnistuneesti Frequency of Use Scale -asteikolla 

teknologian käyttönsä toistuvuutta koskeviin kysymyksiin. Kyseisessä asteikossa 

vastausvaihtoehdot olivat sanallisia: ”En ikinä”, ”Kerran viikossa”, ”Muutaman kerran 

viikossa” ja ”Joka päivä”. 



20 

4. Pohdinta 

Pyrin valitsemaan kandidaatintyöhöni evaluointimetodeja, jotka olisivat sekä suosittuja, 

että eroaisivat myös mahdollisimman paljon toisistaan. Suosituilla alun perin tarkoitin 

tässä tilanteessa sitä, että metodit olisivat yleisesti käytössä todellisissa 

käyttötarkoituksissaan tuotekehityksen piirissä. Tuotekehityksessä käytettävistä 

metodeista en kuitenkaan löytänyt juurikaan näyttöä ja päädyin määrittelemään suositut 

metodit sellaisiksi, jotka olisivat keränneet paljon huomiota tiedeyhteisössä. Tähän pidin 

hyvänä mittarina artikkelien saamien viittausten määrää. Sillä, että valitsin työhöni 

mahdollisimman suosittuja ja erilaisia metodeja pyrin varmistamaan sen, että esittelemäni 

metodit antaisivat mahdollisimman realistisen ja laajan kuvan siitä, millaisia metodeja 

lasten käyttäjäkokemuksen evaluointiin tällä hetkellä löytyy.  

Laatiessani esittelyitä valitsemistani metodeista sain huomata, että evaluointimetodeista 

löytyy paljon yksityiskohtaistakin tietoa. Tutkimusraportit sisälsivät useimmiten tietoa 

yhdestä tutkimuskerrasta, jolloin metodia on käytetty määrätyn lapsiryhmän kanssa. 

Harva raportti sen sijaan esitteli tutkimustuloksia toistetuista tutkimuksista, joissa 

testattaisiin metodin toimivuutta ja tuloksien luotettavuutta sekä toistojen välissä 

tehtäisiin metodiin parannuksia. Lapsille sovelletusta heuristisesta evaluoinnista ja Fun 

Toolkit:stä oli julkaistu myös jatkotutkimuksia, joissa metodeja oli kehitelty eteenpäin 

ensimmäisen tutkimuskerran jälkeen.  

Kuten McKnight ja Read tutkimuksessaan (2011) mainitsivat, usein ajatellaan 

virheellisesti, että erilaiset evaluointimetodit olisivat yksinkertaisesti listattavissa 

paremmuuden mukaan järjestykseen. Erilaiset käyttötarkoitukset ja -tilanteet kuitenkin 

vaativat erilaisia metodeja ja näin ollen voidaan sanoa, että jokaisella metodilla on eri 

tilanteissa omat hyvät ja huonot puolensa. Taulukossa 1. olen eritellyt joitakin 

esittelemieni metodien piirteitä. 

Taulukko 1. Lasten kanssa käytettävien käyttäjäkokemuksen evaluointimetodien 

piirteitä. 

 Käyttäjien 

ikä 

tutkimuk-

sessa 

Evaluoinnin 

ajankohta  

Evaluoinnilla 

kerättävä data 

Vaatii 

käyttäjältä 

kirjoitus-

taitoa 

Tutkimuksen tulokset ja 

tulosten luotettavuus 

Heuristinen 

evaluointi 

(sovellettu 

lapsille) 

10 - 14  Heti 

käyttötilanteen 

jälkeen 

Laadullista ja 

määrällistä 

Kyllä Myös parannellussa 

versiossa havaittiin selkeitä 

kehitystarpeita ja ongelmia. 

Heuristisella evaluoinnilla 

kerättävää dataa voidaan 

hyödyntää monin tavoin, 

mutta metodi ei ole vielä 

valmis käytettäväksi lasten 

kanssa. 

The Smileyometer 6 - 10 Ennen käyttöä 

ja / tai heti 

käytön jälkeen 

Määrällistä Ei Helppo ja nopea  
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The Fun Sorter 6 - 10 Heti 

käyttötilanteen 

jälkeen 

Määrällistä Kyllä / Ei Nopea ja melko helppo. 

Alle 8-vuotiaat käyttäjät 

tarvitsevat tukea, sillä 

tuotteiden järjestäminen 

paremmuusjärjestykseen on 

kognitiivisesti haasteellista 

nuorimmille lapsille.  

The Again Agian 

Table 

6 - 10 Heti 

käyttötilanteen 

jälkeen 

Määrällistä Ei Helppo ja nopea, soveltuu 

hyvin myös nuorimmille 

lapsille (6-8 -vuotiaille). 

Experience It, 

Draw It, Rate It 

8 - 9 Heti 

käyttötilanteen 

jälkeen 

Laadullista ja 

määrällistä 

Ei Hauskuuden tulkinnan 

tulokset luotettavimmat, 

myös tarkoituksen-

mukaisuuden ja Tangible 

Magic:in tulkinnan tulokset 

melko luotettavia.  

Laddering 2 – 7 Heti 

käyttötilanteen 

jälkeen 

Laadullista ja 

määrällistä 

Ei Tuloksista huomattiin, ettei 

menetelmä sovellu alle 5-

vuotiaille lapsille. 

Laddering -metodilla 

kerättävää dataa voidaan 

hyödyntää hyvin 

tuotekehityksessä.  

MemoLine 9 - 11 Pitkäaikaisen 

käytön jälkeen 

Määrällistä Ei Tulokset pystyttiin 

todistamaan jossain määrin 

luotettaviksi, mutta 

tutkimuksen käyttäjäryhmä 

koostui kuudesta lapsesta, 

eikä tuloksia voida täten 

pitää merkitsevinä.  

 

Taulukkoon olen koonnut evaluointimetodin tutkimuksessa olleiden käyttäjien iän, 

evaluoinnille soveltuvan ajankohdan tuotteen käyttöön nähden, metodilla kerättävän 

datan tyypin, sen tarvitseeko käyttäjien olla kirjoitustaitoisia sekä lyhyen yhteenvedon 

tutkimuksen tuloksista ja tulosten luotettavuudesta. Alun perin taulukossa oli tarkoitus 

olla mukana myös se asettaako metodi rajoituksia sovellusalueille eli soveltuuko metodi 

kaikenlaisten käyttökohteiden kuten web-palvelujen, mobiiliohjelmistojen, PC-

ohjelmistojen, laitteistojen ja pelien evaluointiin. Sain kuitenkin metodien esittelyä 

laatiessani huomata, ettei ainoassakaan käsittelemässäni julkaisussa kerrottu metodin 

sovellusaluerajoituksista. Metodeissa ei myöskään omasta mielestäni ollut piirteitä, jotka 

rajoittaisivat niiden käyttöä eri käyttökohteissa. Tämä myötäili hyvin sitä, mitä 

Vermeeren ja muut olivat vuoden 2010 tutkimuksessaan kertoneet käyttäjäkokemuksen 

evaluointimetodeista: kaksi kolmasosaa metodeista ei ole riippuvaisia käyttökohteesta.  

Käyttäjien ikä tutkimuksessa -sarake esittää, minkä ikäisiä lapsia on ollut mukana 

käyttäjinä esittelemieni metodeihin liittyvissä tutkimuksissa. Tämä ei siis kerro sitä, mille 

ikäryhmille kyseinen metodi soveltuu parhaiten, vaan ainoastaan minkä ikäisiä lapsia 

tutkimuksiin on otettu mukaan. Olen sarakkeessa Tutkimuksen tulokset ja tuloksien 

luotettavuus nostanut esiin tutkimuksessa havaittuja mahdollisia ongelmia eri-ikäisten 

lasten kanssa. Taulukon ikäryhmien alarajan keskiarvo on 6,71 vuotta ja yläraja 10,14 

vuotta. Read ja Bekker selvittivät julkaisussaan The Nature of Child Computer Interaction 
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(2011) sen hetkistä lapsen ja tietokoneen vuorovaikutuksen tutkimuksen tilaa ja kertoivat, 

että suurin osa tutkimuksista näyttää kohdistuvan 5 - 11 -vuotiaisiin lapsiin. Vaikka 

otokseni on pieni, seitsemän metodia, käyttäjien keskiarvoinen ikäjakauma vastaa melko 

hyvin Readin ja Bekkerin vastaavaa tulosta. Child computer interaction -yhteisössä 

lapsina pidetään 3 - 16 -vuotiaita, mutta siitä huolimatta alle 5-vuotiaat ja teini-ikäiset 

näyttävät jäävän valtaosan tutkimuksista ulkopuolelle. Huomasin etsiessäni työhöni 

lähteitä, että teini-ikäisiä käsitellään monissa tutkimuksissa omana ikäryhmänään, mikä 

on fyysiseen ja mentaaliseen kehitykseen nojaten mielestäni perusteltua. Niin ikään alle 

5-vuotiaat lapset ovat mentaalisen kehityksen perusteella hyvin erilainen ryhmä kuin 5 - 

11 -vuotiaat lapset. Tämän lisäksi nuorempien lapsien elämäntilanne on myös 

vanhempiin lapsiin verrattuna erilainen, kun perusopetus ei ole vielä alkanut ja siksi alle 

5-vuotiaita voi olla hyvä tutkia omana ikäryhmänään. Näyttää siltä, että on hyvin yleistä 

aloittaa tutkimukset ryhmällä, jossa ikäjakauma on kapea, 1 - 2 vuotta. Myöhemmin 

jatkotutkimuksissa ikäjakaumaa mahdollisesti laajennetaan saatujen tulosten perusteella.  

Sarakkeessa Evaluoinnin ajankohta olen esittänyt missä vaiheessa tuotteen käyttöön 

nähden evaluointimetodi soveltuu käytettäväksi. Yleisemmin evaluointimetodit ovat 

tarkoitettu käytettäväksi heti tuotteen käytön jälkeen. Esittelemieni metodien joukosta 

viisi seitsemästä metodista soveltuu käytettäväksi heti tuotteen käytön jälkeen, yksi 

metodi sekä välittömästi ennen tai jälkeen käytön sekä yksi metodi pitkäaikaisen 

käyttöjakson jälkeen.  Evaluoinnissa on yleensä lähtökohtana jo olemassa oleva tuote tai 

ainakin sen prototyyppi. Sen vuoksi mielestäni on kyseenalaista onko kyseessä 

käyttäjäkokemuksen evaluointi vai suunnittelu jos käyttäjäkokemusta tutkitaan ennen 

tuotteen käyttöä. The Smileyometer on esitelty soveltuvaksi sekä ennen että jälkeen 

tuotteen käytön, mutta mielestäni tässäkään tapauksessa ei ole enää kysymys 

evaluoinnista jos kyseistä metodia sovelletaan ennen tuotteen käyttöä. Tällöin käyttäjä 

voi arvioida vain mielikuvaa, mikä tuotteesta tulee ja näin ollen liikutaan jo hyvin lähellä 

suunnittelumetodien kenttää. Mielestäni tärkeää olisi tutkia lisää sitä, mitkä 

evaluointimetodit soveltuvat parhaiten käytettäväksi mahdollisimman varhaisessa 

vaiheessa tuotantoprosessissa, esimerkiksi hyvin varhaisten prototyyppien kanssa. Tämä 

mahdollistaisi käyttäjäkokemukseen liittyvien suunnitteluratkaisujen ja parannusten 

tekemisen mahdollisimman aikaisin tuotannon aikana. Mielenkiintoista tietoa olisi myös 

se, mitkä metodit soveltuvat käytettäväksi tuotteen käytön aikana. Tuotteen käytön 

jälkeen kerätty data käyttäjäkokemuksesta on mielestäni luonteeltaan erilaista kuin 

käytön aikana kerätty data, esimerkiksi ääneen ajattelu käytön aikana voi antaa erilaisia 

tuloksia kuin haastattelu käytön jälkeen. 

Evaluoinnilla kerättävä data -sarakkeessa olen esittänyt minkä tyyppistä dataa 

esittelemilläni evaluointimetodeilla kerätään, määrällistä, laadullista vai molempia. Tämä 

on tärkeää sen vuoksi, että erityyppistä dataa voidaan hyödyntää eritavoin. Kaikki 

esittelemäni metodit soveltuvat jollain tasolla määrällisen datan keräämiseen, mutta 

kolme seitsemästä metodista kerää myös laadullista dataa. Niissä metodeissa, joissa 

kerättään molempien tyyppistä dataa, kerätään ensin laadullista dataa, josta jalostetaan 

erilaisin keinoin määrällistä. Laadullinen data voi tarjota määrällistä dataa paremmin 

aineksia käyttäjän ymmärtämiseen. Sen sijaan määrällinen data on tilastoitavissa sekä sen 

johdonmukaisuus ja luotettavuus on helpommin todistettavissa. Tilanteeseen sopivan 

metodin valintaan vaikuttaa siis se, mihin tutkimukseen tuloksia halutaan käyttää. 

Vermeeren ja muut esittivät vuoden 2010 julkaisussaan tilastollista tietoa 

käyttäjäkokemuksen evaluointimetodeista. Sen mukaan 1/3 evaluointimetodeista kerää 

laadullista dataa, 1/3 määrällistä dataa ja 1/3 niitä molempia. Kandidaatintyöni luvut eivät 

vastaa näitä lukuja, mutta mielestäni se voi olla hyvin selitettävissä sillä, että työssäni on 

kyse nimenomaan lasten käyttäjäkokemuksen evaluoinnista. Lasten kanssa laadullisen 

datan kerääminen voi olla haasteellista ja datan johdonmukaisuus voi olla kyseenalaista 
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johtuen lasten mentaalisista kyvyistä, jotka eivät ole vielä täysin kehittyneet. Lisäksi käyn 

työssäni läpi vain pienen määrän erilaisia evaluointimetodeja, mikä voi vaikuttaa 

tilastollisiin eroihin. 

Vaatii käyttäjältä kirjoitustaitoa -sarake kertoo tarvitseeko evaluointimetodin käyttäjien 

osata kirjoittaa, mikä on oleellinen tieto valitessa tutkimuksiin käyttäjäryhmää. The Fun 

Sorter -metodi vaatii normaalisti kirjoitustaitoa lasten täyttäessä taulukkoon 

kokeilemansa tuotteet paremmuusjärjestykseen, mutta metodissa taulukon täyttäminen 

voidaan suorittaa myös tulostettujen kuvien avulla. Lukutaidon tarpeellisuutta en 

taulukkoon ottanut mukaan, sillä monen metodin tapauksessa puutteellisen lukutaidon 

vaikutukset olivat korjattavissa avustajan ohjeistuksilla.  

Tutkimuksen tulokset ja tulosten luotettavuus -sarakkeessa esitin lyhyesti julkaisuissa 

esiin tulleita tärkeimpiä huomioita esittelemistäni metodeista ja niiden tuottamista 

tuloksista.  Pääasiassa sarake antaa tiivistyksen siitä, antaako metodi luotettavia tuloksia 

vai vaatiiko metodi vielä kehittelyä jollain saralla.   

Lasten käyttäjäkokemuksen evaluointi on tutkimusala, jolla on omat kannattajansa, mutta 

lasten kokemusten kerääminen on saanut myös kritiikkiä osakseen. Oma 

kannattajaryhmänsä on myös fysiologisilla menetelmillä kuten esimerkiksi sykkeen tai 

hikoilun mittaaminen. Kuitenkin jos tutkijat haluavat tietää mitä lapset ajattelevat 

tuotteista helpot ja hauskat työkalut ovat arvokkaita. Toisaalta evaluointimetodit ovat 

usein kiistanalaisia, sillä esimerkiksi haastatteluissa kysymykset voidaan muotoilla 

positiivis- tai negatiivissävytteiseksi, mikä voi vaikuttaa vastaajan asenteisiin, 

esimerkiksi: ”Kuinka hauskaa se oli?” tai ”Kuinka tylsää se oli?”. Kysymyksien sävyn 

vaikutuksia täytyy tutkia enemmän. Tutkimusta on tehty jo aikuisten vastaajien 

kyselytutkimusten kohdalla, mutta lisätietoa tarvitaan myös vaikutuksista lapsiin. (Read, 

2008.)  
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5. Yhteenveto 

Kandidaatintyöni tutkimuskysymyksenä on esitellä käyttäjäkokemuksen evaluointia 

lasten kanssa. Tavoitteenani on tiivistää yhteen aiheesta tähän mennessä julkaistu tieto ja 

esitellä erilaisia käyttäjäkokemuksen evaluointimetodeja ja arvioida näitä kriittisesti. 

Olen työssäni esitellyt aiheen lähtökohdat eli millä tavalla erityinen käyttäjäryhmä lapset 

on, mitä käyttäjäkokemuksella nykytietämyksen mukaan tarkoitetaan ja mitä asioita 

käyttäjäkokemuksen evaluoinnissa on otettava huomioon. Nämä lähtökohdat 

muodostavat työssäni mielestäni hyvän lähtökohdan erilaisten lapsille tarkoitettujen 

käyttäjäkokemuksen evaluointimetodien tarkasteluun.  

Erilaiset lapsille tarkoitetut evaluointimetodit olen esittänyt tiivistetysti taulukossa 1, 

jonka pohjalta olen pohtinut löydöksiäni. Oletukseni alun perin oli, että löydökseni 

noudattaisivat pitkälti samaa linjaa, mitä esittelin käyttäjäkokemuksen evaluoinnista 

yleisesti luvussa 3.1. Poikkeuksena esiin kuitenkin nousi kerättävän datan tyyppi, joka 

näyttäisi lasten käyttäjäkokemuksen evaluoinnin yhteydessä olevan huomattavasti 

enemmän määrällistä kuin laadullista. Tähän en löytänyt perusteluita käyttämistäni 

lähteistä, mutta asia oli mielestäni johdonmukaisesti perusteltavissa.  

Paras ja miltei kaikkiin tilanteisiin soveltuva ohjenuora lasten käyttäjäkokemuksen 

evaluointiin löytyi Readin ja MacFarlanen vuoden 2006 julkaisusta: 

1. Pidä tutkimus lyhyenä 

2. Testaa sopiva kielen käyttö etukäteen 

3. Mahdollista apu lukutaidottomille ja niille lapsille, joilla lukutaito on heikko 

4. Rajoita kirjoittamista 

5. Käytä tarkoitukseen sopivia välineitä ja metodeja 

6. Tee tutkimuksesta hauskaa 

7. Varaudu yllätyksiin 

8. Älä suhtaudu liian vakavasti 

9. Ole mukava 

Kyseinen ohjenuora tiivistää hyvin yhteen lasten kanssa tutkimuksien tekemisessä 

huomioon otettavat asiat. Ohjenuoran viidenteen vaiheeseen ohjeita tarjoaa McKnightin 

ja Readin PLU-E -malli (2011), joka voi tarjota apua oikeanlaisen metodin valintaan. 

Kandidaatintyöni tarjoaa hyvän tietopaketin esimerkiksi ohjelmistojen ja teknologisten 

tuotteiden kehitystyön parissa työskenteleville henkilöille, jotka suunnittelevat 

käyttäjäkokemuksen evaluoinnin suorittamista lapsiryhmän kanssa eivätkä ole 

perehtyneet aiheeseen aiemmin. Työni tarjoaa tiivistettyä tietoa siitä, millaisia 

teknologian käyttäjiä lapset ovat, miten he eroavat evaluointitilanteessa aikuisista 

käyttäjistä ja mitä evaluoinnin toteutuksessa on otettava huomioon kun käyttäjäryhmänä 

on lapsia, jotta saadaan hyviä tuloksia ja toimitaan eettisesti. Työni antaa ohjeita myös 

oikeanlaisen metodin valintaan ja evaluoinnin suunnitteluun, jotka ovat huolellisesti 

tehtyinä ratkaisevia tekijöitä evaluoinnin onnistumisessa. Hyvin toteutettu käyttäjä-

kokemuksen evaluointi voi tarjota tuotekehitystyöhön arvokasta tietoa siitä, mitä 

todelliset käyttäjät pitävät tuotteesta. Näin mahdollisia parannuksia on mahdollista tehdä 

jo ennen tuotteen lanseerausta, mikä pienentää tuotteen valmistuskustannuksia ja parantaa 

tuotteen mahdollisuuksia menestyä. 

Tutkijoille tiedeyhteisössä kandidaatintyöni tarjoaa tiivistettyä tietoa käyttäjä-

kokemuksen evaluoinnista lasten kanssa. Aihepiirissä on monin paikoin ongelmakohtia, 
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jotka tarvitsevat jatkotutkimusta kehittyäkseen, mikä on varsin ymmärrettävää kun 

tutkimusalue on melko uusi. Monet evaluointimetodit ovat vielä hyvin varhaisella 

kehitysasteella ja myös uusia metodeja tarvitaan jatkossa lisää teknologian käytön 

muuttuessa muun muassa käsin kosketeltavien käyttöliittymien ja esineiden internetin 

myötä. Myös nykyiset ohjeet oikeanlaisen evaluointimetodin valintaan tarvitsevat tästä 

syystä päivitystä. 

Se kuinka lasten kanssa suoritetaan evaluointia eettisesti, on mielestäni otettu aiemmissa 

tutkimuksissa hyvin huomioon. Se, että evaluointimetodi muovataan lapsille mieluisaksi, 

hauskaksi, sopivan yksinkertaiseksi ja mahdollisimman lyhyeksi mielenkiinnon 

ylläpitämiseksi ajaa myös kehittäjien etuja, sillä näin metodi tuottaa paremmin todellista 

käyttöä vastaavia tuloksia. 
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