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Tiivistelmä 

Tämä kandidaatin tutkielma kertoo kosketukseen perustuvista syöttölaitteista ja niiden 

käytettävyydestä. Tutkielma koostuu ensin kosketukseen perustuvista laitteista, sen 

jälkeen käytettävyydestä yleisesti ja viimeisenä pohditaan edellä mainittujen laitteiden 

käytettävyyttä ja sen ongelmia. Tutkielmassa pohditaan muun muassa kosketusnäyttöjen 

eri teknologioita, käytettävyyden määrittelyä sekä mitä pitää ottaa huomioon 

kosketuskäyttöliittymiä suunnitellessa. 

Syy aiheelle on erityisesti älypuhelimien ja tablet-tietokoneiden myötä noussut 

kosketusnäyttöjen suuri yleisyys. On mielenkiintoista syventää omaa tietämystään varsin 

arkipäiväisestä asiasta. Tutkimusmetodina toimii kirjallisuuskatsaus, eli tutustutaan 

olemassa olevaan tutkimukseen ja pohditaan sen pohjalta aihetta. 
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1. Johdanto 

Kosketus teknologiassa on varsin arkipäiväinen asia nykypäivänä. Erityisesti 

älypuhelimet ja erilaiset palvelupisteet ovat hyödyntäneet kosketusnäyttöjä viimeisen 

vuosikymmenen aikana. (Ulrich, Boring, & Lew, 2015.) Yksi syy laitteiden 

yleistymiselle on laitteiden kompaktius, sillä usein laite itsessään on sekä syöttö- että 

tulostelaite. Tällä tarkoitetaan laitteen olevan yhtä aikaa kykenevä ottamaan vastaan 

käyttäjän syötteet sekä näyttämään käyttäjälle niistä seuraavat toiminnot. (Greenstein, 

1997.) 

Kosketukseen perustuvien syöttölaitteiden lisäksi tämän tutkielman on tarkoitus tuoda 

ilmi mitä käytettävyyden suunnittelussa näillä laitteilla tulee ottaa huomioon sekä niiden 

rajoituksia. Tutkimusmuotona tälle tutkielmalle toimii kirjallisuuskatsaus, eli tutkitaan 

olemassa olevaa tutkimusta sekä kirjallisuutta ja hyödynnetään niistä saatavaa tietoa.  

Kosketuskäyttöliittymien yleistyessä on jouduttu pohtimaan käytettävyyden seikkoja. 

Käyttöliittymät ovat kehittyneet aikoinaan komentorivipohjaisista graafisiksi 

käyttöliittymiksi (Graphical User Interfaces, GUI), joiden yleisesti ajatellaan sisältävän 

ikkunoita, ikoneita, valikkoja sekä osoittimen (Windows, Icons, Menus and Pointers, 

WIMP). Erityisesti kosketusnäytöt jatkavat tätä kehitystä, mutta tuovat mukanaan omat 

käytettävyyshaasteensa. Tavoitteena on tehdä laitteista mahdollisimman luonnollisia, 

sillä kyse on suoran kontaktin laitteista ilman muita välikappaleita. (Wigdor & Wixon, 

2011.) 

Laitteita on kosketusnäytön lisäksi muitakin. Lähes kaikissa kannettavissa tietokoneissa 

on kosketuslevy mikä toimii osoittimena perinteisen hiiren sijasta (Ulrich et al., 2015). 

Osoitinkynät eli stylukset toimivat ikään kuin jatkeena kosketusnäytöille. Niillä voidaan 

työskennellä paremmin paljon tarkkuutta vaativissa tehtävissä. (Greenstein, 1997.) 

Kosketusnäyttöjä, -levyjä sekä stylus-kyniä käsitellään tämän tutkielman ensimmäisessä 

pääkappaleessa. Siinä esitellään niiden tarkemmat tekniset speksit sekä niiden edut ja 

haitat. 

Laitteiden jälkeen siirrytään yleisesti käytettävyyteen. Kosketuksessa tulee ottaa 

huomioon erityisesti palaute käyttäjälle syötteen onnistumisesta. Verrattuna fyysisiin 

näppäimiin kosketusnäyttöpohjaisissa näppäimissä tulee luoda erikseen palaute 

käyttäjälle. Tämä voidaan luoda esimerkiksi äänipalautteilla tai laitteen värähtelyllä. (Lee 

& Zhai, 2009.) Usein käytettävyysongelmia tuo myös käytettävissä oleva tila näytöllä 

sekä sormien peittävyys käytön aikana (Greenstein, 1997). 

Käytettävyyden yhteydessä käsitellään edellä mainittujen palautejärjestelmien lisäksi 

kosketuskäyttöliittymissä huomioon otettavia seikkoja sekä pintojen materiaaleja ja 

muotoilua. Usein tutkitaan pelkkää laitteen palautetta käyttäjälle, mutta on 

mielenkiintoista myös tutkia kuinka käytettävyyden suunnitteluun vaikuttavat sormien 

rajoitukset, laitteen pitkän aikavälin käyttö sekä erilaiset materiaalit kosketuspinnoissa. 

Lisäksi tutkitaan joitakin uusia näkökulmia kosketuksessa, esimerkiksi näyttöjä jotka 

voivat tunnistaa usean eri voimakkuuden painalluksen. Esimerkkinä tästä on Applen 

vuoden 2015 puhelin iPhone 6s, minkä näyttö tunnistaa tavallisen painalluksen lisäksi 

kaksi eri voimakkuustason painallusta. Tutkielman lopuksi esitellään pohdintaa ja näistä 

tulevia johtopäätöksiä. 
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2. Kosketukseen perustuvat syöttölaitteet 

Tämä kappale käsittelee tutkimuskysymystä kosketukseen perustuvista syöttölaitteista. 

Niin sanotulla post-PC-aikakaudella eli tavanomaisen pöytätietokoneen jälkeisellä 

aikakaudella nämä koneet ovat menettäneet asemaansa kosketusnäyttöjen- ja levyjen 

myötä. Perinteisen hiiren suosio on vähentynyt suuresti näiden laitteiden myötä. (Brasel 

& Gips, 2014.) Erityisesti kosketusnäytöt ovat nostaneet suosiotaan viimeisen 

vuosikymmenen aikana, pääasiallisesti älypuhelinten ja erilaisten palveluautomaattien 

myötä. Kosketusnäyttöjä löytyy usein esimerkiksi lentokentiltä, pankkiautomaateilta sekä 

itsepalvelupisteiltä. (Ulrich et al., 2015.) 

Miksi perinteinen hiiri osoittimena on vähentänyt suosiotaan ja mikä on saanut 

kosketukseen perustuvan osoittamisen nostamaan suosiotaan? Yhtenä syynä voidaan 

pitää kosketuksen suoruutta ja vapautta; käyttäjä on suoraan yhteydessä laitteeseen ilman 

välikappaleita. Kun laitteen ottaa käyttöön, sen käyttö luonnistuu useimmiten heti ilman 

pitkää harjoittelua. Kosketusperusteiset laitteet toimivat ikään kuin jatkeena keholle ja 

tuntuvat luonnollisilta. (Wigdor & Wixon, 2011.) 

Kosketusperusteisten syöttölaitteiden myötä on syntynyt jatkoa graafiselle 

käyttöliittymälle. Tätä uutta suuntausta kutsutaan nimellä luonnolliset käyttöliittymät 

(Natural User Interfaces, NUI) ja niiden tarkoitus on tutkia miten ja mitä tietotekniikasta 

voi tehdä helpompaa luonnollisin keinoin. Luonnollisten käyttöliittymien 

päätarkoituksena ei ole itse käyttöliittymä, vaan miten saada käyttäjälle tuntumaan 

laitteen käyttö ja tuntuma luonnolliselta heti alusta lähtien. (Wigdor & Wixon, 2011.) 

Kosketukseen perustuvat syöttölaitteet ovat hyviä osoittamiseen, valintojen tekemiseen 

sekä graafisen tiedon syöttämiseen. Laitteita on laaja kirjo ja jokaisella on omat etunsa 

sekä heikkoutensa. Esimerkiksi kosketusnäytöissä on etuna niiden kompaktius, suora 

syöttötapa sekä sujuvan laitteen käytön vaatima harjoittelun vähyys. Heikkoutena voi 

mainita näkyvyyden eston sormien peittäessä laitteen näytön sitä käytettäessä. 

(Greenstein, 1997.) 

Kosketukseen perustuvia syöttölaitteita on paljon, mutta yleisimpiä ovat kosketusnäytöt, 

-levyt sekä osoitinkynät eli stylukset. Seuraavissa kappaleissa esitellään nämä kolme 

laiteluokkaa, mitä näillä syöttötavoilla saadaan aikaiseksi ja tarkemmin mitkä ovat niiden 

edut ja haitat. 

2.1 Kosketusnäytöt 

Kosketusnäytöillä tarkoitetaan näyttölaitetta, mikä saa syötesignaalin kosketuksesta 

näyttöön. Kosketusnäyttö on yleensä laitteen pääelementti, eikä siinä yleensä ole erikseen 

muita syöttölaitteita kuten fyysistä hiirtä tai näppäimistöä. Laitteet ovat tästä johtuen 

samaan aikaan sekä syöttö- että tulostelaitteita. Näyttöjä on ominaisuuksiltaan useita 

erilaisia, sillä niissä käytetään eri teknologioita sekä materiaaleja kosketuksen 

tunnistamiseen. (Greenstein, 1997.) 

Kosketusnäytöt ovat saaneet suosiota älypuhelimissa, näyttöön perustuvissa tablet-

tietokoneissa sekä erilaisissa palvelupisteissä. Suora käytettävyys ilman ylimääräisiä 

fyysisiä välikappaleita sekä kompaktius ovat tehneet niistä suosittuja erityisesti 

palvelupisteiden osalta. (Benko, Wilson & Baudisch, 2006.) 
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Älypuhelimissa kosketusnäytöt yleistyivät vuonna 2007, kun Apple, LG, HTC ja monet 

muut puhelinvalmistajat toivat kosketusnäytöllä varustettuja puhelimia runsaasti 

markkinoille (Lee & Zhai, 2009). Nousu on ollut huimaa siitä lähtien ja nykypäivänä 

perinteiset pelkillä fyysisillä näppäimistöllä varustetut puhelimet ovat suhteellisen 

harvinaisia. Vuonna 2010 Apple toi myös markkinoille iPadin, tablet-tietokoneen missä 

9,7 tuuman näyttö toimii koko laitteen ytimenä. Applen suuri visio on korvata tämän 

tyyppisillä tablet-tietokoneilla perinteiset pöytätietokoneet, mutta vielä ainakaan vuonna 

2016 nämä laitteet eivät ole kyenneet tekemään sitä. Älypuhelimissa sen sijaan 

kosketusnäytöt näyttävät tulleen jäädäkseen. 

Applen vuoden 2016 MacBook Pro –kannettavien tietokoneiden mallisto tarjoaa 

mielenkiintoista näkökulmaa kosketusnäyttöjen hyödyntämiseen muuallakin kuin 

älypuhelimissa sekä tablet-tietokoneissa. Kuva 1 esittelee perinteisen funktionäppäinrivin 

korvanneen Touch Bar -näytön, mikä näyttää päänäytön kontekstin perusteella saatavilla 

olevia toimintoja. Esimerkiksi käytettäessä tekstinkäsittelyohjelmaa Touch Bar voi 

näyttää fontin muokkausvälineitä, kuten kokoa ja lihavointia. Applen kehittäjäohjeet 

toteavat Touch Barin teknisesti kyllä olevan näyttö, mutta sitä tulisi kohdella ainoastaan 

syöttölaitteena. Käytännössä siis tietokoneessa on kosketusnäyttö mikä toimii ainoastaan 

apuna suuremmalle näytölle, ei pääasiallisena syöttö/tulostelähteenä kuten 

kosketusnäytöissä on yleensä totuttu. (Apple, 2016.) 

 

Kuva 1. Touch Bar (Apple, 2016) 

Kosketusnäyttöjen kaksi yleistä teknologiaa ovat kapasitiiviset ja resistiiviset näytöt. 

Niiden erot ovat suuria ja muodostavat käytettävyydenkin kannalta erilaisia ongelmia. 

Kapasitiivisessa kosketusnäytössä yksi näytön kerroksista, yleensä lasinen, on 

päällystetty sähköä johtavalla kalvolla. Koska ihminen johtaa sähköä, sormen 

koskettaessa näytön ylintä kerrosta alempiin kerroksiin menee sähkösignaali joka 

tulkitaan syötesignaaliksi. (Greenstein, 1997.) 

Resistiivinen kosketusnäyttö pitää sisällään kaksi näyttökerrosta joista toinen on sähköä 

johtava ja toinen ei. Näiden kahden kerroksen välissä on pieni rako. Kun painaa nämä 

kaksi kerrosta yhteen, kerrokset rekisteröivät kosketuksen. Näytön käyttö perustuu siis 

paineeseen joka syntyy päällimmäistä kerrosta painaessa, ei kehon sähkön johtavuuteen. 

(Greenstein, 1997.) Kuvat 2 ja 3 esittelevät hyvin tämän kapasitiivisen sekä resistiivisen 

kosketusnäytön pääasiallisen eron, näytön vaatiman painetason. 

Merkittäviä eroja löytyy näiden kahden teknologian käytettävyydestä. Kapasitiivista 

näyttöä ei voi yleensä käyttää esimerkiksi hanskojen kanssa, vaan tarvitaan joko 
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ihokontakti tai sähköä johtava stylus-kynä. Resistiivistä kosketusnäyttöä voi käyttää 

melkeinpä miten vain, kunhan paine saadaan luotua kalvojen välille. (Greenstein, 1997.) 

Esimerkiksi resistiiviset näytöt ovat helpompia käyttää kynsillä, sillä niillä on helpompi 

luoda painetta kuin sormenpäillä kun taas kapasitiiviset näytöt eivät reagoi ollenkaan 

kynsiin (Zhai & Lee, 2009). 

 

Kuvat 2 & 3. Kapasitiivinen (capacitive) sekä resistiivinen (resistive) kosketusnäyttöteknologia 
(Baanto, 2015) 

iPhonen julkistuksen yhteydessä nousi lehdistöltä ja teknologian asiantuntijoilta 

huolestuneisuutta kapasitiivisista näytöistä. Pohdittiin muun muassa miten kapasitiivinen 

kosketusnäyttö hoitaisi käyttäjälle palautteen onnistuneesta kosketuksesta. Resistiivinen 

näyttö antaa osittain palautetta paineen avulla, kun taas kapasitiivisessa näytössä ei ole 

itsessään mitään palautejärjestelmää. Palaute tuli hoitaa näytön ulkopuolisin keinoin, 

kuten esimerkiksi äänin tai värinäpalautteella. (Zhai & Lee, 2009.) 

Näytöissä on kosketustekniikan lisäksi muitakin eroja. Vielä noin kymmenen vuotta 

sitten kosketusnäytöt kykenivät teknologisten rajoitteiden vuoksi tunnistamaan vain 

yhden kosketuskontaktin kerrallaan (Benko et al., 2006). Nykyään kuitenkin tuetaan 

laajasti monikosketuksellista eli multi-touch –käyttöliittymää. Tällä tarkoitetaan 

useamman kosketuskontaktin yhtäaikaista tukemista, mikä mahdollistaa erilaisten 

eleiden luonnin kosketuspohjaisessa käyttöliittymässä (Wigdor & Wixon, 2011). 

Kuva 4 esittelee yleisimpiä kosketusnäytön toimintoja, mukaan lukien multi-touch –

eleitä. Yleisimpiä esimerkkejä multi-touch –eleistä on zoomaus, missä kahta sormea 

nipistetään näytöllä. Kosketusnäytöt tukevat nykyään raudaltaan huomattavan paljon 

yhtäaikaisia kosketuksia, mutta usein niitä rajoitetaan ohjelmiston puolelta. Usein rajoitus 

on kaksi yhtäaikaista kosketusta, kuten esimerkiksi Windows 7:n sekä iPhonen eleiden 

rajapinnassa. (Wigdor & Wixon, 2011.) 

Multi-touch –eleet kosketusnäytöillä pyritään luomaan niin sanotulla suoralla käsittelyllä 

(direct manipulation, DM) (Ingram, Wang & Ribarsky, 2012). Tällä tarkoitetaan kohteen 

esittämistä samoin kuin miten se oikeassa maailmassa käyttäytyisi (Tweedie, 1997). 

Useimmat kosketusnäytöille tavalliset eleet kuten koon säätö, liikuttaminen sekä edellä 

mainittu zoomaus hyödyntävät suoraa käsittelyä (Ingram et al., 2012). 
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Kuva 4. Yleisimpiä kosketuseleitä (Kim & Myung, 2016) 

Kuten aiemmin on jo tullut ilmi, kosketusnäytöillä on useita hyviä puolia. Ne ovat usein 

vähän tilaa vieviä, sillä ne eivät tarvitse erillisiä osoitinlaitteita lisäkseen (Ulrich et al., 

2015). Kosketus katsotaan luonnolliseksi eleeksi osoittaa asioita, joten kosketusnäytöillä 

on matala oppimiskäyrä (Greenstein, 1997). Kosketuspohjaiset muuttuvat interaktiiviset 

painikkeet on helppo näyttää tai piilottaa sen mukaan mitä ohjelmistolla halutaan tehdä, 

asia mikä on hankala ja miltei mahdoton toteuttaa tavanomaisilla näytöillä ja fyysisillä 

näppäimillä (Zhai & Lee, 2009). 

Kosketusnäytöt eivät kuitenkaan sovellu kaikkiin tilanteisiin. Esimerkiksi likaisissa 

työolosuhteissa tai olosuhteissa missä paljain käsin työskentely on mahdotonta, 

kosketusnäytöt voivat olla ongelmallisia. Näyttöjen pinnat voivat materiaalista riippuen 

joko naarmuuntua tai rikkoontua helposti. (Greenstein, 1997.) 

Kosketusnäytön teknologiasta riippuen käyttäjäpalaute voi muodostua ongelmaksi. 

Näytöt itsessään harvemmin antavat palautetta onnistuneesta toiminnosta (Zhai & Lee, 

2009). Lisäksi kosketuspohjaisia käyttöliittymiä suunnitellessa tulisi ottaa huomioon 

sormien fyysinen koko. Jos kosketettavat elementit ovat liian pieniä, niihin on todella 

hankala osua sormenpäillä. Kosketuksessa näyttö peittyy suoran kontaktin vuoksi, ja täten 

on hankala nähdä mitä näytöllä tapahtuu. (Wigdor & Wixon, 2011.) 

2.2 Kosketuslevyt 

Kosketuslevyillä tarkoitetaan tasaista alustaa, minkä pinnalla sormen tai stylus-kynän 

liike liikuttaa osoitinta tulostelaitteella. Kosketusnäyttöjen tapaan kosketuslevyjä on sekä 

kapasitiivisia että resistiivisiä. Suurin ero kosketusnäyttöön kosketuslevyissä on sen 

epäsuoruus; laite ei ole yhtä aikaa syöttö- sekä tulostelaite. Kosketuslevy voidaan siis 

ikään kuin kuvitella kosketusnäytöksi ilman näyttöominaisuutta. (Greenstein, 1997.) 
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Kosketuslevyjä kohtaa useimmiten kannettavissa tietokoneissa (Ulrich et al., 2015). 

Syynä tälle on niiden kompaktius. Kannettavissa tietokoneissa on tärkeää käyttää tila 

tehokkaasti, joten esimerkiksi perinteinen hiiri ei ole hyvä osoitinlaite sen fyysisen koon 

vuoksi. Aikoinaan kannettavissa tietokoneissa ennen kosketuslevyä oli käytössä 

esimerkiksi joystickeja osoitinlaitteena. Vuoden 1994 Applen PowerBook 500 –

kannettavan myötä kosketuslevy yleistyi ja nousi suosituimmaksi kannettavien 

osoitinlaitteeksi. (Akamatsu & MacKenzie, 2002.) 

Koska kosketuslevyssä ei ole näyttöä, sen pintamateriaalin ei tarvitse olla läpinäkyvää. 

Usein materiaalina käytetään metallia, lasia tai muovia. Levy koostuu useasta kerroksesta 

jotka yhdessä tunnistavat sormen tai styluksen tasolla ja siitä seuranneen liikkeen. Alun 

perin kosketuslevyt kykenivät kosketusnäyttöjen tapaan lähinnä vain osoittamiseen, 

mutta kosketusnäytöistä tutun multi-touch –teknologian myötä levyilläkin voidaan tehdä 

erilaisia eleitä. (Suresh, Kaber & Clamann, 2014.)  

Kosketuslevyjen ollessa irrallaan tulostelaitteesta täytyy ottaa huomioon syöte- sekä 

tulostelaitteen välinen kommunikointi (Greenstein, 1997). Kosketuslevyn ja 

tulostelaitteen (näytön) kokoero on yleensä suuri, joten on pitänyt kehittää tekniikka 

miten liikuttaa suurella näytöllä osoitinta pienen osoitinlaitteen rajoittuneella pinta-alalla 

(Akamatsu & MacKenzie, 2002). Tähän on kehitetty kaksi mallia: absoluuttinen 

osoitinkontrolli (absolute cursor control) sekä suhteutettu osoitinkontrolli (relative cursor 

control) (Greenstein, 1997). 

Absoluuttinen osoitinkontrolli perustuu kontaktin sijaintiin kosketuslevyllä. Kun sormen 

tai styluksen asettaa levylle, osoitin siirtyy tulostelaitteella suhteessa samaan paikkaan 

kuin missä kontakti on kosketuslevyllä. Esimerkiksi jos sormen asettaa levyllä 

vasempaan yläkulmaan, osoitin ilmestyy myös tulostelaitteella sinne. Absoluuttisella 

osoitinkontrollilla toimivan kosketuslevyn voi ikään kuin kuvitella miniatyyriversiona 

tulostelaitteesta, sillä osoitin siirtyy paikasta toiseen samassa suhteessa kontaktin 

sijainnin perusteella. (Greenstein, 1997.) 

Suhteutetussa osoitinkontrollissa asetettaessa kontakti osoitinlevylle osoitin ei siirry 

sijainnin perusteella. Sormea liikuttaessa ei oteta huomioon kontaktin fyysistä aloitus- tai 

lopetuspistettä, vaan kontaktin liike levyllä luo osoittimelle suhteessa suuremman 

liikkuvuuden tulostelaitteella. Tämän tekniikan avulla vältetään syöte/tulostelaitteen 

epäsuhtaisen kokosuhteen aiheuttamat ongelmat. Suhteutetussa osoitinkontrollissa täytyy 

ottaa myös huomioon kontaktin liikkumisnopeuden aiheuttamat muutokset osoittimessa. 

(Greenstein, 1997.) 

2.3 Osoitinkynät eli stylukset 

Kosketusnäyttöjen jatkeeksi ovat tulleet osoitinkynät eli stylukset. Styluksilla pyritään 

luomaan mahdollisimman monipuolinen kohteiden muokkaus yhdistämällä tarkka 

osoittaminen suoraan kohteen kosketukseen (Lee, Dietz, Leigh, Yerazunis & Hudson, 

2004). Yleisimmin stylukset ovat käytössä mobiililaitteissa sekä tableteissa (Hinckley, 

Pahud & Buxton, 2010). 

Monesti laite tukee ainoastaan toista suoraa syöttötapaa, joko sormea tai stylusta. Syynä 

tälle on kapasitiiviset kosketusnäytöt. Jos halutaan käyttää sekä sormia että stylusta 

tällaisella näytöllä, styluksen tulee olla sähköä johtava mitä ne harvemmin ovat. 

(Greenstein, 1997.) Nykyään kuitenkin esimerkiksi Samsungin Note-puhelimelle 

tarkoitetut stylukset sekä iPadille tarkoitettu Apple Pencil sopivat kapasitiivisille 

kosketusnäytöille. 
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Stylukset ovat viime vuosina menettäneet suosiotaan niiden käytettävyysongelmien takia 

jonka vuoksi tilalle on enimmäkseen tullut sormin käytettävät kosketusnäytöt. Aikoinaan 

stylukset olivat enemmän navigoinnin ja syötteiden syöttämiseen suunniteltu, mutta 

viime vuosina niiden käyttötarkoitus on siirtynyt enemmän piirtämiseen sekä käsin 

kirjoittamiseen. Stylus ei kuitenkaan ole menettänyt suosiotaan piirtopöytien osalta, 

ainoastaan suoraan kosketusnäytön kanssa käytettäessä. (Helps & Helps, 2016.) 

Styluksia on kahdenlaisia, aktiivisia sekä passiivisia. Aktiivisilla tarkoitetaan akulla ja 

omalla prosessorilla varustettuja malleja, ja niissä on yleensä painikkeita esimerkiksi 

toiminnon peruuttamiseen. Usein ne myös tunnistavat eri painetasoja esimerkiksi 

piirtäessä. Passiivisilla styluksilla tarkoitetaan kynää mikä ei sisällä elektroniikkaa, ja 

jossa on kärki jonka näyttö tunnistaa kosketukseksi. (Helps & Helps, 2016.) 

Styluksilla voidaan käyttää kosketusnäyttöjä huomattavasti tarkemmin sekä ne ovat 

parempia käsin kirjoittamiseen (Wigdor & Wixon, 2011). Styluksen kärki on 

huomattavasti pienempi kuin sormenpää, joten pienempiin kosketusnäytön kohteisiin 

osuminen on helpompaa ja tarkempaa (Greenstein, 1997). Tästä voi olla erityisesti hyötyä 

pienemmillä kosketusnäytöillä. Sormenpäät myös peittävät enemmän kosketettavaa 

pintaa, kun taas stylus peittää vain pienen osan näytöstä (Hinckley et al., 2010). Stylukset 

eivät yleensä ole kovin suuria, joten sen huonona puolena on helppo hukattavuus 

(Greenstein, 1997). 

Usein ongelmana styluksilla on latenssi eli viive, eli piirtäessä jälki ilmestyy näytölle 

jäljessä. Myöskin kynillä on haasteellista saada luotettava jatkuva syöttö aikaiseksi sillä 

näyttö ei välttämättä tunnista koko käytön ajan kynää. Piirtämisessä erityisen 

ongelmalliseksi muodostuu muun kämmenen lepääminen näytöllä stylusta käsiteltäessä. 

Tätä varten on pitänyt kehittää teknologia, mikä tunnistaa kämmenen näytöllä mutta ei 

ota siltä syötteitä vastaan. (Helps & Helps, 2016.) 
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3. Kosketukseen perustuvien syöttölaitteiden 
käytettävyys 

Tutkielma etenee seuraavaksi kosketuslaitteista niiden käytettävyyteen. Ensin käsitellään 

yleisesti käytettävyyttä eli mitä se tarkoittaa ja miksi se on tärkeä asia suunnittelussa ja 

muissa järjestelmän vaiheissa. Kosketusperusteisten syöttölaitteiden käytettävyydessä on 

monta mielenkiintoista ja usein erikoista näkökulmaa. On tutkittu esimerkiksi miten 

sormien ominaisuudet vaikuttavat käytettävyyssuunnitteluun, tai miten kosketuspintojen 

kuluminen näkyy pitkäaikaisessa käytössä. 

3.1 Käytettävyys käsitteenä 

Käytettävyyden mittaamiseen ei ole olemassa yhtä kaiken kattavaa mallia, vaan erilaisia 

mittaavia malleja ja standardeja on kehitetty useita. Marghescun (2009) tutkimuksessa 

tutkitaan viittä eri käytettävyysstandardia, joista voidaan valita tilanteen mukaan 

käytettävyyden tutkimiseen sopivimmat. Standardeilla on lähinnä kattavuuseroja ja ne 

usein painottavat tiettyä käytettävyyden osa-aluetta. Näitä osa-alueita ovat muun muassa 

käytettävyys järjestelmän elinkaaressa, laatutekijät, sidosryhmät sekä prosessit. 

(Marghescu, 2009.) 

Standardi jota käytämme käytettävyyden määritelmänä on ISO 9241-210-standardi. Tätä 

voidaan perustella kyseisen standardin keskittymisellä käytettävyyden elinkaareen, mikä 

on yksi näkökulma käytettävyysstandardeissa (Marghescu, 2009). Standardin mukaan 

käytettävyydellä tarkoitetaan järjestelmän, tuotteen tai palvelun käyttöä käyttäjälle 

tehokkaasti ja tyydyttävästi. Ihmisläheinen suunnittelu ja käytettävyys tulee ottaa 

huomioon järjestelmän koko elinkaaressa, ei ainoastaan vain tietyissä osissa. Näitä 

elinkaareen kuuluvia osia ovat muun muassa konseptointi, suunnitelman analyysi, 

toteutus, testaus sekä ylläpito. (ISO 9421-210, 2010.) 

Käytettävyyden huomioimisella on havaittu useita positiivisia vaikutuksia projekteihin. 

Todennäköisyydet projektin onnistumiseen ajallaan ja budjetissa kasvavat. Lisäksi jos 

ihmisläheinen suunnittelu toteutetaan huolella, sidosryhmien ja käyttäjien vaatimukset 

todennäköisesti täyttyvät. Erityisen tärkeää onnistumisen kannalta on pitää loppukäyttäjät 

koko prosessin ajan mukana ja suunnitella heidän toiveiden mukaan järjestelmää. (ISO 

9421-210, 2010.) 

Jakob Nielsenin (2012) mukaan käytettävyys on määritelty viidellä eri laatuosatekijällä:  

 Opittavuus – kuinka helppo käyttäjällä on suorittaa tehtävä kohdatessaan 

ensimmäistä kertaa käyttöliittymän? 

 Tehokkuus – kuinka nopeasti käyttäjä suorittaa tehtäviä opittuaan käyttöliittymän? 

 Muistettavuus – saako käyttäjä suoritettua tehtäviä tietyn ajan jälkeen edellisestä 

käytöstä? 

 Virheet – kohtaako käyttäjä paljon virheitä, kuinka vakavia ne ovat ja kuinka 

helposti niistä toivutaan? 

 Tyydyttävyys – kuinka mielekästä on käyttää käyttöliittymää? 

On tärkeää muistaa etteivät laatuosatekijät rajoitu vain näihin viiteen. Yleinen harhaluulo 

on olettaa käytettävyyden kattavan vain ainoastaan järjestelmän tekemisen 

helppokäyttöiseksi (ISO 9421-210, 2010). Työkalut määrittävät järjestelmän tarvittavat 

ominaisuudet, käytettävyys niiden käytön helppouden sekä miellyttävyyden. Pelkkä 
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helppokäyttöisyys ei siis riitä, jos järjestelmällä ei voi tehdä käyttäjän haluamaa tehtävää. 

(Nielsen, 2012.) 

Käytettävyyttä usein arvioidaan kahdella eri metodilla, järjestelmän tutkimisella sekä 

testaamisella. Testaamisessa käyttäjälle annetaan mahdollisimman oikeellisia tehtäviä, 

joita suoritetaan järjestelmän mallilla, usein prototyypillä tai paperimallilla. Testaamisen 

tarkoituksena ei ole löytää bugeja, esitellä järjestelmää tai osoittaa järjestelmä 

helppokäyttöiseksi, vaan todeta käyttäjien avulla käytettävyyden ongelmakohdat ja ennen 

kaikkea korjata ne. (Lauesen, 2005.) 

Testaamisen lisäksi järjestelmää voidaan tutkia asiantuntijoiden avulla. Tätä menetelmää 

kutsutaan heuristiseksi evaluoinniksi. Menetelmää voidaan hyödyntää useammalla eri 

tavalla, esimerkiksi erilaisten heurististen sääntöjen myötä. Asiantuntija voi myös tutkia 

järjestelmän ruutuja yksi kerrallaan ja arvioida niitä aiempien kokemuksien perusteella. 

Usein heuristisena arvioijana toimii käyttöliittymäasiantuntija, ohjelmiston kehittäjät tai 

potentiaaliset käyttäjät. Heuristisia sääntöjä on useita erilaisia ja niitä voidaan käyttää 

käytettävyyden arvioinnin lisäksi muuallakin. Säännöt voivat esimerkiksi toimia jo 

suunnitteluvaiheessa hyvänä apuna tai käyttäjätestaamisen jälkeisenä arviointiapuna. 

(Lauesen, 2005.) 

Käytettävyys on kehittyvä asia, sillä käyttöliittymät muuttuvat jatkuvasti. On 

huomattavasti erilaisempaa tutkia komentorivipohjaisten käyttöliittymien käytettävyyttä 

kuin graafisten (Graphical User Interface, GUI). Aikoinaan GUI-käyttöliittymien 

yleistyttyä tietokoneiden käyttö yleistyi käytön kynnyksen madaltuessa hurjasti. 

Käytettävyyden kanssa ei ollut enää suuria ongelmia, kun käyttöön tulivat GUI-

käyttöliittymät jotka koostuvat ikkunoista, ikoneista, valikoista sekä osoittimesta 

(windows, icons, menus, pointers, WIMP-käyttöliittymät) pelkän komentorivin sijaan. 

Uuden käyttöliittymän vallatessa alaa käyttäjät eivät enää koostuneet pelkästään 

asiantuntijoista jotka osasivat käyttää komentoriviä ongelmitta, vaan täysin tavallisista 

peruskäyttäjistä. (Wigdor & Wixon, 2011.) 

Käytettävyys näkyy myös syöttölaitteiden eroavaisuuksissa. Käyttöliittymän ja sen 

käytettävyyden onnistumisen kannalta suunnittelu tulisi perustua syöttölaitteisiin 

(Hinckley & Wigdor, 2012). Wigdorin ja Wixonin (2011) esimerkissä heillä on 

kannettava tietokone ja siihen kuusi syöttölaitetta: kosketuslevy, tappihiiri, 

kosketusnäyttö, hiiri, trackball sekä piirtopöytä. Jokaisella näistä on yksi yhteinen 

ominaisuus, eli osoittimen liikuttaminen näytöllä. Eri syöttölaitteet toimivat joissakin 

tilanteissa kuitenkin paremmin kuin toiset, esimerkiksi kosketuslevyllä sivun vieritys on 

luonnollista, kun taas piirtopöydällä tarkka piirtäminen onnistuu paremmin. (Wigdor & 

Wixon, 2011.) Hyvä ja arkipäiväinen esimerkki käytettävyyseroista tulee ilmi 

verkkosivustoissa; monet tarjoavat sivustoistaan työpöytä- sekä mobiiliversion, juurikin 

eri laitteiden aiheuttamien käytettävyyserojen vuoksi (Hinckley & Wigdor, 2012). 

3.2 Käytettävyys kosketukseen perustuvissa syöttölaitteissa 

Tämä kappale käsittelee käytettävyyttä erilaisissa kosketukseen perustuvissa 

syöttölaitteissa, kuten aiemmin käsitellyissä kosketusnäytöissä, -levyissä sekä stylus-

kynissä. Aiemmin on tullut ilmi eri syöttölaitteiden hyvät ja huonot puolet sekä mihin 

käyttötarkoitukseen ne soveltuvat parhaiten. Syöttölaitteita on paljon, sillä ei ole olemassa 

yhtä ratkaisua mikä sopisi kaikkiin tilanteisiin. Kuten Hinckley ja Wigdor (2012) toteavat 

tutkimuksessaan, ”jokainen [laite] on paras johonkin tilanteeseen ja huonoin toiseen.” 



13 

Mikä erottaa kosketuksen muista syöttötavoista? Lähtökohtaisesti kosketus ajatellaan 

suoraksi tavaksi käyttää järjestelmää, mikä tarkoittaa laitteen olevan yhtä aikaa sekä 

syöttö- että tulostelaite (Hinckley & Wigdor, 2012). Poikkeuksiakin löytyy, sillä 

kosketuslevyt ovat epäsuoria eli ne eivät ole samaan aikaan tulostelaitteita (Greenstein, 

1997). 

Perinteiset WIMP-käyttöliittymät luottavat vahvasti hiireen ja näppäimistöön, ja uusien 

laitteiden saapuessa on kehitettävä käyttöliittymiä niitä varten. Jos käyttöliittymää ei 

suunnitella ottaen huomioon sen kanssa käytettäviä laitteita, laitteista ei ole mitään hyötyä 

koska niiden tuomia etuja ei saada esiin. Pelkät laitteet eivät siis riitä hyvän 

käytettävyyden lisäämiseen. (Hinckley & Wigdor, 2012.) 

Hiiren ja suoran kosketuksen merkittävää eroa on hyvä havainnollistaa kuvalla 5. 

Perinteisessä hiiressä on kolme eri tilaa: ei aktiivinen, seuranta sekä aktiivinen. Hiiri on 

ei-aktiivisessa tilassa kun hiiri on ilmassa, mistä voidaan siirtyä seurantatilaan asettamalla 

hiiri tasolle ja liikuttamalla sitä. Tällöin käyttöjärjestelmä ottaa vastaan seurantadatan ja 

liikuttaa kursoria näytöllä sen mukaisesti. Aktiiviseen tilaan päästään, kun painetaan 

hiiren nappi pohjaan. Ei-aktiivinen tila on helppo havainnollistaa käytöllä: hiirtä 

käytettäessä sen nostaa usein ajattelematta ilmaan, jolloin seuranta ei enää toimi ennen 

kuin hiiri on asetettu takaisin tasolle. (Wigdor & Wixon, 2011.) 

 

Kuva 5. Hiiren ja suoran kosketuslaitteen eri tilat (Wigdor & Wixon, 2011) 

Suorassa kosketuksessa on vain kaksi tilaa: ei aktiivinen sekä aktiivinen. Kun laitteeseen 

ei kosketa, se pysyy epäaktiivisena ja sillä ei ole mitään tietoa käyttäjästä. Kun käyttäjä 

koskettaa näyttöä, tila muuttuu aktiiviseksi. Vaikka näytöllä liikuteltaisiin sormea, se ei 

muuta laitteen tilaa aktiivisesta mihinkään. Suoran kosketuksen laitteilta puuttuu siis 

seurantatila kursorin puutteen myötä. Hiiren kanssa järjestelmän seurannan tilasta pitää 

huoli näytöllä näkyvä kursori, kun taas kosketuslaitteilla seuranta tapahtuu laitteen 

ulkopuolella oman sormen tai styluksen kautta. (Wigdor & Wixon, 2011.) 

Viime vuosiin mennessä kosketusnäytöt ovat ainoastaan tunnistaneet kosketuksen 

sijainnin näytöllä, mutta ei muita eleen fyysisiä ominaisuuksia (Heo & Lee, 2011). Tähän 

on tullut muutos vuonna 2014 Apple Watch –älykellon ja 2015:n iPhone 6s -puhelimen 

myötä. 3D Touch –teknologian avulla voidaan parantaa käytettävyyttä lisäämällä 

oikoteitä sovelluksissa, esikatselemalla nopeasti tiedostoja avaamatta niitä kokonaan sekä 

tunnistamalla piirtäessä eri painetasoja. Esimerkiksi painamalla kotivalikossa 

sovelluksen ikonia kevyen napautuksen sijaan suuremmalla voimalla esiin tulee kyseisen 

sovelluksen yleisimpien toimintojen pikavalikko. (Apple, 2016.) 
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Koska suoran kosketuksen älypuhelimet ovat viimeisen vuosikymmenen aikana 

yleistyneet niin paljon (Ulrich et al., 2015), on tärkeää tarkastella olemassa olevia 

heuristiikkoja ja mahdollisesti päivittää niitä vastaamaan uusia käyttöliittymiä. Inostroza 

ja kumppanit (2012) ovat kehittäneet heuristiikat nimenomaan kosketusnäytöllisille 

älypuhelimille, ja näitä heuristiikkoja on verrattu Nielsenin perinteisiin 

käytettävyysheuristiikkoihin. 

Heuristiikkojen kehityksen pohjana käytettiin Rusu C:n, Roncagliolon, Rusu V:n ja 

Collazosin (2011) kehityspohjaa. Pohja sisältää seuraavat kuusi vaihetta: 

1. Tutkimus – kerätään tietoa pääaiheista. Tähän kuuluvat muun muassa tutkittavan 

kohteen (älypuhelimet) piirteet sekä olemassa olevat heuristiikat. 

2. Kuvailu – korostetaan tärkeimmät piirteet kerätystä aineistosta 

3. Riippuvuus – tunnistetaan piirteet mitä uusien käytettävyysheuristiikkojen tulee 

pitää sisällään, pohjautuen olemassa oleviin heuristiikkoihin 

4. Määritys – määritetään uusi heuristiikkasäännöstö käyttäen standardipohjia 

5. Validointi – verrataan uusia heuristiikkoja olemassa oleviin 

6. Hienosäätö – validoinnin palautteen perustella toteutettu hienosäätö 

Uusi heuristiikkasäännöstö noudattaa nimeämiseltään pitkälti Nielsenin 

heuristiikkakokoelmaa, mutta sisältö on huomattavasti erilaisempi. Nielsenin heuristiikat 

toimivat lähinnä yleisinä käytettävyysheuristiikkoina joiden pohjalta voidaan kehittää 

tietylle käyttöliittymätyypille omat heuristiikkansa. (Inostroza et al., 2012.)  

Kosketusnäytöille kehitettyjen heuristiikkojen tärkeimpiä huomioita ovat virhetilanteet 

kun järjestelmä ei vastaa, palautteen anto käyttäjälle, järjestelmän suunnittelu rajallisten 

teknisten speksien vuoksi sekä käyttöergonomia. Laitteiden ei tulisi luottaa pelkkiin 

kosketusnäyttöihin, vaan niiden lisäksi olisi tarjottava fyysiset painikkeet oleellisimpiin 

toimintoihin. Esimerkiksi jos kosketusnäyttö ei reagoi virhetilanteessa, fyysisen 

painikkeen avulla pääsisi tilanteesta pois. Koska laitteet ovat pieniä, laskentateho on 

rajattua joten ohjelmistot tulisi suunnitella mahdollisimman kevyeksi hyvän 

käytettävyyden takaamiseksi. (Inostroza et al., 2012.) 

Ulrich ja kumppanit (2015) ovat toteuttaneet mielenkiintoisen tutkimuksen eri 

syöttölaitteiden käytöstä. He ovat tehneet yhteistyötä ydinvoimalan kanssa, missä on 

otettu käyttöön uusi turbiinikontrollijärjestelmä. Tähän järjestelmään on tehty 

käyttöliittymä, missä tutkittiin kosketusnäytön, -levyn sekä hiiren tehokkuutta käytössä. 

Valinnan perusteluna hiirelle oli sen yleisyys työpaikoilla, kosketuslevylle yleisyys 

kannettavissa tietokoneissa ja kosketusnäytöille niiden huima yleistyminen viime 

vuosikymmenellä. (Ulrich et al., 2015.) 

Tutkimuksessa kahdeksan henkilöä suorittivat erilaisia tehtäviä kaikilla kolmella 

syöttölaitteella. Yleisesti hiiri ja kosketusnäyttö saivat positiivisempaa palautetta kuin 

kosketuslevy. Kosketusnäyttö todettiin nopeimmaksi tavaksi suorittaa toimintoja, kun 

taas hiiri todettiin tarkimmaksi. Yllättävää on kuitenkin kosketusnäytön valitseminen 

parhaimmaksi syöttötavaksi, vaikka hiiri todettiin tarkimmaksi. Tutkimus esittää tälle 

syyksi kosketusnäyttöjen nopeaa opittavuutta sekä älypuhelinten yleistymistä. Kuitenkin 

koska kyse on ydinvoimalasta, tarkkuus on äärimmäisen tärkeää mikä lopulta nostaa 

hiiren parhaimmaksi syöttötavaksi. (Ulrich et al., 2015.) Mutta kuten aiemmin on tullut 

ilmi, eri syöttötavat sopivat toisiin tilanteisiin paremmin kuin toiset. 

Kosketuslevyt ovat suosittuja erityisesti kannettavissa tietokoneissa niiden kompaktin 

koon vuoksi. Koko usein on myös haitaksi käytettävyydelle, kun sormen joutuu pienen 
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pinta-alan vuoksi siirtämään takaisin keskemmäs levyä reunan tullessa vastaan käytössä. 

Nykyään levyt tukevat usein multi-touchia, joten niiden käytettävyys on monipuolistunut. 

Levyillä voidaan esimerkiksi rullata web-sivustoja kahden sormen avulla. 

Käytettävyysongelmia aiheuttavat tahattomat napautukset, joiden vuoksi moni levy 

toimii myös fyysisenä painikkeena niiden ehkäisemiseksi. (Hinckley & Wigdor, 2012.) 

Stylus-kynien käytettävyys on parhaimmillaan tarkkuutta vaativissa tehtävissä. Siksi ne 

ovat viime vuosina yleistyneet piirtämisen apuvälineinä, ei niinkään tavanomaisessa 

osoittamisessa ja navigoinnissa. Helps’n ja Helps’n (2016) tutkimuksessa haastateltiin 

useita graafikoita, joiden mukaan stylus-kynien käytettävyyttä laskevat muun muassa 

latenssi eli viive, näytöllä lepäävän kämmenen aiheuttamat toiminnot stylusta 

käytettäessä sekä ergonomiset seikat. Vaikka parannusta on tapahtunut viime vuosina, 

tulokset jättävät toivomisen varaa vieläkin. Esimerkiksi viivettä esiintyy edelleen mikä 

on rajoittava tekijä stylus-kynien laajemmassa käyttöönotossa graafikoiden kesken. 

(Helps & Helps, 2016.) 

Hinckleyn ja kumppaneiden (2010) tutkimuksessa pohditaan, miten stylus-kynän käytön 

voisi yhdistää sormin kosketukseen. Pelkillä sormilla on hankalampaa tehdä esimerkiksi 

allekirjoitus tai piirroksia. Kosketusnäyttöihin voidaan toteuttaa styluksella ja sormilla 

sama tilanne mitä oikean kynän ja paperin kanssa: toisen käden käyttäessä kynää toisella 

kädellä käännetään paperia. Styluksella voidaan piirtää näytölle samalla kun toisella 

kädellä käännetään näytöllä näkyvää asetelmaa. Tarkoitus on tuoda yhteen oikean 

maailman luonnolliset eleet digitaaliseen muotoon, mutta useamman syöttötavan kanssa 

sen onnistuminen on vaikeaa ja vaatii runsaasti suunnittelua. (Hinckley et al., 2010.) 

3.2.1 Palautejärjestelmät 

Kosketuksen ollessa suora tapa käyttää laitteita, palaute on ensisijaisen tärkeää jotta 

käyttäjä tietää osoitusten onnistuneen. Perinteistä PC-tietokonetta käytettäessä liikkuva 

hiiren kursori kertoo käyttäjälle järjestelmän toimivuudesta, mutta kosketuksen kanssa 

tilanne on eri. Kuten aiemmin on tullut ilmi, kosketusperusteiset syöttölaitteet eivät omaa 

seurantatilaa (kursoria) joten järjestelmän tilaa on hankalampi arvioida esimerkiksi 

mahdollisissa virhetilanteissa. Virhetilanteiden palautteen tuottaminen jää sovelluksen 

laatijalle. Usein tämä unohtuu kehittäjiltä mikä aiheuttaa tilanteen missä sovellus vastaa 

käyttäjän kosketukseen, mutta ei kerro syytä miksi juuri näin tapahtuu kosketuksen 

seurauksena. (Wigdor & Wixon, 2011.) 

Perinteisessä graafisessa käyttöliittymässä palautteen anto toimii kursorin lisäksi 

muutoinkin. Kun käyttäjä käyttää hiiren painiketta aktivoidakseen jotakin 

käyttöliittymässä, hiirestä kuuluu fyysisen painalluksen ääni. (Wigdor & Wixon, 2011.) 

Tavanomainen näppäimistö myös antaa käyttäjälle palautetta äänin ja fyysisen tunnon 

avulla näppäimen painuessa pohjaan, kun taas kosketusnäytöillä ei ole mekaanisia 

ominaisuuksia joita hyödyntää palautejärjestelmänä (Lee & Zhai, 2009). 

Kuva 6 esittelee perinteisen näppäimistön ja kosketusnäytön eroja. Perinteisellä 

näppäimistöllä on kolme tilaa: vapautettu, kosketettu sekä painettu. Kosketustilassa 

sormet lepäävät fyysisten näppäinten päällä kuitenkaan niitä aktivoimatta, valmiina 

kirjoittamaan. Käyttäjä hahmottaa tässä tilassa näppäinten sijainnit fyysisten 

ominaisuuksien myötä ja voi säätää otettaan haluamakseen katsomatta näppäimistöä. Kun 

painallus tapahtuu, nappi painuu hetkeksi pohjaan ja samalla toteuttaa halutun toiminnon. 

(Kim S., Son, Lee G., Kim H. & Lee W., 2013.) 



16 

 

Kuva 6. Fyysisen ja kosketusnäytön näppäimistön ero (Kim et al., 2013) 

Kosketusnäyttöjen näppäimistöissä sen sijaan on vain kaksi tilaa, vapautettu ja kosketettu. 

Sormien lepuuttaminen näytöllä ei ole mahdollista, sillä se aktivoisi suoraan toimintoja. 

Fyysisellä näppäimistöllä on huomattavasti tehokkaampaa kirjoittaa sen mekaanisten 

ominaisuuksien aiheuttaman palautteen vuoksi. (Kim et al., 2013.) Miten siis 

kosketusnäytöillä ja muilla kosketukseen perustuvilla laitteilla päästään samanlaiseen 

tuntumaan? 

Jonkin asteisena vaikuttajana käytön palautteeseen toimii näytön tyyppi. Kapasitiiviset 

kosketusnäytöt vastaavat kevyeenkin kosketukseen, kun taas resistiiviset vaativat hieman 

voimaa toimiakseen. Resistiiviset näytöt siis itsessään tuottavat pienehkön palautteen 

sormelle. (Lee & Zhai, 2009.) Poupyrev ja Maruyama (2003) ovat esittäneet 

tutkimuksessaan haptisen eli tuntoaistiin perustuvan palautejärjestelmän 

kosketusnäytöllisille mobiililaitteille. Tarkoituksena on koko laitteen värähtelyn sijaan 

luoda kosketuskäyttöliittymässä käyttäjälle tunne kuin painaisi oikeaa mekaanista nappia. 

Kun laite on taskussa, silloin kuitenkin olisi käytössä koko laitteen värähtely käyttäjän 

huomion saamiseksi. (Poupyrev & Maruyama, 2003.) 

Tutkimuksessa todettiin värinän olevan erityisen hyödyksi käyttöliittymäelementtien 

kiinni pitämisessä tai siirrossa. Värinällä saa huomattavasti tehokkaampaa käyttöä 

aikaiseksi juurikin sen fyysisen tunteen ja sen palautteen vuoksi. (Poupyrev & Maruyama, 

2003.) Värinän lisäksi on myös audioon sekä visuaalisuuteen perustuvia 

palautejärjestelmiä. Odellin (2015) tutkimuksessa on testattu värinän, äänien sekä 

visuaalisten efektien vaikutusta kirjottamisen tehokkuuteen. Tässä tutkimuksessa 

mielenkiintoista on huomata kuinka pieniä erot lopulta ovat; tarkkuusprosentti ilman 

palautetta, värinä-, audio- sekä visuaalisten efektien palautteen välillä vaihteli 92-95 

prosentin välillä. (Odell, 2015.) 

Tutkimuksessa myös kysyttiin osallistujilta heidän mieleisintä palautejärjestelmää. 

Suosituimmaksi nousi audiopalaute, toiselle sijalle tuli jaetusti värinä sekä visuaaliset 

efektit. Kiintoisaa on kuinka erilaiset palautejärjestelmät nousivat kuitenkin 

suosituimmaksi, vaikka niistä ei ollut tämän tutkimuksen mukaan merkittävää hyötyä. 

Visuaalisten efektien puolesta puhuu näppäimistön ja tekstikentän läheisyys, sillä ne ovat 

samalla näytöllä. Kirjoitettu teksti on huomattavasti helpompi tarkistaa jos syöttö- ja 

tulostekentät ovat lähekkäin. Tutkimuksessa todetaankin eri palautteiden voivan olla jopa 

turhia tehokkuuden kannalta – riittää kun näppäimistö ja tekstikenttä ovat lähellä toisiaan. 

(Odell, 2015.) 
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3.2.2 Kosketuspintojen materiaalit sekä muotoilu 

Kuten aiemmin on tullut ilmi, on usein tärkeää saada hyvä kosketuksen palautejärjestelmä 

toimivaksi jotta kosketuslaitteiden käyttäminen olisi mielekästä (Lee & Zhai, 2009).  

Kosketuspintoja ja palautejärjestelmiä suunnitellessa otetaan huomioon materiaalit 

kosketuspinnoissa, materiaalina voi esimerkiksi toimia kosketusnäytöissä joko 

huonommin joustava lasipinta tai joustavat muovit (Chung & Shin, 2015). 

Chungin ja Shinin (2015) kosketuspintojen joustavuuden tutkimuksessa käytettiin kahta 

Samsung Galaxy S3 –puhelinta. Toisessa puhelimista ei ollut puhelimen oman lasin 

päällä mitään ja toiseen asennettiin joustava läpinäkyvä kalvo. Kalvojen vaikutus 

käytettävyyteen on mielenkiintoinen tutkimuksen kohde, sillä varsin moni asentaa kalvon 

näytön suojaamiseksi. Tutkimuksessa todettiin tehtävien tarkkuuden ja nopeuden olevan 

erillään käyttömukavuudesta – nopeimmalla ja tarkimmalla keinolla (joustava kalvo) ei 

ollut merkittävää eroa käyttömukavuudessa muihin keinoihin. Erot muutenkin erityisesti 

sormilla olivat pienet käytettävyyden kannalta. (Chung & Shin, 2015.) 

Koska suora käsittely ei sisällä seurantatilaa ja laitteen käyttö tapahtuu suoraan 

kohteeseen koskettamalla, laitteiden pintoihin ei tule koskettua läheskään niin usein kuin 

verrattuna esimerkiksi hiireen perinteisessä graafisessa käyttöliittymässä (Wigdor & 

Wixon, 2011). Tämä tekee erityisen mielenkiintoiseksi etenkin kosketuslevyt, sillä ne 

ovat kosketukseen perustuvia epäsuoria syöttölaitteita jotka sisältävät seurantatilan 

(Greenstein, 1997.) 

Kosketuslevyillä on pitkä historia, ja ne ovat käyneet läpi paljon muutoksia. On huomattu, 

kuinka eri materiaalit, koot sekä tekstuurit ovat vaikuttaneet suurestikin käytettävyyteen. 

(Suresh, Kaber & Clamann, 2014.) Usein tekstuurit ovat oleellisia erityisesti kannettavien 

tietokoneiden kosketuslevyissä. Järjestelmän tulisi heti kontaktin syntyessä antaa palaute 

onko kosketus rekisteröitynyt aktiiviselle vai passiiviselle alueelle. Esimerkiksi kun 

sormen on tarkoitus laskeutua kosketuslevylle mutta osuukin siitä ohi, pintamateriaalista 

usein tunnistaa heti sormen osuneen kannettavan runkoon kosketuslevyn sijasta. (Wigdor 

& Wixon, 2011.) 

Sureshin ja kumppaneiden (2014) tutkimuksessa tutkitaan kuinka pienet tekstuurit jotka 

erottavat kosketuslevyn kannettavan muusta rungosta vaikuttavat käytettävyyteen. 

Tekstuureita on monessa eri koossa, korkeudessa sekä kovuudessa. Tekstuurin 

muotoiluseikat vaikuttavat suuresti sormen ja kosketuslevyn väliseen kitkaan, millä voi 

olla suurikin vaikutus käytettävyyteen. (Suresh et al., 2014.) 

Tutkimuksessa käytettiin kolmenlaista kosketuslevyä, joista kahdessa oli erikokoiset 

tekstuurit ja kolmannessa täysin tasainen ultravioletti-pinnoitteella käsitelty levy. 

Testaajille annettiin jokaisella testikoneella tehtäväksi erilaisia osoitustehtäviä joista 

mitattiin osoitusaika millisekunteina sekä osoituksen tarkkuus. Suurimpana huomiona 

havaittiin osoituksen nopeus: tasaisella pinnalla osoittaminen oli huomattavasti 

nopeampaa kuin tekstuuripinnoitteisilla. Tätä selittänee sormen ja tekstuurien aiheuttama 

kitka, mikä hidastaa osoittamista huomattavasti. (Suresh et al., 2014.) 

Tarkkuutta tutkiessa havaittiin tietyn asteisen tekstuuripinnoitteen vaikuttavan hieman 

positiivisesti, mutta tietyn rajan (esimerkiksi pinnoitteen korkeuden) ylittäessä tarkkuus 

laskee. Erot kuitenkin olivat hyvin pieniä. Testaajista noin puolet valitsivat tasaisen levyn 

miellyttävimmäksi sekä monien mielestä tekstuurit tuntuivat oudolta käytössä. 

Lopputulokseksi tutkimus esittää tekstuurilla olevan väliä, mutta niiden hienosäätäminen 

vaikuttaa suuresti jotta saadaan paras mahdollinen tuntuma. (Suresh et al., 2014.) 
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Tekstuurien lisäksi seurannan tarkkuuteen ja kitkan suuruuteen vaikuttaa myös pinnan 

kuluminen sekä sormien hikoilu. Kitkan noustessa käytettävyys laskee, mikä näkyy 

esimerkiksi pintojen kulumisella. Uusi kosketuslevy on tämän vuoksi käytettävyydeltään 

parempi kuin kulunut. Lisäksi ihmisellä on taipumusta ”stressihikoilla” jos annettu 

tehtävä on vaikea – tämä näkyy sormen ja kosketuslevyn välisenä kitkan nousuna. 

(Mizuhara, Hatano & Washio, 2013.) 

Kosketus on ruvennut yleistymään hiljalleen myös kaarevissa kohteissa. Lähtökohtaisesti 

kosketusnäytöt ovat olleet tähän mennessä tasaisia. Kaarevat kosketuspinnat ovat vielä 

harvinaisia, ja niille ei ole kovinkaan paljoa kehitetty esimerkiksi käytettävyyden 

suunnittelua. Tasaisen ja kaarevan kosketuspinnan suurin ero on sormen ja pinnan 

kontaktialueen suuruus. Tasaisilla näytöillä kontaktipinta on aina sama, kun taas 

kaarevilla erot ovat suuria. Jos pinta on kupera eli ulospäin suuntautunut, kontaktipinta 

on pienempi ja täten tarkempi. Pinnan ollessa kovera eli sisäänpäin suuntautunut, 

kontaktipinta on paljon suurempi mikä aiheuttaa epätarkkuutta. Nämä erikoiset seikat 

tuovat uusia suunnitteluongelmia tulevaisuuden kosketusnäyttöihin. (Roudaut, Pohl & 

Baudisch, 2011.) 

3.2.3 Käyttöliittymäelementtien suunnittelu 

Tavanomaiset hiireen ja näppäimistöön pohjautuvat graafiset käyttöliittymät rakentuvat 

perinteisesti ikkunoiden, ikoneiden, valikkojen ja osoittimien (WIMP) varaan. Nämä 

käyttöliittymät ovat niin tavanomaisia, minkä vuoksi niitä käytetään usein uusien 

käyttöliittymien suunnittelun pohjana. Lopputuloksena yleensä on katastrofi – WIMP-

käyttöliittymien elementit sellaisenaan ovat suunniteltu hiirelle ja näppäimistölle, ei 

muille syöttölaitteille. Jokaiselle syöttölaitteelle on suunniteltava omanlaisensa 

käyttöliittymä, jotta laitteiden kaikki kyvyt saadaan hyödynnettyä. (Hinckley & Wigdor, 

2012.) 

Hiiri on epäsuora laite kun taas kosketus eri muodoissaan on useimmiten suora 

käyttötapa, minkä vuoksi kosketus ei saa toimia vain hiiren simulaationa. Hyvä esimerkki 

on skaalautuvuus syöttötavoissa: jos 30 tuuman näytöllä näytetään kosketukselle sopivan 

kokoisina ikonit, ne ovat hyvin käytettävissä sekä hiirellä että kosketuksella. Jos samalla 

resoluutiolla näytettäisiin kohteet 13 tuuman kannettavalla, hiiri olisi edelleen 

käyttökelpoinen mutta kosketus ei ikoneiden pienuuden vuoksi. Tämä johtuu hiiren 

epäsuoruudesta, sitä voidaan skaalata ohjelmassa tarvittaessa. Sormi tai stylus-kynä sen 

sijaan on aina saman kokoinen, mikä vaatii käyttöliittymäelementtien huolellista 

suunnittelua. (Wigdor & Wixon, 2011.) 

Perinteinen graafinen käyttöliittymä sallii hyvinkin pienien kohteiden muokkaamisen. 

Esimerkiksi ikkunoiden koon muuttamisen painike on kooltaan maksimissaan neljä 

pikseliä. Hiirellä koon muuttaminen ei tuota ongelmaa, mutta kosketuksella tehtävä olisi 

miltei mahdoton. Miksi näin on? Kosketuskäyttöliittymien yleisimpiä ongelmia on 

sormien aiheuttamat tarkkuus- ja peittyvyysongelmat. Suuri osa sormenpään pinta-alasta 

on kontaktissa sormen koskettaessa laitetta, mutta laite tulkitsee vain yhdestä kohtaa 

kosketuksen. Riski osua kohteen ohi sormen suhteessa suurella pinta-alalla on suuri. 

(Wigdor & Wixon, 2011.) 

Yksi ratkaisu kosketuksen tarkkuuden parantamiseen on elementit joiden aktiivinen alue 

on suurempi kuin käyttäjälle näkyvillä oleva alue. Kuvat 7 ja 8 esittävät fyysisen 

näppäimen aktiivisen alueen ja ehdotuksen kosketuselementin aktiiviseksi alueeksi. 

Fyysisellä näppäimellä on selkeät rajat mitkä auttavat kertomaan käyttäjälle jos 

painikkeen painaminen ei osunutkaan täysin kohdalleen. Kosketuksessa rajat eivät ole 
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niin selviä, mutta näkyvällä aktiivisella alueella voidaan ohjata käyttäjää osumaan 

mahdollisimman tarkasti. Jos käyttäjä ei kuitenkaan osu täysin kohdalleen, piilossa oleva 

aktiivinen alue joustaa ja aktivoi silti käyttäjän painalluksen. (Jung & Im, 2015.) 

 

Kuvat 7 & 8. Fyysisen ja kosketusnäppäimen aktiivisen alueen rajat (Jung & Im, 2015) 

Elementtien koko on vaikea asia kosketusnäytöissä, sillä ne eivät saa olla liian pieniä 

muttei liian suuriakaan. Näyttöjen koot ovat usein rajoitettuja, joten kaikki oleelliset 

käyttöliittymäelementit tulee olla saatavilla kosketukselle sopivan koon mukaisesti. (Liu, 

Zhang & Yin, 2014.) Tilarajoituksien vuoksi on tehtävä usein kompromisseja, mitkä 

voivat aiheuttaa käytettävyysongelmia. Esimerkiksi joskus on esitettävä toiminnot 

pelkästään ikoneilla ilman selittävää tekstiä tilan puutteen vuoksi, mikä voi aiheuttaa 

tulkinnanvaraisuutta eri käyttäjillä (Faliagka, Rigou & Sirmakessis, 2014). 

Ohi osumisen suuren riskin lisäksi käyttöä vaikeuttaa käytön peittävyys: sormen 

peittäessä näytön käyttäjä ei näe mihin sormi tarkalleen osuu tai mitä näytöllä tapahtuu 

(Wigdor & Wixon, 2011). Tilannetta pahentaa jos elementtejä on lähellä toisiaan; 

sormella saattaa vahingossa valita täysin väärän toiminnon vaikka kuinka tarkasti yrittäisi 

osua vieressä olevaan. Suunnittelussa tulee siis pitää elementit tarpeeksi erillään 

toisistaan sekä optimaalisen kokoisina. (Liu et al., 2014.) 

Elementtien epätasaisuus suunnittelussa näkyy usein eri käyttöjärjestelmien välillä. 

Norman ja Nielsen (2010) kritisoivat artikkelissaan kosketuskäyttöliittymiä erityisesti 

epäjohdonmukaisuudesta sekä käyttäjän arvailun varaan jättämisestä. 

Älypuhelinmarkkinoiden suurimpien käyttöjärjestelmien iOS:n ja Androidin 

sovelluskehitysohjeistukset poikkeavat suuresti toisistaan. Esimerkiksi iOS:llä moni 

valikko avautuu kohdetta pyyhkäisemällä, kun taas Androidilla valikon saa auki pitämällä 

pohjassa kohdetta. Harvoin etenkään uudet käyttäjät huomaavat itsestään näitä asioita, 

mikä vaikeuttaa käytettävyyttä. Kosketuskäyttöliittymissäkin olisi hyvä muistaa seurata 

hyvän käytettävyyden piirteitä, eikä yrittää keksiä joka ikistä asiaa täysin uusiksi. 

(Norman & Nielsen, 2010.) 

Kiintoisa tutkimuksen kohde kosketusnäytöissä on näytön reunalla sijaitsevat elementit. 

Avrahami (2015) on verrannut kyseisten elementtien toimivuutta sekä perinteisissä 

graafisissa käyttöliittymissä että kosketuskäyttöliittymissä. Hiirellä toimivissa 

käyttöliittymissä reunaelementit toimivat usein yleisimpien toimintojen paikkana. Tämä 

johtuu niiden nopeasta saatavuudesta: kun osoitin etenee kohti reunaa, osoitin pysähtyy 

näytön reunalle oli nopeus mikä tahansa. Nopeallakaan vauhdilla ei siis voi osua 

elementin ohi. (Avrahami, 2015.) 

Miten reunaelementit asettuvat kosketuskäyttöliittymään? Tutkimuksen mukaan reunalla 

sijaitsevat elementit eivät toimi samalla tavalla kuin perinteisissä hiirellä käytettävissä 

käyttöliittymissä. Reunalle sijoitetuissa elementeissä oli huomattavasti hitaampi 

reaktioaika kosketukselle kuin keskemmällä sijaitsevissa. Tutkimus pohtii tälle syyksi 

mahdollisesti laitteen reunan sekä näytön reunalla sijaitsevan kosketettavan kohteen 
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huonoa erottuvuutta sekä käyttäjien mieltyvyyttä keskemmällä ruutua sijaitseviin 

kohteisiin. Elementtien sijoittamiseen ehdotetaankin niiden irrottamista hieman näytön 

reunasta. Reunaelementit siis voivat olla toimivia, mutta ei perinteisen graafisen 

käyttöliittymän suunnittelun mukaisesti. Jälleen kerran tutkimus korostaa ohjetta, minkä 

mukaan käyttöliittymiä tulisi suunnitella laitteiden mukaisesti, ei perinteisiä 

käyttöliittymiä kopioiden. (Avrahami, 2015.) 
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4. Pohdinta 

Suora tapa käyttää laitteita on muuttanut suuresti käyttöliittymiä ja tapaa miten käytämme 

tietotekniikkaa (Wigdor & Wixon, 2011). Kauas on tultu ajoista, jolloin tietokonetta 

käyttivät vain henkilöt joilla oli aikaa ja mielenkiintoa opetella vaikeita 

komentorivipohjaisia järjestelmiä. Graafisten käyttöliittymien ja niistä seuranneiden 

kosketuskäyttöliittymien myötä moni asia on muuttunut – kosketusnäyttöjä kohtaa 

jokapäiväisessä arjessa kaikkialla täysin huomaamatta, kuten esimerkiksi kaupan 

itsepalvelukassoilla, pankkiautomaateilla sekä muilla vastaavilla palvelupisteillä (Ulrich 

et al., 2015). Olisi suorastaan hölmöä kuvitella nykyään maksavansa ostoksensa 

itsepalvelukassalla komentorivipohjaisella käyttöliittymällä modernien 

kosketuskäyttöliittymien sijaan. 

Kaikilla kolmella tässä tutkielmassa käsitellyllä laitteella on takanaan pitkä historia. 

Harvemmin uudet teknologiat heti syntyessään mullistavat asioita, vaan vaativat vuosien 

jatkokehitystä ja muutoksia voidakseen vakiinnuttaa paikkansa ihmisten arkipäiväisessä 

elämässä. Kosketuslevyt muuttivat kannettavissa tietokoneissa osoittamisen vuonna 

1994, kun Apple PowerBook 500 –kannettava toi silloisten perinteisten mutta 

kömpelöiden joystickien ja trackballien tilalle tasaisen levyn, jolla liikuttaa osoitinta 

(Akamatsu & MacKenzie, 2002). Kosketusnäytöt vaativat pitkän kypsymisajan – 

tutkimusta ja kokeiluja on ollut jo kauan mutta vasta vuodesta 2007 eteenpäin 

matkapuhelinvalmistajien myötä kosketusnäytöt tulivat jäädäkseen niin älypuhelimiin 

kuin muuhun tietotekniikkaan (Lee & Zhai, 2009). 

Stylus-kynät ovat olleet mukana kosketusnäyttöjen kehityksessä niiden kuitenkin 

jäädessä hiljalleen taka-alalle käytettävyysongelmien vuoksi. Styluksia ei kuitenkaan 

unohdettu, vaan pikemminkin saivat uuden tehtävän. Pääpaino perinteisestä navigoinnista 

on siirtynyt piirtämiseen, luonnosteluun ja käsin kirjoittamiseen. (Helps & Helps, 2016.) 

Stylus-kynät ovat erinomainen esimerkki käyttöliittymien suunnittelusta laitteiden 

ominaisuuksien mukaisesti; ne todettiin epäkäytännöllisiksi kosketusnäyttöjen 

navigoinnissa, mutta niiden parhaat puolet saadaan esiin digitaalisen graafisen sisällön 

tuottamisessa. Jokainen laite on paras jossain asiassa, ja huonoin toisessa (Hinckley & 

Wigdor, 2012). 

Uusien käyttötapojen ja teknologioiden myötä laitteiden lisäksi kuuluu pohtia laajemmin 

onnistumisen takaamiseksi. Laite hienoine teknisine ominaisuuksineen ei riitä 

läpimurtoon. Käytettävyys on suuri tekijä uusien teknologioiden läpimurrossa. 

Uskaliaimmat tuovat uudella teknologialla varustetun laitteen markkinoille, vain 

huomatakseen kuinka teknologia on vielä keskeneräinen. Näin kävi Applelle vuonna 

1989, kun he alkoivat kehittämään Newton MessagePadia, modernien tablet-

tietokoneiden esi-isää (Wigdor & Wixon, 2011). Laite oli aikaansa edellä, mutta kärsi 

paljon käytettävyysongelmista, mikä esti läpimurron. Vuonna 2010 tilanne oli kuitenkin 

toinen – ensimmäinen iPad-tablet-tietokone saapui pitkän kehityksen jälkeen ja varmisti 

heti oman paikkansa monien ihmisten arjessa. 

Käytettävyyteen vaikuttaa paljolti myös henkilökohtaiset mieltymykset. Tämä tuli 

erityisesti ilmi Odellin (2015) palautejärjestelmien tutkimuksessa, missä tutkittiin 

visuaalisiin-, audiollisiin- sekä tuntopalautteisiin perustuvia palautejärjestelmiä. Erot 

olivat pieniä nopeuden ja tarkkuuden kannalta, mutta mieleisin palautejärjestelmä vaihteli 

käyttäjien välillä (Odell, 2015). On siis tärkeää tarjota useita vaihtoehtoja, sillä 

harvemmin olemassa on yhtä ratkaisua mikä miellyttää kaikkia. 
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Tutkielman ehkäpä tärkeimpänä havaintona voidaan pitää käyttöliittymien suunnittelua 

käytettävyyden onnistumiseksi. Tämä on liian usein sudenkuoppana: liian usein lähdetään 

suunnittelemaan uusille laitteille käyttöliittymää vanhojen laitteiden käyttöliittymien 

pohjalta. Jos on uusi teknologia mikä toimii huomattavasti eri tavoin kuin olemassa 

olevat, pitää olla myös valmis suunnittelemaan sille toimiva ympäristö. Missään nimessä 

ei ole olemassa yhtä syöttötapaa, mikä toimisi parhaiten joka ikisessä tilanteessa. 

(Hinckley & Wigdor, 2012.) 

Kritiikkiä kosketusnäytöllisille mobiililaitteille on tullut niiden epäjohdonmukaisuudesta. 

Norman ja Nielsen (2010) tuovat esiin eri mobiilikäyttöjärjestelmien epäloogisuuksia. 

Usein näyttöjen tilanpuutteen vuoksi johtuvasta ohjeistuksen puutteesta etenkin uusi 

käyttäjä joutuu arvailemaan mitä mistäkin tapahtuu. Heidän mielestään kuitenkaan nämä 

laitteet eivät missään nimessä ole huonoja, vaan pidemmällä kehityksellä lupaavia. Vika 

on kuitenkin yritysten omissa ohjelinjauksissa, joista jokainen tekee asiat eri tavalla 

unohtaen jo pitkään hyväksi todetut käytettävyyden perussäännöt. (Norman & Nielsen, 

2010.) 

Mitä tulevaisuus tuo tullessaan kosketusperusteisille syöttölaitteille? Aiemmin jo 

käsitellyt kaarevat kosketusnäytöt ovat yksi monista asioista, mitä todennäköisesti tullaan 

näkemään jo lähivuosina. Kaarevia kosketusnäyttöjä voitaisiin hyödyntää esimerkiksi 

kelloissa sekä koruissa. Tähän mennessä miltei kaikki kosketusnäytöt ovat olleet tasaisia, 

joten kaarevissa näytöissä tulee olemaan omat käytettävyysongelmansa, mihin ei törmää 

tasaisilla näytöillä. Huomioon tulee ottaa muun muassa kosketuksen tarkkuus ja eri 

muotojen vaikutus käytössä. (Roudaut et al., 2011.) 

Kosketusnäytöt voisivat tulevaisuudessa tunnistaa muutaman kontaktipisteen lisäksi 

suurempiakin muotoja. Kosketusnäytöt tunnistavat nykyisin lähinnä vain x/y-

koordinaatin kosketuksesta, sekä multi-touch –kosketusnäytöt hyödyntävät lähinnä vain 

sormenpäitä eleiden muodostamisessa. Vielä kuitenkaan ei ole selvää, mitä suurempien 

muotojen tunnistamisesta olisi hyötyä. (Wigdor & Wixon, 2011.) 

Tulevaisuudessa kosketus kuitenkin luultavasti tulee pysymään arkipäiväisenä asiana. 

Tietotekniikasta pyritään saamaan yhä luonnollisempaa ja vähemmän vieraannuttavaa 

heille jotka ovat tietotekniikkaa vähän käyttäneet. Suoran käyttötavan myötä ihmisillä on 

huomattavasti helpompi oppia nopeasti käyttämään laitteita. Näillä laitteilla voidaan 

parhaimmillaan jopa saada loppumaan tavanomaisten sekä kehittyneempien käyttäjien 

erottelu, sillä parhaimmillaan kuka tahansa oppii tällaisen laitteen käytön heti 

aloitettuaan. Tähän on kuitenkin vielä matkaa, ja tällaisen kokemuksen luomisessa tulee 

ottaa huomioon äärimmäisen monta eri seikkaa. (Wigdor & Wixon, 2011.) 
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5. Yhteenveto 

Tämän tutkielman tarkoituksena oli esitellä yleisimpiä kosketukseen perustuvia 

syöttölaitteita, määritellä käytettävyys ja kuinka sitä voidaan mitata, sekä pohtia 

kosketukseen perustuvien syöttölaitteiden käytettävyyttä. Yleisesti voidaan todeta, että 

erityisesti älypuhelimissa kosketusnäytöt ovat kehittyneet huimasti ja vakiinnuttaneet 

paikkansa kyseisillä markkinoilla. Kosketuslevyt ovat olleet jo yli 20 vuotta 

vakiintuneesti osa kannettavia tietokoneita. Stylus-kynät ovat kokeneet 

käyttötarkoituksen muutoksen; ensin niitä kehitettiin navigointia ja osoittamista varten, 

mutta nykyään niitä pidetään graafisen sisällön tuottamisen työkaluna. 

Kosketuskäyttöliittymien yleistyessä on jouduttu pohtimaan käytettävyyden mittaamista 

uusin keinoin. Oleellista on, että käyttöliittymää suunnitellessa pidetään mielessä kenelle 

ja mille laitteelle suunnitellaan. Ylivoimaisesti suosituin syöttölaite, perinteinen hiiri, on 

huono vertailukohde kosketusperusteisille laitteille. Hiiri kykenee huomattavasti 

tarkempaan osoittamiseen peittämättä kohdetta, kun taas kosketus on epätarkempi ja 

yleensä kohteen peittävä tapa käyttää laitteita. Tästä huolimatta monet suunnittelijat 

sortuvat tekemään kosketuskäyttöliittymiä käyttäen apunaan vanhoja käyttöliittymiä. 

Rajoituksena tutkimukselle on sen tyyppi. Kirjallisuuskatsaus tarjosi huomattavan paljon 

sisältöä eri aiheista, niin eri laitteista käyttöliittymäelementteihin. Empiirinen tutkimus 

olisi voinut tuoda kuitenkin lisää sisältöä. Älypuhelin löytyy nykyään monelta henkilöltä, 

ja olisi ollut mielenkiintoista tutkia käytettävyysongelmia esimerkiksi verraten 

kosketusnäytöllä toimivaa mobiilisovellusta tietokoneella toimivaan 

työpöytäsovellukseen. Kirjallisuuskatsauksessa kuitenkin oli monenlaisia 

käyttäjätutkimuksia, esimerkiksi palautejärjestelmistä sekä kosketuspintojen 

materiaaleista. 

Tulevaisuuden tutkimuksissa mielenkiintoista on nähdä painetason tunnistuksen hyötyjä 

ja haittoja kosketusnäytöissä sekä kaarevien kosketusnäyttöjen käytettävyydestä. Lisäksi 

kiintoisaa on nähdä saadaanko stylus-kynien lieviä ongelmia kuten viivettä kitkettyä pois, 

ja yleistyvätkö nämä kynät viimein laajasti graafisten suunnittelijoiden käytössä. 

Kosketuslevyt ovat olleet periaatteeltaan samanlaisia jo hyvin pitkän aikaa, joten on 

kiintoisaa nähdä tulevatko nekin muuttumaan vielä vuosiin. Kaikki tässä tutkielmassa 

käsitellyt kosketusperusteiset syöttölaitteet ovat käyneet läpi pitkän historian, ja onkin 

mielenkiintoista nähdä mihin suunta osoittaa seuraavaksi. 
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