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Tiivistelmä 

Tämän tutkimuksen aiheena on mobiililaitteiden käytettävyyden haasteet Web-

suunnittelussa. Aihe on tärkeä, koska mobiililaitteiden osuus Internetin käytössä on 

kasvanut lyhyessä ajassa valtavasti. Tutkimuksen on tarkoitus tutkia, mitkä ovat 

yleisempiä käytettävyyden haasteita mobiililaitteilla Webissä ja miten ne eroavat 

perinteisten pöytätietokoneiden haasteista. Tutkimuksessa tutkitaan myös, millä 

keinoilla käytettävyyttä voitaisiin parantaa Web-sivustoilla. 

Tutkimuksessa pyritään aluksi tunnistamaan kirjallisuudesta yleisempiä 

mobiililaitteiden käytettävyyden haasteista Webissä. Empiirisessä osiossa tehdyn 

tutkimuksen tulos vastasi kirjallisuudesta löytynyttä tietoa. Tutkimus osoittaa, että 

mobiililaitteilla on samoja haasteita Webin käytettävyydessä kuin pöytätietokoneillakin. 

Suurin ero on se, että mobiililaitteiden ja pöytätietokoneiden välillä on paljon 

eroavaisuuksia esim. Mobiililaitteilla on hitaammat Internet yhteydet sekä pienemmät 

näytöt. Näiden vuoksi käytettävyyden sääntöjen noudattaminen mobiililaitteilla on 

entistäkin tärkeämpää. 

Tässä tutkimuksessa löydettiin useita keinoja parantaa mobiililaitteiden käytettävyyttä 

Web-sivustoilla. Empiirisentutkimuksen tuloksena esitellään keinoja ja toimintatapoja, 

joilla mobiilisivustojen käytettävyyttä voidaan parantaa. Tuloksissa todettiin 

saavutettavuuden sekä suorituskyvyn parantuneen sivustolla huomattavasti käyttäen 

tutkimuksessa löydettyjä tekniikoita. Jokainen Web-suunnitteluprojekti on 

ainutlaatuinen ja niillä on erilainen sisältö, yleisö ja tavoitteet, on vaikea luoda 

täydellistä ohjeistusta kaikille sivustoille paremman käytettävyyden aikaansaamiseksi. 

Tässä tutkimuksessa löydetyt tulokset ovat joukko parhaita käytäntöjä ja suosituksia 

verkkosivustojen rakentamiseen mobiililaitteille. 

 

Avainsanat 
responsiivinen suunnittelu, web suunnittelu, mobile web, käyttöliittymäsuunnittelu, 

käytettävyys, mobiililaitteiden käytettävyys, suunnittelu mobiililaitteille 

 

Ohjaaja 
Yliopistonlehtori, Mikko Rajanen (FT) 

  



3 

Sisällys  

Tiivistelmä ........................................................................................................................ 2 
Sisällys .............................................................................................................................. 3 
1. Johdanto ........................................................................................................................ 5 

1.1 Tutkimusongelma ja tutkimuksen rajaus ............................................................. 6 
1.2 Tutkimuksen rakenne ........................................................................................... 6 

2. Mobile Web .................................................................................................................. 8 
2.1 Mobile Webin alku .............................................................................................. 8 
2.2 Mobile Webin vallankumous ............................................................................... 9 

3. Web-suunnittelu mobiililaitteille ................................................................................ 10 
3.1 Responsiivinen suunnittelu ................................................................................ 10 

3.1.1 Mitä on responsiivinen Web-suunnittelu? .............................................. 10 
3.1.2 Miksi sivusto tulisi suunnitella responsiiviseksi? ................................... 11 
3.1.3 Responsiivisen suunnittelun mahdolliset haitat ja ongelmat .................. 12 

3.2 Mobiili ensin ...................................................................................................... 13 
3.3 Sisältö ensin ....................................................................................................... 13 
3.4 Progressiivinen parannus ................................................................................... 14 

4. Mobiililaitteiden käytettävyyden haasteet .................................................................. 15 
4.1 Sisältö  ................................................................................................................ 16 

4.1.1 Kieli      ................................................................................................... 17 
4.2 Sisällön esittäminen ........................................................................................... 18 

4.2.1 Sisältöä häiritsevät elementit .................................................................. 18 
4.2.2 Navigointi ............................................................................................... 19 
4.2.3 Karusellit ................................................................................................ 21 
4.2.4 Haitarivalikot .......................................................................................... 22 

4.3 Suorituskyky ...................................................................................................... 23 
4.3.1 Optimointi ............................................................................................... 24 
4.3.2 Kuvien latausajat .................................................................................... 26 
4.3.3 Vektori- vai rasterikuva .......................................................................... 26 
4.3.4 Häviötön vai häviöllinen pakkaus .......................................................... 27 
4.3.5 JPEG kuvien kompressointimuodot ....................................................... 27 

4.4 Saavutettavuus ................................................................................................... 28 
4.4.1 Havaittava ............................................................................................... 30 
4.4.2 Hallittava ................................................................................................ 30 
4.4.3 Ymmärrettävä ......................................................................................... 30 
4.4.4 Toimintavarmuus .................................................................................... 31 

5. Empiirinen tutkimus ................................................................................................... 33 
5.1 Tutkimusmenetelmät ......................................................................................... 33 

5.1.1 Design Science Research ........................................................................ 33 
5.1.2 Tutkimusaineisto ja analyysi .................................................................. 34 

5.2 Aiemman toteutuksen läpikäynti ....................................................................... 35 
5.2.1 Suorituskyky ........................................................................................... 36 
5.2.2 Saavutettavuus ........................................................................................ 38 

5.3 Uuden sivuston toteutus ..................................................................................... 40 
5.3.1 Työkalut ja apukirjastot .......................................................................... 41 
5.3.2 Responsiivinen ulkoasu .......................................................................... 42 
5.3.3 Sivuston toiminnallisuudet ..................................................................... 43 



4 

5.3.4 Sivuston optimointi ................................................................................ 44 
5.4 Uuden sivuston läpikäynti ................................................................................. 45 

5.4.1 Suorituskyky ........................................................................................... 45 
5.4.2 Saavutettavuus ........................................................................................ 47 

6. Tulokset ...................................................................................................................... 49 
6.1 Suorituskyky ...................................................................................................... 49 
6.2 Saavutettavuus ................................................................................................... 49 
6.3 Yhteenveto ......................................................................................................... 50 

7. Pohdinta ja johtopäätökset .......................................................................................... 51 
7.1 Tutkimuksen löydökset ...................................................................................... 51 
7.2 Tutkimuksen rajoitukset ja jatkotutkimusaiheet ................................................ 52 

Lähteet ............................................................................................................................. 54 
Liitteet ............................................................................................................................. 58 
 



5 

1. Johdanto 

Maaliskuussa 1989, Tim Berners-Lee esitteli ensimmäisen näkemyksensä World Wide 

Webistä eli WWW:stä, dokumentissa nimeltä Information Management: A Proposal. 

Tuohon aikaan Tim etsi ratkaisua tiedon jakamisen vaikeuteen. Miljoonat tietokoneet 

yhdistettiin toisiinsa nopeasti kehittyvän Internetin välityksellä, ja Berners-Lee ajatteli, 

että tietoa voitaisiin jakaa hyödyntämällä uutta tekniikkaa, jota kutsuttiin hypertekstiksi 

(World Wide Web Foundation, 2015). Webin tärkein suunnitteluperiaate oli 

universaalisuus. World Wide Webiin tulisi olla pääsy kaikilla laitteilla joilla voi 

muodostaa yhteyden Internettiin, oli kyseessä sitten kiinteä tai liikkuva päätelaite. 

(Lloyd, 2012.) 

Lokakuuhun 1990 mennessä, Tim Berners-Lee oli kirjoittanut kolme perusteknologiaa, 

jotka ovat tämän päivän Webin perusta: HTML, URI ja HTTP protokolla. Vuoden 1990 

loppuun mennessä, julkaistiin ensimmäinen Web-sivu Internetissä. Webin suosion 

kasvaessa Tim tajusi, että sen potentiaali voitaisiin hyödyntää kunnolla ainoastaan, jos 

kuka vain voisi käyttää sitä ilman maksuja. Joten vuonna 1993 Tim Berners-Lee 

ilmoitti, että Web pysyy aina maksuttomasti saatavana. (World Wide Web Foundation, 

2015.) 

Alkuajan verkkosivustot olivat hyvin yksinkertaisia ja sisälsivät ainoastaan tekstiä, 

linkkejä ja kuvia. Näytönkoon mukaan skaalautuva verkkosivusto ei ole uusi keksintö, 

vaan Web on alun perin jo suunniteltu skaalautuvaksi selainikkunan leveydelle. Web-

suunnittelijat alkoivat muuttaa verkkosivustojen rakennetta skaalautumattomiksi, kun 

taulukot esiteltiin ja Web-suunnittelijat alkoivat käyttää niitä sivustojen rakenteen 

luomisessa. Viime vuosina mobiililaitteet ovat kuitenkin yleistyneet nopeasti, ja vanha 

tapa suunnitella verkkosivustoja kiinteästi tietokoneen näytön resoluutiolle ei ole enää 

toimiva ratkaisu. (Zeldman, 2015.) 

Perinteisesti Webia on käytetty pöytätietokoneilla kiinteällä verkkoyhteydellä. Web on 

kuitenkin nykyään helpommin kaikkien saatavilla mobiililaitteiden ja langattomien 

yhteyksien vuoksi. Mobile Web on käsite, jolla viitataan Internetin käyttöön 

mobiililaitteilla, kuten matkapuhelimilla ja tableteilla. Mobile Web ei ole erillinen Web, 

vaan sillä viitataan ainoastaan Webin käyttöön erilaisella laitteella.  Webin tarkoitus on 

olla yhtenäinen kaikille, mobiililaitteiden ominaisuudet asettavat kuitenkin oman 

kontekstin Webin käyttöön, joten sille on kehittynyt oma termi. (W3C, 2011.) Mobile 

Web käsitteelle ei löydy vakiintunutta suomenosta, joten tässä tutkielmassa käytetään 

Mobile Web termiä. 

Internetin selaaminen mobiililaitteilla ohitti perinteisen tietokoneella selaamisen vuonna 

2016 (Simpson, 2016). Mobiililaitteiden suosio on jatkanut edelleen kasvuaan, ja 

menestyäkseen sivustolla tulisikin olla mobiililaitteita tukeva versio saatavilla. 

Mobiililaitteiden tukea on rakennettu useilla eri tekniikoilla, kuten omalla 

mobiiliversiolla sivustosta tai omalla mobiilisovelluksella. Tämänhetkisen tutkimuksen 

mukaan nämä ratkaisut eivät kuitenkaan ole yhtä johdonmukaisia tai 

kustannustehokkaita kuin responsiivinen suunnittelu, jossa mobiililaitteilla ja 

pöytätietokoneilla käytetään samaa sivustoa skaalattuna näytönkoolle sopivaksi. 

(Gremillion, Cao & Ruthenford, 2015.) 
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Mobiililaitteet ovat kuitenkin erilaisia laitteita verrattuna pöytätietokoneisiin. 

Mobiililaitteiden ja pöytätietokoneiden välillä on useita eroavaisuuksia, kuten pieni 

vastaan iso näyttö, käyttäminen liikkeellä ollessaan vastaan paikallaan, kosketusnäyttö 

vastaan hiiri, langaton mobiiliyhteys vastaan nopea laajakaistayhteys jne. Näiden 

eroavuuksien vuoksi mobiililaitteille tulisi suunnitella sisältökin sen mukaisesti. 

(Nielsen, 2013.)  

Usein mobiililaitteiden käytettävyys nähdään pöytätietokoneiden rajoitettuna versiona ja 

että mobiilisivustot ovat ainoastaan pienempään kokoon tiivistettyjä versioita. Mitä jos 

mobiiliversioilla olisikin mahdollisuus uusin innovaatioihin ja mobiililaitteet 

parantaisivatkin käyttökokemusta? Mobiililaitteilla on pienet näytöt ja näppäimistöt, 

mutta monilla muilla tavoilla niissä on tehokkaampia työkaluja, kuten kamerat, 

mikrofonit, kiihtyvyysanturit, kompassit ja biometriset anturit, joita ei vielä Webin 

puolella hyödynnetä kunnolla. (Schade, 2017.) 

Miten mobiililaitteiden käytettävyys sitten eroaa pöytätietokoneista? Jossain määrin 

monet käytettävyys säännöt pätevät mobiililaitteilla samalla lailla. Suurin ero on se, että 

jokainen sääntö on entistä tärkeämpi mobiililaitteilla. Esimerkiksi sivuston nopea 

latausaika on tärkeätä pöytätietokoneilla ja nopeammalla Internet yhteydellä, mutta 

mobiililaitteilla hyvin optimoitu sivusto on merkittävästi tärkeämpi hitaampien 

yhteyksien ja vähemmän tehokkaiden laitteiden vuoksi. (Nielsen, 2013.)  

1.1 Tutkimusongelma ja tutkimuksen rajaus 

Hyvä käytettävyys on merkittävä tekijä hyvän käyttökokemuksen aikaansaamiseksi. 

Usein mobiililaitteet jätetään toissijaiseksi suunnitteluvaiheessa, vaikka suurin osa 

Webin selauksesta tänä päivänä tapahtuukin mobiililaitteilla. Hyvän käyttökokemuksen 

aikaansaamiseksi on tärkeätä ymmärtää mitkä ovat yleisempiä käytettävyysongelmia ja 

mitä tulisi ottaa huomioon, kun suunnitellaan mobiililaitteille. Tutkimus rajoittuu 

mobiililaitteiden käytettävyys haasteisiin Web ympäristössä. Pro Gradu – tutkielmani 

tutkimuskysymykset ovat: 

 Mitkä ovat yleisimmät käytettävyys haasteet, kun suunnitellaan Web-sivustoja 

mobiililaitteille? 

 Miten Web-sivustojen käytettävyyttä mobiililaitteilla voidaan parantaa? 

Tämän tutkimuksen tekohetkellä löytyi tieteellistä tutkimusta mobiililaitteiden 

käytettävyyden haasteista Web-suunnittelussa hyvin vähän, tai tutkimukset olivat melko 

vanhoja. Suurin osa tutkimuksista on painottunut mobiili Webin alkupuolelle, josta se 

on kehittynyt huomattavasti. Tutkimukseen haettiin lähteitä yliopiston käytettävissä 

olevista tietokannoista, joissa hakusanoina yhdisteltiin muun muassa seuraavia: mobile 

web, usability, screen size, responsive web design, mobile web browsing. 

Empiirinen tutkimusosuus toteutettiin Design Science Reasearch-tutkimuksena. 

Empiirisessä osassa analysoidaan henkilökohtaisen portfolio-sivuston 

käytettävyysongelmia mobiililaitteilla ja kehitetään uusia ratkaisuja löydettyjen 

ongelmien perusteella. Tutkimuksen tarkoituksena on löytää parempia toimintatapoja, 

joilla käytettävyyttä saataisiin parannettua sivustoilla. 

1.2 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimusongelman selvittämiseksi perehdytään tässä tutkielmassa aluksi Mobile 

Web:iin, siihen mistä se on alkanut ja kuinka se on kehittynyt nykyiseen muotoonsa. 
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Mobile Webin alkua ja kehittymistä on olennaista tarkastella ennen 

käytettävyysongelmien syvällisempää tutkimusta, sillä on tärkeätä ymmärtää siihen 

kohdistuvia rajoitteita ja sen nopeaa kehitystä. 

Tutkielman kolmannessa luvussa käsitellään Web-suunnittelua mobiililaitteille. Luvussa 

käydään ensiksi läpi responsiivista suunnittelu menetelmää, joka on muodostunut 

suosituimmaksi tavaksi toteuttaa mobiilisivustoja tänä päivänä. Tämän jälkeen 

perehdytään mobiililaitteiden muihin suunnitteluperiaatteisiin. Luvun tarkoituksena on 

saada ymmärrystä mobiililaitteiden suunnittelu menetelmistä ja selvittää mitkä ovat 

hyviä käytäntöjä sivustoja suunniteltaessa.  

Neljännessä luvussa käsitellään mobiililaitteiden yleisiä käytettävyys haasteita Web-

ympäristössä. Aluksi käydään läpi mobiililaitteiden nykyistä käytettävyys tilannetta ja 

sen tärkeyttä hyvän käyttökokemuksen aikaansaamiseksi. Luvussa käsitellään tämän 

hetken tärkeimpiä käytettävyys haasteita, sekä niitä tekijöitä jolla voitaisiin 

käytettävyyttä parantaa. 

Empiirisessä osassa tarkastellaan henkilökohtaisen portfolio-sivuston käytettävyyttä 

teoriasta löydetyn tiedon perusteella. Tämän jälkeen suunnitellaan ja toteutetaan 

portfoliosta mobiililaitteille paranneltu versio. Lopuksi verrataan tuloksia muutamiin 

asetettuihin mittareihin ja tarkastellaan, kuinka uusi versio paransi tuloksia aiempaan 

toteutukseen nähden. 

Pohdinnassa ja johtopäätöksissä käydään läpi tutkielmassa löydettyjä mobiililaitteiden 

käytettävyys haasteita ja hyviä käytäntöjä, sekä pohditaan niiden merkityksiä. Lisäksi 

pohditaan tämän tutkimuksen rajoitteita sekä jatkotutkimuskohteita.  
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2. Mobile Web 

Mobiililaitteiden suosio on kasvanut valtavalla vauhdilla. Nykyään kun käy 

ostoskeskuksissa, kävelee kaupungilla tai istuu kahvilassa, törmää mobiililaitteisiin joka 

puolella. Valtavan suosion myötä Mobile Web on kehittynyt myös nopealla vauhdilla. 

Mobile Web saattaa olla harhaan johtava käsite. Sitä voisi luulla erilliseksi 

mobiililaitteilla toimivien sivustojen verkostoksi tai erilliseksi Webiksi. Harhaan 

johtavasta nimestä huolimatta Mobile Web tarkoittaa World Wide Webin käyttöä 

mobiililaitteilla. Webin käyttö mobiililaitteilla on kehittynyt huimasti alkuajoilta, ja tänä 

päivänä lähes kaikki sivustot ovat käytettävissä mobiililaitteilla. Tilanne oli hyvin 

erilainen vielä 10 vuotta sitten.  

 

2.1 Mobile Webin alku 

Wroblewskin (2011) mukaan Mobile Web ei saanut suurta suosiota sen alkuaikoina. 

Tämä johtui pääsääntöisesti kahdesta syystä, se tarvitsi erikseen optimoidun koodin ja 

laskentateho mobiililaitteissa oli hyvin rajoitettu. Sivun lataaminen saattoi kestää jopa 2 

minuuttia, vaikka sivusto sisälsi ainoastaan tekstiä ja linkkejä. Mobile Web käytti 

alkuaikoina langatonta WAP (Wireless Application Protocol) protokollaa, joka esiteltiin 

vuonna 1997. WAP selaimella varustetut puhelimet pystyivät vain näyttämään erikseen 

optimoitua sivustoja. Osa selaimista kuitenkin osasi näyttää myös monimutkaisempia 

HTML sivustoja, mutta tulokset olivat yleensä melko huonoja. (Wroblewski, 2011, pp. 

8-9.)  

Sen aikaisten mobiililaitteiden laskentateho oli erittäin rajoitettu, alkuajan sivustojen 

käyttöliittymät olivat hyvin minimalistisia. Sisältö oli yleensä pelkkää tekstiä, linkkejä 

ja muutama alhaisen resoluution kuva. Näiden sivujen navigointi ja käytettävyys olivat 

yleensä hyvin kömpelöitä. (Wroblewski, 2011, pp. 8-9.) 

Vuonna 1999 Microsoft esitteli Pocket Internet Explorer 3.0 selaimen. Selaimessa oli 

tuki HTML sisällölle, evästeille ja standardoidulle JavaScript versiolle, jota kutsuttiin 

JScriptiksi.  Selaimen uudemmat versiot toivat mukanaan tuen mm. CSS 

tyylitiedostoille ja XML:lle. Silti Webin selainversiota ei voitu millään tavalla verrata 

pöytäkoneilla toimiviin selaimiin. Sisältöä ei voitu esittää samalla tavalla, ja koko 

prosessi saattoi kestää erittäin pitkään. (Wroblewski, 2011, pp. 8-9.) 

Kun Opera Mini selain esiteltiin vuonna 2005, se oli Wroblewskin (2011) mukaan 

ensimmäinen selain millä Webin selaaminen mobiililla oli siedettävää. Se oli 

huomattavasti nopeampi ja esitti sivuston sisällön melkein samalla lailla kuin 

pöytätietokone versio. Opera Mini on nopea esittämään verkkosivujen sisältöä, koska se 

ei lataa sisältöä perinteisesti itse selaimella. Opera Mini ottaa yhteyden Operan 

välityspalvelimiin, jotka hoitavat sivuston sovittamisen pienelle näytölle, tietojen 

pakkaamisen ja lopulta pakatun sisällön välityksen Opera Mini-selaimelle. Opera Mini 

säästi huomattavasti dataa verrattuna aiempiin selaimiin, yleensä noin 70-90%. Vaikka 

Opera Mini paransi mobiililaitteiden Webin selausta nopeammilla latausajoilla ja 
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paremmalla mobiililaite tuella, Webin selaaminen oli kuitenkin edelleen haastavaa 

käyttäen puhelimen näppäimistöä tai Joystick-ohjainta. (Wroblewski, 2011, pp. 9-10.) 

 

2.2 Mobile Webin vallankumous 

Kesäkuussa 2007, Applen julkaisutapahtumassa Steve Jobs esitteli ensimmäisen 

iPhonen. iPhone oli ensimmäinen puhelin, jolla internetin selaaminen oli vaivatonta sen 

kosketusnäytön ansiosta. Aiemmin puhelimilla selattiin internetiä käyttäen puhelimen 

näppäimiä tai Joystick-ohjainta ja kirjoittaminen tapahtui T9-tekstinsyöttöjärjestelmällä. 

Näiden yhdistelmällä internetin selaaminen oli todella hidasta ja hankalaa. 

Pöytätietokoneelle suunnitellun sivuston selaamiseen käyttäjä joutui vierittämään 

selainikkunaa nähdäkseen kaiken sisällön. iPhonessa oli kosketusnäyttö ja hyvä mobiili 

selain Safari, jolla pystyi selaamaan sivustoja sulavasti ja käyttämään erilaisia 

sormieleitä sivuston selauksen helpottamiseksi.  

iPhone mullisti internetin selaamisen mobiililaitteilla täysin. (Wroblewski, 2011, pp. 10-

11.) iPhone avasi ”todellisen” Internetin älypuhelimien käyttäjille. Tämä oli 

mullistavaa, koska kehittäjien ei enää tarvinnut kirjoittaa mobiilispesifisiä sivustoja eri 

protokollalle, kuten WAP:lle. Sen sijaan kaikki olemassa olevat verkkosivustot ja 

sovellukset toimivat täydellisesti iPhonella, tai ainakin se oli ajatus. (Zakas, 2013.) 

AT&T oli tuolloin yksinoikeudella iPhonen ainoa matkapuhelinoperaattori. Vuosien 

2006 ja 2009 välillä AT&T:n mobiili datan määrä kasvoi melkein 5000%. Vuosi 

iPhonen esittelyn jälkeen ensimmäinen Android puhelin julkaistiin. Melko nopeasti 

ensimmäisen Android-puhelimen julkaisun jälkeen alkoi tulla useita malleja 

markkinoille, jonka jälkeen kosketusnäyttölliset älypuhelimet nousivat entistä 

kovempaan kasvuun. Älypuhelimien ennustettiin alun perin ohittavan perinteisten 

pöytäkoneiden ja kannettavien tietokoneiden yhteenlasketut myynnit vuoteen 2012 

mennessä. Tämä tapahtui paljon luultua aiemmin ja älypuhelimien myynti ohitti ne jo 

vuoden 2010 viimeisellä kvartaalilla. Kaksi vuotta aiemmin kuin alun perin oli 

ennustettu. (Wroblewski, 2011, pp. 7-8.) 

Vuonna 2016 mobiililaitteet ohittivat pöytäkoneet maailmanlaajuisessa Internetin 

selauksessa ensimmäistä kertaa. Tämä on suurin muutos Internetin aikakaudella. 

Perinteiset pöytäkoneet olivat hallinneet Internetin käyttöä jo yli kahdenkymmen 

vuoden ajan. Mobiililaitteiden käytön nopeasta kasvusta huolimatta perinteiset 

pöytätietokoneet hallitsevat internetin käytön määriä kehittyneillä markkinoilla, kuten 

Yhdysvalloissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Intiassa mobiililaitteet hallitsevat 

selvästi internetin käyttöä, kaikesta Internetin käytöstä 75% tapahtuu mobiililaitteilla. 

(Simpson, 2016.) 

Nopealla älypuhelimella ja 3G yhteydellä, voisi kuvitella mobiili Internetin olevan 

melko nopea. Web kuitenkin kehittyi samalla, kun pöytätietokoneiden käytettävissä 

oleva kaistanleveys kasvoi vuosittain. Verkkosivustot ja sovellukset alkoivat käyttää 

enemmän resursseja, kuten CSS, JavaScriptiä, kuvia ja videoita, tarjotakseen parempaa 

käyttökokemusta ihmisille joilla oli nopea langallinen yhteys. (Zakas, 2013.) 
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3. Web-suunnittelu mobiililaitteille 

Monien vuosien ajan Web-suunnittelijat loivat sivustoja ainoastaan pöytäkoneille sekä 

kannettaville tietokoneille. Mobiililaitteiden myötä suunnittelijoiden on pitänyt ottaa 

myös mobiililaitteet huomioon. Alkuaikoina tähän ei panostettu paljoa, mutta tänä 

päivänä hyvän käyttökokemuksen luomiseksi tulisi sivustolla suunnitella kaikki 

mobiililaitteita ajatellen. 

 

3.1 Responsiivinen suunnittelu 

Luovalla alalla taiteilija aloittaa työnsä valitsemalle työllensä pohjan, esimerkiksi 

taidemaalari valitsee palan paperia tai kankaan jota alkaa työstää. Ennen ensimmäistä 

siveltimen vetoa, valittu pohja antaa tulevalle työlle raamit, kuten muodon, korkeuden ja 

leveyden. Webin puolella on jäljitelty aiemmin tätä prosessia antamalla sivustolle 

kiinteä leveys, joka on määritelty ajatellen käyttäjän minimi näytönresoluutiota. Jos 

selaimen koko kuitenkin alittaa ennalta määrätyn sivuston leveyden, käyttäjän 

käyttökokemus kärsii, koska hän joutuu käyttämään selaimen vierityspalkkeja sivuston 

lukemiseen. (Marcotte, 2010.) 

Mobiililaitteiden suosion kasvun vuoksi sivustoja joudutaan suunnittelemaan useille 

laitteille ja resoluutioille, jonka vuoksi Web-suunnittelijat ovat kehittäneet uusia 

toteutustapoja sivustoille. Responsiivinen suunnittelu yrittää ratkaista ongelman useille 

laitteille suunnittelusta, ja se on noussutkin suosituimmaksi tavaksi toteuttaa 

verkkosivustoja nykypäivänä. (Marcotte, 2010.) 

 

3.1.1 Mitä on responsiivinen Web-suunnittelu? 

Responsive Web Design eli responsiivinen verkkosuunnittelu on suunnittelumenetelmä, 

jolla tavoitellaan verkkosivuston optimaalista käyttökokemusta laitteesta riippumatta. 

Responsiivisen suunnittelun avulla verkkosivusto skaalautuu käyttäjän päätelaitteelle 

oikein näytön koosta tai käytettävästä laitteesta riippumatta. (Gremillion, Cao & 

Ruthenford, 2015). Responsiivista suunnittelua ei tule kuitenkaan sekoittaa 

mukautuvaan suunnitteluun (engl. Adaptive Design), joka perustuu käyttäjän laitteen ja 

näytönkoon tunnistamiseen serverillä, jonka jälkeen ladataan laitteelle optimoitu sisältö 

ja ulkoasu. Responsiivisessa suunnittelussa taas ladataan aina sama sisältö laitteesta 

riippumatta ja se skaalataan käyttäjän laitteelle sopivaksi. (Cao, 2016.) 

Web-suunnittelija Ethan Marcotte esitteli responsiivisen suunnittelumenetelmän vuonna 

2010. Responsiivinen suunnittelu ei kuitenkaan ole ainoastaan näytön koon mukaan 

skaalautumista, vaan kokonaan uudenlainen tapa ajatella suunnittelua (Knight, 2011). 

Responsiivisella sivustolla on yksi URL-osoite ja HTML-tiedosto, ja sen sisältö 

asetellaan useille laitteille toimivaksi CSS mediakyselyiden avulla. Tavoitteena on 

saavuttaa hyvä luettavuus ja navigointi kaikilla laitteilla. (Mohorovicic, 2013.) 

Responsiivisen suunnittelun perusperiaatteeseen kuuluu kolme olennaista käsitettä, 

jotka ovat (Marcotte, 2010): 
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1. Fluid grid eli joustava kehys – Käyttäjän näytönkoon mukaan skaalautuva 

kehys, jonka sarakkeisiin sivuston elementit jäsennetään. 

2. Flexible images and media eli joustavat kuvat ja media – Käyttäjän 

näytönkoon mukaan skaalautuvat kuvat ja media. 

3. Media queries eli mediakyselyt – CSS3 moduuli joka määrittää mitä tyylejä 

sovelletaan eri laitteiden ominaisuuksille, kuten näytön leveydelle, korkeudelle, 

suunnalle, jne.  

Nämä perusperiaatteet muodostavat perustan responsiivisille suunnittelulle. 

Responsiiviseen suunnitteluun liittyy kuitenkin muitakin käsitteitä, kuten mobile first ja 

content first ajattelumallit, joita käydään tarkemmin läpi luvussa 4. 

 

Kuvio 1. Responsiivisesti suunniteltu verkkosivusto eri laitteilla. 

 

3.1.2 Miksi sivusto tulisi suunnitella responsiiviseksi? 

Mobiililaitteiden käyttö on kasvanut nopeasti, ja internetin käyttö mobiililaitteilla ohitti 

perinteisen tietokoneilla käytön vuonna 2016. Tutkimuksen mukaan ajan kuluessa 

laitekanta kasvaa jatkuvasti ja laitteiden osuus muuttuu merkittävästi, tietokoneiden 

osuus laskee ja tablettien sekä älypuhelimien osuus kasvaa (Mohorovicic, 2013). 

Laitekanta jolla internetiä käytetään kasvaa jatkuvasti, ja käyttäjille on muodostunut jo 

itsestään selvyydeksi, että he voivat selata internetiä haluamallansa laitteella. 

Verkkosivuston suunnittelun tuleekin vastata käyttäjän näkemykseen, jos halutaan 

tarjota mieluisa käyttökokemus laitteesta riippumatta. (Gremillion, Cao & Ruthenford, 

2015.) 

Googlen tekemän tutkimuksen mukaan 90% ihmisistä käyttää internetiä useilla eri 

laitteilla. Tutkimuksen mukaan 67% käyttäjistä ostavat todennäköisemmin tuotteita 

sivustolta jotka ovat mobiililaitteille sopivia. Mobiililaitteen käyttäjillä on viisi kertaa 

todennäköisempää poistua sivustolta, jos sivusto ei ole optimoitu mobiililaitteille, ja 

79% etsii toisen sivuston jolla saa suoritettua tehtävän loppuun. Jos yrityksellä ei ole 

tarjota mobiililaitteille optimoitua sivustoa se vaikuttaa yrityksen maineeseen ja 
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potentiaaliseen voittoon, kun käyttäjät kääntyvät kilpailijan sivustolle. (Mohorovicic, 

2013.) 

Mobiililaitteiden käytön suosioon vastattiin aluksi suunnittelemalla sivusto kokonaan 

uusiksi mobiililaitteille. Sivustosta tehtiin oma versio eri URL-osoitteeseen kuten 

”m.esimerkkisivu.fi”, joka tarjosi kokonaan uuden käyttökokemuksen eri laitteiden 

käyttäjille. Suurin ongelma erillisillä mobiilisivustoilla on, että ne on suunniteltu tietylle 

näytön koolle ja resoluutiolle, mutta esimerkiksi mobiililaitteiden resoluutio vaihtelee 

pienten älypuhelinten 320x240 resoluutiosta aina tablettien 1024x768 (ja yli) 

resoluution asti. (Gremillion, Cao & Ruthenford, 2015.)  

Erillisten mobiilisivustojen toteutus on nykyään ajateltu huonona käytäntönä, koska ne 

tulevat kalliimmiksi ylläpitää kuin responsiiviset sivustot ja käyttökokemus muuttuu 

epäjohdonmukaiseksi. Erilliset mobiilisivustot ovat nykyään myös poistumassa 

käytöstä, koska sivuston responsiivisuus on vaikuttanut hakukoneoptimointiin 

huhtikuun 2015 jälkeen. Ei-responsiivisesti suunniteltu sivusto löytyy Googlen 

hakumoottorilla huonommin kuin responsiivinen sivusto, joka on Googlenkin 

virallisesti suosittelema toteutustapa. (May, 2015.) 

Gremillion ja muut (2015) listasivat responsiivisen suunnittelun hyödyt: 

 Kasvattaa kävijämäärää ja myyntiä. Tutkimuksen mukaan responsiivisesti 

suunniteltu sivusto tuottaa keskimäärin 11% enemmän kuin ei-responsiivisesti 

suunniteltu sivusto. 

 Pakottaa suunnittelemaan sivuston sisällön tarkasti useille eri kokoisille 

näytöille, joka väistämättä tekee sivustosta paremman.  

 Hyvä toimintavarmuus tulevaisuudessa, koska ei tarvitse suunnitella ulkoasua 

uusien laitteiden näyttöjen koolle erikseen.  

 Parantaa hakukoneoptimointia, koska Google virallisesti suosittelee 

responsiivista suunnittelua. 

 Antaa käyttäjille yhtenäisen käyttökokemuksen 

 

3.1.3 Responsiivisen suunnittelun mahdolliset haitat ja ongelmat 

Jokaisessa menetelmässä on aina omat hyvät puolensa, sekä myös mahdolliset haitat ja 

ongelmat. Responsiivinen suunnittelu on yleistynyt nopeasti ja se on Googlen 

virallisesti suosittelema menetelmä, kuitenkin tässäkin suunnittelumenetelmässä on 

omat ongelmakohtansa.  

Responsiivisen sivuston suunnittelu ja toteuttaminen vie enemmän aikaa ja tulee 

kustantamaan n. 10-20% enemmän kuin ei-responsiivinen sivusto. Vaikka kustannukset 

ovatkin korkeammat niin responsiivisella sivulla ei ole tarvetta erilliselle 

mobiilisivustolle. Erillisen mobiilisivuston ylläpitäminen tulee joka tapauksessa 

kalliimmaksi, kun päivitykset pitää tehdä kahdelle erillisille sivulle. (Mohorovicic, 

2013.) 

Responsiivisten sivustojen suurimmat ongelmat ovat hitaat latausajat mobiililaitteilla ja 

yhteensopimattomuus ongelmat joidenkin selaimien kanssa. Kaikki vanhemmat 

selaimet eivät ole yhteensopivia CSS mediakyselyiden kanssa, joten vaihtoehtoiset 

ratkaisut tulee huomioida näiden selaimien kanssa. Suorituskyky ongelmat johtuvat 

suurien kuvien lataamisesta, jotka pienennetään mobiililaitteelle sopiviksi. Tämä 

muodostuu ongelmaksi hitailla mobiiliyhteyksillä.  Sivuston koko, kuvat ja HTTP 
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pyynnöt tulisikin optimoida mahdollisimman hyvin paremman suorituskyvyn 

takaamiseksi myös mobiiliyhteyksillä. (Mohorovicic, 2013.) 

 

3.2 Mobiili ensin 

Hyvän käyttökokemuksen luomiseksi mobiililaitteille, on suositeltua suunnitella sivusto 

mobiililaitteille ensin. Tämä tapa varmistaa keskittymisen keskeisimpään sisältöön ja 

toiminallisuuteen (Wroblewski, 2011, p. 5). On helpompaa suunnitella ensin pienelle 

näytölle ja siitä kasvattaa sisältöä näytönkoon kasvaessa, kuin suunnitella aluksi 

suurelle näytölle ja siitä poistaa sisältöä, kun näytönkoko pienenee. Kun sivustolle jää 

ylimääräistä tilaa, se yleensä täytetään bannereilla, tarjouksilla, mainoksilla ja muulla 

vähemmän tärkeällä sisällöllä. Pienellä mobiilinäytöllä ei ole tilaa tällaiselle 

ylimääräiselle sisällölle. Samat säännöt pätevät myös suuremmalla näytöllä, mutta 

yleensä eri sidosryhmät vaativat näitä ”ylimääräisiä” elementtejä sivulle, jolloin 

lopputuloksena tärkeämpään sisältöön keskittyminen saattaa olla vaikeampaa. 

(Wroblewski, 2011, pp. 19-22.) 

Vähemmän sisältöä sivustolla tarkoittaa myös vähemmän sisältöä ladattavaksi. 

Mobiililaitteiden yhteydet eivät ole lähelläkään yhtä nopeita tai luotettavia kuin 

langalliset yhteydet, joka tekee vähäisen datan määrän lataamisesta tärkeätä. Joissakin 

maissa datan siirto maksut saattavat olla todella kalliita ja suuremmat datan siirto määrät 

aiheuttavat turhia kustannuksia käyttäjille (Wroblewski, 2011, pp. 22-23). Turhan 

sisällön karsiminen auttaa myös suuremmilla näytöillä selatessa. Kaikilla ihmisillä ei 

ole tänä päivänkään välttämättä nopeata kiinteätä yhteyttä tai tehokasta 

pöytätietokonetta. Osa internetin käyttäjistä käyttää yhä vanhoja tehottomia tietokoneita 

ja langattomia 3G yhteyksiä, jolloin myös pöytäkoneilla sivustojen selaaminen hidastuu 

ylimääräisestä sisällöstä. (Brown, 2013.) 

Akamain vuonna 2009 tekemän tutkimuksen mukaan 47% ihmisistä odottaa Web-

sivuston latautuvan alle kahdessa sekunnissa. Tutkimuksen mukaan 40% käyttäjistä 

lähtee sivustolta, jos sen lataaminen kestää yli 3 sekuntia. Mobiilikäyttäjät antavat 

enemmän anteeksi pitempiä latausaikoja sivustoilla. Mobiilikäyttäjät ovat valmiita 

odottamaan sivuston latausta pidempään kuin pöytäkoneella, suurin osa käyttäjistä 

(46%) on valmiita odottamaan 6-10 sekuntia sivun latautumista. Vaikka mobiilikäyttäjät 

ovat kärsivällisempiä latausaikojen kanssa, tulee mobiililaitteiden latausajat optimoida 

mahdollisimman hyvin, hitaampien yhteyksien ja pienempien laitteistotehojen vuoksi.  

Jos sivusto toimii hyvin mobiililaitteilla, se on helpompi kääntää hyväksi myös muille 

laitteille. Mobiililaiteilla on eniten rajoituksia, esimerkiksi näytönkoko ja tiedonsiirron 

nopeus, joten sivusto on tärkeätä suunnitella mobiililaittele ensin. Mobiili ensin 

suunnittelumenetelmä johtaa toiseen mobiililaitteille tärkeään suunnittelumenetelmään 

”sisältö ensin”. 

 

3.3 Sisältö ensin 

Verkkosivustoja käytetään niiden sisällön takia. Käyttäjät hakevat sivustoilta sisältöä, 

joka voi esimerkiksi olla tekstiä, kuvia, sosiaalisia verkostoja, musiikkia, elokuvia, 

applikaatiota ja pelejä. Käyttäjät tulevat hakemaan sivustolta sisältöä, milloin ja miten 

he haluavat, joten suunnittelijan tehtävä on palvella asiakasta eli käyttäjää. Sivuston 
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tarkoitus on pitää asiakas eli käyttäjä tyytyväisen. Jotkut voisivat kutsua sitä hyväksi 

käyttökokemukseksi, mutta itseasiassa se on ainoastaan asiakaan pitämistä tyytyväisenä 

hyvän palvelun ansiosta. (Zeldman, 2013.) 

Responsiivisessa suunnittelussa on tärkeätä ottaa eri näytönkoot huomioon 

suunnitteluprosessissa. Mobiililaitteet pakottavat suunnittelijoita keskittymään sisältöön 

ensin.  Pienillä näytöillä ei ole ylimääräiselle sisällölle tilaa, joten sisältö tulee ensin. 

Oikeanlainen sisältö tulee tarjota käyttäjälle oikeaan aikaan. Sisältö tulee esittää 

pienemillä ruuduilla yksinkertaisemmin, sekä siinä pitää keskittyä tarjoamaan tärkein 

sisältö käyttäjille ensin. (Zeldman, 2013.) 

 

3.4 Progressiivinen parannus 

Progressiivinen parannus on ajattelumalli, jossa käyttäjälle varmistettaan sisällön saanti 

laitteesta riippumatta. Progressiivinen parannus perustuu yhteen periaatteeseen: 

vikasietoisuuteen. Vikasietoisuus on järjestelmän ominaisuus jatkaa toimintaansa, 

vaikka se kohtaa ennalta arvaamattoman virheen. Webissä vikasietoisuudesta hyödytään 

jatkuvasti ja se on sisälletty HTML ja CSS kieliin, jotka ovat Web-sivuston perusta. 

(Gustafson, 2011.) 

HTML:llä ja CSS:llä on paljon yhteistä vikasietoisuuden kanssa. Molemmat ovat 

suunniteltu olemaan ”eteenpäin yhteensopivia”, joten kaikki mitä kirjoitamme tänään, 

toimii saman lailla vuoden, kahden tai jopa kymmenen vuoden päästä. Ne toimivat 

tietyllä tavalla samanlaisesti, ne on suunniteltu toimimaan siitä huolimatta, kuinka 

paljon itse selainympäristö muuttuu. Ne on kuitenkin suunniteltu myös kehittyviksi ajan 

saatossa, joten Web-selaimia on ohjeistettu toimimaan vikasietoisuuden ohjeiden 

mukaan ja jättää huomiotta kaiken mitä ne eivät ymmärrä. Tämä antaa niille 

mahdollisuudet kehittyä ja samalla kuitenkin sopeutua toimimaan myös vanhemmilla 

selaimilla, eikä päättyä tilanteeseen jossa sisältö ei olisi enää saavutettavissa tai 

aiheuttaisi selaimen kaatumista. Vikasietoisuus antaa meille mahdollisuuden selata 

HTML5 ja CSS3 ominaisuuksilla rakennettua sivustoa ilman, että se hajoaisi 

vanhemmilla selaimilla. (Gustafson, 2011.) 

Vikasietoisuuden ymmärtäminen on tärkeimpiä ominaisuuksia ymmärrettäessä 

progressiivista parannusta, mutta progressiivisessa parannuksessa ei ole kuitenkaan kyse 

teknologiasta tai selaimista. Se käsittelee käyttökokemuksia, jotka palvelevat käyttäjiä 

antamalla heille pääsyn sisältöön ilman teknisiä rajoituksia. Progressiivinen parannus ei 

vaadi samanlaista käyttökokemusta kaikilla selaimilla, tai se ei kiellä käyttämästä 

uusimpia ja hienoimpia tekniikoita sivuston toteutuksessa. Se yksinkertaisesti pyytää 

kunnioittamaan sisältöä ja käyttäjiä, käyttämällä tekniikoita järkevällä tavalla hyvän 

käyttökokemuksen aikaansaamiseksi. (Gustafson, 2011.) 
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4. Mobiililaitteiden käytettävyyden haasteet 

Internetissä käytettävyys viittaa siihen, kuinka helppo verkkosivustoa on käyttää. Se on 

tärkeä konsepti Web-suunnittelussa, jossa luodaan verkkosivustoja, jotka ovat helposti 

navigoitavia ja käytettäviä. Hyvä käytettävyys on ratkaisevan tärkeää yrityksille, jotka 

houkuttelevat ja rakentavat uskottavuutta asiakasta kohtaan. Käyttäjät lähtevät heti 

sivustoilta, jos ne ovat hankalat käyttää tai eivät toimi hyvin. (Lobo ja kumppanit, 

2011.) Flaviánin ja kumppaneiden mukaan hyvällä käytettävyydellä todettiin olevan 

myönteinen vaikutus käyttäjän tyytyväisyyteen. Hyvän käyttökokemuksen omaavilla 

sivustoilla keskitytään suunnitteluprosessissa käyttäjiin. Sivuston suunnittelussa pitää 

täyttää käyttäjien tarpeet ja luoda uskottavuutta heille. Sivuston toiminnallisuus 

vaikuttaa myös käytettävyyteen ja sivustojen uskottavuuteen. Jos verkkosivustoilla on 

ominaisuuksia, jotka eivät toimi, kuten rikkinäisiä linkkejä tai kuvia jotka eivät lataudu, 

laskee se sivuston uskottavuutta käyttäjän silmissä. Jos sivuston lataus kestää taas liian 

kauan, käyttäjä todennäköisesti poistuu sivustolta kokonaan. (Flavián ja kumppanit, 

2006.) 

Vuonna 2012 analytiikkayhtiö Monetate julkaisi tutkimuksen 100 miljoonasta sivuston 

vierailuista eri verkkokaupoissa. Käyttäjien käyttämät laitteet vaikuttivat huomattavasti 

konversio asteeseen. Konversioaste tarkoittaa sitä prosenttiosuutta sivuston kävijöistä, 

jotka päättyvät sivuston vierailun aikana tekemään konversion, eli esimerkiksi 

pyytämään tarjousta, tilaamaan uutiskirjeen tai jopa ostamaan tuotteen. Konversioaste 

pöytätietokoneella oli 3.5%, tabletilla 3.2% ja älypuhelimella 1.4%. Älypuhelimen 

käyttäjät ostivat verkkokaupoista huomattavasti vähemmän kuin tietokonetta käyttävät. 

Tabletin käyttäjät olivat lähempänä tietokoneen käyttäjiä kuin älypuhelimen käyttäjiä.  

Suuri ero konversioasteessa saattaa johtua kahdesta eri syystä: 

 Mobiililaitteiden käyttökokemus Internet-sivustoilla on huono. Jos 

käyttökokemusta saataisiin parannettua mobiililaitteilla, yritykset saattaisivat 

tehdä paljon enemmän voittoa verkkokaupoissa. 

 Mobiililaitteiden käyttökokemukseen ei haluta panostaa yhtä paljoa, koska 

kuvitellaan niiden vaan soveltuvan yksinkertaisempien tehtävien suorittamiseen.  

Mikä aiheuttaa sitten huonomman käyttökokemuksen mobiililaitteilla? Monetaten 

tekemän kyselyn mukaan eron käyttökokemuksessa aiheuttaa: huoli tietoturvasta, 

tuotteen tiedot eivät ole selvästi näkyvissä, navigointi on vaikeata, tuotteita ei voi 

vertailla keskenään, tietojen syöttäminen, sekä lomakkeiden täyttäminen ovat hankalia 

ja latausajat ovat hitaita. (Chaffey, 2017.)  

Seuraavaksi käydään läpi, kuinka näitä ongelmia voisi parantaa sivustoilla. 

Ensimmäiseksi käydään läpi, kuinka sivuston sisältöä voitaisiin parantaa käytettävyyden 

näkökulmasta. Sen jälkeen tarkastellaan, kuinka sisällön esittämistä voidaan parantaa 

käytettävyyden kannalta. Kolmannessa kappaleessa käydään läpi sivuston 

suorituskykyyn vaikuttavia tekijöitä. Viimeisenä tarkastellaan sivuston 

saavutettavuuden vaikutusta käytettävyyteen. 
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4.1  Sisältö 

Mobiililaitteilla on monia haasteita, jotka pitävät ottaa huomioon suunnittelussa, mutta 

yksi tärkeimmistä on sisältö ja käyttäjän fokuksen pitäminen kaikista keskeisimmässä 

sisällössä. Singhinin ja kumppaneiden vuonna 2011 tekemän tutkimuksen mukaan 

sisällön ymmärtäminen pieneltä mobiililaitteen näytöltä saattaa olla vaikeampaa. Mitä 

vähemmän sisältöä on nähtävissä kerralla, sitä enemmän sitä täytyy muistaa, ja ihmisen 

lyhytaikainen muisti on tiedettävästi huono. (Nielsen, 2013.) 

Singhin ja kumppanit tekivät tutkimuksen suurien websivustojen tietosuojakäytäntöjen 

lukemisen vaikeudesta cloze-testillä, jossa kokeeseen osallistuvien oli valittava tekstiin 

jätettyihin aukkoihin asiayhteyteen sopivat täydennykset. Esimerkiksi Facebookin 

tietosuojakäytäntö sisältää 5,789 sanaa, joka on noin 35 kertaa enemmän kuin 

keskimääräinen sanamäärä yhdellä Web-sivulla, joten tietosuojakäytännöt lasketaan 

sisällöltään haasteelliseksi luettavaksi. (Nielsen, 2013.) 

Singhinin tutkimuksessa 50 osallistujaa suoritti cloze-testin samalla kun lukivat 

tietosuoja käytäntöjä joko työpöytäkoneella tai mobiililaitteella. Tutkimuksen tulos: 

 Pöytäkone: 39.18 % ymmärryspistemäärä 

 Mobiililaite: 18.93 % ymmärryspistemäärä 

Testin tulos tulisi olla yli 60 prosenttia ollakseen helposti ymmärrettävää. Pöytäkoneella 

lukijatkin jäivät tuloksesta selvästi jälkeen, mistä voidaankin päätellä, että 

tietosuojakäytännöt ovat vaikeasti luettavaa sisältöä. (Nielsen, 2013.) 

Tutkimus suoritettiin testilaboratoriossa, joten tutkimus ei ottanut huomioon esimerkiksi 

melua tai muita häiriötekijöitä. Tutkimuksessa ei myöskään navigoitu sivustolla 

lainkaan vaan se oli pelkää sisällön lukemista. Tutkimuksen mukaan sisällön 

ymmärtäminen mobiililaitteilla oli melkein kaksi kertaa vaikeampaa verrattuna 

pöytäkoneisiin. Ainoa syy miksi mobiilikäyttäjät saivat vähemmän pisteitä kuin 

pöytäkoneen käyttäjät, oli pienempi näytönkoko. (Nielsen, 2013-) 

Nielsenin mukaan pienempi näytönkoko vähentää ymmärtämistä kahdesta syystä: 

 Käyttäjät näkevät vähemmän sisältöä kerralla ja joutuvat luottamaan 

erehtyväiseen lyhytaikaismuistiinsa. 

 Käyttäjät joutuvat vierittämään sivua löytääkseen sivulta muita osiota sen sijasta, 

että he voisivat vain katsella useampia osiota yhtä aikaan isommalta näytöltä. 

Sivun vierittäminen aiheuttaa ongelmia, se vie enemmän aikaa ja heikentää käyttäjän 

muistamista. Se siirtää käyttäjän huomion itse ongelmasta, kun käyttäjä yrittää etsiä 

lisätietoa sivun eri kohdasta, mikä taas aiheuttaa uuden ongelman, kun käyttäjän pitää 

löytää takaisin aiempaan kohtaan jolla oli sivulla. (Nielsen, 2013-) 

Näytönkoon vaikutusta lukemisen ymmärtämiseen on tutkittu jo ennen Internetin 

aikakautta. Duchnickyn ja kumppaneiden mukaan tekstin rivien määrällä ei ole 

vaikutusta luetun ymmärtämiseen lainkaan, mutta lukunopeus hidastuu huomattavasti 

luettaessa tekstiä pienemmällä rivimäärällä (Duchniky ja kumppanit, 1983). Dillonin ja 

kumppaneiden tekemässä tutkimuksessa todettiin myös, ettei rivien määrällä ole 

vaikutusta luetun ymmärtämiseen, mutta lukijat näyttivät ajattelevan, että 20-rivinen 

ruutu on liian pieni pitkien tekstien lukemiseen (Dillon ja kumppanit, 1990). Tänä 
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päivänä keskiverto puhelimen rivimäärä ruudulla on n. 20 riviä Web-sivustoja 

luettaessa. 

Vuonna 2016 Nielsen Norman Group teki uuden tutkimuksen lukemisen 

ymmärtämisestä mobiililaitteilla. Tutkimukseen osallistui 276 henkilö ja he lukivat 

artikkeleita eri aiheista käyttäen mobiililaitetta tai pöytätietokonetta. Artikkelin 

lukemisen jälkeen testihenkilöiltä kysyttiin kysymyksiä liittyen artikkeliin, saadakseen 

kuvan henkilöiden sisällön ymmärtämisestä. Tutkimuksen tuloksena todettiin, ettei ollut 

mitään käytännön eroa lukiko testihenkilöt sisältöä mobiililaitteella vai tietokoneella. 

Tutkimuksen sisältö oli kuitenkin erilaista mitä aiemmassa tutkimuksessa, ja tämä 

saattoi osaltaan johtaa erilaisen tulokseen. Tutkimuksen mukaan vaikea lukuisen 

sisällön lukeminen hidastui pienemmillä mobiililaitteilla. Helpossa sisällössä lukemisen 

nopeus pysyi kuitenkin täysin samana. (Meyer, 2016.)  

Nielsen Norman Groupin tekemässä tutkimuksessa todettiinkin, että aihetta täytyy tutkia 

vielä lisää ymmärtääksemme paremmin näytönkoon vaikutusta sisällön ymmärtämiseen. 

Nielsen Norman Group epäili, että erittäin vaikea lukuinen sisältö saattaa olla 

mobiililaitteilla vaikeampaa lukea, verrattuna heidän tutkimuksessa käytettyyn 

helpompilukuiseen sisältöön. Tekstin esitys on myös kehittynyt huomattavasti Singhin 

ja muiden tekemän tutkimuksen jälkeen. Älypuhelimien näytöt on kasvanut ja niiden 

resoluutio on huomattavasti korkeampi. Singhin ja kumppaneiden tekemän tutkimuksen 

aikaan perinteisen älypuhelimen näytönkoko oli 3.5 tuumaa, kuin nykypäivänä 

älypuhelimien näytönkoko on noin 5 tuumaa. Osa testihenkilöistä kertoi käyttävänsä 

puhelinta usein artikkelien lukuun. Singhinin ja kumppaneiden tutkimukseen verrattuna 

ihmiset ovat tottuneet käyttämään enemmän mobiililaitteita sisällön lukuun, myös 

mobiilisivustot ovat kehittyneet huomattavasti vuodesta 2011. (Meyer, 2016.)  

 

4.1.1 Kieli 

”Puhu käyttäjän kieltä” on ollut tärkeä käytettävyysohje jo yli 20 vuoden ajan.  

Verkossa käytettään monia eri kieliä, jonka vuoksi onkin tärkeätä käyttää kohde 

yleisölle oikeata kieltä. (Nielsen, 2013.) 

Mobiililaitteilla käytettään myös hakua paljon. Haku onkin tärkein keino, jolla 

löydetään uusia sivustoja. Jos sivustosi ei löydy ensimmäiseltä hakutulos sivulta, eivät 

käyttäjät todennäköisesti löydä sivustolle koskaan. Joten mobiilisisällön kirjoittaminen 

on myös helposti löydettävän sisällön kirjoittamista. Hakukoneoptimoinnissa eli 

SEO:ssa (Search Engine Optization) on useita eri elementtejä, mutta tärkein 

hakukoneoptimoinnin sääntö on: ”puhu käyttäjän kieltä”, tai käytä avainsanoja jotka 

täsmäävät haun kyselyihin.   (Nielsen, 2013.) 

Hyvä käyttöliittymä vaatii ohjeistuksia. Kun käytetään selitteitä käyttöliittymän 

elementteihin tai annetaan ohjeita tiettyjä tehtäviä varten, tulee pyrkiä selkeään ja 

käyttäjän ymmärrettävissä olevaan ohjeistukseen. Lyhyet ja tutut sanat ohjeistuksissa 

ovat parhaiten käyttäjän ymmärrettävissä. Pitkä ohjeistus voi antaa enemmän tietoa ja 

selittää asioita entistä paremmin, mutta käyttäjät eivät yleensä lue pitkiä selitetekstejä. 

Tuloksena pidemmät selitetekstit yleensä hämmentävät enemmän kuin selventävät. 

(Nielsen, 2013.) 

 



18 

4.2 Sisällön esittäminen 

Verkkosivun käyttäjät tulevat aina sivustoille sisällön takia. Sisältö on käyttäjille aina 

tärkeintä, mutta myös sen oikeanlainen esitystapa on tärkeä. Seuraavaksi käydään läpi 

sisällön esittämistä ja sen haasteita. 

4.2.1 Sisältöä häiritsevät elementit 

Valitettavasti monet sivustot piilottavat tärkeintä sisältöä eri häiriötekijöillä, kuten 

modaaliin aukeavilla mainoksilla, uutiskirjeiden tilauslomakkeilla ja evästeiden käytön 

ilmoituksilla (Michálek, 2016). Käytä modaaleita harkiten, koska ne keskeyttävät 

käyttäjän. Niiden ilmestyminen käyttäjän ruudulle pakottaa käyttäjän lopettamaan 

nykyisen tehtävän ja keskittymään modaalin sisältöön. Käyttäjän on pakko keskittyä 

modaali-ikkunaan, ennen kuin voi palata omaan tehtäväänsä. Joskus tämä on hyvä asia, 

kuten silloin, kun käyttäjien on vahvistettava tärkeä toimenpide, mutta suurimman osan 

ajasta se on tarpeetonta ja melko usein ärsyttävää. (Babich, 2016.) Nielsen Norman 

Groupin tekemän tutkimuksen mukaan käyttäjiä eniten ärsyttävimmät mainokset 

pöytäkoneilla ja mobiililaitteilla olivat modaaliin aukeavat mainokset (Fessenden, 

2017).  

 

Yksi käyttäjältä sisältöä piilottavista häiriötekijöistä on natiivisovellusta mainostavat 

ilmoitukset. Käyttäjän tullessa selaamaan verkkosivuston sisältöä, peitetään sisältö 

käyttäjältä mainostaen mobiililaitteelle ladattavaa sovellusta. Usein käyttäjälle 

mainitaan sivuston tai sovelluksen toimivan paremmin erikseen ladattavalla 

sovelluksella, jolloin käyttäjä saa kuvan, ettei verkkosivustoa ole tehty oikein toimivaksi 

tai se on puutteellinen. (Michálek, 2016.) 

 

Kuvio 2. Modaaliin aukeavat mainokset tai ilmoitukset häiritsevät käyttäjän sisällön 

selaamista. 
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Sivuston käyttöliittymä tulee olla mobiiliystävällinen, eli painettavat elementit ja linkit 

tulee asettaa toisistaan riittävän etäälle, jotta niitä voi painaa helposti sormella. 

Puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet tulisi tehdä painettavissa oleviksi linkeiksi, 

jolloin pelkällä painalluksella voidaan soittaa puhelu tai lähettää sähköposti kyseiselle 

henkilölle. (Michálek, 2016.) 

 

4.2.2 Navigointi 

Nielsen Norman Groupin tekemässä tutkimuksessa tutkittiin mobiilivalikoiden 

toimivuutta. Valikon toimivuutta mitattiin eri metriikoilla (Pernice & Budiu, 2016): 

 Kuinka moni osallistujista käytti valikkoa 

 Aika kuinka paljon navigoinnin aloittamisesta meni sisällön löytämiseen 

 Kuinka hyvin käyttäjät löysivät sisältöä sivuilta 

Tutkimuksessa käytiin läpi 6 eri sivustoa 179 testihenkilöllä käyttäen älypuhelinta sekä 

pöytätietokonetta. Tutkimuksessa testattiin kolmea erilaista valikkotyyppiä (Pernice & 

Budiu, 2016): 

1. Piilotettu navigointi: Kaikki navigointi-linkit ovat piilotettuna näkymättömään 

valikkoon. Käyttäjälle näytetään käyttöliittymässä painike (yleensä 

”hampurilaisikoni”), joka vaatii käyttäjältä painikkeen painamista valikon 

näyttämiseksi. 

2. Näkyvä navigointi: Päävalikon navigointi-linkit ovat jatkuvasti näkyvillä. 

3. Yhdistelmä navigointi: Tärkeimmät navigointilinkit olivat näkyvissä ja jotkut 

piilotettiin näkymättömän valikon alle. 

Sekä mobiililaitteilla, että pöytätietokoneella testihenkilöt käyttivät huomattavasti 

todennäköisemmin navigointia, joka oli jatkuvasti näkyvillä tai ainakin osa 

navigointivaihtoehdoista oli esillä. Mobiililaitteilla jatkuvasti näkyvillä olevaa 

navigointia ei testattu lainkaan, koska sivustoilla oli niin paljon linkkejä, että ne eivät 

mahtuneet kaikki kerralla mobiililaitteen näytölle. Mobiililaitteilla yhdistelmä 

navigointi käytettiin kuitenkin huomattavasti enemmän (86 %), kuin piilotettua 

navigointia (57 %). (Pernice & Budiu, 2016.) 

Mobiililaitteiden navigoinnille ei ole mitään tiettyjä sääntöjä, mutta Nielsen Norman 

Group suosittelee ottamaan huomioon seuraavat asiat (Pernice & Budiu, 2016): 

 Jos sivustolla on 4 tai vähemmän ylätason linkkejä, ne kannattaa kaikki näyttää 

näkyvinä linkkeinä 

 Jos sivustolla on yli 4 ylätason linkkiä tai kaikki linkit eivät mahdu enää 

mobiililaitteille näkyviksi, on ainoa järkevä ratkaisu piilottaa osa näistä.  

 Tutkimuksen mukaan piilotettujen navigointilinkkien käytettävyys huononnee, 

mutta se ei ole yhtä kriittinen ongelma kuin työpöytäversioissa. Tämä johtuu 

todennäköisesti siitä, että käyttäjät ovat tottuneet mobiililaitteilla enemmän 

piilotettuihin valikkoihin.  
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Kuvio 3. Mobiilinavigaatiossa tulisi tärkeimmät linkit olla aina näkyvillä. 

 

Sivustoilla käytetään usein myös Sticky-navigaatiota, joka pysyy liimautuneena 

paikallaan ennalta määritetyssä paikassa. Paikallaan pysyvä navigaatio tulee jatkuvasti 

mukana käyttäjän vierittäessä sivua. Jatkuvasti paikallaan oleva elementti syö 

käytettävissä olevaa tilaa. Laitteen koosta riippuen hukkaan menneen tilan määrä voi 

olla huomattava. Jatkuvasti saatavilla oleva valikko helpottaa sivuston käyttöä sisällön 

ollessa pitkä, mutta se kannattaa automaattisesti piilottaa, kun käyttäjä rullaa sivua 

alaspäin ja lukee sisältöä. Käyttäjän rullatessa takaisin ylöspäin voidaan navigaatio 

tuoda takaisin esille, jolloin näyttötilaa saadaan säästettyä tarvittaessa ja saadaan 

näytettyä enemmän sisältöä käyttäjälle. (Meyer, 2016.) 
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Kuvio 4. Sticky –navigaatio syö paljon tilaa pieneltä ruudulta. 

 

4.2.3 Karusellit 

Käyttöliittymän elementit kuten kuvakarusellit tulee myös olla mobiiliystävällisiä, 

jolloin niitä voi navigoida helposti mobiililaitteella (Michálek, 2016). Tutkimusten 

mukaan karusellit sivustoilla eivät ole huonoja oikein käytettynä. Karusellit ovat 

kuitenkin monimutkaisia suunnitella ja toteuttaa oikein. Karusellien käyttäminen 

saattaakin olla riskialtista. Jos liikkuvia karusellejä aiotaan käyttää mobiililaitteilla, 

tulee seuraaviin asioihin kiinnittää huomiota (Michálek, 2016): 

 Karuselleja ei tulisi koskaan käyttää pelkkänä ns. silmäruokana, eikä sisältöä 

tulisi koskaan piilottaa sillä. 

 Navigointi tulee suunnitella toimivaksi mobiililaitteilla. Karusellin alapuolella 

olevia pisteitä ei voi laskea ”navigoitavaksi” mobiililaiteilla. 

 Karuselleillä ei saa hidastaa verkkosivustoa. Karusellin sivujen määrä ja sisältö 

tulee suunnitella siten, ettei se hidasta sivuston latausta. 

 

 Karusellit ovat mainioita silloin kun mainostetaan toissijaista sisältöä, joka 

liittyy pääosaan. 
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Kuvio 5. Sisällön piilottaminen karusellissä vs. toissijaisen sisällön esittäminen. 

 

4.2.4 Haitarivalikot 

Käyttäjän saapuessa sivustolle he käyvät sivuston sisältöä läpi silmäilemällä. Käyttäjät 

ovat kiinnostuneita siitä mitä sivusto sisältää ja onko sisältö heille merkityksellistä. 

Haitarivalikkojen yksi suurimmista eduista on, että ne antavat käyttäjille helposti 

mahdollisuuden keskittyä kokonaiskuvaan, ennen kuin syventyvät haluamaansa tietoon. 

Jos mobiilisivustolla on paljon ei relevanttia sisältöä, käyttäjän on vieritettävä sivustoa 

paljon etsiessään haluamaansa tietoa. Tämän seurauksena käyttäjät monesti poistuvat 

sivuilta, kun heidän etsimänsä tieto olisi ollut vasta sivuston alaosassa. Haitarivalikon 

tärkeimmät edut ovat (Budiu, 2015): 

 Se kertoo käyttäjille, mitä sivu sisältää ja onko sisältö todennäköisesti 

merkityksellistä heidän tavoitteidensa kannalta. 

 Se antaa käyttäjille suoran pääsyn kiinnostavaan sisältöön. 

 Se auttaa käyttäjiä hahmottamaan sivuston sisältöä. 

Wikipedia on hyvä esimerkki, kuinka pitkää tekstisisältöä jaetaan osioihin 

mobiililaitteilla. Sivusto keskittyy aina artikkelien keskeisimpään tietoon ja muut osiot 

jaetaan haitarivalikkoihin. Käyttäjä voi itse valita haitarivalikoiden avulla itselleen 

mielenkiintoista sisältöä, ilman että joutuu käymään kaikkea sisältöä läpi. Haitarivalikot 

aukeavat myös nopeasti ilman ylimääräisiä sivulatauksia, joten käyttäjän on helppo 

selata sisältöä. Kuviossa 6 on sivustoilla yleisesti käytettävät haitarivalikot, jotka 

löytyvät myös Wikipedian sivulta.  (Nielsen, 2013.) 
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Kuvio 6. Wikipedian sivulla käytettävät haitarivalikot. 

 

4.3 Suorituskyky 

Latausajat ovat yksi suurimmista syistä mobiililaitteiden huonoon käytettävyyteen. 

Matkapuhelimia käytetään verkon selaamiseen suurimmaksi osaksi, kun ollaan 

liikkeellä ja silloin joudutaan turvautumaan matkapuhelimien omaan verkkoon. 

(Nielsen, 2013.) Matkapuhelinverkkojen suurimmat suorituskyky ongelmat johtuvat 

latenssista, eli viiveestä pyyntöjen ja vastauksien välillä. Jokainen Internet-yhteys 

kykenee siirtämään tietyn määrän dataa tietyn ajan kuluessa, jota kutsutaan 

kaistanleveydeksi. Latenssi estää käyttäjiä saamasta optimaalista kaistanleveyttä, vaikka 

niiden yhteys pitäisi pystyä teoriassa käsittelemään sitä. Jokaisessa Internet-yhteydessä 

esiintyy latenssia, mutta langallisilla yhteyksillä se on huomattavasti alhaisempi. 

Langattomilla yhteyksillä latenssin määrä vaihtelee huomattavasti riippuen 

ympäristössä esiintyvistä eri häiriötekijöistä. (Zakas, 2013.)  

Matkapuhelinverkot ovat edelleen kaukana siitä, että ne toimisivat kaikkialla nopeasti ja 

luotettavasti. Yhteyden ollessa hidas, jokainen sivunlataus on tärkeä. Useimmilla 

käyttäjillä ei ole kärsivällisyyttä odotella sivunlatausta pitkään. Useimmiten käyttäjät 

hermostuvat odotellessa liian pitkään ja poistuvat sivulta. Mobiilisivustoja 

suunniteltaessa latausajat tulee ottaa huomioon paremman käytettävyyden 

aikaansaamiseksi. (Nielsen, 2013.) 

Heinäkuussa 2017 mobiilisivustojen keskimääräinen latauskoko oli 2637 kilotavua, 

kuin vastaavasti heinäkuussa 2011 sivustojen keskimääräinen latauskoko oli vain 397 

kilotavua. HTML koodin määrä on vähentynyt, vuonna 2017 se oli vain 26 kilotavua 
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kuin vastaavasti vuonna 2011 se oli keskimäärin 47 kilotavua sivua kohden. HTML 

koodin määrä on kuitenkin ainoa mitattava kohde, joka on vähentynyt vuosien aikana. 

Kaikissa muissa mitattavissa kohteissa määrät olivat huomattavasti lisääntyneet. Kuvat 

vievät edelleen yli 60% koko sivuston latausmäärästä, kuitenkin määrä kilotavuissa on 

kasvanut huomattavasti. Vuonna 2017 kuvien lautasmäärä oli jo keskimäärin 1488 

kilotavua, kuin vastaavasti vuonna 2011 kuvat veivät 232 kilotavua. Vuosien aikana 

sivustoilla on alettu käyttämän enemmän kuvia ja etenkin suuret kuvat tai kuvakarusellit 

ovat erittäin suosittuja. Kuvakaruselleissä näitä suuria kuvia saattaa vielä olla useita 

kerrallaan, jolloin ladattavaa sisältöä tulee moninkertaisesti lisää. Kuvien suuri koko 

johtuu yleensä siitä, että kuvat ovat väärässä formaatissa, ne ovat vääränkokoisia tai 

niitä ei ole pakattu oikein pienempään kokoon. (HTTP Archive, 2017.) 

CSS:n määrä sivustoilla on lisääntynyt yli 50 %. Vuonna 2017 sivustolla on 

keskimäärin 58 kilotavua tyylimäärittelyjä, kuin vuonna 2011 määrä oli 21 kilotavua. 

Kasvun määrä johtuu osittain responsiivisen suunnittelun kasvun johdosta. 

Responsiivisilla sivustoilla tarvitaan jonkinlainen kehys, johon sivuston elementit 

asetellaan. Tähän tarkoitukseen on kehitetty useita CSS kehyksiä, jonka avulla 

responsiivisia sivustoja rakennettaan. Twitterin kehittämä Bootstrap on yksi 

suosituimmista CSS kehyksistä. Bootstrapin mukana tulee kuitenkin paljon muitakin 

komponentteja. Pelkkä sivuston kehys komponentti on kooltaan noin 30 kilotavua, ja 

koko Bootstrapin kirjasto vie yhteensä 130 kilotavua pakattuna. Näistä CSS kehyksistä 

tulee paljon ylimääräisiä komponentteja mukana, jos kaikille ominaisuuksille ei ole 

tarvetta.  (HTTP Archive, 2017.) 

JavaScriptin käyttö sivuilla jatkaa kasvuaan. Noin 60:ssä prosentissa mobiilisivuista oli 

yli 10 JavaScript-tiedosto pyyntöä, ja kaikki nämä pyynnöt hidastavat sivuston latausta. 

Sivustoilla käytetään usein ulkoisia JavaScript kirjastoja tai valmiita moduuleita 

erilaisten toimintojen suorittamista varten. Ongelmaksi yleensä muodostuu ylimääräisen 

koodin määrä. Sivustolle lisätään paketteja, joista käytetään vain pientä osaa. Tällöin 

käyttäjä joutuu lataamaan ylimääräistä koodia ja latausaika hidastuu myös useista 

ulkoisista pyynnöistä. Ulkoisten pakettien ja kirjastojen käyttäminen on kuitenkin 

yleistä, koska se nopeuttaa kehitysaikaa ja kehittäjien ei tarvitse kirjoittaa kaikkia 

koodia alusta alkaen. (HTTP Archive, 2017.) 

4.3.1 Optimointi 

Sivuston latausaikaa voidaan nopeuttaa optimoimalla sivusto mahdollisimman hyvin. 

Seuraaviin tekijöihin tulisi kiinnittää huomiota latausaikojen nopeuttamiseksi (Grigorik, 

2013): 

 HTTP-pyyntöjen vähentäminen 

Selaimen hakiessa tietoja palvelimelta se käyttää HTTP-protokollaa (Hypertext 

Transfer Protocol). Mitä enemmän HTTP pyyntöjä sivusto joutuu tekemään, sitä 

hitaammin se latautuu.  On useita menetelmiä joilla voi vähentää HTTP 

pyyntöjen määrää; yhdistää useat CSS ja JS tiedostot, yhdistää useat kuvakkeet 

yhdeksi tiedostoksi käyttämällä CSS Spritejä, kolmannen osapuolen liitännäisten 

(plug-ins) ja ohjelmistokehyksien käytön vähentäminen, kirjoittamalla 

vähemmän koodia. 

 

 Kuvien optimointi 
Kuvat käyttävät suuren osan kaistanleveydestä n. 60 % ja niitä tuleekin käyttää 

harkiten. Kuvat tulee käyttötarkoituksen mukaan pakata aina oikein. Kuvien 

optimoinnista on enemmän tietoa seuraavassa luvussa. 
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 CSS ja JavaScript tiedostojen pakkaaminen 

Resurssien pakkaaminen tarkoittaa tarpeettomien merkkien poistamista HTML-, 

JavaScript- ja CSS-tiedostoista, kuten tyhjät välilyönnit, uudet rivit ja 

kommentit. Tämä nopeuttaa latausaikaa, koska se vähentää palvelimelta 

ladattavan koodin määrä.  

 

 Renderöintiä estävien resurssien vähentäminen 

Web sivun nopeutta analysoidessa pitää ottaa huomioon mitkä tekijät saattavat 

hidastaa DOM:in (Document Object Model) latausta. Näitä renderöintiä estäviä 

resursseja ovat HTML, CSS, JavaScript ja Web fontit. Renderöinnin 

nopeuttamiseksi CSS ja JavaScript tiedostot tulee aina pakata. JavaScript 

tiedostot tulee lisätä sivulle käyttäen HTML:n defer-attribuuttia, joka lykkää 

JavaScriptin latauksen, kunnes DOM on valmis. Jos defer-attribuuttia ei käytetä 

JavaScript ladataan ja suoritetaan ennen kuin selain jatkaa sivuston parsimista. 

Kuviossa X on esitetty sivuston renderöinnin polku.  
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 V

iiveen vähentäminen käyttämällä CDN (Content Delivery Network) 

resursseja. 

Käyttäessä ulkoisia kirjastoja ja liitännäisiä kannattaa ne noutaa CDN-

palveluista. CDN palvelimet säilyttävät välimuistissa kopion sisällöstä, kuten 

CSS ja JavaScript tiedostoista. CDN:stä tulevat tiedostot noudetaan käyttäjää 

fyysisesti lähimpänä olevasta sijainnista, jolloin latenssi on pienempi ja 

latausajat nopeammat. Välimuisti on myös yksi CDN merkittävistä toiminnoista. 

Jos sivustolle tuleva käyttäjä on jo aiemmin vieraillut sivustolla, jossa on 

käytetty samaa kirjastoa tai liitännäistä, voidaan se ladata käyttäjän selaimen 

välimuistista joka nopeuttaa sivuston latausaikaa. 

 

 Web fonttien optimointi 

Tänä päivänä 60 % kaikista Web sivuista käyttää Web fontteja. Joka on yli 

850% verrattuna vuoteen 2011. (HTTP Archive, 2017) Web fonttien huono 

puoli on, että ne lisäävät ylimääräisiä HTTP pyyntöjä. Web fontit ovat myös 

renderöintiä estäviä resursseja. Eri Web fontteja ei tule käyttää liikaa kerralla. 

Valitaan ainoastaan tarvittavat fontit, jotta latausmäärä pysyy vähäisenä. 

 

 Gzip pakkauksen käyttäminen 
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Gzip on pakkausmuoto, jossa kompressoidaan HTML, CSS ja JavaScript 

palvelimen puolella ennen niiden lähettämistä selaimelle. Gzip pakkaus 

vähentää 50-80 prosenttia latausmäärästä ja näin nopeuttaa huomattavasti 

sivuston latausaikaa. 

 

4.3.2 Kuvien latausajat 

Kuvia ei tulisi käyttää väärin sivustoilla, suuri määrä kuvia yhdellä sivulla aiheuttaa 

pitkiä latausaikoja. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että sivustolla ei tulisi käyttää 

kuvia lainkaan. Itse asiassa käyttäjät tykkäävät kuvista, jotka elävöittävät sivua. Kuvia 

tulee kuitenkin käyttää sivustolla harkiten. (Nielsen, 2013.) 

Kuvat käyttävät edelleen suuren määrän Internetin kaistanleveydestä, koska niiden 

tiedostokoot ovat usein valtavia. HTTP Archive –sivuston mukaan, 60% sivuston 

hakemiseen siirretystä tiedosta on JPEG, PNG ja GIF kuvia. Kuviossa 2 käy ilmi, että 

keskimääräisen sivuston lataamismäärä on noin 3,4 megatavua, josta 1,8 megatavua on 

kuvia. (HTTP Archive, 2017.) 

 

 

Kuvio 8. Keskiverto kilotavu määrä tiedostotyypin mukaan sivua kohden. (HTTP 

Archive, 2017) 

Kuvien optimointi on samaan aikaan sekä tiedettä, että taidetta. Taidetta siitä tekee se, 

ettei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa kompressoida kuvia ja tiedettä, koska kuvien 

optimointia varten on kehitetty monia toimivia tekniikoita ja algoritmeja. Haastavaa 

tästä tekee kuitenkin se, että ne eivät sovellu kaikkiin kuviin tai käyttötarkoituksiin. 

(Osmani, 2017.) 

Web-sivustolla olevien kuvien optimoinnin tarpeen on helppo tarkastaa Internetistä 

löytyvillä työkaluilla kuten Googlen PageSpeedInsights tai Googlen Chrome selaimen 

auditointi työkalulla. Työkalut käyvät läpi sivuston ja antavat mahdollisia 

parannusehdotuksia ja kertovat kuinka paljon kuvia pystyisi pienentämään 

kompressoimalla ne.  

4.3.3 Vektori- vai rasterikuva 

Web-sivustoilla käytettävät kuvat voidaan jakaa vektori- ja rasterikuviin. Vektorikuvat 

käyttävät pisteitä, viivoja ja monikulmioita muodostaakseen kuvioita. Vektorikuvat ovat 

ihanteellisia kuviin, jotka koostuvat yksinkertaisista geometrisista muodoista. 
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Vektorikuvien etuina on korkearesoluutio ja erinomainen skaalautuvuus, sen laatu ei 

huonone lainkaan suurennettaessa. Vektorikuvien yleisimmät käyttökohteet ovat logot 

ja ikonit. Vektorikuvat voivat kuitenkin esittää ainoastaan yksinkertaisia kuviota, kun 

sivustolla täytyy esittää valokuvia käytetään siihen rasterikuvia. (Osmani, 2017.) 

Rasterikuvat edustavat kuvia muuntamalla kunkin pikselin yksittäiset arvot 

suorakulmaisen ruudukon sisällä. Rasterikuvat ovat vektorikuvista poiketen 

skaalautumattomia. Kuvio 3 selventää skaalautumiseron vektori ja rasterikuvien välillä. 

Internetissä suosituimmat rasterikuva muodot ovat JPEG ja PNG. JPEG on maailman 

käytetyin kuvamuoto ja se on tuettuna matkapuhelimissa, tietokoneissa ja 

digitaalikameroissa. Se on todella vanha pakkausmuoto ja se on tullut käyttöön jo 

vuonna 1992. (Osmani, 2017.) 

 

Kuvio 9. Vektori ja rasterikuvan skaalautuvuus ero. (Osmani, 2017) 

 

4.3.4 Häviötön vai häviöllinen pakkaus 

Häviötön pakkaus pakkaa ja purkaa, niin ettei siitä häviä tietoa. Tunnetuimpia 

häviöttömiä pakkausmuotoja ovat PNG, TIFF ja GIF. Häviöttömällä pakkauksella 

päästään noin kolmasosaan alkuperäisestä koosta. (Osmani, 2017.) 

Häviöllinen pakkaus pyrkii poistamaan kuvasta tietoa siten, että se näyttää ihmissilmälle 

edelleen samalta, mutta todellisuudessa kuvan yksityiskohtia häviää. JPEG on 

häviöllistä pakkausta käyttävä tallennusformaatti, ja sen algoritmi poistaa kuvasta tietoa 

säästääkseen tilaa.  Formaatit kuten JPEG ovat käyttökelpoisia moneen tilanteeseen sen 

laadun hallittavuuden ansiosta. Useimmat kuvankäsittelyohjelmat antavat käyttäjän 

valita pakkauksen laadun. Korkeampi kompressointi pienentää tiedostokokoa, mutta 

saattaa muuttaa kuvan epätarkaksi ja vääristää värejä. (Osmani, 2017.) 

 

4.3.5 JPEG kuvien kompressointimuodot 

JPEG kuvilla on useita eri kompressiomuotoja. Käytetyimmät kompressiomuodot ovat 

’baseline’, progressiivinen ja häviötön pakkaus. Baseline JPEG eli perustason JPEG, 

joita useimmat kuvankäsittelyohjelmat käyttävät oletuksena. Perustason JPEG kuviin 

voi valita kuvanlaadun yleensä niitä tallennettaessa. Tarkempi kuvanlaatu vie aina 
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enemmän tallennustilaa, laatua tiputtamalla saadaan aikaan hyvä kompromissi 

kuvanlaadun ja tallennuskoon kanssa. (Osmani, 2017.) 

Perustason JPEG kuvat ladataan ylhäältä alaspäin ja ladattaessa kuvasta näkyy vain 

ladattu osa ylhäältä alkaen. Häviötön pakkausmuoto on muuten samanlainen, mutta 

tiedostokoko on suurempi ilman kompressointia. Häviöttömässä pakkauksessa 

poistetaan ainoastaan kuvankäsittelyohjelman tai digitaalikameran luomat EXIF-tiedot, 

kuten paikkatiedot, aikaleimat tai kameran tiedot. (Osmani, 2017.) 

Progressiiviset JPEG-kuvat jakavat kuvan useisiin skannauksiin. Ensimmäinen 

skannaus näyttää kuvan epätarkkana tai heikkolaatuisena ja seuraavat skannaukset 

nostavat kuvanlaatua. Jokainen skannaus lisää kuvaan yksityiskohtia, ja kun kaikki 

skannaukset ovat tehty on lopullinen kuva valmis. Progressiivisten kuvien tarjoamat eri 

laatuiset skannaukset saavat koetun latausajan tuntumaan pienemmältä. Hitaalla 

mobiiliyhteydellä käyttäjä saa jo hyvin selvää kuvasta 2-3 skannauksen jälkeen ja se 

tarkentuu viimeisillä skannauksilla lopulliseen tarkkuuteensa. Perustason JPEG kuvaa 

voi tarkastella kunnolla vasta täyden latauksen jälkeen. (Osmani, 2017.) 

Monet suuret yritykset, kuten Facebook, Twitter, Pinterest ja Yelp käyttävät 

progressiivisia kuvia palveluissaan. Facebookin mukaan progressiiviset kuvat 

vähensivät heidän palvelussaan datan latausta 10% ja mahdollisti hyvälaatuisten kuvien 

näyttämisen 15% nopeammin. Progressiiviset kuvat ovat hyvin yleisiä eri palveluissa, 

mutta myös niillä on huonot puolensa. Niiden tiedostonkoko ei ole aina pienempi, 

esimerkiksi usein pienissä kuvissa niiden tiedostokoko saattaa kasvaa jopa suuremmaksi 

kuin perus JPEG kuvissa. Progressiivisten kuvien lukeminen ja pakkaaminen myös 

kuluttavat enemmän prosessorin tehoja ja muistia, koska algoritmin täytyy käydä useita 

skannauksia kuvasta läpi. Tällä ei ole niinkään merkitystä tehokkailla pöytäkoneilla, 

mutta hitaammilla mobiililaitteilla tämä saattaa jopa pidentää latausaikoja ja kuluttaa 

enemmän virtaa. (Osmani, 2017.) 

 

4.4 Saavutettavuus 

Web-sivustojen hyvä saavutettavuus pyrkii sallimaan kaiken verkossa olevan sisällön 

käytön kaikille käyttäjäryhmille. World Health Organization (WHO) mukaan 15 

prosentilla maailman väestöstä on jonkin asteinen vamma; 253 miljoonaa ihmistä 

maailmassa on heikkonäköisiä tai sokeita, 360 miljoonalla ihmisellä on kuulon 

heikkenemistä. Tämä tarkoittaa, että 15% mahdollisista käyttäjistä ei pysty käyttämään 

Web-sivustoa kunnolla, jos saavutettavuutta ei ole otettu huomioon sivustolla. (World 

Health Organization, 2017.) W3C arvioi, että yli 90% WWW-sivustoista ei ole 

saatavilla käyttäjille, joilla on jokin vamma. Internetin kehittäjä, Tim Berners-Lee 

suunnitteli Webin kaikkien käyttäjien saatavilla olevaksi: ”The power of the Web is in 

its universality. Access by everyone regardless of disability is an essential aspect.” 

(Boldyreff, 2002.) 

Mobile Web on muuttanut täysin Webin käytön tavan. Tämä pätee erityisesti käyttäjiin, 

joilla on jokin rajoite. Tutkimusten mukaan eri tavoin rajoittuneet henkilöt myös 

hyödyntävät älypuhelimia paljon. Heinäkuussa 2013 Wireless Rehabilitation 

Engineering Research Centerin tekemän tutkimuksen mukaan 91% ihmisistä, joilla on 

jokin rajoite käyttävät joitakin langattomia laitteita, kuten tabletteja tai älypuhelimia. 

Näiden käyttäjien keskuudessa näytönlukijan käyttäminen on yleistä. (Morris, John, 

Jones & Sweatman, 2016.) 
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Web Accessibility in Mind teki vuonna 2012 tutkimuksen näytönlukijoiden käytöstä, 

johon osallistui 1782 pöytäkoneella näytönlukijaa käyttävää käyttäjää. Tutkimus osoitti, 

että 71.8% tutkimukseen osallistuneista käytti näytönlukijaa myös mobiililaitteilla. 

Tästä huolimatta suurella osalla sivustoista on saavutettavuuden perustason parhaat 

käytännöt unohdettu. Sivustoille kehitetään usein monimutkaisia ratkaisuja, mutta 

perustason tekniikat usein unohdetaan. Käyttäjät joilla on jokin rajoite joutuvat 

käyttämään käyttöliittymiä, jotka ovat parhaimmillaan ärsyttäviä käyttää ja pahimmassa 

tapauksessa täysin käyttökelvottomia. (WebAIM, 2012.) 

Hyvässä saavutettavuudessa tulee ottaa huomioon erilaiset käyttäjäryhmät, joilla on 

erityistarpeita. Yleisimmät sairaudet jotka aiheuttavat vaikeuksia Web-sivuston 

käytettävyydessä (Wille, K., Dumke & Wille, C., 2016): 

 Näköhäiriöt – Kontrastiherkkyys, värien havaitseminen ja heikentynyt näkökyky 

tekevät verkkosivujen lukemisesta vaikeata. 

 Motoristen taitojen häiriöt – Liikuntakyvyn heikentyminen, käsien 

hienomotoriikka häiriöt ja käsien vapina tekevät hiiren käytön vaikeaksi. 

 Kuulohäiriöt – Korkeiden äänien kuulemisen heikentyminen ja vaikeus 

ymmärtää nopeaa puhetta, vaikeuttaa sisällön ymmärtämistä 

 Kognitiiviset vaikeudet – Lyhytmuistin heikentyminen ja keskittymishäiriöt, 

jotka vaikeuttavat sivustolla navigointia ja heikentävät käyttäjän ja tietokoneen 

välistä vuorovaikutusta.  

 

Verkkosisällön saavutettavuusohjeet (WCAG 2.0) on World Wide Web Consortiumin 

(W3C) julkaisema standardi. W3C on kansainvälinen yhteisö, joka kehittää avoimia 

standardeja Webin pitkän aikavälin kasvun varmistamiseksi. Verkkosisällön 

saavutettavuusohjeet ovat ohjeistuksia, jotka määrittelevät miten sisällöstä saadaan 

hyvin saavutettavaa. Ohjeistukset ovat ensisijaisesti suunnattu käyttäjäryhmille, joilla on 

vaikeuksia Web-sivustojen käytettävyydessä. Ohjeistuksia noudattamalla voidaan 

kuitenkin sivuston saavutettavuutta yleisesti parantaa kaikille muillekin käyttäjille. 

(Caldwell, Cooper, Guarino Reid & Vanderheiden, 2008.) Mobile Webille ei ole 

yleisesti hyväksyttyjä saavutettavuusstandardeja. W3C on kehittämässä päivitettyjä 

vaatimuksia ja tarkempaa ohjeistusta mobiililaitteiden saavutettavuudelle. Useimmat 

saavutettavuuden näkökohdat sisältyvät olemassa olevaan W3C ohjeistukseen. 

Tekniikka kuitenkin kehittyy huimaa vauhtia ja muuttuu jatkuvasti, joten riskinä on, että 

ohjeistus on jo vanhentunut ennen kuin sitä on edes julkaistu. (Forbes, 2012.) 

Verkkosisällön saavutettavuusohjeet on jaettu kolmeen prioriteettitasoon. Ensimmäisen 

tason (A) ohjeita on pakko noudattaa sisällössä. Toisen tason (AA) ohjeita tulisi 

noudattaa kaikessa sisällössä, ja kolmannen (AAA) tason ohjeita suositellaan 

käytettäväksi. Web Accessibility Iniatiative (WAI) suosittelee noudattamaan vähintään 

WCAG 2.0 tason A ja AA ohjeita kaikilla sivustoilla, hyvän saavutettavuuden 

varmistamiseksi. WCAG 2.0 saavutettavuusohjeet muodostuvat ylimmällä tasolla 

neljästä periaatteesta: havaittavuus, hallittavuus, ymmärrettävyys ja lujatekoisuus. 

Seuraavissa alaluvuissa käydään läpi muutamia ohjeita periaatteista, jotka monesti 

unohtuvat verkkosivuilta. (Caldwell ja muut, 2008.) 
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4.4.1 Havaittava 

Havaittavuus on saavutettavuusohjeiden ensimmäinen periaate. Informaatio ja 

käyttöliittymäkomponentit tulevat esittää tavalla, jolla käyttäjät voivat havaita ne. 

Tekstivastineet tulee tarjota kaikelle sisällölle, joka ei ole tekstimuodossa. Sisältö tulee 

voida muuttaa muihin tarvittaviin muotoihin, kuten puheeksi. Kaikilla sivustolla olevilla 

kuvilla tulee olla alt-tekstit määriteltynä. Ruudunlukijat käyttävät alt-tekstejä kuvia 

luettaessa. Merkityksettömät kuvat, jotka toistuvat usein sivulla voidaan piilottaa 

ulkoasusta HTML:n aria-hidden=”true”-määritteellä. (Caldwell ja muut, 2008.) 

Sivuston sisällön tulee olla erottuvaa, joka helpottaa käyttäjiä näkemään ja kuulemaan 

sisällön. Sivustolla tulee käyttää riittävää kontrastia teksteissä. Näkörajoitteisilla 

käyttäjillä on vaikea lukea vaalea tekstiä vaalealla taustalla, joiden välillä ei ole 

tarpeeksi suurta kontrastia. Internetistä löytyy työkaluja, joiden avulla voidaan tarkistaa 

kahden värin välinen kontrastisuhde. Kontrastisuhde väreissä tulee olla vähintään 7:1. 

(Caldwell ja muut, 2008.) 

Sivuston tekstiä pitää voida suurentaa selaimella aina 200% asti. Mikäli tekstin 

suurentaminen ei ole mahdollista, on sivustolle määritelty fontin koko kiinteillä 

pikseleillä relatiivisten yksiköiden kuten remin sijaan. Pelkkä fontti koon muuttuminen 

ei riitä, sivuston rakenteen tulee myös pysyä kunnossa aina 200% suurennokseen asti, 

jos suurennus rikkoo sivuston rakenteen ei se ole silloin enää helposti luettavissa. 

(Caldwell ja muut, 2008.) 

 

4.4.2 Hallittava 

Sivuston käyttöliittymäkomponenttien ja navigaation tulee olla käyttäjän hallitavissa. 

Yksi tärkeimmistä hallittavuuden mittareista on, että sivusto on täysin käytettävissä 

pelkällä näppäimistöllä. Sivustolla voidaan liikkua käyttäen TAB-näppäintä, eikä sivulla 

saa olla näppäimistö ansoja. Näppäimistö ansa syntyy, jos näppäimistöllä siirrytään 

esimerkiksi valikko elementtiin, mutta sieltä ei päästä enää pois. Tällöin käyttäjä jää 

ansaan valikon sisään ja joutuu virkistämään tai sulkemaan selaimen päästäkseen sivulta 

pois. (Caldwell ja muut, 2008.) 

Fokus tulee olla näkyvissä kaikissa näppäimistöllä käytettävissä elementeissä. Näkyvä 

fokus tekee selaamisen näppäimistöllä mahdolliseksi, jotkin sivustot piilottavat fokusta 

esittävän ääriviivan, jotta sivusto näyttäisi tyylikkäämmältä. Fokuksen järjestys tulee 

myös säilyä loogisena, ettei fokus hypi sivustolla ennalta arvaamattomiin kohtiin ja 

sekoita käyttäjän navigointia. Sisältö joka toistuu sivulla usein esimerkiksi päävalikko, 

tulee voida ohittaa käyttäjän halutessa. Ennen navigointia luodaan näkymätön linkki, 

jossa on seliteteksti päänavigoinnin ohittamisesta. Ruudunlukija lukee selitetekstin ja 

käyttäjä voi halutessaan ohittaa linkin avulla usein toistuvat elementit, joka vähentää 

turhien painallusten määrää käyttäjälle. (Caldwell ja muut, 2008.) 

 

4.4.3 Ymmärrettävä 

Sivuston informaation ja käyttöliittymän toiminnan täytyy olla ymmärrettävää. 

Verkkosivun oletusarvoinen kieli voidaan selvittää ohjelmallisesti, jolloin ruudunlukija 

osaa ääntää sisällön oikein. Otsikot pitää tehdä käyttäen HTML:n h-tageja, jolloin 
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ruudunluku ohjelma osaa hyppiä otsikoista toiseen. Linkit tulee myös olla linkkejä, eli 

niillä täytyy olla jokin kohde mihin ne on osoitettu. Tyhjät linkit joita on käytetty 

ainoastaan sivuston rakenteen luomiseen, tulisi piilottaa ruudunlukulaitteilta tai tehdä 

kokonaan toisella tavalla. (Caldwell ja muut, 2008.) 

Sivuston tulee osata myös avustaa käyttäjää syötteiden kanssa. Syötteiden tarkistaminen 

ja oikeanlainen palaute tuottavat monilla sivulla ruudunlukijaa käyttäville käyttäjille 

ongelmia. Jos järjestelmä havaitsee syötevirheen, virheellinen kohta tulisi tunnistaa ja 

kuvata käyttäjälle tekstimuotoisena. (Caldwell ja muut, 2008.) 

 

4.4.4 Toimintavarmuus 

Viimeinen periaate on sivuston toimintavarmuus. Sivuston sisällön tulee olla riittävän 

”lujatekoista”, jotta sitä voidaan käyttää kaikilla asiakasohjelmilla, mukaan lukien 

avustavat teknologiat kuten ruudunlukijat. Sivusto on hyvä aina tarkistaa verkosta 

löytyvillä HTML-validaattoreilla, jotka osaavat validoida HTML sivun rakenteen ja 

tarkistaa mahdolliset virheet. Kaikilla elementeillä tulee olla alku- ja lopputagit ja ne on 

järjestetty sisäkkäin oikein. Pienet virheet HTML rakenteessa eivät välttämättä haittaa 

kaikkien selaimien toimintaa, mutta jollakin toisella selaimella se saattaa hajottaa koko 

sivun rakenteen. Selaimien kirjo on erittäin laaja, joka tekee sivustojen testaamisestakin 

hankalampaa. (Caldwell ja muut, 2008.) 

Sivuston rakenne tulee toteuttaa siten, että kaikki toiminallisuudet ovat kaikkien 

laitteiden käytettävissä. Hiiren hover-toiminnot tulee suunnitella käytettäväksi myös 

näppäimistöä ja ruudunlukijaa käyttäen. Jos esimerkiksi alavalikot on toteutettu 

ainoastaan hiiren hover-toiminnolla, ei pelkkää näppäimistöä ja ruudunlukijaa käyttävät 

käyttäjät pääse käsiksi alasivuihin. (Caldwell ja muut, 2008.) 

Kehittäjille tärkein sääntö onkin kirjottaa HTML-dokumentti standardien mukaisesti ja 

ottaa myös ruudunlukijaa käyttävät käyttäjät aina huomioon. Kaikkien sääntöjen 

muistaminen saattaa ollakin haastavaa, joten kannattaa käyttää hyödyksi avustavia 

teknologioita. (Caldwell ja muut, 2008.) Kuviossa 3 esitellään Google Chromen 

kehittäjätyökaluista löytyvä sivuston auditointi. Auditointi käy läpi sivuston nopeuden, 

saavutettavuuden ja parhaat käytännöt. Auditoinnin jälkeen se antaa pisteytyksen 

jokaiselle kohdalle ja antaa kehitysehdotukset vikojen korjaamiseksi. 
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Kuvio 10. Google Chromen kehittäjätyökalujen sivuston auditointi 
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5. Empiirinen tutkimus 

Henkilökohtainen portfoliosivusto sampsasaari.com otettiin tarkasteluun tutkiessa, 

kuinka teoria osuuden löydökset voisivat parantaa nykyisen sivuston käytettävyyttä, 

erityisesti mobiililaitteilla. Toteutukseen ei sisälly sisällönhallintajärjestelmää (Content 

Management System), vaan sivusto haluttiin pitää mahdollisimman yksinkertaisena. 

Sivusto on toteutettu yksisivuisena, joten kaikki sivuston sisältö ladataan kerrallaan. 

Tämän takia optimointi hitaampia mobiiliyhteyksiä varten on erityisen tärkeätä.  

Aiempi versio on toteutettu vuonna 2016 työnhakua varten, jonka tarkoituksena on 

esitellä henkilökohtaista osaamista, sekä tehtyjä projekteja. Tutkielmaa varten sivusto 

suunniteltiin ja toteutettiin uusiksi vuonna 2018. Empiirinen tutkimus tarjosi hyvät 

olosuhteet toiseen tutkimuskysymykseen vastaamiseksi: Miten mobiililaitteiden 

käytettävyyttä voitaisiin parantaa Web-sivustoilla? Tutkimuskysymykseen 

vastaamiseksi portfoliosivustoa oli tarkasteltava eri osatekijöiden suhteen.  

Luvussa 5.1 kuvataan tutkimusmenetelmät, jossa käydään läpi mitä tutkittiin ja miten.  

Luvussa 5.2 käydään portfoliosivuston aiempi toteutus läpi. Luvussa 5.3 käydään läpi 

uuden sivuston toteutus, jossa käydään läpi käytettyjä työkaluja ja sivuston 

toiminnollisuuksia. Luvussa 5.4 käydään läpi uuden sivuston toteutus ja verrataan 

saatuja tuloksia aiempaan toteutukseen.  

 

5.1 Tutkimusmenetelmät 

Tämä luku johdattelee tutkielman empiiriseen osioon, käsittelemällä käytetyn 

tutkimusmenetelmän. Tässä tutkielmassa käytetään suunnittelututkimus (Design 

Science Research) menetelmää luodun teoriapohjan perusteella. 

 

5.1.1 Design Science Research 

Design Science Research (DSR) eli suunnittelututkimus on tietotekniikassa käytetty 

tutkimusmenetelmä, joka tarjoaa ohjeita artefaktien suunnittelulle, arvioinnille ja 

iteraatioille tutkimusprojektissa. Suunnittelututkimus keskittyy artefaktien 

kehittämiseen ja arviointiin. Menetelmän tarkoituksena on parantaa artefaktien 

toiminnallista suorituskykyä (Vaishnavi, 2004). Suunnittelututkimusmenetelmää 

sovelletaan tyypillisesti eri artefakteihin, kuten käyttöliittymiin, algoritmeihin, 

prosessimallien kuvaukseen jne. Suunnittelututkimusmenetelmää sovelletaan 

enimmäkseen tietojenkäsittelyssä sekä tekniikan aloilla, mutta se ei ole kuitenkaan 

rajoittunut näihin ja sitä käytetään myös muillakin aloilla, kuten arkkitehtuurissa, 

psykologiassa ja kuvataiteessa. (Kuechler & Vaishnavi, 2008) 

Hevnerin mukaan suunnittelututkimuksen päätavoite on hankkia tietämystä ja 

ymmärrystä ongelma-alueesta rakentamalla suunniteltu artefakti. Kehitetyn artefaktin ei 

tarvitse olla valmis tuote, vaan sen tarkoituksena on luoda ideoita, määrittää käytäntöjä 

ja kasvattaa ymmärrystä aiheeseen. Kehitetylle artefaktille suoritetaan arviointi, jossa 
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mitataan sen hyödyllisyys, laatu ja tehokkuus eri arviointimenetelmien avulla. Artefakti 

antaa tutkijalle paremman käsityksen ongelmasta ja ongelman uudelleen arviointi 

parantaa suunnitteluprosessin laatua. Tämä rakenna ja arvio menetelmä tyypillisesti 

iteroidaan useita kertoja ennen lopullista artefaktia.  (Hevner, 2010). 

Hevner ja kumppanit ovat esitelleet joukon suuntaviivoja suunnittelututkimuksen 

tekemiseen. Suunnittelututkimus edellyttää innovatiivisen, tarkoituksenmukaisen 

artefaktin luomista erityisongelmalle. Artefakti on arvioitava varmistaakseen, että se 

soveltuu käytettäväksi määritettylle ongelmalle. Artefaktin on joko ratkaistava ongelma, 

jota ei ole vielä ratkaistu tai tarjota tehokkaampi ratkaisu ongelmaan. Hevner ja 

kumppanit asettavat 7 suuntaviivaa suunnittelututkimukselle (Hevner, 2010): 

 Artefaktin suunnittelu: Suunnittelututkimuksen on tuotettava 

toteuttamiskelpoinen artefakti. 

 Ongelman merkityksellisyys: Suunnittelututkimuksen tavoitteena on kehittää 

teknologiaan perustuvia ratkaisuja tärkeisiin ja olennaisiin 

liiketoimintaongelmiin. 

 Suunnittelun arviointi: Suunnittelumuodon hyödyllisyys, laatu ja tehokkuus on 

osoitettava hyvin toteutettujen arviointimenetelmien avulla. 

 Tutkimuksen edistäminen: Suunnittelututkimuksen on tarjottava selkeät ja 

todennettavissa olevat panokset suunnittelutyökalun, suunnitteluperusteiden ja / 

tai suunnittelumenetelmien edistämiseksi. 

 Tutkimuksen täsmällisyys: Suunnittelututkimus perustuu täsmälliseen 

menetelmän soveltamiseen sekä artefaktin rakennuksessa, että arvioinnissa. 

 Suunnittelu hakuprosessina: Tehokkaan artefaktin luominen edellyttää 

käytettävissä olevien keinojen käyttöä saavuttaakseen halutun ratkaisun 

ongelmaan. 

 Tutkimuksen viestintä: Suunnittelututkimuksen tulokset esitetään sekä 

teknologia-suuntautuneille, että hallintoon suuntautuneille yleisöille.  

 

5.1.2 Tutkimusaineisto ja analyysi 

Sivuston aiempi toteutus käytiin tarkasti läpi teoriassa käytyjen kohtien avulla. Siinä 

tarkkailtiin luvussa 4 löydettyjä käytettävyyden haasteita. Sivustolta käytiin läpi sisältö, 

sisällön esittäminen, latausajat ja saavutettavuus. Ongelma kohtien löydyttyä, 

suunnitellaan luvussa 4 löydetyn tiedon pohjalta uusi parempi tapa toteuttaa ne. 

Sivuston käytettävyyttä tutkiessa kiinnitettiin eniten huomioita testaustyökaluilla 

mitattavissa oleviin ominaisuuksiin. Näitä olivat sivuston suorituskyky sekä 

saavutettavuus. Sivustolle ei suoritettu erikseen käytettävyystestausta. Sivuston 

navigointi suunniteltiin teoriassa löydetyn tutkimustiedon pohjalta aina näkyvissä 

olevaksi. 

Sivuston kokonaisvaltainen tarkastelu edellytti mittauksia eri metriikoista.  

Suorituskyvyn kannalta mitattavia asioita olivat latauspyyntöjen määrä, sivuston 

latauksen koko, ladattavien tiedostojen koko tyypin mukaan ja sivuston latausnopeus. 

Suorituskykyä mitattiin Chromen sisäänrakennetulla auditoinnilla, sekä manuaalisesti 

sivuston mobiiliversiosta simuloidussa nopeassa, että hitaassa 3G-verkossa. 

Latausaikojen testaus tehtiin Chromen kehitystyökaluilla. Latausaikoja testattiin myös 

Pingdomin suorituskykyä mittaavilla työkaluilla, jolla kerättiin ladattavien tiedostojen 

koko tyypin mukaan. 
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Sivuston saavutettavuutta testattiin Chromen kehitystyökalujen auditoinnilla, sekä Mac 

OS X:n ja iOS ruudunlukijoilla. Sivuston yleistä toimintaa sekä saavutettavuutta 

testattiin HTML Validatorin sekä BrowserStackin avulla. BrowserStackilla testattiin 

kolme uusinta versioita Chromesta, Firefoxista, Safarista ja Edgestä. Internet 

Explorerista testattiin ainoastaan versio 11, koska sivuston kehyksessä käytettään CSS:n 

Flexboxia, jota ei tueta IE 10:tä vanhemmissa versioissa. Flexboxia tuetaan 97.76% 

kaikista maailman Internetin käyttäjien selaimista (Can I Use, 2018). Sivuston 

responsiivista toimintaa kehitettäessä käyttökokemus testattiin laajalla laitekannalla ja 

usealla eri selaimella. Päätelaite- ja selaintuki on listattu taulukkoon 1.  

 

Päätelaite Käyttöjärjestelmä Selain 

Pöytätietokone tai 

kannettava 

Windows 7, 10 ja Mac OS 

X   

Chrome, Firefox, Edge (3 uusinta 

versiota), sekä IE 11 

Apple iPhone 7 iOS 10, 11 Safari, Chrome 

Samsung Galaxy 

S8 

Android 8.0 Oreo Chrome, Samsung Internet 

Apple Ipad Air 2  iOS 10, 11 Safari, Chrome 

Galaxy Tab 4 Android 4.4 Chrome 

Nexus 7 Android 6.0 Chrome 

Taulukko 1. Päätelaite- ja selaintuki, joilla sivusto käytiin läpi. 

 

5.2 Aiemman toteutuksen läpikäynti 

Sivuston läpikäynti aloitettiin tarkastelemalla ensimmäiseksi sisältöä, ja kuinka sen 

rakennetta voisi parantaa paremman käytettävyyden aikaansaamiseksi. Sivuston sisältö 

pohjautuu henkilökohtaiseen esittelyyn, sekä töiden esittelyyn. Sivustolle saavuttaessa 

iso kuva valtasi koko ruudun, eikä esittelyteksti saanut heti selvitettyä mikä on sivuston 

sisältö. Sisällön järjestys oli myös jaettu liian moneen kohtaan sivulla. Suuri etusivun 

tila meni hukkaan ilman tekstiä ja henkilökohtainen esittelyteksti oli turhaan jaettu 

kahteen eri kohtaan sivustoa. Portfolio työt löytyivät vasta sivuston pohjalta, vaikka 

sivuston tarkoitus on esitellä henkilökohtaista portfoliota. Esittely tekstiä oli liikaa 

sivulla, jonka tarkoitus oli esitellä itseään lyhyesti, sekä sen jälkeen esitellä 

henkilökohtaisia töitä portfoliossa. Portfolio osiota tulisi saada nostettua paremmin 

näkyville. Sisältöön ja sen esittämiseen ei löydetty muita parannuksen kohteita, koska 

sivusto on kooltaan hyvin yksinkertainen porfoliosivu. 

Sivuston navigointi ei ollut jatkuvasti paikallaan pysyvä, mutta se ei tuottanut tässä 

tapauksessa ongelmia, koska sivuston sisältö on helposti navigoitavissa läpi. 

Mobiilinäkymässä kaikki linkit oli piilotettu hampurilaisvalikon sisälle, mikä 

tutkimusten mukaan on huonompaa käytettävyyttä, kuin jatkuvasti esillä oleva valikko. 
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5.2.1 Suorituskyky 

Suorituskykyä mitattiin Google Chromen kehitystyökalujen auditoinnilla sekä 

Pingdomin suorituskykyä mittaavalla työkalulla. Kuviossa 11 esitetään sivuston saama 

tulos Chromen kehitystyökaluilla. Sivusto sai pisteytykseksi 52 pistettä 100:sta 

pisteestä.  

 

Kuvio 11. Suorituskyky mitattuna Chromen kehitystyökaluilla. 

 

Googlen kehitystyökalujen mukaan sivuston ensimmäinen merkityksellinen näkymä 

ilmestyi noin 5 sekunnissa. Sivusto oli kokonaan latautunut noin 9 sekunnissa. Sivuston 

latautumista hidasti enimmäkseen huonosti optimoidut kuvat. Sivuston koko oli 

yhteensä 1.03 megatavua, joista kuvia oli 842.79 kilotavua, eli 80% koko sivuston 

koosta. Kuvien hakemiseen käytettiin yhteensä 8 pyyntöä. Koko sivustolle tehtiin 

yhteensä 19 hakupyyntöä kaiken sisällön lataamiseen. CSS tiedostojen hakuun 

käytettiin 3 hakupyyntöä ja ladattava määrä oli 10.88 kilotavua. Haettavia CSS 

tiedostoja oli fontit, Font Awesomen ikonit ja sivuston oma tyylitiedosto.  JavaScript 

tiedostoja haettiin neljällä eri pyynnöllä, joiden koko oli yhteensä 68.65 kilotavua. 

Sivuston oma JavaScript tiedosto oli ainoastaan 1 kilotavun kokoinen, koska sivustolla 

ei ole paljoa toiminnallisuutta. Suurin JavaScript tiedosto oli jQuery kirjasto, joka on 

minifoituna ja gzipattuna hieman alle 30 kilotavua. Suurin osa JavaScriptin latauksesta 

siis syntyi jQuery kirjastosta. Sivuston vähäisen koodin voisi kirjoittaa ilman kirjastoja, 

jolloin säästäisi 30 kilotavua ja yhden ylimääräisen hakupyynnön. Kaksi viimeistä 

JavaScript pyyntöä tuli Google Analyticsistä, jolla seurataan sivuston kävijämääriä. 

Kuviossa 12 on esitetty sivuston latausmäärät sekä hakupyyntöjen määrät tiedostotyypin 

mukaan.  
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Kuvio 12. Latausmäärät sekä hakupyyntöjen määrät tiedostotyypin mukaan. 

Chromen kehitystyökalujen auditoinnin sekä Pingdomin testin lisäksi, sivustolle tehtiin 

manuaalinen testaus käyttäen Chromen kehitystyökaluja. Kehitystyökalujen verkko 

välilehdeltä asetettiin simuloitu nopea 3G yhteys päälle. Kuvakaappaus asetettiin myös 

päälle, joka tallentaa sivuston latauksen eri näkymät nähtäville. Sivusto ladattiin 

käyttäen ”Empty Cache and Hard Reload” –valintaa jolla varmistettiin, että kaikki 

sivuston sisältö täytyy ladata, eikä se ole saatavilla selaimen välimuistista. 

DomContentLoaded eli keskimääräinen aika, joka menee HTML dokumentin 

lataukseen ja jäsentämiseen. HTML dokumentin jäsentäminen ja DOM-rajapinta ovat 

tällöin valmiina, mutta viitattujen tyylisivujen, kuvien ja alikehysten lataaminen ei ole 

vielä päättynyt. Sivuston latausaika on aika, joka kuluu sivun katselun aloittamisesta 

siihen, että sivu on latautunut kokonaan.  

Testauksessa DomContentLoaded saavutettiin sivustolla 2.32 sekunnissa. Sivuston koko 

lataukseen meni 9.88 sekuntia. Kuvakaappauksista pystyi tarkastelemaan käyttäjän 

näkymää latauksen aikana. 3 sekuntia meni siihen, että käyttäjä näkee pienen osan 

etusivun suuresta kuvasta latautuneen. 5 sekunnin kohdalla suuri etusivun kuva näyttää 

latautuneen kokonaan käyttäjän näkymään, sekä kaikki sivuston muut elementit ovat 

latautuneet ja käyttäjä voi jo selata sivustoa. Sivusto on täysin latautunut 8,46 

sekunnissa.  

Vesiputouskaaviota kuviossa 13 tarkastellessa näkee, että HTML dokumentin 

lataaminen tapahtui 667 millisekunnissa ja oli kooltaan ainoastaan 3,5 kilotavua. 

Suurimmat latausmäärät aiheutuivat kuvista. Etusivun suuren kuvan lataukseen meni 

5.72 sekuntia, eli suurin osa sivuston latausajasta. Etusivun kuvan latauksen koko oli 

620 kilotavua, joka on yli puolet koko sivuston latausmäärästä, joka oli 1021 kilotavua.  

Tutkimusten mukaan käyttäjät ovat mobiililaitteilla valmiita odottamaan sivuston 

latausta jopa 10 sekuntia. Sivustolle tehdyn testauksen mukaan sivusto on jo käyttäjän 

selattavissa sekä näkyvissä 5 sekunnin kohdalla, joten se alittaa 10 sekunnin rajan 

helposti. Tämä testi tehtiin kuitenkin käyttäen simuloitua 3G yhteyttä, joka oli asetettu 

nopeaksi. Tämä tarkoittaisi sitä, että käyttäjä on hyvällä katvealueella ja latausnopeus 

sekä latenssi ovat optimaaliset. Sivustoa testattiin myös hitaalla 3G yhteydellä, joka 

simuloi tilannetta jolloin käyttäjä on hyvän katvealueen ulkopuolella ja latausnopeudet 

hidastuvat huomattavasti. Hitaalla 3G yhteydellä sivuston ensimmäinen näkymä oli 

käyttäjän nähtävissä vasta 10 sekunnin kohdalla ja käyttäjän selattavissa 15 sekunnin 

kohdalla. Koko sivuston valmiiksi lataukseen meni 30 sekuntia. Nämä tulokset menevät 

jo yli tutkimusten mukaisesta käyttäjien odotusajasta ja kyseessä on kuitenkin pieni 

portfolio sivusto. Suuremmalla sivustolla sivun hyvä optimointi tulee vielä suurempaan 

rooliin hyvän käyttökokemuksen aikaansaamiseksi. 
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Kuvio 13. Chromen kehitystyökalujen vesiputouskaavio. 

 

5.2.2 Saavutettavuus 

Sivuston saavutettavuutta testattiin aluksi Chromen kehitystyökaluilla. Saavutettavuus 

oli yleisesti hyvin toteutettu sivustolla ja sivusto sai saavutettavuustestistä 94 pistettä 

100:sta pisteestä. Muutamia parannuskehotuksia löytyi, kun sivustolle ajettiin testit. 

Sivuston taustavärin ja tekstinvärin välillä ei ollut tarpeeksi eroa kontrastisuhteessa 

joissakin sivuston tekstielementeissä. Sivustolla oli myös linkkejä ulkoisiin palveluihin, 

kuten Twitter, Github ja LinkedIn. Näillä ulkoisten palvelujen linkeillä käytettiin tekstin 

sijaan ainoastaan ikoneita, jonka vuoksi ruudunlukijat eivät osaa lukea niitä oikein. 

Linkkeihin tulisi joko lisätä tekstiä tai vaihtoehtoisesti käyttää i-tagissa aria-label 

attribuuttia kuvaamaan sen sisällön. Mobiilivalikon hampurilaisikoni oli myös toteutettu 

samalla menetelmällä, jolloin se ei ollut lainkaan ruudunlukijan luettavissa. 
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Kuvio 14. Sivuston saavutettavuustesti Chromen auditoinnilla 

 

Sivuston saavutettavuutta testattiin lisäksi Chromen asennettavalla lisäosalla axella. 

Axe osaa tarkemmin näyttää kaikki elementit, joissa on jokin saavutettavuusongelma. 

Axe löysi yhteensä 21 elementtiä, joissa oli ongelmia kontrastisuhteen kanssa ja antoi 

vaikutusasteeksi vakavan saavutettavuusongelman. Toinen vakava 

saavuttavuusongelma oli viidessä eri linkissä, joissa käytettiin ainoastaan ikoneita 

tekstin sijaan. Axe löysi myös kaksi kohtalaista ongelmaa, joita Chromen auditointi ei 

havainnut. Otsikoiden järjestys ei ollut semanttisesti oikein, joka voi sekoittaa 

ruudunlukijoiden toimintaa sivulla. Otsikko tasojen hyppäämistä tulisi välttää 

mahdollisuuksien mukaan. Otsikko tasojen ohittaminen voi olla käyttäjälle 

hämmentävää ja tätä tulisi välttää, mikäli mahdollista (W3C, 2017). Esimerkiksi H2-

tason jälkeen ei saisi seuraavaksi tulla H4-tasoa, vaan järjestyksen mukaisesti H3-taso. 

Contentinfo landmarkin avulla tunnistetaan sivuston yhteystiedot verkkosivun 

alareunassa, jota kutsutaan sivun alatunnisteeksi. Sivustolla käytettiin alatunnisteen 

luomiseen HTML5 merkkauksen footer-tagia, johon luodaan automaattisesti contentinfo 

landmark, kun se sijoitetaaan body-tagin sisälle. Sivuston alatunnisteeseen oli vielä 

erikseen lisätty role=”contentinfo” attribuutti, josta axen tarkistus huomautti (W3C, 

2018). 
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Kuvio 15. Saavutettavuustestin tulos axella. 

 

Chromen kehitystyökalut ja muut koneelliset testaukset eivät kuitenkaan havaitse 

kaikkia mahdollisia saavutettavuusongelmia sivulla, joten sivustoa testattiin myös 

ruudunlukijan avulla. Testauksessa käytetiin Mac OS X:n sekä iOS:n sisäänrakennettua 

Voice Over -ruudunlukijaa. Chromen kehitystyökalujen löytämien ongelmien lisäksi 

sivustolla oli ongelmia navigaation kanssa. Sivusto on rakennettu yksi sivuisena, jolloin 

kaikki sisältö on yhdellä sivulla ja navigaation avulla voidaan siirtyä suoraan tiettyyn 

kohtaan sivua. Tässä on ongelmana kuitenkin fokuksen säilyminen navigaatiossa, 

vaikka linkistä mennäänkin oikeaan kohtaan sivua. Tabulaattorilla siirryttäessä 

eteenpäin, hyppää sivuston fokus takaisin ylävalikkoon, jolloin navigaatio on 

käyttökelvoton ruudunlukijoilla. Sivuston uudistuksen yhteydessä tähän tulee tehdä 

parannuksia siirtämällä JavaScriptillä fokus oikeaan paikaan linkkiä painettaessa.  

5.3 Uuden sivuston toteutus 

Uuden sivuston suunnittelu prosessi lähti käyntiin silloin, kuin vanha sivusto oli käyty 

tarkasti läpi ja etsitty siitä mahdolliset ongelma kohdat. Sivuston sisältöä lähdettiin 

suunnittelemaan ensimmäisenä. Mobiililaitteiden käytettävyyden parantamiseksi 

ylimääräistä sisältöä päätettiin hieman karsia. Esittely teksti tiivistettiin pienempään 

tilaan ja päänäkymään lisättiin enemmän tietoa sivuston sisällöstä, jolloin sivuston 

vierailijat saavat enemmän tietoa sisällöstä ensimmäisellä vilkaisulla. Portfolio osiota 

haluttiin nostaa ylemmäksi sivuston alaosasta ja muokata sen sisältöä selkeämmäksi.  

Sivuston suunnittelu vaiheessa päätettiin noudattaa WCAG 2.0 AA-tason 

saavutettavuusohjeita, joka varmistaa sivuston hyvän käytettävyyden myös 

ruudunlukijoilla. Sivuston tulee läpäistä kaikki A- ja AA-tason onnistumiskriteerit. Osa 

kriteereistä voidaan käydä koneellisesti läpi, mutta koneet eivät aina löydä kaikkia 

ongelmia, jonka vuoksi sivuston toiminnallisuudet käytiin läpi hyödyntäen WCAG 2.0 

–ohjeistusta. Liitteenä 1 ja 2 on kuvat rautalankamalleista, johon suunniteltiin sivuston 

uutta sisältöä. 
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5.3.1 Työkalut ja apukirjastot 

Sivuston toteutusta varten luotiin GitHubiin uusi projekti, jossa sivuston lähdekoodi 

säilytetään
1
. Aiemman sivuston lähdekoodi löytyy myös GitHubista, mutta uusi projekti 

päätettiin aloittaa täysin alusta. 

 

Projektissa käytetään NPM:ää (Node Package Manager) JavaScript pakettien hallintaan. 

Tehtäviensuorittajana käytetään Gulpia, joka on tällä hetkellä yksi suosituimmista 

tehtäviensuorittajista. Tehtäviensuorittajien avulla voidaan määrittää automatisoituja 

toimintoja kehityksen nopeuttamiseksi. Tehtäviensuorittajien avulla voidaan helposti 

parantaa sivuston suorituskykyä minimoimalla CSS ja JavaScript, sekä pakkaamalla 

kuvat automaattisesti. Tehtäviensuorittajia käytetään vain lokaalisti sivuston toteutuksen 

aikana, eikä ne ole enää käytettävissä, kun sivusto on siirretty palvelimelle. Projektissa 

käytettyjä automatisoituja tehtäviä olivat mm. CSS ja JavaScriptin minimointi, sekä 

kuvien pakkaaminen. Gulp tehtäviin lisättiin myös kehitystä helpottavia toimintoja, 

kuten browserSync, joka päivittää selaimen ikkunan uudestaan automaattisesti 

tiedostaja tallennettaessa. Sivuston toteutuksessa käytettiin seuraavia NPM paketteja 

tehtäviensuorituksessa: 

 CSS – (gulp-sass & gulp-autoprefixer) 

CSS tyylitiedostot kirjoitettiin käyttäen SASS:ia. SASS on esikäännettävä kieli, 

joka voidaan kääntää CSS muotoon. SASS helpottaa kehitystä mm. Muuttujien, 

funktioiden sekä sisäkkäisten sääntöjen avulla. Gulp kääntää SASS:in CSS 

muotoon gulp-sass paketin avulla. Gulpiin lisättiin myös autoprefixer paketti, 

joka lisää ominaisuuksiin selain kohtaiset prefiksit automaattisesti. Osassa 

CSS:n ominaisuuksissa on paljon prefiksejä, kuten flexbox:ssa. Autoprefixer 

helpottaa ja nopeuttaa huomattavasti CSS:n kirjoittamista. 

 

 JavaScript – (gulp-uglify & gulp-babel) 

JavaScript-koodin minimointiin käytettiin gulp-uglify pakettia. Sen lisäksi 

käytettiin Babel-pakettia, joka kääntää uudemman ES6 koodin ES5 muotoon. 

Tämä helpotti kehitystä, kun voitiin käyttää ES6:ssa esiteltyjä uusia 

toiminnollisuuksia ja samalla säilyttää laajan selain tuen. Can I use –sivusto 

kokoaa selaintuki taulukoita eri Web toiminnollisuuksille, ja sen mukaan ES5 

koodi toimii 98.2 % tällä hetkellä käytetyistä selaimista.  

 

 Kuvien pakkaaminen – (gulp-imagemin) 

Kuvien pakkausta varten asennettiin gulp-imagemin –paketti, jolla voidaan 

pienentää PNG, JPEG, GIF ja SVG kuvien kokoa. Paketilla voi myös tehdä 

JPEG-kuvista progressiivisia. Alla on esimerkki Gulp-tehtävästä, jossa etsitään 

projektin src-kansiossa sijaitsevat kuvat ja pienentää ne käyttäen progressiivista 

pakkausta. Pakatut kuvat tallennetaan dist-kansioon.  

1 
 

 

 

 

 

 

                                                 

1 Saatavilla: https://github.com/samsaari/sampsasaari.com-2018 
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gulp.task('images', function() { 

 return gulp.src('./src/img/**/*.+(jpg|jpeg|svg|png|gif)') 

   .pipe(imagemin({ 

    progressive: true, 

    svgoPlugins: [{removeViewBox: false}], 

    use: [pngquant()] 

   })) 

   .pipe(flatten()) 

   .pipe(gulp.dest('./dist/img/')) 

  }); 

 

 

 Käsittelytehtävien automatisointi – (gulp-watch) 

Kaikki käsittelytehtävät voi ajaa automaattisesti aina kun koodissa tapahtuu 

jokin muutos. Tämän voi toteuttaa Gulpin watch metodilla. Watch metodi ottaa 

argumentteina: katsottavan lähteen ja tehtävän, jotka ajetaan koodissa 

tapahtuvien muutoksien jälkeen. Alla on esimerkki automatisoiduista 

käsittelytehtävästä, jossa ajetaan CSS ja JS tiedostojen minimointi, sekä 

päivitetään selaimen näkymä. Tästä on jätetty kuvien pakkaustehtävä pois, koska 

kaikkien kuvien läpikäynti ja pakkaaminen jokaisella tallennuskerralla hidastaa 

prosessia turhaan. Kuville tehtiin oma Gulp tehtävä, joka ajetaan tarvittaessa 

erikseen. 

gulp.task('watch', ['browserSync', 'sass', 'browserify'], 

function () { 

 gulp.watch('src/**/*.scss', ['sass']); 

 gulp.watch('src/*.html', browserSync.reload); 

 gulp.watch('src/js/**/*.js', browserSync.reload); 

}); 

 

Valmiilla sivustolla käytettävien kirjastojen määrä haluttiin pitää mahdollisimman 

pienenä. Seuraavia apukirjastoja käytettiin valmiilla sivulla: 

 Kuvien lataus – (LazyLoad) 

Sivuston nopeuden parantamiseksi ladattiin sivulle lazyload JavaScript paketti, 

joka lataa kuvat vasta kun ne ilmestyvät selaimen näkymään. Tämä vähentää 

sivujen latausaikaa, kun kaikkia kuvia ei tarvitse ladata kerralla. Kaikki käyttäjät 

eivät välttämättä selaa sivua täysin alas, jolloin ne lataavat turhaan kuvia, joita 

he eivät ikinä näe. 

 

 Ikonit – Font Awesome 5  

Ikoneina käytetään Font Awesomen 5 kirjastoa. Tarvittavat ikonit ladattiin SVG 

kuvina. Font Awesomessa on tarjolla myös valmis JavaScript paketti, josta 

löytyy kaikki ikonit. Tämä paketti kuitenkin vie melkein 300 kt tilaa ja hidastaa 

sivuston latausta. 

5.3.2 Responsiivinen ulkoasu 

Responsiivista sivustoa rakennettaessa tulee projektin alussa päättää käytettävä kehys, 

johon sivuston elementit asetellaan. Sivuston kehyksenä käytetään yleensä jotakin 

suosittua CSS Frameworkia. Aiemmalla sivustolla käytettiin Bourbon Neat kirjastoa 

sivuston kehyksenä. Uudelle sivulle oli vaihtoehtona käyttää samaa kirjastoa, kun 
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aiemmalla sivulla, jotakin muuta suosittua kirjastoa kuten Bootstrap tai kirjoittaa kehys 

itse. Kaikista kirjastoista kertyy aina ylimääräistä koodia, jonka vuoksi uudelle 

sivustolle päätettiin kirjoittaa kehys itse. Responsiivisen kehyksen saa helposti tehtyä 

luomalla esim. container luokan, jolle annetaan leveydeksi 100 prosenttia. Molemmille 

reunoille annetaan hieman ylimääräistä tilaa eli paddingia. Margin-left ja margin-right 

asetetaan autoksi, jonka avulla kehys asettuu keskelle sivua. Mediakyselyiden avulla 

asetetaan containerille eri maksimi leveyksiä, jolloin saadaan aikaan responsiivisesti 

toimiva kehyksen runko. Käyttöliittymän elementit asetellaan kehyksen sisälle.  

.container { 

    width: 100%; 

    padding-right: 15px; 

    padding-left: 15px; 

    margin-right: auto; 

    margin-left: auto; 

 } 

 

Kehyksen sisällä oleville elementeille annetaan prosenteissa paljonko elementti vie tilaa 

leveyssuunnassa. Esimerkiksi portfoliossa käytettiin 3 elementtiä vierekkäin, jolloin 

kullekin elementille annetaan leveydeksi 31%, jolloin elementtien väliin jää 7% 

ylimääräistä tilaa. Mobiililaitteilla riviin ei kuitenkaan mahdu kuin yksi elementti, 

jolloin leveydeksi annetaan 100%. Alla esimerkki portfolion elementistä. 

.portfolio { 
    display: flex; 

    justify-content: space-between; 

    flex-wrap: wrap; 

 

    .slide { 

        width: 100%; 

         

        @media screen and (min-width: 992px) {        

     flex: 0 0 31%; 

    max-width: 31%; 

        } 

    } 

} 

 

5.3.3 Sivuston toiminnallisuudet 

Hyvän saavutettavuuden aikaansaamiseksi sivuston navigointi tai usein toistuvat 

elementit tulee voida ohittaa. Tämä ns. Hyppylinkki, luottiin sivuston ensimmäiseksi 

linkiksi. Kaikki sivuston sisältö laitettiin main -tagin sisälle ja hyppylinkin osoitteeksi 

#main-content. 

<a class="skip-main" href="#main-content">Siirry sisältöön</a> 

 

<main id=”main-content”> ** Sivuston sisältö ** </main> 

 

Hyppylinkki ei tule olla jatkuvasti käyttäjän näkyvillä, vaan ainoastaan silloin kun 

käyttäjä siirtää fokuksen siihen. Hyppylinkkiä ei voi kuitenkaan piilottaa CSS:n 

display:none tai visibility:hidden määrityksillä, koska silloin elementti ei ole enää 

käyttäjän fokusoitavissa. Hyppylinkki tulee piilottaa asettamalla sen sijainti 

absoluuttiseksi ja siirtää se pois käyttäjän näkymästä. Käyttäjän asettaessa fokuksen 

siihen näppäimistöllä, CSS:llä asetetaan se takaisin näkyville käyttäjän näkymään.  

.skip-main { 
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    left: -999px; 

    position: absolute; 

    top: auto; 

    width: 1px; 

    height: 1px; 

    overflow: hidden; 

    z-index: -999; 

 

    &:focus { 

    color: #fff; 

    background-color: #000; 

    left: auto; 

    top: auto; 

    width: 30%; 

    height: auto; 

    overflow: auto; 

    margin: 10px 35%; 

    padding: 5px; 

    border-radius: 15px; 

    border:2px solid #fff; 

    text-align: center; 

    font-size: 1.2em; 

    z-index: 999; 

    } 

} 

 
 

Seuraavaksi sivustolle rakennettiin navigointi. Navigoinnin toteuttamisessa otettiin 

huomioon käytettävyysongelmat, jotka olivat aiemmalla sivustolla. Mobiililaitteilla 

valikko oli toteutettu hampurilaisikonin taakse. Tutkimusten mukaan tämä on kuitenkin 

huonoa käytettävyyttä ja lisää käyttäjälle ylimääräisiä klikkauksia. Uudelle sivustolle 

valikon linkit sovitettiin vierekkäin ylälaitaan, josta ne ovat jatkuvasti käyttäjän 

saatavilla. Aiemmassa valikossa ilmeni ongelmia myös ruudunlukijan kanssa, jossa 

ruudunlukija ei osannut lukea valikonikonin nimeä. Lisäksi ongelmia esiintyi myös, kun 

linkkiä painettaessa fokus jäi valikkoon, vaikka sen tulisi siirtyä linkin osoittamaan 

kohtaan sivussa. Fokuksen siirtämiseen luotiin JavaScriptillä funktio, jolle annetaan 

parametrina hash. JavaScriptin hash ominaisuus asettaa tai palauttaa URL-osoitteen 

ankkuriosion, mukaan lukien hash-merkin (#). JavaScriptin getElementById metodi 

palauttaa elementin jolla on pyydetty ID. Fokus siirretään kyseiselle elementille. 

 
function setFocus(hash) { 

    const element = document.getElementById(hash.substring(1)); 

    element.focus(); 

 } 

 

5.3.4 Sivuston optimointi 

Sivuston optimointiin kiinnitettiin paljon huomioita, ja sivustolta päätettiin karsia kaikki 

latausta hidastavat kirjastot pois. Sivuston kehys päätettiin kirjoittaa itse, koska CSS 

kirjastojen mukana tulee paljon ylimääräistä koodia. CSS kirjastoilla tehtävät kehykset 

tarvitsevat yleensä paljon sisäkkäisiä divejä, jotka kasvattavat HTML dokumentin 

kokoa.  

Kuvien optimointi hoidettiin Gulp -tehtävällä, joka ajettiin ennen sivuston julkaisua. 

Kuvien pakkaamisen lisäksi käytettiin kuvien lataamiseen LazyLoad kirjastoa. 

LazyLoad oli sivuston ainoa ulkoinen kirjasto. Sen avulla sivuston kuvat voidaan ladata 
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vasta kun ne ilmestyvät käyttäjän näkymään. LazyLoadin avulla latauksen nopeutta 

voidaan parantaa huomattavasti, jos sivusto sisältää paljon kuvia. LazyLoadista etsittiin 

versio, joka toimii ilman jQuery kirjastoa. Sivustolta päätettiin jättää jQuery pois ja 

kirjoittaa vanilla JavaScriptiä ilman ylimääräisiä JavaScript kirjastoja.  

 

5.4 Uuden sivuston läpikäynti 

Uuden sivuston sisältö toteutettiin melkein tehtyjen rautalankamallien mukaisesti.  

Suunnitelmassa koko esittelyteksti sijaitsi suoraan etusivulla, mutta toteutusta tehdessä 

huomattiin, että se aiheutti sivustosta sekavan näköisen ja sisältöä tuli mobiilinäkymään 

liikaa. Etusivun näkymään sijoitettiin lyhyempi esittely teksti ja pääkuvan alle omaan 

osioon esittelyteksti, jota supistettiin hieman aiempaan sivustoon nähden. Portfolion 

työt sijoitettiin heti esittelytekstin alle ja niiden sisältöä selkeytettiin helpommin 

luettavaksi. Navigaatio toteutettiin suunnitelman mukaisesti, jossa se säilyi jatkuvasti 

näkyvillä myös mobiililaitteilla.  

5.4.1 Suorituskyky 

Uuden sivuston suorituskyky mitattiin samoilla työkaluilla, kuten aiempikin sivusto. 

Suorituskyvyn testaaminen aloitettiin Chromen auditoinnilla. Kuvassa 16 esitetään 

sivuston saama tulos Chromen auditoinnista. Sivusto sai pisteytykseksi 87 pistettä 

100:sta pisteestä, joka oli selvä nousu aiemmasta 52 pisteestä. 

Sivusto jäi kuitenkin 13 pistettä vielä täysistä pisteistä. Googlen auditointi huomauttaa 

renderointia blokkaavien tyylitiedostojen käytöstä. Sivulla käytettävät fontit tulevat 

Googlen fonttipalvelusta ja ovat kooltaan 1 kilotavun, sekä sivuston tyylitiedostot ovat 

kooltaan hieman yli 3 kilotavua. Nämä aiheuttavat 1200 millisekunnin viiveen 

renderoinnissa. Google suosittelee tärkeimpien CSS tyylien käyttöä inline elementteinä. 

Tämä aiheuttaa kuitenkin sen ongelman, etteivät CSS tyylit tallennu käyttäjän 

välimuistiin ja ne joudutaan lataamaan aina uudestaan. 

 

Kuvio 16. Suorituskyvyn testaus Chromen auditoinnilla. 
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Chromen auditoinnin mukaan sivuston ensimmäinen merkityksellinen näkymä latautui 

valmiiksi noin 2,5 sekunnissa, joka on huomattavasti nopeampi verrattuna aiempaan 

noin 5 sekuntiin. Sivuston valmiiksi lataaminen kesti 4.2 sekuntia, verrattuna aiempaan 

9 sekuntiin. Sivuston koko oli yhteensä 205 kilotavua, joka tippui alle neljännekseen 

aiemmasta 1.03 megatavusta. Uudella sivulla kuvien osuus tippui huomattavasti 

aiempaan verrattuna vieden ainoastaan 75 kilotavua ja 36.9 % koko sivuston 

latausmäärästä, kun aiemassa toteutuksessa ne veivät 842 kilotavua ja 80% koko 

sivuston latauksesta. JavaScriptin määrää saatiin pienennettyä 10 kilotavun verran 

aiempaan verrattuna, vaikka sivustolta poistettiin 30 kilotavun kokoinen jQuery kirjasto. 

Uusi Font Awesome 5 ikonien kirjasto kuitenkin ladataan JavaScriptillä aiemman web-

fontien sijaan, jonka vuoksi JavaScriptin määrä tippui ainoastaan 10 kilotavulla. CSS:n 

määrä tippui 10.88 kilotavusta 4.05 kilotavuun, koska Bourbon Neat CSS kirjasto 

jätettiin pois ja kirjoitettiin kehys itse. HTML dokumentin koko tippui 3.54 kilotavusta 

2.69 kilotavuun. Hakupyyntöjen määrät tippuivat 19:sta kappaleesta 12:sta. Kuviossa 16 

on esitetty sivuston latausmäärät sekä hakupyyntöjen määrät tiedostotyypin mukaan. 

 

 

Kuvio 17. Latausmäärät sekä hakupyyntöjen määrät tiedostotyypin mukaan. 

 

Chromen auditoinnin ja Pingdomin testauksen jälkeen, tehtiin uudelle sivustolle myös 

manuaalinen testaus Chromen kehitystyökaluilla. Testauksessa käytettiin samoja 

asetuksia kuin aiemman sivuston testauksessa. Kuviossa 17 on näkyvissä manuaalisen 

testauksen tulokset. 

Testauksessa DomContentLoaded saavutettiin 2.17 sekunnissa, joka on ainoastaan 

hieman nopeampi kuin aiemman sivuston 2.32 sekuntia. Sivuston koko lataukseen meni 

3,78 sekuntia, joka on jo huomattavasti nopeampi kuin aiemman sivuston 8,46 sekuntia. 

Testauksessa otetuista kuvakaappauksista pystyi tarkastelemaan sivuston 

latausnäkymää, ja jo 714:sta millisekunnin jälkeen käyttäjälle oli näkyvissä sivuston 

HTML dokumentin ensimmäinen näkymä.  

Vesiputouskaaviota tarkastellessa näkee, että HTML dokumentin lataus tapahtui 609 

millisekunnissa. Aiemmalla sivustolla suurimmat latausmäärät syntyivät kuvista, mutta 

kaaviota tutkiessa voi huomata, että nyt latausmäärät olivat jakautuneet huomattavasti 

tasaisemmin eri resurssien kesken. Etusivun suuren kuvan koko oli saatu pienennettyä 

75,2 kilotavuun aiemman 620 kilotavun sijaan. 

Sivustolle ajettiin lisäksi testit hitaalla 3G yhteydellä. Hitaalla yhteydellä ensimmäinen 

merkittävä näkymä oli käyttäjän nähtävissä 5 sekunnin kohdalla. Kaikkien sivuston 
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toimintaan vaikuttavien resurssien lataaminen valmistui alle 8 sekunnissa. Koko 
sivuston latautuminen valmiiksi kesti 13 sekuntia. 

 

Kuvio 18. Chromen kehitystyökalujen vesiputouskaavio. 

 

5.4.2 Saavutettavuus 

Saavutettavuuden testaus tehtiin ensimmäiseksi Chromen auditoinnilla. 
Auditointitestissä sivusto sai täydet 100 pistettä, eikä työkalu osannut ehdottaa mitään 
parannuksen kohteita. 

 

Kuvio 19. Saavutettavuus testaus Chromen auditoinnilla. 

Seuraavaksi saavutettavuuden tasoa testattiin Chromen axe lisäosalla. Aiemmalla 
sivustolla axe osasi näyttää tarkemmin sivuston ongelmat. Testauksen tuloksena se löysi 
5 vakavaa ongelmaa sivustolta. Nämä ongelmat johtuivat kuitenkin siitä, että työkalu ei 
osannut testata tekstin ja taustakuvan kontrastieroa. Axe osasi kuitenkin ilmoittaa, ettei 
ole varma ovatko nämä ongelmia. Taustakuvan ja tekstin kontrastisuhdetta testattiin 
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Chromen kehitystyökaluista löytyvällä kontrastisuhteenlaskurilla. Laskurilla tehtyjen 

testauksien mukaan kontrastisuhde elementtien välillä on riittävä. 

 

 

Kuva 20. Saavutettavuuden testaus axella. 

 

Viimeiseksi tehtiin manuaalinen testaus käyttäen Mac OS X:n ja OS:n 

sisäänrakennettua Voice Over –ruudunlukijaa. Aiemmalla sivustolla oli ongelmia 

fokuksen siirtymisen kanssa. Uudella sivustolla navigointi onnistui sujuvasti myös 

ruudunlukijaa käyttäen, kun selaimen fokus siirtyi oikeaan kohtaan linkkejä 

painettaessa. Vanhalla sivustolla oli myös ongelmia linkkien kanssa, joissa ei ollut 

lainkaan tekstiä. Uusi sivusto toteutettiin siten, että linkkeihin tuli myös aina tekstiä 

ikonien lisäksi, jolloin ruudunlukijat osaavat lukea linkin sisällön oikein. 
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6. Tulokset 

Empiirisessä osiossa luotiin toimintatapoja paremman käytettävyyden aikaansaamiseksi 

henkilökohtaisella portfolio-sivustolla. Tässä luvussa esitetään empiirisen tutkimuksen 

tulokset.  

6.1 Suorituskyky 

Mittauksissa näkyi selvästi kuvien hidastama renderöintinopeus (luku 5.2.1) ja 

ladattavien pyyntöjen suuri määrä. Ladattavia pyyntöjä tehtiin 20, mikä on suuri määrä 

sivuston kokoon nähden. Suurin renderöintiä hidastava tekijä oli etusivun suuri kuva, 

jonka koko oli 620 kilotavua ja sen lataukseen meni 3G mobiiliyhteydellä 5.72 sekuntia. 

Mittauksissa kävi myös ilmi, että 80% ladatusta datasta syntyi kuvien johdosta. Koko 

sivuston koko oli yhteensä 1.03 megatavua, joista kuvia oli 842.79 kilotavua. Google 

Chromen auditointi antoi sivustolle pisteytykseksi 52 pistettä 100:sta pisteestä. 

Luvussa 5.3.1 esitetyillä kuvien pakkaus menetelmällä saatiin ongelman kohtaa 

pienennettyä huomattavasti. Kuvien pakkauksen ansiosta saatiin uuden toteutuksen 

mittauksissa pienennettyä kuvien latausmäärä 36.9 %: iin koko sivuston datasta. Google 

Chromen auditointia antoi uudelle sivustolle pisteytykseksi 87 pistettä 100:sta pisteestä.  

Luvussa 5.3 esitetyillä tekniikoilla saatiin simuloidulla 3G yhteydellä tiputettua 

kokonaislatausaikaa yli puolella. Alun perin sivuston lataukseen meni 8.46 sekuntia ja 

optimoinnin jälkeen 3.78 sekuntia. Suurin säästö saavutettiin kuvien tehokkaalla 

pakkaamisella. Kuvien latausmäärä saatiin tiputettua noin 843 kilotavusta, noin 76 

kilotavuun. Sivuston suorituskykyä saatiin vielä parannettua lisää käyttämällä 

pakkaamista CSS ja JavaScript tiedostoissa, sekä vähentämällä kirjastojen käyttöä 

sivustolla. Aiemmalla sivustolla käytettiin jQuery kirjastoa, jonka pois jättäminen säästi 

30 kilotavua. Uudella sivustolla käytettiin kuitenkin Font Awesomen 5 versiota, joka 

toimii JavaScriptin ja SVG kuvien avulla, aiemman Font Awesome -version Web 

fonttien sijaan. Lisäksi sivustolle lisättiin Google Analyticsin skripti, sivuston 

kävijöiden seuraamiseen. Näiden vuoksi JavaScriptin määrää saatiin pienennettyä 

ainoastaan 10 kilotavua aiempaan verrattuna. Hakupyyntöjen määrä saatiin tiputettua 

19:sta kappaleesta 12:sta, JavaScripti tiedostojen hakupyyntöjä oli 4 kappaletta 

kummallakin sivustolla. 

6.2 Saavutettavuus 

Sivuston saavutettavuutta parannettiin käyttämällä WCAG 2.0 ohjeistusta. 

Rakennettavat toiminnot tehtiin noudattaen ohjeistuksessa olevia sääntöjä. Sivuston 

saavutettavuutta saatiin parannettua ohjeiden avulla. Aiempi toteutus sai Chromen 

auditoinnista 94 pistettä 100:sta, mutta sivustolla esiintyi kuitenkin vakavia 

saavutettavuus ongelmia. Saavutettavuuden testausta ei voi toteuttaa ainoastaan 

työkaluja käyttäen, vaan sivustoa tulee testata myös manuaalisesti ruudunlukijaa 

käyttäen.  

Ruudunlukijalla navigointi aiheutti ongelmia. Navigoinnin fokuksen siirtämiseen 

kehitettiin funktio (luku 5.3.3), jonka avulla fokus siirtyy sivulla oikeaan kohtaan 

ankkurilinkkiä painettaessa. Sosiaalisen median ikoneille lisättiin myös tekstiä, jolloin 
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ruudunlukijoilla selaavat käyttäjät saavat linkkien merkityksen selville. Sivuston kaikki 

tekstit käytiin läpi käyttäen Chromen kehitystyökalujen kontrastisuhdelaskuria, ja 

varmistettiin riittävä kontrastisuhde kaikkien tekstien ja taustavärien kohdalla. Näiden 

muutoksien avulla saatiin Chromen auditoinnista 100 pistettä 100:sta, sekä axe 

työkalulla ei löydetty enää ongelmia sivuston saavutettavuudesta. 

6.3 Yhteenveto 

Aiemman sivuston läpikäynnissä havaittiin useita käytettävyysongelmia. Suurimmiksi 

ongelmiksi osoittautui sivuston hidas latausaika hitailla yhteyksillä, sekä 

saavutettavuusongelmat ruudunlukijoilla. Hitaat latausajat olivat huomattavat etenkin 

hitailla mobiiliyhteyksillä, jossa sivun lataaminen saattoi kestää jopa 30 sekuntia.  Näitä 

ongelmia lähdettiin parantamaan toteuttamalla ne uudestaan paremmin. Kuten aiemmin 

kävi ilmi, saatiin sivuston käytettävyyttä parannettua nopeammilla latausajoilla ja 

paremmalla saavutettavuudella. Tiivistettynä voidaan sanoa, että latausajat puoliintuivat 

käytettyjen tekniikoiden johdosta, ja saavutettavuus saatiin toimimaan oikein laitteesta 

riippumatta.  
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7. Pohdinta ja johtopäätökset 

Tässä luvussa käydään läpi tutkielman kirjallisuuskatsauksen sekä empiirisen osuuden 

löydöksiä. Tutkimusongelmaan haetaan vastausta kirjallisen sekä empiirisen osion data-

analyysistä. Lopuksi pohditaan tämän tutkielman rajoitteita sekä mahdollisia 

jatkotutkimuskohteita. 

 

7.1 Tutkimuksen löydökset 

Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää, mitkä ovat yleisimmät käytettävyyden 

haasteet, kun suunnitellaan Web-sivustoja mobiililaitteille. Kirjallisuudesta näitä 

haasteita tunnistettiin useita, jotka jaettiin neljään pääkategoriaan: Sisältö, Sisällön 

esittäminen, Suorituskyky ja Saavutettavuus. Tutkimuksen lisäkysymyksellä pyrittiin 

selvittämään, miten Web-sivustojen käytettävyyttä mobiililaitteilla voidaan parantaa. 

Sisältö ja sen ymmärtäminen ovat Web-sivustojen tärkein tehtävä. Käyttäjät saapuvat 

sivustoille aina sisällön takia (Zeldman, 2013). Sisällön ymmärtäminen mobiililaitteen 

pienemmältä näytöltä saattaa olla vaikeampaa, sekä lukemisen nopeus hidastuu 

verrattuna isommalta näytöltä lukuun. Eniten ongelmia aiheutuu, jos käyttäjä joutuu 

vierittämään sivuston eri kohtiin selatessaan tekstiä sekä kuvia samaan aikaan. (Nielsen, 

2013.) Tutkimuksien tuloksissa ei ollut kuitenkaan täysin yhtenevää linjaa näytön koon 

vaikutuksesta sisällön ymmärtämiseen. Yksinkertaisempaa sisältöä luettaessa 

näytönkoolla ei huomattu olevan vaikutusta sisällön ymmärtämiseen, mutta hankala 

lukuisessa tekstissä näytönkoolla oli selvä vaikutus luetun ymmärtämiseen. Tutkimusten 

ajankohdat kuitenkin poikkesivat toisistaan, jonka aikana mobiililaitteet ovat kehittyneet 

huomattavasti. Tärkeintä on kuitenkin aina muistaa, että sisältö on tärkein. 

Sisällön esittämisen tarkoituksena on tuoda sisältö helposti käyttäjän saataville laitteesta 

tai näytönkoosta riippumatta. Sisältöä häiritseviä elementtejä tulisi välttää, kuten 

ponnahdusikkunoita, jotka aukeavat ilman että käyttäjä tekee mitään. 

Ponnahdusikkunoita voi käyttää, kunhan käyttäjä on ensin itse tehnyt jotain, jonka 

vuoksi se avataan.  

Nielsen Norman Groupin tekemässä tutkimuksessa todettiin, että mobiililaitteiden 

valikko on parasta olla aina näkyvillä tai vaihtoehtoisesti käyttää yhdistelmävalikkoa, 

jossa osa linkeistä on näkyvillä ja loput ovat piilotettuna hampurilaisvalikkoon (Meyer, 

2016). Kapeilla mobiililaitteilla sivustojen sisältö kasvaa helposti pitkäksi. Pitkiä 

tekstisisältöjä voidaan piilottaa haitarivalikkoihin, joiden avulla käyttäjä voi helposti 

navigoida haluamaansa sisältöön. 

Suorituskyky eli sivuston latausajat ovat yksi suurimmista syistä Web sivustojen 

huonoon käytettävyyteen. Matkapuhelinverkot ovat edelleen kaukana siitä, että ne 

toimisivat joka puolella maailmaa nopeasti. (Nielsen, 2013) Hitailla yhteyksillä 

huonosti optimoitujen sivustojen lataaminen voi viedä jopa minuutteja. Kuvat vievät 

suurimman osan sivuston latausmäärästä ja kuvien käyttö sivustoilla lisääntyy 

jatkuvasti. Sivuston toiminnallisuutta on parannettu ja kasvatettu vuosien saatossa, 

sivustot sisältävät vuosi vuodelta enemmän JavaScriptiä, sekä ulkoisia kirjastoja. 
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Sivustot tuleekin optimoida hyvin seuraavien resurssien kohdalta: HTTP-pyyntöjen 

vähentäminen, kuvien pakkaaminen, CSS ja JavaScript tiedostojen pakkaaminen, 

renderointia estävien resurssien vähentäminen, CDN resurssien käyttäminen, Web 

fonttien optimointi ja gzip pakkauksen käyttäminen. Empiria osuudesta löydetyn tiedon 

mukaan kannattaa tehtäviä automatisoida tehtävienkäsittelijöiden, kuten Gulpin avulla. 

Tehtävienkäsittelijöiden avulla saadaan usein toistuvat kuvien sekä tiedostojen 

pakkaamiset helposti automatisoitua. 

Saavutettavuus voitaisiin määrittää tärkeimmäksi osaksi hyvää käytettävyyttä. Käyttäjät 

saapuvat sivustoille sisällön takia ja haluavat, että sivustot latautuvat nopeasti. Näistä ei 

kuitenkaan ole mitään hyötyä, jos sivusto ei ole lainkaan käyttäjän saavutettavissa. 

Hyvä saavutettavuus varmistaa, että sivusto on käyttäjän saatavilla laitteesta tai 

selaimesta riippumatta. Saavutettavuudessa tulee ottaa huomioon erilaiset 

käyttäjäryhmät, joilla on erityistarpeita. Hyvä saavutettavuus parantaa kaikkien 

käyttäjäryhmien käyttökokemusta. Hyvän saavutettavuuden aikaansaamiseksi tulisi 

noudattaa W3C luomia verkkosisällön saavutettavuusohjeita (WCAG 2.0). 

Web sivustojen käytettävyyden ongelmana on myös tiukempien määrityksien puute. 

Web standardit ovat muodollisia kehotuksia, kuinka Web sivustoja tulisi rakentaa. 

Sivustoja voidaan rakentaa kuitenkin noudattamatta sääntöjä, ja ne saattavat 

ulkopuolisesti näyttää täysin toimivilta. Saavutettavuudessa tai suorituskyvyssä olisi 

kuitenkin usealla sivustolla paljon parannettavaa. 

DSR-tutkimuksen tuloksena syntyi artefakti, joka parantaa mobiililaitteilla käytettävän 

Web-sivun käytettävyyttä paremmalla suorituskyvyllä ja saavutettavuudella. Artefaktia 

testattiin ajamalla suorituskyky ja saavutettavuus testit luvussa 5.4. Testien tulokset 

osoittivat, että artefaktissa esitellyt tekniikat ovat hyödyllisiä paremman käytettävyyden 

aikaansaamiseksi Web-sivustoilla.  

Tutkimuksesta on hyötyä erityisesti Web kehityksen parissa työskenteleville tai sitä 

tutkiville. Tutkimuksen löydöksiä tai ainakin osaa niistä voidaan hyödyntää jokaisella 

Web-sivustolla. Kuvien aggressiivinen pakkaamien ei välttämättä sovi sivustoille jossa 

esitellään kuvia täydessä tarkkuudessaan, mutta näissäkin tapauksissa esimerkiksi 

progressiivisista kuvista on hyötyä, jotka saavat ainakin latauksen tuntumaan 

nopeammalta käyttäjille. Sivuston sisällön ja sen esittämisen suunnittelussa tulee ottaa 

huomioon mobiililaitteet, joilla näytönkoko on huomattavasti pienempi kuin 

pöytätietokoneilla. Luvussa 4.1 ja 4.2 löydetyillä menetelmillä voidaan mobiililaitteet 

ottaa paremmin huomioon suunnitteluprosessissa. Näitäkään menetelmiä ei voi täysin 

sokeasti noudattaa, vaan ne ovat hyviä käytäntöjä paremman käytettävyyden 

aikaansaamiseksi mobiililaitteilla. Hyvä saavutettavuus taas olisi hyödyllinen jokaisella 

Web-sivustolla. Saavutettava Web-sivusto on kuitenkin yleensä hieman työläämpi 

rakentaa ja se vaatii yleistä tietämystä ruudunlukijoista. Monissa tapauksissa 

saavutettavuutta ei todennäköisesti oteta huomioon kustannussyistä tai vaihtoehtoisesti 

pelkästä tietämättömyydestä ruudunlukijoita kohtaan. 

7.2 Tutkimuksen rajoitukset ja jatkotutkimusaiheet 

Tämän tutkimuksen rajoitteena oli käytettävyystestauksien puuttuminen, mitä ei tämän 

tutkimuksen puitteissa voitu tehdä. Tutkimus olisi kasvanut liian laajaksi, sekä ylittänyt 

tutkimuksen laajuuden. Teoria osassa löydettiin kuitenkin vastaus yleisempiin 

käytettävyysongelmiin. Tutkimuksen empiriaosuudessa keskityttiin sen sijaan 

mitattavissa olevien käytettävyysongelmien tutkimiseen. 
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Tutkimusta tehdessä ja aiempaa tutkimustietoa haettaessa kävi ilmi, ettei 

mobiililaitteiden käytettävyyttä Web suunnittelussa ole tutkittu tarpeeksi laajasti. Jakob 

Nielsen sekä Nielsen Norman Group olivat tehneet eniten tutkimuksia aiheesta. 

Valitettavasti monet heidän tekemistä tutkimuksistaan eivät ole yliopiston käytettävissä 

olevissa tietokannoissa. 

Näytönkoon vaikutusta tekstin ymmärrettävyyteen oli tutkittu jo aiemmin useassa 

tutkimuksessa: Duchniky ja kumppanit vuonna 1983, Dillon ja kumppanit vuonna 1990 

ja Nielsen Norman Group vuonna 2016. Laitteiden näyttöjen koot sekä tarkkuus ovat 

kuitenkin parantuneet muutaman vuoden sisällä huomattavasti. Aihetta olisikin hyvä 

tutkia lisää ymmärtääksemme tarkemmin näytönkoon vaikutusta sisällön 

ymmärtämiseen.  

Suorituskyky on yksi tärkeimmistä mobiililaitteiden haasteista ja sitä onkin tutkittu 

aiemmin melko kattavasti. Suorituskyvyn parantamiseen kuitenkin keksitään jatkuvasti 

uusia tekniikoita ja ratkaisuja, sekä käyttäjien vaatimukset tuntuvat kasvavan jatkuvasti 

suorituskyvyn osalta. Mobiililaitteiden prosessointi tehot kasvavat jatkuvasti ja käyttäjät 

odottavatkin laitteiden vastaavan käyttäjän toimintoihin välittömästi. Samaan aikaan 

kuitenkin Web-sivuista ja applikaatioista rakennetaan jatkuvasti laajempia ja 

vaativampia, jotka vaativat nopeita Internet-yhteyksiä sekä nopeaa prosessointi tehoa. 

Aihetta onkin tärkeätä tutkia lisää myös jatkossakin. 

Internetiä käytetään jatkuvasti kasvavalla laitekannalla ja nämä määrät tulevat vain 

lisääntymään entisestään tulevaisuudessa. On kuitenkin vielä mahdotonta sanoa, miten 

näiden kaikkien erilaisten laitteiden vaikutus vaikuttaa Webin saavutettavuuteen. Webin 

käyttäminen pöytätietokoneilla on tänä päivänäkin hankalaa käyttäjillä, joilla on jokin 

vamma. Heillä on myös samoja vaikeuksia, kun he käyttävät Webbiä mobiililaitteilla. 

Siksi on tärkeätä tutkia edelleen näitä aiheita, mukaan lukien nykyisten menetelmien 

sekä tekniikoiden kattavuudet ja aukot, jotta Web olisi kaikille yhtenäisesti 

käytettävissä. 
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