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TIIVISTELMÄ

Teollisuuden Voima Oyj konsernilla on käytössään noin 50 kappaletta
omaan tuotekehitykseen perustuvaa tietojärjestelmää, jotka ovat olleet
käytössä jo edelliseltä vuosisadalta lähtien. Tietojärjestelmät ovat luotu
talon sisällä tiettyyn tarpeeseen, ja niitä on kehitetty käyttäjäpalautteen
perusteella nykyisiin muotoihin. Tässä työssä keskitytään yrityksessä
meneillään olevaan tietojärjestelmien modernisointihankkeeseen. Työ tarjoaa
projektille käyttöliittymäsuositusta jota voidaan käyttää tietojärjestelmien
modernisointihankkeen edetessä ohjeena.

Työssä tehdään kirjallisuuskatsaus ohjelmiston käyttöliittymä- ja
käytettävyysnäkökulmiin, sekä esitellään menetelmiä joihin perustuen
käyttöliittymiä voidaan arvioida ja mitata. Esimerkkitapauksiksi valittujen
nykyisten tietojärjestelmien käyttöliittymien nykytila arvioidaan Nielsenin
heuristiikkaan perustuen ja löydetyt ongelmakohdat esitellään. Työn
kokeellisessa osuudessa luodaan React-ohjelmistorajapinnalla uusi
käyttöliittymäprototyyppi perustuen laadittuun käyttöliittymäsuositukseen.
Prototyyppi arvioidaan käyttäjäryhmän testauksella, joka toteutetaan
SUS-menetelmällä. Testauksen tuloksien perusteella arvioidaan
käyttöliittymäsuosituksen onnistuminen.

Avainsanat: Käyttöliittymä, tietojärjestelmät, ihminen-tietokone vuorovaikutus
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ABSTRACT

Teollisuuden Voima PLC has about 50 information systems in use most of which
have been operational since the last century. Information systems have been
developed in-house for a certain task in mind and they have been developed
based on user feedback to their current forms. Work focuses on the company’s
ongoing project for modernization of the information systems and gives a general
recommendation for user interfaces that can be used as a baseline for the future.

Literacy review focuses on the programs user interface and usability aspects
and introduces methods that can be used to measure and evaluate user interfaces.
Current status of user interfaces for systems that were selected as an example will
be evaluated based on Nielsen’s heuristics and found issues will be introduced.
Implementation stage introduces new React-prototype that is created based on
the user interface recommendation. Prototype will be evaluated with an user
study done using the SUS-method. Success of the user interface recommendation
will be evaluated based on this.

Keywords: User interface, information systems, human-computer interaction
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LYHENTEIDEN JA MERKKIEN SELITYKSET

Classic ASP Microsoft:in ensimmäinen palvelinpuolen ohjelmointikieli
(engl. Classic Active Server Pages)

GUI Graafinen käyttöliittymä (engl. Graphical User Interface)
HFE Inhimilliset menetelmät (engl. Human Factors Engineering)
HTML Hypertekstin merkintäkieli (engl. Hypertext Markup

Language)
ISO Kansainvälinen standardisoimisjärjestö (engl. Internation

Organization for Standardization)
MIT-lisenssi Vapaa lisenssi joka on kehitetty Massachusetts Institute of

Technologyssä
Power BI Microsoftin yritysälyä hyödyntävä raportointityökalu (engl.

Power Business Intelligence)
QUIS Kysely tyytyväisyydestä käyttöliittymään (engl.

Questionnaire for User Interface Satisfaction)
SUS Järjestelmän käytettävyyden asteikko (engl. System

Usability Scale)
TVO Teollisuuden Voima Oyj
TVONS TVO Nuclear Services Oy
VBScript Microsoft Visual Basic ohjelmointikieleen pohjautuva

skriptikieli (engl. Visual Basic Script)
XML Laajennettava merkintäkieli (engl. Extensible Markup

Language)
YVL Ydinturvallisuusohjeet
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1. JOHDANTO

Työn tarkoituksena on luoda uusi käyttöliittymäsuositus Teollisuuden Voima
Oyj:lle (TVO), tietojärjestelmien modernisoinnin yhteydessä. Olemassa olevat
käyttöliittymät ovat toteutettu vanhoilla ja staattisilla käyttöliittymäkomponenteilla,
joilla ei ole esimerkiksi mahdollisuutta mukautua näytön koon muutoksiin.
Vanhojen järjestelmien pohjana on käytetty Delphi, Oracle Forms, Classic ASP
(Active Server Pages, Microsoftin ensimmäinen palvelinpuolen ohjelmointikieli
jolla voidaan tehdä dynaamisia verkkosivuja) ja VBScript (Microsoft Visual
Basic Scripting Edition Visual Basic:iin pohjautuva ohjelmointikieli). Ohjelmistot
vaativat usein tietokoneelle asennettavia lisäosia, joiden versiot täytyy olla
oikeat, jotta ohjelmistot toimivat oikein. Tässä työssä tuodaan esille modernin
käyttöliittymäsuunnittelun mahdollisuudet ja otetaan ne mahdollisimman hyvin
huomioon käyttöliittymäsuositusta luodessa. Modernisoinnin lopullisena tavoitteena
on saada luotua alustariippumattomat käyttöliittymäratkaisut, jolloin ei ole
väliä onko henkilöllä käytössään tietokone, taulutietokone (tabletti), kännykkä
tai televisio. Työssä tutustutaan edelliseen käyttöliittymäsuositukseen, vanhojen
järjestelmien hyviin sekä huonoihin ominaisuuksiin ja luodaan kirjallisuuteen
pohjautuen uusi käyttöliittymäsuositus. Suosituksen onnistuminen arvioidaan lopuksi
käyttäjäkyselyllä.

Pääasiallinen tavoite on luoda yritykselle käyttöliittymäsuositus jota
voidaan käyttää tulevaisuudessa modernisointiprojektin edetessä yrityksen
eri käyttöliittymäratkaisujen kehityksessä ohjenuorana. Tavoitteena on myös
saavuttaa kaikille käyttöliittymille yhtenäinen ja selkeä ulkoasu. Käyttöliittymän
tulee olla muodostunut yleisesti käytössä olevista komponenteista, jotka ovat
aktiivisessa kehityksessä ja niiden turvallisuus on varmistettua. Muokattavuuden
tulee olla helppoa ja teknisen ratkaisun tukijakson ulottua pitkälle. Yrityksessä
on käytössä monia eri ohjelmia erinäisiin työtehtäviin mikäli kaikkiin olisi
mahdollista saada samantapainen käyttöliittymä tulisi tämä helpottamaan käyttäjien
työtehtävien suorittamista. Yhtenäisen ulkoasun hyötyinä on esimerkiksi työntekijän
muistikuorman vähentäminen, kun ei tarvitse muistaa montaa erilaista työnkulkua,
vaan kaikilla ohjelmilla asiat hoituvat pääpiirteittäin samalla tavalla. Yhtenäisen
käyttöliittymän tavoitteena on helpottaa työntekijöiden siirtymistä eri roolista
tai ohjelmasta toiseen. Työn aikana tavoitellaan myös laajempaa ymmärrystä
käyttöliittymäsuunnittelun aihepiiristä, tähän perehdytään kirjallisuuskatsauksella,
johon lopullinen käyttöliittymäsuositus pohjautuu. Eri käyttäjäryhmät tulee
myös huomioida ja myös samalla käyttäjällä mahdollisesti olevat eri roolit, jotta
käyttöliittymä pystyy näihin vaatimuksiin vastaamaan.

Suosituksessa halutaan myös ottaa huomioon käyttöliittymän
rakennuskomponenttien lisäksi käyttöliittymän alapuolella olevat tekniset
toteutukset, näyttöjen hierarkia ja käyttöliittymän ulkoasuun vaikuttavat seikat.
Yrityksen sovelluksista tutkittavaksi on valittu kolme, mutta tavoitteena on
luoda mahdollisimman moneen eri sovellukseen soveltuva käyttöliittymäsuositus.
Sovellukset valittiin, koska modernisointiprojektissa on valittu nämä ohjelmistot
pilotointiin. Paras hyöty työstä saavutetaan siten että työ käsittelee samoja sovelluksia.
Työtä tehdään ydinvoimalaitokselle, joten erityishuomioksi on valittu käyttöliittymän
turvallisuus, vikasyöttöjen minimointi/estäminen ja yksinkertaisuus. Tarkoitus ei
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ole luoda graafisesti hienointa ja moderneinta tekniikkaa omaavaa käyttöliittymää
vaan turvallisuus ja käytettävyys ovat etusijalla. Turvallisuutta ei kuitenkaan
ydinvoimalasta huolimatta käsitellä erikseen, vaan sen ajetellaan tässä työssä olevan
osana käytettävyyttä. Käytettävyyden määrittämiseen on valittu erityistarkasteluun
inhimilliset tekijät ja niiden suunnittelu eli HFE-menetelmät (Human Factors
Engineering).

Työ rakentuu seuraavasti: Kirjallisuuskatsauksessa tutustutaan miten edellisessä
tutkimuksissa ja tieteessä on käsitelty käyttöliittymäsuosituksia huomioiden
ydinvoimalaitoksissa tehtävät käyttöliittymämuutokset. Samalla kuvataan uuden
käyttöliittymäsuosituksen arviointimenetelmä. Nykyisen järjestelmän kohdalla
tutustutaan niihin seikkoihin jotka vaikuttivat nykyisen käyttöliittymäsuosituksen
syntymiseen, ja selvitetään arvioiden nykyisen järjestelmän kehitystarpeet sekä
mahdollisesti säästettävät hyvät ominaisuudet. Kokeellisessa osuudessa käsitellään
ensin mihin tarkoitukseen käyttöliittymäsuositus tehdään ja mitkä ovat sen
pääasialliset tavoitteet. Kirjallisuuskatsauksen tietoihin pohjautuen luodaan uusi
suositus. Uutta suositusta verrataan vanhaan ja arvioidaan miten se on parantunut
vanhasta suosituksesta. Arvioinnissa käsitellään uuden suosituksen onnistuminen
pohjautuen kirjallisuuskatsauksessa esitettyyn metodiin. Viimeisissä osioissa
pohditaan miten työ onnistui, tuliko matkalla suuria haasteita tai onnistumisia
ja tutkitaan mahdollisia jatkotutkimuskohteita pohjautuen työn alkuvaiheessa
asetettuihin rajauksiin. Yhteenvedossa tutkimuksen tärkeimmät löydökset ja havainnot
tuodaan yhteen, reflektoidaan olisiko jotain pitänyt tehdä toisin ja missä onnistuttiin.
Arvioidaan myös miten työ onnistui pääsemään alussa asetettuihin tavoitteisiinsa.
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2. TYÖN TAUSTA

Työn taustan tarkoituksena on tarkastella käyttöliittymä- ja käyttökokemussuosituksia
ensin kirja-aineistojen kautta ja sen jälkeen tutustua tarkemmin aiheesta olemassa
oleviin tutkimuksiin. Katsaukseen on valittu eri näkökulmista kirjallisuutta, koska
tähän perustuen tullaan pohjaamaan työn lopputuloksena oleva käyttöliittymäsuositus
yritykselle. Diplomityön tilaajana toimii ydinvoimalaitos ja tästä johtuen työhön
on päätetty ottaa mukaan tarkasteluun myös mahdolliset ydinturvallisuusohjeesta
(YVL) [1] ja erityisesti sen osuudesta A.12 ”Ydinvoimalaitoksen tietoturvallisuus”
tulevat vaatimukset käyttöliittymäsuosituksen tekemiseen. Osiossa lähdetään ensin
käyttöliittymien ja käytettävyyden perusteista ja loppua kohden syvennytään
tarkemmin esiin tulleisiin asioihin.

Käytettävyydestä ja käyttöliittymistä puhuttaessa sivutaan useasti myös ihmisen ja
tietokoneen vuorovaikutuksen aiheita (engl. human-computer interaction) [2].

2.1. Käytettävyys ja käyttöliittymä

Mitä käsitteet käyttöliittymä ja käytettävyys tarkoittavat tietotekniikassa?
Käyttöliittymällä tarkoitetaan Wikipedian mukaan paikkaa jossa tapahtuu
vuorovaikuttamista laitteiden ja ihmisten välillä. Määritelmä on onnistunut,
koska vuorovaikuttamista voi tapahtua muuallakin kuin vain kotikoneen ääressä.
Laitteita voi olla erilaisia: pöytäkone, tabletti, kännykkä tai vaikka julkisella paikalla
oleva informaationäyttö, josta voi hakea ohjeita miten löydän haluamani kahvilan
ostoskeskuksesta. Käytettävyys taas tarkoittaa ISO 9241-11 standardin määrityksen
mukaan sitä miten tuotetta voidaan käyttää tiettyjen tehtävien tekemiseen tehokkaasti
ja tietyssä käyttökontekstissa [3]. Käytettävyyttä voitaisiin kuvata paremmin
mittarilla kuinka helpoksi käyttäjä kokee järjestelmällä tehdyn tehtävän. Esimerkiksi
verkkokaupasta ostoksen tekemisen tai ydinvoimalan säätösauvojen liikuttamisen.

Käytettävyys ja käyttöliittymä liittyvät siten yhteen että käyttöliittymäsuunnittelulla
voidaan parantaa käytettävyyttä. Käyttöliittymä on se kohde jonka kanssa suurin
osa asioinnista tietokoneohjelmiston kanssa tulee tapahtumaan ja se on käyttäjille
eniten esillä oleva osa ohjelmasta. Käytettävyyden parantamisesta on useita hyötyjä
käyttäjille sekä myös ohjelmantoimittajalle. Käyttäjien tuottavuus nousee kun
järjestelmää on helppo ja nopea käyttää. Virheiden lukumäärä, esimerkiksi väärässä
muodossa päivämäärän syöttäminen vähenee. Tukipalveluiden puhelinlinjat ovat
vapaampina kun ohjelma osaa itse opastaa käyttäjiä. Käyttäjät käyttävät ohjelmaa
enemmän ja mieluummin, koska sen käyttäminen ei turhauta. Ohjelmiston kehittänyt
yritys säilyttää mainettaan tai jopa parantaa sitä [4].

Ohjelmistoa käytettäessä käyttäjille tulisikin tulla halu kokeilla käyttöliittymän
monipuolisempia ominaisuuksia ja halu esitellä toimintoja muille uudemmille
käyttäjille. Käyttöliittymän ei tulisi olla pelottava, jottei käyttäjä pelkää että jos painan
väärästä napista koko ohjelmisto hajoaa. Hyvä käyttöliittymä antaa käyttäjälleen myös
kompetenssia omissa työtehtävissään kun niiden tekeminen onnistuu ja käyttäjällä
pysyy luottamus, että muistaa miten ohjelmaa käytetään [5].

Universaalia käytettävyyden määritelmää on [5] kuvattu kuten Taulukosta 1 kohdista
S.1-S.5 näkyy. Määritelmät keskittyvät paljon mitattaviin asioihin joita voidaan
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Taulukko 1. Käytettävyyden perusasioita [5]
Nro. Kuvaus
S.1 Aika joka käyttöliittymän käytön oppimiseen menee.
S.2 Aika joka menee valmiiksi valittujen testitehtävien tekemiseen.
S.3 Virheiden lukumäärä.
S.4 Kuinka hyvin käyttäjät säilyttävät muistissaan kuinka käyttöliittymää

käytettiin.
S.5 Käyttäjien subjektiivinen tyytyväisyys käyttöliittymään.
S.6 Tehdään käyttöliittymästä mahdollisimman yhtenäinen, valikoiden, termien,

värien ja kirjainkoon ynnä muun mukaan.
S.7 Huomioidaan käyttöliittymää luodessa sekä aloittavat-, että kokeneet käyttäjät.
S.8 Annetaan käyttäjälle palautetta, jokaisesta toiminnosta jonka käyttäjä tekee

pitää tulla välittömästi palaute.
S.9 Estetään käyttäjää tekemästä virheitä, jos virhe kuitenkin tapahtuu

virheviestissä selkeästi kerrotaan mitä tapahtui ja miten asian voi korjata.
S.10 Peruuttaminen: Pitää olla mahdollista perua tehtyä toimintoja, tämä luo

käyttäjälle turvallisuuden tunteen tietäen, että vahingot voidaan peruuttaa.
S.11 Lyhytaikaisen muistin tarpeen minimoiminen: Ihmisen muisti on rajoittunut 7

+ - 2 asiaan, ei pakoteta käyttäjiä muistamaan asioita näytöltä toiselle.

helposti vertailla keskenään. Käytettävyyden määrittelyssä on tärkeää huomioida
myös käyttäjien oikeita kokemuksia. Käyttöliittymä voi olla nopea oppia ja nopea
käyttää, mutta käyttäjät voivat siltikin kieltäytyä käyttämästä sitä. Syy voi olla jokin
jota ei mittauksissa ole huomioitu. Käytettävyyttä mitattaessa tulisikin keskittyä
enimmäkseen ihmisten kokemuksiin, eikä mitattaviin suureisiin, kuinka nopeasti
käyttöliittymällä saadaan jokin tietty yksittäinen tehtävä hoidettua.

Lähteessä [5] mainitaan myös käyttöliittymille 6 kultaista sääntöä, jotka ovat
nähtävissä Taulukossa 1 kohdista S.6-S.11.

Nämä säännöt ovat parempia verrattuna aikaisempiin käytettävyyden määritelmiin,
voidaan loogisesti päätellä miksi käyttäjät näitä ominaisuuksia arvostaisivat.
Esimerkiksi yhtenäisyyteen pyrkiminen käyttöliittymässä auttaa käyttäjiä pysymään
kartalla missä he ovat kun varmistutaan, että samoista asioista puhutaan samoilla
termeillä läpi käyttöliittymän. Yhtenäisyyden helpompaan luomiseen onkin hyvä ottaa
käyttöön sanasto käyttöliittymälle, jotta varmistutaan tästä. Käyttöliittymäsuunnittelun
noviisi/ammattilainen ajattelu voi olla vaarallista, koska käyttäjä jolla ei ole kovinkaan
suurta tietämystä tietotekniikasta saattaa olla ammattilainen tehtäväkohtaisissa
asioissa, jolloin käyttäjä ei suoraan sovellu kumpaankaan kategoriaan [6].

Käyttäjien sanotaan saavan virtauskokemuksen kun tekemisen haaste ja tekijän
taidot kohtaavat siten, ettei pääse syntymään liian helppoa tai vaikeaa tehtävää. Helppo
tehtävä on tylsä ja liian vaikeaa tehtävä alkaa turhauttamaan, kun se ei onnistu.
Näiden välimaastossa on tila, jossa käyttäjät uppoutuvat täysin tekemiseensä ja
sulkevat muun maailman pois, ajankulku hämärtyy myös useasti. Yleisin löydetty syy
virtaustilaan pääsemiseksi oli töiden tekeminen, joissa tilan oli kokenut tutkimuksessa
11/20 osallistujasta. Virtauskokemus tuntuu syntyvän enemmän pöytätietokoneita
käytettäessä, eikä esimerkiksi mobiililaitteiden ääressä. Yleisimmät sovellukset
tilaan pääsyyn olivat kirjoittamiseen, ohjelmointiin tai pelaamiseen tarkoitetut
ohjelmat. Hyvä käyttöliittymä auttaa tilaan pääsemisessä, käyttöliittymän tulisikin
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olla helppoudessaan lähes läpinäkyvä, jolloin se ei tule virtauskokemuksen tielle.
Virtauskokemuksen esteeksi luetaan että ei osata käyttää käyttöliittymää tarpeeksi
hyvin [7].

Käytettävyyttä suunnitellessa pidetään mielessä ihmisten ja koneiden vahvuudet
sekä heikkoudet. Näin varmistutaan siitä, että koneita ja ihmisiä käytetään niihin
asioihin joihin ne soveltuvat parhaiten. Yleisesti voidaan mainita ihmisten olevan
hyviä: Havaitsemaan ympäristöään aisteillaan, löytää tuttuja kohteita massan joukosta,
sopeutumaan eri tilanteisiin, valitsemaan eri vaihtoehdoista tilanteeseen sopivan tavan,
toimimaan odottamattomissa tilanteissa, kehittämään uusia asioita, pyytää apua muilta
ja käyttämään tietoa ulkopuolisesta ympäristöstä. Koneet taas soveltuvat seuraaviin
tehtäviin: Aistimaan ihmisen aistien ulkopuolella olevia asioita esimerkiksi infrapuna-
säteily, nopea ja tasainen vastaus odotettuihin tapahtumiin, tarkan tiedon hankkiminen,
odotetun tiedon prosessoiminen, toistuvien tehtävien tekeminen onnistuneesti, moniajo
ja jatkuva suorituskyky. Automaation tarkoituksena onkin olla tukemassa ihmistä
siten, että kun ihmisen on tarve puuttua automaation toimintaan on hänellä tarvittava
tilannetietoisuus jolla tukea omaa päätöksentekoa [5].

Käyttöliittymän suunnitteluun löytyy valmiita työkaluja joiden käytöstä johtuen
saadaan vähennettyä suunnitteluun kuluvaa aikaa, muutokset ovat yksinkertaisempia
toteuttaa, voidaan keskittyä paremmin itse tekemiseen kuin koodaamiseen ja
suunnittelusta tulee yhteneväisempää [4]. Hyvät tavat käyttöliittymän suunnitteluun
mainittiin lähteessä [4] ja löytyvät listattuna Taulukosta 2.

2.1.1. Nielsenin heuristiikat

Millaiset ovat hyviä elementtejä käyttöliittymäsuosituksessa? Monet lähteistä
mainitsivat Jakob Nielsenin käyttöliittymäsuositukset Nielsen ja Norman Groupista
[8]. Useassa eri lähteessä mainitut suositukset kuvastavat osaltaan niiden suosiota
ja hyödyllisyyttä koko alalle. Toinen malli heuristiikoille on Gerhardt-Powals
heuristiikat, mutta niiden käyttäminen Nielsenin heuristiikoiden sijaan ei tuo
merkittävää muutosta tuloksiin, joten näiden heuristiikoiden pohjalta valittiin
Nielsenin heuristiikat, niiden useamman lähdemaininnan vuoksi [9]. Nielsen mainitsee
yleispätevät kymmenen heuristiikkaa joita tulisi hyödyntää kun suunnitellaan
käyttöliittymiä, joiden käytettävyys on tärkeää. Näitä kymmentä heuristiikkaa
voidaan käyttää myös arvioidessa nykyisiä käyttöliittymiä. Heuristiikat ovat listattuna
Taulukossa 3. Nielsenin heuristiikat antavat hyvän pohjan käyttöliittymäsuunnitteluun
ja niiden pyrkimyksenä on olla mahdollisimman yleispäteviä, jolloin täsmällisiä
ohjeita on vaikeaa antaa. Heuristiikoiden pohjalta on helpompi miettiä tarkempia
suosituksia, rikkovatko ne joitain tässä esitettyä heuristiikoita, ja jos rikkovat
niiden suunnittelua tulisikin pohtia tarkemmin. Mielenkiintoinen lisä heuristiikoihin
saadaan verkkopankkien maailmasta, jossa systeemin tilan lisäksi tulisi aina näyttää
käyttäjille missä tilassa maksutapahtuma/tietoturvaominaisuudet ovat, jotta käyttäjällä
on ajantasainen tieto missä rahat menevät. Sovelluksessa tulisi myös selvästi kertoa
käyttäjän kielellä mitä turvaominaisuuksia on käytössä ja miten niitä käytetään [10].

Nielsenin heuristiikoita käytetään tässä työssä käyttöliittymäsuosituksen
käyttäjätestauksessa tukimateriaalina käyttäjille, jolloin heuristiikoiden avulla
käyttäjät saavat paremmin arvioitua käyttöliittymäprototyyppiä. Heuristiikat päätettiin
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Taulukko 2. Käyttöliittymän suunnittelun perusteita [4]
Nro. Nimi Kuvaus
F.1 Yhteneväisyys Varmistetaan että järjestelmässä käytetään selkeitä sanoja, pidetään

painikkeet samoissa paikoissa ja käytetään yhteneväisiä värejä ym.
F.2 Joustavuus ja

tehokkuus
Huomioidaan ammattilaiskäyttäjä ja noviisikäyttäjä, jotka
suoriutuvat samoista tehtävistä eri tavoin. Huomioidaan myös
että käyttäjän tehokkuus on eri mitä koneen tehokkuus. Pyritään
vähentämään käyttäjän odotusaika minimiin. Suunnitellaan ensin
tiet ennen kuin annetaan käyttäjän alkaa navigoimaan ohjelmistossa.
Järjestellään asiat loogisiin kokonaisuuksiin.

F.3 Värit Voimakas työkalu, mutta käytetään varoen, ei käytetä pääasiallisena
informaation välineenä, värit voivat tarkoittaa eri ihmisille eri
asioita ja eri näytöillä näkyä eri tavalla. Varmistetaan värien käytön
yhteydessä että näyttöjen luettavuus säilyy.

F.4 Vähennä
viivettä

Siirretään viive taustatehtäviin, painikkeista ynnä muista välitön
palaute käyttäjälle. Animoidaan odotussymbolit, jotta käyttäjä
tietää, ettei järjestelmä ole kuollut. Pyritään varmistamaaan
ettei käyttäjän saman painikkeen useampi painaminen haittaa
järjestelmän toimintaa.

F.5 Metaforat Käytetään samoja metaforia kaikkialla. Varmistetaan metaforien
tuttuus käyttäjille.

F.6 Apu/ohjeet Keskittyy käyttäjien tehtäviin ja sisältää konkreettisia askeleita
F.7 Yksinkertainen

ja täydellinen
Tarvittavat ominaisuudet ovat täydellisesti olemassa, mutta ei luoda
ylimääräisiä toimintoja ohjelmaan

F.8 Mahdollistaa
tutkimisen

Tehdään toiminnoista peruutettavat, jotta käyttäjät voivat kokeilla
mitä tapahtuu ja toiminto voidaan tarvittaessa peruuttaa

F.9 Yhteensopivuus
oikean
maailman
kanssa

Ikonien kuvauksien on hyvä vastata fyysisiä laitteita esimerkiksi
tallennus-kuvake, joka näyttää 3.5 tuuman levykkeeltä eli niin
sanotulta ”korpulta”. Ohjelmiston pitää käyttää termistöjä, jotka ovat
tuttuja käyttäjille.

F.10 Käyttöoikeudet jaetaan heti kirjautuessa, piilotetaan toiminnot joita ei ole
mahdollista oikeuksien puolesta käyttää.

F.11 Käyttöliittymän
muokattavuus

Käyttöliittymässä muokattavissa olevia kohteita ovat esimerkiksi
kohteiden koko sekä väri ym. teema-asetukset. Käyttöliittymässä
pitää näistä ominaisuuksista tallentaa myös profiiliin tiedot, jotta
muutokset säilyvät muistissa.

F.12 Ohjelman
perustila

Varmistetaan että käyttäjillä on joka paikassa hätäuloskäynti josta
voivat yhdellä painikkeella palata tähän perustilaan.

F.13 Minimoidaan
muistikuormitus

Järjestelmä muistaa käyttäjän valitsemat vaihtoehdot ja asetukset
edellisistä osioista

F.14 Minimalistinen
suunnittelu

Järjestelty ja organisoitu suunnittelu, ylimääräinen tieto piilotettuna,
huomioidaan tiedon relevanssi ja näkyvyys. Usein tehtävät asiat aina
näkyvissä.

F.15 Virheiden esto
ja käsittely

Virheen tapahtuessa käyttäjä ei saa menettää työtään, käyttöliittymän
tulisi pyrkiä estämään virheiden syntyminen. Voidaan käyttää lähetä
ja palauta komentoja auttamaan käyttäjiä. Virheviesteissä kerrotaan
käyttäjän kielellä tarkalleen mitä tapahtui, miksi ja annetaan ainakin
yksi korjausehdotus.

F.16 Navigointi Käytetään ohjelman valikkorakennetta apuna, josta uusi käyttäjä voi
helposti valikkoa käyttämällä nähdä miten ohjelma on rakentunut.
Kategorioidaan valikko järkevästi.
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antaa käyttäjille asti, koska havaittiin että tällä tavalla voidaan saada paremmin kiinni
käytettävyysongelmia kun käyttäjille on mahdollista antaa materiaaleja miten hyviä
käyttöliittymiä tulisi tehdä, ja mitä tekijöitä on tärkeä ottaa huomioo suunnitellessa
käyttöliittymiä.

2.1.2. Inhimilliset menetelmät

Inhimilliset menetelmät mainittiin ydinturvallisuusohjeissa (YVL), jonka takia
kyseisiin metodeihin haluttiin tutustua tarkemmin, vaikkakin niitä yleensä
sovelletaan vain ydinvoimalan valvomossa käytettävissä olevissa laitteissa.
Inhimillisten menetelmien soveltamisessa tarvitaan läheisesti ihmistä mukana
suunnitteluprosessissa, joten on tärkeää suunniteltaessa käyttöliittymiä ja muita
ohjelmiston osioita kysyä itse käyttäjien mielipiteitä, jos se vain on mahdollista.
Muistetaan myös erotella systeemin ja ihmisen toiminnallisuudet, kenelle mikäkin
asia kuuluu [11].

Moderneissä tietokoneohjatuissa digitaalisissa järjestelmissä prosessoidaan tietoa
alemmilta tasoilta ylemmille tasoille, ennen kuin se näytetään käyttäjille.
Analogisissa systeemeissä tätä mahdollisuutta ei ole. Prosessointi aiheuttaa kuitenkin
monimutkaisuutta, jos käyttäjät eivät ymmärrä mitä tietokoneohjelmisto tekee
taustalla, mitä informaatio oikeasti tarkoittaa ja mistä se on muodostunut. Puhutaan
niin sanotusta informaation ylivuodosta, jossa käyttäjälle esitetään kerralla niin paljoa
informaatiota ettei sitä pysty käsittelemään. Huomioimalla inhimilliset menetelmät
suunnittelussa, voidaan välttää kyseiset tilanteet. Tietokoneohjattuja järjestelmiä on
mahdollisuus myös käyttäjien muokata omanlaisekseen. Käyttäjien omat muokkaukset
vaativat kuitenkin ajan käyttämistä. Tämän ajan löytäminen varsinkin korkean
työtaakan aikana voi olla mahdotonta, tällöin muokkauksesta saatavat hyödyt jäävät
kokonaan käyttämättä. Muokatut näytöt vaikeuttavat myös esimiesten ”olan yli”
valvontaa, kun kaikilla käyttäjillä voi olla erilainen näyttö [12].

Käyttöliittymän tulee tarjota käyttäjälleen informaation monimutkaisuuden
vähentämistä ja erottelun parantumista, koostaa ja integroida tietoa eri lähteistä.
Tapahtumien analysointi ja grafiikoiden pitää olla oikeanlaisia siihen tietoon, jota
ne yrittävät esittää. Yhdessä paikassa olevan tiedon hyödyntäminen auttaa ihmistä
myös muistamaan asioita, koska ei ole tarvetta kerätä tietoa monesta eri lähteestä tai
tulostella asioita eri näytöiltä paperille muistamisen auttamiseksi. Ihmiset pystyvät
muistamaan paljon enemmän asioita jos ne saadaan visuaalisesti näkyviin näytöille,
esimerkiksi pylväsdiagrammeina tai graafisina esityksinä [13].

Syöttömetodien valintaan on syytä kiinnittää huomiota, kosketuspohjaiselta näytöltä
käyttäjä ei aina ole välttämättä tietoinen mitä toimintoa hän käyttää ja täten voi säätää
huomaamattaan väärää arvoa. Näytöllä olevat toiminnot vievät lisäksi tilaa muulta
informaatiolta, tällöin voi tulla tilanne, jossa joudutaan piilottamaan säätimet kunnes
niitä tarvitaan. Tällöin mahdollisesti oikeat toiminnot eivät olekaan näkyvissä kun niitä
tarvittaisiin [12].
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Taulukko 3. Jakob Nielsenin 10 heuristiikkaa [8]
Nro. Nimi Kuvaus
N.1 Järjestelmän

tilan näkyvyys
Käyttäjä ei saa eksyä ohjelmistoa käyttäessään. Jokaisessa
paikassa pitää olla selkeästi merkittynä missä nyt ollaan ja
jos käytetään linkkiä ym. navigaatiota niistä pitää selkeästi
näkyä mihin niistä päädytään. Ohjelman prosessoidessa tietoa tai
tehdessä muuta tulee olla selkeä ilmoitus käyttäjälle, jottei hän
odota turhaan ja ihmettele miksi toiminnoissa kestää niin kauan.

N.2 Järjestelmän
ja oikean
maailman
yhteensopivuus

Varmistetaan, että järjestelmässä käytettävät ikonit ja kuvakkeet
ovat käyttäjille tunnistettavia, ettei heidän tarvitse erikseen etsiä
kuvakkeiden merkityksiä. Huomioidaan myös, että käyttäjät
voivat ymmärtää kuvakkeet ym. erilaisina mitä suunnittelijat
ajattelevat.

N.3 Käyttäjän
hallinta ja
vapaus

Mahdollistetaan käyttäjille virheiden korjaaminen ja tilanteista
poistuminen, jos virhe tapahtuu käyttäjä voi helposti palautua
niistä esimerkiksi kumoa-, tee uudelleen- tai peruuta-painikkeilla.

N.4 Yhteneväisyys
ja standardit

Varmistetaan että ohjelmisto/järjestelmä seuraa alan standardeja
ja on yhteneväinen muiden samankaltaisten ohjelmistojen kanssa,
jotta käyttäjien ei tarvitse ohjelmaa käyttäessä miettiä että miten
tämä menikään tässä ohjelmssa.

N.5 Virheiden
estäminen

Pyritään suunnittelussa estämään virheiden synty, käyttäjälle ei
esimerkiksi anneta mahdollisuutta syöttää vääriä arvoja kenttään
(numerokenttään kirjaimia jne.)

N.6 Tunnistaminen
muistamisen
sijaan

Pyritään vähentämään käyttäjien muistin kuormittamista,
tarjotaan ohjelmistossa tunnistettavia kohteita. Varmistetaan
että käyttäjien ei tarvitse muistaa tietoa käyttöliittymän näytöltä
toiselle ja pyritään vähentämään muistettavien asioiden määrää.

N.7 Joustavuus
ja käytön
tehokkuus

Huomioidaan aloittavat ja kokeneet käyttäjät käyttöliittymän
suunnittelussa. Kokeneille käyttäjille tarjotaan ohitusteitä, mutta
pidetään ne aloittelijoilta piilossa, jotteivat he hämmenny
alussa. Huomioidaan myös saman tehtävän tekemisen eri
tapojen mahdollisuus ja huomioidaan eri tyyppiset toimintatavat
käyttöliittymässä.

N.8 Estetiikka ja
minimalistinen
suunnittelu

Pyritään minimoimaan tiedon määrä ohjelmistossa. Ei anneta
käyttäjille tarpeetonta tai harvoin tarvittavaa tietoa suoraan
pääikkunassa. Liiallinen tiedon määrä täyttää käyttöliittymää
tarpeettomasti.

N.9 Käyttäjien
auttaminen
virheistä
palautumisessa,
tunnistamisessa
ja
diagnosoinnissa

Näytettäessä virheviestejä pidetään viestit selkeinä eikä
sisällytetä monimutkaisia koodeja viesteihin, käytetään käyttäjien
ymmärtämää kieltä. Viesteissä pitäisi selkeästi kertoa mikä meni
vikaan ja antaa myös ehdotuksia virheen korjaukseen.

N.10 Apu ja
dokumentaatio

Varmistetaan että apu ja dokumentaatiot ovat helposti saatavissa
ja niistä tiedon hakeminen on mahdollisimman helppoa, sekä
tarvittavat vaiheet työtehtävien suorittamiseksi on selitetty
mahdollisimman yksiselitteisesti.



16

2.2. Käyttöliittymän tietoturva

Opinnäytetyötä tehdään ydinvoimalaitokselle, joten työhön on haluttu ottaa
erikoistarkasteluun käyttöliittymän tietoturvaan liittyvät asiat, jotka tuodaan tässä
kappaleessa esille. Käyttäjille turvallisuus ja yksityisyys ohjelmien käytössä
ovat useimmiten toissijaisia tavoitteita, pääasiallisen tavoitteen ollessa ohjelmalla
määritetyn tehtävän tekeminen [14]. Monet käyttäjistä eivät ymmärrä saatavilla olevia
turvaominaisuuksia tai niiden hyötyjä heille, joten ominaisuudet jäävät käyttämättä.
Monimutkaiset salasanat järjestelmiin eivät myöskään välttämättä auta, koska käyttäjät
eivät pysty niitä muistamaan ja laittavat salasanat talteen muistilapuille ja pitävät
niitä tietokoneensa tai laitteen lähellä. Salasanan turvallisuus on olematon, kun
hyökkääjä voi kopioida oikean salasanan suoraan ja jopa huono salasana ilman lapulle
kirjoittamista olisi ollut parempi vaihtoehto [15].

Internet-sovelluksia kehitetään yleensä pääsääntöisesti siten, että niissä on tarvittavat
ominaisuudet ja jos aikaa jää keskitytään tietoturvaominaisuuksiin. Lähestymistapa
johtaa siihen että useat tunnetut ja yleisetkin haavoittuvuudet ovat voimissaan.
Suunnittelussa onkin tärkeää varmistua siitä, että kaikki syötteet validoidaan, käyttäjät
ovat tunnistettuja ja istuntotiedot ovat oikeita [16].

2.2.1. Tietoturvatutkimukset

Tietoturvatutkimuksissa on tutkittu käyttäjiin kohdistetun pelon aiheuttamaa
toimintaa. Esimerkiksi tilanne jossa virheviestissä annetaan käyttäjälle pelottava
tieto lähestyvästä tuhosta ellei käyttäjä tee jotain tiettyä toimintoa välittömästi.
Pelon käyttäminen virheviesteissä voi joissain tapauksissa johtaa toivottuun
tapahtumaan, jossa virheviestin mukainen tehtävä toteutetaan. Voi tulla myös tilanne
jossa pelosta johtuen toteutetaankin päinvastainen toiminto, jonka käyttäjä kokee
nopeammin vähentävän pelkoa. Tutkimuksessa [17] käyttäjille annettiin mahdollisuus
varmuuskopioida dataa ja heidät oli jaettu kahteen osioon, joista toinen sai
matalia pelkoärsykkeitä koskien tiedostojen varmuuskopioinnin tärkeyttä ja toiset
saivat korkeampia pelkoärsykkeitä joissa kerrottiin tiedostojen varmuuskopioinnin
tärkeydestä. Tutkimuksessa havaittiin että korkeamman pelkoärsykkeen joukko
varmuuskopioi tietojaan useammin. Mikäli käyttäjien toimintaa haluttaisiin siis
ohjata pelon avulla, olisi tarpeellista käyttää mahdollisimman pelottavaa viestintää ja
huomioida tilanteen kiirellisyys ja tuhon laajuus jos ei toimi heti [17].

Mitä käyttäjät tekevät kun huomaavat joutuneensa hyökkäyksen
kohteeksi? Käytettävyysarvioinneissa keskitytään yleensä käyttäjälähtöiseen
käyttäjäkokemukseen, mutta tietoturvan osalta tutkimukset harvoin keskittyvät
siihen miten käyttäjät toimivat hyökkäyksen sattuessa. Esimerkkinä mainittakoon
verkkopankit, joiden tehtävänä on tarjota tietoteknisesti tietämättömillekin asiakkaille
hyvä käyttökokemus ollen samalla erittäin turvallisia, jotta käyttäjien rahaa ei
käytetä vääriin tarkoituksiin. Turvallisuus ja käytettävyys ovat usein vastakohtia,
ja niiden kanssa tasapainoilu on vaikeaa sillä jo yhden lisätunnistautumisvaiheen
lisääminen saattaa pudottaa käyttäjien kokemaa käytettävyyttä alaspäin. Ohjelmiston
tunnistautuminen tai turvaominaisuudet eivät saa olla liian pitkiä, jolloin käyttäjä
jättää ne tekemättä tai ei laita niitä päälle. Käyttäjien tulee myös ymmärtää käytettävät
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turvaominaisuudet, jotta heidän ei tarvitse käyttää paljoa henkistä kapasiteettiä niiden
suorittamiseen. Käytettävyyden kannalta myös järjestelmät tulee olla suunniteltu
siten, ettei käyttäjälle tule tarvetta ylimääräiselle tietotekniselle osaamiselle [18].

2.2.2. Hyökkäykset

Internet-sivustot todennäköisesti joutuvat matkimisen kohteeksi, jossa hyökkääjä
kopioi sivustonsa näyttämään täysin tai lähes täysin alkuperäiseltä ja pyrkii
saamaan käyttäjän ohjattua tälle huijaussivustolle. Toiminnan tarkoituksena on
saada käyttäjä syöttämään sivustolle maksutietoja tai muuta arkaluontoista tietoa,
esimerkiksi käyttöjärjestelmän kirjautumistunnuksia. Käyttöliittymän turvallisuuden
kannalta onkin tärkeää tietää minkä takia tälläiset huijaussivustot onnistuvat edelleen
huijaamaan käyttäjiä. Tutkimuksen [19] tuloksissa hyvät kalastelusivustot onnistuivat
huijaamaan jopa 90 % käyttäjistä. Käytössä olevat huijauksenestot esimerkiksi
selaimen osoiterivillä oleva lukon kuva tai muut turvallisuusindikaattorit eivät olleet
kovinkaan hyödyllisiä, sillä tutkimuksessa 23 % ei katsonut näitä ollenkaan ja 15/22
osallistujista eivät muokkaa käytöstään indikaattoreiden perusteella tai huomaa näitä
indikaattoreita. Väärästä sivustosta kertovat turvasymbolit on myös vaikea huomata,
sillä monet selaimet jättävät ne pois jos ollaan turvattomalla sivustolla, eivätkä
kerro tästä muuten kuin puuttuvin symbolein. Puuttuvat symbolit voidaan joissain
tapauksissa jopa generoida väärennettyinä, jos niitä ei näytetä. Onkin erittäin tärkeää
jos epäillään huijaussivustoa tai sisältö ei ole suojattua, että tästä kerrotaan myös
käyttäjille. Ponnahdusikkunat joissa varoitettiin sivuston vaarallisuudesta olivat myös
tehottomia, sillä 15/22 osallistujaa jatkoivat silti sivustolle vaikka heille näytettiin
varoitus. Myöskään kokemus, ikä tai sukupuoli ei vaikuttanut siihen kuinka alttiita
hyökkäyksille oltiin [19].

Visuaaliset huijaukset joissa esimerkiksi huijaussivusto pyrkii käyttämään
mahdollisimman samanlaista osoitetta oikean sivuston kanssa, korvaamalla
esimerkiksi pieni l-kirjain isolla I-kirjaimella tai käyttämällä numeroa 1. Toinen tapa
keskittyy oikean tiedon piilottamiseen. Hyökkääjät voivat käyttää toisia ikkunoita,
jolloin hyökkäyssivustoa näytetään aidon sivuston päällä tai linkkejä korvataan kuvilla.
Kuvien alla on piilotettuna hyökkäyssivuston osoite johon päädytään painamalla [19].
Päälle tulevien ikkunoiden tehokkuutta voidaan vähentää käyttämällä satunnaista
käyttöliittymää, jossa kohteet muuttavat paikkaa. Näyttämällä käyttäjälle erillistä
varmistusikkunaa, haluaako hän varmasti tehdä toiminnon tai käyttämällä salaista
tokenia, jolla oikea käyttäjä tunnistetaan [16].

Ponnahdusikkunoiden suurta määrää voidaan käyttää ärsyttämään käyttäjiä.
Päästäkseen näistä eroon käyttäjät syöttävät niihin tietoja joiden tulisi olla
yksityisiä. Käyttäjän kyky arvioida kenelle voi luottaa yksityistä tietoaan on todettu
huonoksi, jolloin käyttäjä saattaa antaa tietonsa sivustolle, jolla tietoturva-asiat eivät
ole kunnossa. Hyökkääjä voi käyttää myös sivustolle pääsyyn salasanan arvaus
hyökkäyksiä, jossa sanaston avulla tai satunnaisesti syötetään salasanoja siinä toivossa
että jollakin yrityksellä päästäisiin sisälle. Käyttöliittymän turvallisuutta voidaan
parantaa siten, että tehdään mahdollisimman helpoksi käyttäjälle ottaa käyttöön
erilaisia turvallisuusominaisuuksia. Salausavaimien luominen on myös haasteellista,
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sillä käyttäjät ovat usein huonoja luomaan oikeasti satunnaisia merkkijonoja, usein ne
koostuvat joistain sanoista [18].

Sisäverkon palveluiden siirtäminen julkiseen internetiin antaa hyökkääjälle
mahdollisuuden päästä ulkopuolelta sisäverkon järjestelmään käsiksi. Maininnan
arvoisia uhkia internet-selaimissa ovat lisäosat joita lähes jokainen voi kehittää
ja julkaista kaikkien saataville selaimien laajennuskauppoihin. Bottiverkot
mahdollistavat laajan ja monikäyttöisen laitteiden verkoston jota voidaan hyödyntää
esimerkiksi palvelunestohyökkäyksiin. Sisäiset uhat järjestelmiin on myös hyvä
huomioida sillä sisäisillä toimijoilla on paljon parempi ymmärrys laitteista ja niiden
toiminnasta, sekä usein heillä on myös tunnukset järjestelmiin valmiiksi [15].
Sisäisiä uhkia voidaan vähentää tarkalla käyttöoikeuksien hallinnalla ja tarpeettomien
oikeuksien automaattisella poistolla käyttäjiltä.

Muistipuskurin ylivuotohyökkäys on hyökkäys jossa muistiin jonka on tarkoitus
sisältää vain tietty määrä informaatioa täytetään yli. Tällöin on mahdollista
että puskuri ”vuotaa” viereisiin puskureihin ja aiheuttaa muistin korruptoitumista
muissakin ohjelmissa. Lomakekentät jättävät myös ohjelman auki hyökkäyksille, jos
syötettyjä kenttiä ei validoida, on mahdollista altistua esimerkiksi tietokantainjektio
hyökkäyksille [15].

Sivuston hyökkäyksen kohteeksi joutumista voidaan ehkäistä myös hakkeroimalla
sivustoa ensin itse, jotta mahdolliset haavoittuvuudet saadaan kiinni ennen kuin
niitä pääsee ulkopuoliset hyödyntämään. Tutkimuksen [20] mukaan vakavimmat
hyökkäykset verkkosivustoille ovat järjestelmänvalvojan oikeuksien vuotaminen
sivuston ulkopuolelle, jolloin hyökkääjä saa käsiinsä samat oikeudet mitä oikealla
järjestelmänvalvojalla on. Muita hyökkäyksiä verkkosivulle ovat: Datan validoinnin
ja salauksen puuttuminen, joka mahdollistaa muun muassa sivuston ulkopuolisen
koodin suorittamisen, koodin syöttäminen järjestelmään eli injektio hyökkäykset,
suorat linkit suojattuihin kansioihin, kirjautuminen evästeillä, sisäisen konfiguraation
vuotaminen esimerkiksi virheviesteissä, suojaamattomat hyperlinkit joista hyökkääjä
pääsee käsiksi sivuston osioihin joihin hänellä ei tulisi olla pääsyä [20].
Liiketoimintalogiikkaan liittyvät hyökkäykset joissa voidaan: muokata arvoja, ohittaa
käyttäjähallinta, ohittaa normaali applikaation suunniteltu työnkulku tai käyttää
istunnonhallinnan heikkouksia. Arvojen muokkaus voi tapahtua esimerkiksi tuotteen
hinnan muokkaamisella, jolloin hyökkääjä saa ostettua sen halvemmalla mitä tuotteen
oikea hinta olisi ollut. Käyttäjähallinnan ohittaminen voi tapahtua jos hyökkääjä saa
pääsyn sivuston osaan johon hänellä ei pitäisi olla pääsyä, vaikka suoralla linkillä,
jolloin tunnistautuminen ohittuu. Työnkulun ohittaminen voi tapahtua esimerkiksi
jos hyökkääjää pääsee tekemään tilauksen verkkokaupasta ilman että on käynyt
maksamassa tuotetta. Istunnonhallinnan menettäminen tarkoittaa että hyökkääjä saa
kaapattua koko toisen käyttäjän oikean istunnon itselleen ja pystyy asioimaan tämän
henkilön kautta [16].

2.3. Käyttöliittymän testaaminen

Testausvaiheessa on tärkeää huomioida käyttäjän kokemukset, eli keskittymisen tulisi
olla pääpainoltaan käyttäjän tuntemuksissa. Muistaen kuitenkin itse testitilanteessa
mainita käyttäjälle ettei testaaminen tuloksien osalta keskity käyttäjän hyvyyteen
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käyttää järjestelmää, vaan tutkimuksessa mitataan järjestelmän hyvyyttä käyttäjän
näkökulmasta. Pienestäkin käyttäjätestaamisesta saadaan hyviä tuloksia, kun ennen
testiä ollaan määritetty aiottu käyttäjäprofiili. Luodaan testiä varten tehtäväpohjaisia
skenaarioita, annetaan testattaville mahdollisuus ääneen ajattelemiseen ja suoritetaan
testissä löydetyt muutokset sekä testataan uudelleen [21].

Testauksen muotoja on erilaisia. Voidaan suorittaa niin sanottu kenttätestaaminen,
jossa mennään suoraan käyttäjien luokse ja tehdään tarvittavat tutkimukset
käyttäjien luonnollisessa ympäristössä. Ympäristönä voi olla esimerkiksi käyttäjien
työpiste, jossa työtä normaalistikin tehdään. Kenttätestauksen etuina pidetään
sitä, että saadaan hyvä kuva oikeasta ympäristöstä, millainen valaistus ja melu
työpisteellä esimerkiksi on. Haittoina voidaan taas pitää sitä, että työpaikalla
käyttäjän huomio saattaa herpaantua muihin työasioihin, eikä testaajaa voida
poistaa ympäristöstä kuten laboratorio-olosuhteissa yksisuuntaisten peilien avulla.
Vastakohtana kenttätestaamiselle voidaan pitää etätestaamista, jossa voidaan pitää
moderoituja testejä jonkin sovelluksen välityksellä. Esimerkiksi Microsoft Teams
tai Zoom, jossa käyttäjä tekee määritetyt tehtävät omalla laitteella samalla jakaen
näyttöään ja testaaja voi valvoa suoritusta sekä kysellä kysymyksiä. Testattava voi
kertoa ajatuksiaan prosessin edetessä. Moderoimaton etätestaus voidaan toteuttaa
esimerkiksi internet-kyselylomakkeella, jossa käyttäjät käyvät itsenäisesti tekemässä
tietyt sovitut tehtävät ja arvioivat sovellusta kyselylomakkeella. Kyselylomakkeiden
huonona puolena voidaan pitää sitä, ettei käyttäjältä ole mahdollisuutta kysellä
täsmentäviä kysymyksiä tai seurata itse suoritusta, vaikkakin kyselylomakkeet
mahdollistavat suuren testimäärän tekemisen pienellä vaivalla [21].

Testauksessa tärkeänä vaiheena voidaan pitää käyttäjäpersoonan luomista
tyypillisesta käyttäjästä. Persoonaan kuvataan yleisimmin: käyttäjän nimi ja kuva,
tietoa käyttäjän demografiasta eli ikä, koulutus, perhetilanne ynnä muuta, työtitteli
tai pääasiallinen tehtävänkuvaus, käyttäjän tavoitteet, toimintaympäristö, tekninen-
ja tehtäväkohtainen tietotaso, lainaus joka kuvastaa yhdellä lauseella käyttäjää.
Testin aikana on tärkeää että moderaattori vaikuttaa mahdollisimman vähän käyttäjän
mielipiteisiin puhumalla mahdollisimman neutraalisti ja kehon kieltä tarkkailemalla.
Esimerkiksi jos aina kun käyttäjä onnistuu häntä kehutaan, mutta kun hän epäonnistuu
ollaan hiljaa tulee tästä selvä vaikutus käyttäjään [21].

Käyttöliittymän testaamisen jälkeen löydetyt ongelmat/hyvät havainnot on tärkeää
muistaa dokumentoida. Raportoinnissa on tärkeää muistaa eri kohderyhmien
tietovaatimukset, yleensä raportteihin liitetään erillinen johtajatiivistelmä, johon
kerätään tärkeimmät kohteet ja tiivistetysti kerrotaan tutkimuksen tulokset. Muille
ryhmille annetaan tarkempia tietoja ja yksityiskohtaisempia dokumentteja, jotka
niitä haluavat/tarvitsevat. Raportointiin kirjataan ongelmista: tyyppi (navigointi,
terminologia, yhteneväisyys), sijainti käyttöliittymässä, ongelman laajuus, vakavuus
ja arvioitu työmäärä ongelman korjaamiseksi [22].

2.3.1. Tehtäväanalyysi

Tehtäväanalyysissä on tarkoituksena selvittää tarkasti käyttäjien tekemiä tehtäviä ja
mitä niihin liittyy. Analyysissä selvitetään mitkä käyttäjän tehtävistä ovat oleellisia
siihen tehtävään johon sovellus on tarkoitettu. Mitkä tehtävistä tehdään usein,
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mitä harvemmin ja mitkä niistä ovat tärkeimpiä. Mitä eri vaiheita tehtävien
tekemiseen sisältyy ja mitä tuloksia tehtävästä on tarkoitus saada? Tarvitaanko
tehtävän suorittamiseen jotain tukiaineistoa ja mistä sekä missä muodossa se
saadaan? Keitä tehtävän tekemiseen osallistuu? Miten tehtävässä olevat eri henkilöt
kommunikoivat keskenään? Tuleeko tehtävää tehdessä jotain yleisiä ongelmia, mikä
niiden aiheuttajana on ja kuinka vaarallisia tai vakavia virheet ovat? Onko tehtävällä
jotain omaa terminologiaa, joka on kaikkien tiedossa ja miten tehtävät liittyvät
toisiinsa? [6].

2.3.2. Käytettävyyden mittaaminen

Käytettävyyttä voidaan mitata monella eri tapaa, ongelmaksi onkin muodostunut
miten sitä mitataan tavalla jota voidaan vertailla muiden tutkimuksien kanssa.
Käytettävyyden pitkäaikaisesta tutkimuksesta on vähän tietoa tällä hetkellä varsinkaan
pidempiaikaisesta seurannasta, jossa saataisiin tietää miten käyttäjät oppivat ja
säilyttävät oppimansa tiedon käyttöliittymistä. Monissa tutkimuksissa on käytetty
likert-asteikkoa 1-5 tai 1-7 ja käytetty ei standardin omaisia kysymyksiä, jolloin eri
tutkimustuloksien vertaileminen on hankalampaa kuin jos käytettäisiin standardoituja
kysymyksiä. Kyselytutkimuksissa käyttäjät usein ymmärtävät asioita väärin ja
kyselyiden vastauksia on vaikea osoittaa suoraan tiettyyn osaan käyttöliittymässä.
Monissa tutkimuksissa ei anneta tietoon edes käytettyjä kysymyksiä, jolloin tuloksien
vertaaminen on mahdotonta, eikä kysymyksiä pystytä validoimaan. Tutkimuksissa
harvemmin on mitattu sitä kuinka käyttäjä on itse kokenut tehtävään kuluneen ajan,
puhutaan subjektiivisesta ajan kokemuksesta. Käyttäjän motivoituneisuutta käyttää
käyttöliittymää voidaan mitata esimerkiksi antamalla tehtävään tietty määrä aikaa ja
sanotaan että käyttäjät voivat lopettaa kun haluavat tai maksimiajan kuluttua. Käyttäjät
jotka käyttävät ajan kokonaisuudessaan, voidaan olettaa olevan motivoituneita [23].

Tutkimuksissa harvoin tutkitaan makrotason asioita vaan yleensä keskitytään
kerrallaan yhteen tarkkaan asiaan mikrotasolla. Pitäisi keskittyä enemmän makrotason
ilmiöihin jotta ymmärrettäisiin paremmin isompi kokonaisuus käytettävyydestä,
eikä keskityttäisi yksittäisiin kohteisiin. Mikrotason ilmiöt kestävät sekunneista
minuutteihin, mikrotason tehtävät ovat yksinkertaisia ja useimmat käyttäjät onnistuvat
niissa. Esimerkiksi: hiiren käyttö, visuaalinen skannaus ja aika, joka on yleensä
kriittinen resurssi. Makrotason tehtävät ovat yleensä kestoltaa tunteja, päiviä,
kuukausia, ovat kognitiivisesti monimutkaisia ja vaativat ongelmien ratkaisua,
oppimista, kriittistä ajattelua tai yhteistyötä toisten kanssa. Lisätutkimusta mikro- ja
makrotason ilmiöiden toisiinsa liittymisestä tarvittaisiin [23].

2.3.3. SUS-menetelmä

SUS-menetelmä (engl. System Usability Scale) on järjestelmien käytettävyyden
mittaamiseen tarkoitettu kymmenen kysymyksen kysely, jolla voidaan nopeasti ja
helposti arvioida järjestelmien käytettävyyttä [24]. Mittarin käyttöä kuvastaa myös
Google Scholarin viittausmäärä (11097 kappaletta). Helppo käytettävyys ja helppo
jakaminen monelle eri henkilölle antavat tälle kyselylle tähän opinnäytetyöhön pohjan,
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Taulukko 4. SUS-metodin kysymykset käännettynä Suomeksi
1 = eri mieltä/5 = samaa mieltä

Numero Kysymys 1 2 3 4 5
1 Luulen että käyttäisin ohjelmaa usein. O O O O O
2 Minusta ohjelma on tarpeettoman O O O O O

monimutkainen.
3 Minusta ohjelmaa on helppo käyttää. O O O O O
4 Tarvitsisin teknistä tukea ennen kuin O O O O O

voisin käyttää ohjelmaa.
5 Minusta eri toiminnot olivat O O O O O

hyvin integroitu ohjelmassa.
6 Minusta ohjelma oli liian epäyhtenäinen. O O O O O
7 Kuvittelisin että useimmat oppivat nopeasti O O O O O

käyttämään tätä ohjelmaa.
8 Ohjelman käyttö on hankalaa. O O O O O
9 Ohjelman käytöstä tuli luottavainen olo. O O O O O

10 Minun pitäisi oppia paljon asioita ennen kuin O O O O O
voin käyttää tätä ohjelmaa.

jota tullaan käyttämään arvioinnissa. Menetelmässä on kymmenen kysymystä, jotka
ovat näkyvissä Taulukossa 4. Kysymyksistä joka toinen on asenteeltaan positiivinen ja
joka toinen taas negatiivinen. Näiden jaotteluiden pohjalta kyselyn pisteet lasketaan.
Pisteiden laskentaan tarvitaan mukaan kertoimia ja raakatuloksista pitää johtaa
sovellettuja numeroita. Pisteiden laskemiseen on olemassa kaava jolla se lasketaan
[25]:

Pisteet = 2,5(20 +
∑

(K1, K3, K5, K7, K9)−
∑

(K2, K4, K6, K8, K10))

Yhtälössä K tarkoittaa kysymyksen numeroa. Pisteitä tulkittaessa on tärkeää muistaa,
että vaikka pisteet ovat välillä 0-100 niitä ei tule silti tulkita prosentuaalisena arvona
vaan numeroarvoina. Pistetulokset alle 51 ovat kouluarvosanana hylätty (4), 68 vastaa
OK tulosta, mutta pieniä parannuksia olisi mahdollista löytää ja tulokset yli 80 vastaa
täyttä kymppiä käytettävyyden osalta [26].

2.3.4. Automatisoidut testausmenetelmät

Käyttöliittymiä voidaan myös testata automaattisilla testiohjelmistoilla joiden
tehtävänä on matkia esimerkiksi verkkoselaimen toimintaa ja käydä itsenäisesti
käyttöliittymää läpi etsien virheitä. Nykyaikaiset dynaamiset käyttöliittymät
ovat kuitenkin osoittautuneet haasteellisiksi järjestää testaamista, sillä
käyttöliittymäkomponentit saattavat muuttua ja näytön resoluutio ym. asetukset
voivat olla erilaisia. Käyttöliittymän muuttuessa yleensä myös testit jouduttaisiin
rakentamaan uudestaan ja tämä on nopeasti kehittyvissä internet-pohjaisissa
applikaatioissa haasteellista ja kallista [27]. Yrityksellä on käytettävissään myös
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ohjelmistorobotiikan robotti, jota voidaan hyödyntää automaattisessa testaamisessa.
Robotin käyttäminen on kuitenkin jätetty tämän työn ulkopuolelle.

Testien tekeminen on testityökaluilla helppoa, testaaja voi toteuttaa itse haluamansa
toimen ohjelmistolla ja ohjelma nauhoittaa käyttäjän liikkeet ja pystyy tämän jälkeen
itsenäisesti tekemään ne. Tässä tavassa ongelmaksi muodostuu juuri ajoittaminen
ja oikeiden kohteiden löytäminen. Mikäli käyttäjä tekee testitehtävät erittäin
nopealla yhteydellä ja nopeaan tahtiin voi käydä niin että testi epäonnistuu koska
käyttöliittymässä komponentit eivät ole vielä ehtineet latautumaan näkyviin, kun
automaatti yrittää jo painaa niitä hitaalla yhteydellä [28].

Käyttöliittymän komponenttien sijaintien muutokseen on ehdotettu monia eri
menetelmiä käyttäviä etsimiä, jotka pyrkivät parhaansa mukaan löytämään halutut
kohteet käyttöliittymässä. Usein nämä epäonnistuvat ja ihmisen apua tarvitaan, jotta
käyttöliittymätestit saadaan taas toimimaan [29]. Yksi mahdollinen automaattisen
testaamisen muoto on myös visuaalinen käyttöliittymän testaus, jossa konenäköä
apuna käyttäen ohjelmisto automaattisesti tunnistaa käyttöliittymän komponentteja
ja kohteita. Konenäkö suorittaa tunnistuksen mukaan sille annetut tehtävät. Hyvänä
puolena tälle visuaaliselle testaamiselle on, ettei ohjelmiston tarvitse päästä muualle
käsiksi kuin vain käyttöliittymän näkyvään osaan. Huonona puolena pidetään
ohjelman heikkoa komponenttien tunnistamista ja testien ylläpito on hankalaa mikäli
käyttöliittymän ulkoasu muuttuu useasti [30].

2.4. Yleiset käyttöliittymävaatimukset

Yleisillä vaatimuksilla tarkoitetaan tässä työssä Microsoftin ja Applen tuottamia
ohjeistuksia miten heidän tuotteillaan oleville alustoille tulee kehittää käytettävyyttä
ja käyttöliittymiä. Microsoftin ohjeissa mainitaan induktiiviset käyttöliittymät, joissa
tulee huomioida että jokaisella näytöllä on selkeästi pääteltävissä oleva tarkoitus.
Näyttö vastaa kahteen kysymykseen eli missä olen nyt ja mihin minun pitää mennä
jotta saan tehtäväni suoritettua. Näytön otsikon on kuvattava sitä tehtävää mikä
sillä on tarkoitus tehdä, tarjota käyttäjälle selkeä poistuminen ja antaa linkkejä
toissijaisiin tehtäviin. Microsoft Windows-käyttöjärjestelmän ohjeet ottavat myös
kantaa turvallisuusasioihin, joihin liittyvät varmistaminen ettei puskurin ylivuotoa
pääse tapahtumaan. Käytettäessä käytettyjä merkkijonoja muistetaan alustaa ne
nollaksi ja validoidaan kaikki käyttäjän antamat syötteet [31].

Huomiona Windowssin ohjeistuksissa on mainintana, että käyttöliittymässä olevista
vaihtoehdoista/ominaisuuksista on ainoastaan hyötyä jos käyttäjät löytävät ne ja
siirtyvät niitä käyttämään, siksi onkin tärkeää muistaa testata käyttöliittymää
käyttäjillä. Käyttöliittymän täyttämistä ominaisuuksilla voidaan vähentää kun
hyödynnetään ohjetta, että jos jo olemassa olevaan käyttöliittymään lisätään johonkin
elementtejä tulee jostain pyrkiä samalla poistamaan elementtejä [31].

Applen ohjeistuksissa on samoja mainintoja muiden lähteiden kanssa, eli muistetaan
lomakkeiden täytössä täyttää mahdollisimman paljon tietoa automaattisesti, koska
käyttäjät eivät jaksa itse täyttää pitkiä kenttiä, varsinkaan jos sovellus ei tee mitään
hyödyllistä. Varmistetaan kenttien arvojen oikeellisuus välittömästi syötön jälkeen.
Apuna voidaan käyttää numerokenttiä numeroille ja salasanoille omia kenttiään.
Eroavana kohtana Apple suosittelee ohjeissaan ettei alussa näytetä pakollisille
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kentille esimerkiksi tähtimerkkiä (*) vaan näytetään se vasta jos käyttäjä on
jättänyt jonkin pakollisen kentän täyttämättä. Näytetään kun kaikki tarpeelliset
kentät on täytetty ”Jatka-” tai ”Lähetä”-painike aktiivisena, jolloin käyttäjä saa
visuaalisen signaalin, että tehtävät on tehty [32]. Windows ohjeistuksissa OK-/Cancel-
painikkeet ovat vasen/oikea järjestyksessä kun taas Applen ohjeistuksessa ne ovat
oikea/vasen järjestyksessä eli täysin päinvastoin. Ongelmalliseksi tämän tekee se,
että eri alustojen käyttäjillä saattaakin olla täysin päinvastaiset tottumukset ja voivat
vanhasta tavasta painaa väärää painiketta, jos käyttöliittymä on suunniteltu eri ohjeiden
mukaan mihin käyttäjä on tottunut. Työssä pitäydytään Windows-ohjeiden mukaisessa
toimintatavassa, sillä useimmat tietokoneet yrityksessä ovat Windows-pohjaisia joten
on järkevää myös noudattaa Windows-suosituksia.

2.4.1. Visuaaliset elementit

Kirjasintyypistä puhuttaessa tulisi pyrkiä käyttämään vain kahta eri kirjasintyyppiä
ohjelmassa, eli otsikoille ja leipätekstille erit. Pyritään käyttämään sellaisia
kirjasintyyppejä jotka löytyvät valmiiksi laitteista, jotta vältytään niiden lataamiselta
tai että ne eivät näy oikein. Kirjasintyyppien koot tulisi myös rajoittaa maksimissaan
kolmeen erilaiseen, mutta esimerkiksi käyttämällä tummennettua tekstia, italisoitua
tekstiä tai alleviivattua tekstiä saadaan mahdollisia erilaisia korostuksia lisättyä monia,
vaikka itse kokoja ei olekaan käytössä kuin kolmea erilaista. Kultaisena sääntönä on
käytetty kokoa 16 pikseliä ja riviväliä 1,5 [33]. Kirjasintyyppien tarkempi määrittely
on hyvä tehdä jo suunnitteluvaiheessa ja varmistaa sen luettavuus, jotta käyttäjän
ei tarvitse miettiä mitä teksti tarkoittaa näytöllä. Kirjasintyypin rajaaminen ja koon
sekä rivivälin sopiminen rauhoittavat käyttöliittymää ja täten käyttöliittymän eheys
on parempi kun jokaisella näytöllä käytetään samoja kirjasintyyppejä. Luodaan
käyttöliittymän suunnitteluvaiheessa jo sanasto johon kirjataan käytettävät termit,
lyhenteet, värit sekä miten käytetään isoja ja pieniä kirjaimia [5].

Painikkeiden yhteneväisyys on myös tärkeää, varmistetaan suunnitelmassa että
painikkeilla on yhteneväinen muotoilu ja niiden värit ovat määritetty. Esimerkiksi
punainen-painike tarkoittaa lopettamista ja vihreä-painike tarkoitaa ok:ta. Värien
käytössä on tärkeää muistaa myös värisokeat, jotta ei käytetä pelkästään värejä
kertomaan asioita vaan liitetään värien mukaan myös teksti [2].

Useasti helppokäyttöisyysominaisuuksista on apua kaikille käyttäjille. Esimerkiksi
tekstityksien lisääminen äänimerkkeihin voi auttaa kuulevaakin ihmistä mikäli
ympäristö on meluisa, eikä normaalia äänimerkkiä voi kuulla ollenkaan. Vanhoilla
käyttäjillä on vaikeaa nähdä pientä kirjasintyyppiä tai kontrastia helposti, joten heille
voidaan tarjota myös mahdollisuutta muuttaa käyttöliittymän kirjasintyypin kokoa tai
säätää kontrastia [5].

Käyttäjän huomion saamiseksi ohjelmistossa voidaan käyttää korostusvärejä kun
huomioidaan, että niitä ei käytetä liian usein, jolloin korostusväri hukkuu massaan
eikä enää toimi kuten on ajateltu. Muita tapoja ovat muun muassa kehyksen
asian ympärille tekeminen, koon muuttaminen ja kohteen vilkkuminen. Vilkkuminen
tulisi rajoittaa maksimissaan neljään hertsiin, jotta vältytään aiheuttamasta herkille
käyttäjille kohtauksia. Ääntä voidaan myös käyttää hälytyksissä, jolloin voidaan antaa
äkillinen ja kova äänimerkki kun hälytys tapahtuu [5].



24

2.4.2. Lomakkeet

Lomakkeiden tiedon syötössä pyritään mahdollisimman suureen automaattiseen
tiedon keräämiseen, jolloin käyttäjän tarvitsee itse kirjoittaa mahdollisimman
vähän asioita. Käyttäjät usein tekevät virheitä tietoja syöttäessään ja näiden
minimoiminen automaatiolla on helppoa. Mietitään lomakkeissa mitkä asiat oikeasti
ovat välttämättömiä ja kysytään vain niitä. Vähennetään virheitä myös varmentamalla
lomakkeen syöttökentissä, että annettu tieto on mahdollisimman oikeassa muodossa
käyttämällä numerokenttiä ja varmennuksia tarpeen mukaan [33].

Pidetään huolta siitä, että jos käyttäjä tekee virheen ja lomaketta on korjattava
ei tyhjennetä lomaketta, jotta käyttäjän tarvitsee muokata vain korjattavaa kohdetta.
Mikäli käyttäjä vahingossa poistuu lomakkeesta muistetaan täytetyt kohteet ja
annetaan käyttäjän jatkaa siitä mihin hän jäi. Kenttien tyhjennyksessä kysytään
käyttäjältä varmistus, jottei kentät tyhjene vahingossa. Päivämäärän syöttö joko
käyttämällä kalenterikuvaketta tai pudotusvalikosta siten, että käyttäjän tarvitsee
syöttää vain lukuarvoja, erottimet ohjelma syöttää itse, jotta vältytään virheiltä.
Kenttien täyttöohjeet sijoitetaan kentän läheisyyteen muttei itse kenttään, koska
silloin kun käyttäjä aloittaa kenttään syöttämisen ohjeet katoaisivat. Annetaan
käyttäjälle välipalautteita esimerkiksi ”Muutokset tallennettu!” tai ”Lomake
lähetetty!” kun käyttäjä edistyy prosessissaan. Näytetään otsikkokentässä tai muualla
helposti havaittavassa paikassa, jos käyttäjällä on tallentamattomia muutoksia.
Tallentamattomat muutokset voidaan näyttää esimerkiksi tähtimerkillä (*) tai pitämällä
lomakkeen otsikkokenttää punaisena kunnes tallennus on tehty [33].

Salasanakentissä kerrotaan selkeästi mitkä ovat salasanan vaatimukset esimerkiksi:
seitsemän merkkiä joista vähintään yksi iso kirjain ja yksi numero. Ei rajoiteta
normaalia toimintaa eli esimerkiksi jos käyttäjä haluaa liittää salasanansa kenttään
pitää sen olla mahdollista. Salasanan vaihtamiseen oleva linkki ei myöskään saa
vanhentua heti yhden painalluksen jälkeen, sillä usein käyttäjät huolimattomuuttaan
painavat asioita enemmän kuin yhden kerran [33]. Ei aseteta myöskään kentille
rajoituksia, joita käyttäjät eivät tunnista esimerkiksi nimikentän rajoittaminen vain 16-
merkkiin tai kumoa toiminto vain kolmelle edelliselle toiminnolle [6].

Varmistetaan lomakkeissa, että jos näytöllä näytetään jotain tietoa ja sitä samaa
tietoa pyydetään myös käyttäjää syöttämään vastaavat näytöllä olevan tiedon formaatti
ja käyttäjältä pyydettävän tiedon formaatti toisiaan, jotta yhteneväisyys säilyy
ohjelman läpi [5].

2.4.3. Toiminnot

Painikkeita käytettäessä tulee huomioida, että ne varmasti näyttävät painikkeilta ja
että ne ovat painettavissa koko alueeltaan ei pelkästään tekstin alueelta. Hiiren-
kursorin kuvaketta voidaan myös vaihtaa kun hiiri on painikkeen päällä selventääkseen
entisestään painikkeen olemassaoloa. Painalluksen jälkeen käyttäjälle tulee antaa
välittömästi palautetta siitä, että painaminen onnistui ja ohjelma prosessoi käskyä [33].

Käyttäjät käyttävät suurimman osan ajastaan muita sovelluksia, kuin suunnittelussa
olevaa, suositaan laitteessa jo valmiiksi tuettuja kontrolleja ja muissa sovelluksissa
olevia tuttuja kontrolleja. Ei lähdetä keksimään uusia tapoja, ellei olla täysin varmoja
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niiden hyvyydestä ja tarpeellisuudesta. Liukusäätimiä käytetään vain sellaisen tiedon
syöttämiseen, jossa tarkkuudella ei ole paljoa merkitystä, esimerkiksi näytön kirkkaus.
Missään tapauksessa ei käytetä liukusäätimiä numerovalitsimena. Monivalintaisissa
kohteissa esimerkiksi kaupungit käytetään pudotusvalikoita, ja mikäli kenttiä on
todella paljon lisätään valikon alkuun hakukenttä. Huomioidaan myös kohteiden
järjestys järkeväksi eli jos puhutaan vaikka talon kerroksista ensimmäinen, toinen ja
kolmas ei laiteta kohteita tällöin aakkosjärjestykseen vaan kerrosnumeron mukaiseen
järjestykseen. Paljon tavaraa sisältävillä sivuilla ei käytetä loputonta rullausta vaan
jaetaan sivusto eri sivuihin ja mahdollistetaan käyttäjälle siirtyminen sivujen välillä.
Käyttäjän täytyy tietää koko ajan millä sivulla hän on ja siirtyminen on tehtävä helpoksi
sivujen välillä [33].

Ikoneita käytetään siten, että käyttäjät varmasti tunnistavat ne ja lisätään ikoneihin
teksti, kuvaamaan niitä. Ei käytetä koskaan tunnettuja ikoneita kuvaamaan jotain
uutta erilaista asiaa, se sekottaa käyttäjät. Muistetaan ikoneissa sama asia kuin
vitseissä, jos ne pitää selittää ne ovat huonoja. Edistymispalkeissa näytetään vain
yhtä edistymipalkkia joka tarkoittaa kokonaisvalmiutta eikä siten, että palkki menee
monesti loppuun osaprosessien valmistuessa. Mikäli kokonaisaika ei ole tiedossa
käytetään pyörivää tekemisen osoitinta, jotta käyttäjä tietää että jotain tapahtuu koko
ajan. Linkkien teksteissä käytetään mahdollisimman kuvaavaa sanaa, jotta esimerkiksi
ruudunlukijoita käyttävät pystyvät toimimaan niiden kanssa [33].

Käytetään sarkain-indeksiä (engl. tab) järkevästi, jotta sovellusta on mahdollista
navigoida pelkästään näppäimistöllä. Navigoinnin apuna käytetään linkkipolku-
valikkoa (engl. breadcrumb) näyttämään käyttäjälle missä kohtaa sovellusta ollaan
menossa. Linkkipolku-valikko voi olla esimerkiksi tyyppiä: Koti –> Tuotteet –>
Tietokoneet, tätä valikkoa voidaan käyttää helposti näyttämään käyttäjälle mistä hän
on tullut, missä hän on nyt ja jos vaiheet ovat tiedossa, jopa milloin käyttäjän tehtävä
esimerkiksi sivustolle rekisteröityminen on tullut valmiiksi [33].

Virhetilanteissa käyttäjälle näytetään virheviesti, jossa asia ilmaistaan siten että
käyttäjä sen ymmärtää. Virheviestissä ilmaistaan kolme asiaa: 1. Virhe, mikä on
aiheutunut 2. virheen tarkempi kuvaus, miksi se tapahtui ja 3. ratkaisuehdotus jolla
virheen pystyy korjaamaan. Virheviesteissä kielellä on suuri merkitys, ei syyllistetä
käyttäjää tai pelotella sanomalla kaikki tiedot katoavat, vaan neutraalisti ilmaistaan
mitä on tapahtunut ja miten sen voi korjata [6].

2.5. Toteutusteknologiat

Käyttöliittymäprototyypin suunnitteluun valittiin avoimen lähdekoodin ohjelmisto
Pencil [34], joka mahdollistaa nopean ja paperilla tehtyä prototyyppiä
monipuolisemman luonnostelun käyttöliittymälle, tällä ohjelmalla tehtyä prototyyppiä
käytetään ohjeena kun luodaan toimiva ja käyttäjille testaukseen annettava prototyyppi.
Lopullisen prototyypin luomiseen on valittavissa kaksi eri verkkorajapintaa jotka
ovat React.js ja Angular. Tässä kohtaa tarkoituksena on vertailla näiden kahden
rajapintojen eroavaisuuksia ja vertailun pohjalta valita prototyyppiin paremmin sopiva
rajapinta. Nämä kaksi on valittu vertailun kohteeksi, koska projektissa on tavoitteena
käyttää React.js ja Angular rajapintoja, joten niiden vertaileminen aineiston kautta on
hyödyllistä.
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Angular on Googlen kehittämä ja ylläpitämä verkkorajapinta ja React on Facebookin
kehittämä työkalu. Molemmat työkalut ovat julkaistu MIT-lisenssillä, joten
lisensoimisen ehdot ovat samat [35, 36]. React on GitHub-palvelun mukaan suositumpi
työkalu mitä Angular on. Vuonna 2019 tehdyssä tutkimuksessa React on enemmän
kehittäjien suosiossa kuin angular [37]. Angular on kokonainen ohjelmistopaketti,
joka sisältää paljon lisäpaketteja muun muassa käyttöliittymäkomponenttien
materiaalikirjaston kun React on yksittäinen kirjasto, johon tarvitsee ladata erikseen
paketteja. Angularia kehitetään TypeScript ohjelmointikielellä kun Reactissa käytössä
on JavaScriptXML yhdistelmä JavaScriptiä ja HTML:lää [38]. React käyttää
käyttöliittymän näkymän päivittämiseen virtuaalista dokumentti kohteen mallia joka
on nopeampi päivittää mitä Angular:in vastaava toimenpide, täten React on hieman
nopeampi mitä vastaava Angular toteutus [39].

Reactilla on nopeampi kehittää ohjelmia ja se on helpompi uuden kehittäjän
oppia. Reactin ollessa pelkkä kirjasto sen päivittäminen voidaan tehdä hyppien
versioista toiseen ja versiot säilyvät aina takaisinpäin yhteensopivina ja jopa samassa
sovelluksessa voidaan käyttää eri versioita kirjastosta [39].

Työn aikana havaittiin myös tarve saada verkkosivustolle upotettuna Microsoft
Power BI elementtejä ja kummallekin rajapinnalle Angular ja React on tarjolla oma
komponenttinsa, joka mahdollistaa tiedon upottaminen verkkosivustolle [40, 41].
Huomioitavaa rajapinnoissa on että React-komponentti on luotu jo vuonna 2020 kun
angularille vastaava komponentti on tehty vuotta myöhemmin eli vuonna 2021.

Angularille annetaan tukea aktiivisesti kuuden kuukauden ajan ja pitkäaikaisena
tuen palveluna aina 12-kuukautta paketin julkaisusta. Päivityksiä Angularille tulee
viikottaisia pieniä paikkauksia, isompi päivitys puolen vuoden välein ja yhdestä
kolmeen pienempää päivitystä ison päivityksen välissä [42]. Reactin ratkaisu
päivityksiin on pyrkiä pitämään ohjelmisto mahdollisimman pitkään yhteensopivana ja
ilmoittaa kehittäjille etukäteen, ohjelmassa varoituksilla mikäli seuraavassa versiossa
tulee päivitys joka voi mahdollisesti rikkoa jotain toimintoja [43].

Prototyypin julkaiseminen on päätetty suorittaa Docker-kontin [44] sisällä
käyttäen nginx-verkkopalvelinta [45], näillä toiminnoilla saavutetaan prototyypin ajo
riippumatta siitä millaisella fyysisellä laitteistolla sitä jouduttaisiin ajamaan, ja samalla
prototyyppi oli tällä tavalla nopein ja helpoin saada ajoon yrityksen sisäverkkoon
ja sieltä jaettua käyttäjille. Prosessi menee niin, että Docker-kontti rakentaa React-
komponenteista valmiin verkkosivun, joka sen jälkeen julkaistaan jakoon nginx-
verkkopalvelimella, täten koko prototyyppi on mahdollista jakaa yhdellä tiedostolla
mihin laitteeseen vain jossa Docker on tuettuna.

2.6. Käyttöliittymän arviointi

Käyttöliittymän arviointiin voidaan käyttää monia eri menetelmiä, koska
opinnäytetyötä tehdään yksilötyönä jossa opinnäytetyöntekijä toimii asiantuntijana
käyttöliittymäarviointeja tehdessään, valittiin heuristisen arvioinnin/asiantuntija
arvioinnin käyttäminen. Tässä mallissa käytettävyysasiantuntija ottaa listan kohteita
joiden mukaan hän arvioi käyttöliittymää [22]. Toisena mahdollisena metodina on
kognitiivinen läpikäynti, jossa luodaan tehtävä jonka asiantuntija suorittaa ja samalla
koittaa miettiä mitä mahdollisia ongelmia käyttäjälle tulisi. Pääpaino metodissa
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käytetään huomioimaan käyttäjän muistin tarve sekä kuinka opittava käyttöliittymä on
käyttäjälle [10].

Heuristisessa arvioinnissa asiantuntija arvioi käyttöliittymää valmiiksi asetettujen
heuristiikoiden mukaisesti. Hyvinä puolina heuristisessa arvioinnissa voidaan pitää
sitä, ettei ole tarvetta rekrytoida käyttäjiä, tapa on suhteellisen halpa toteuttaa, eikä se
vaadi erityistä koulutusta tekijältään. Heuristisen arvioinnin toteuttaminen on nopeaa,
joten sitä voidaan tehdä useassa eri kehityksen vaiheessa. Huonoina puolina voidaan
pitää sitä, jos arvioija on itse ollut mukana alunperin suunnittelemassa ohjelmistoa ei
hänen arviointinsa todennäköisesti tule olemaan puolueeton. Heuristisessa arvioinnissa
harvoin eri arvioijat löytävät samoja ongelmia ja eri arvioijat asettavat ongelmat eri
vakavuusasteille. Usein monia ongelmia jää yhden arvioijan tapauksessa löytymättä
tai löytyneet ongelmat eivät olekaan niitä kriiittisimpiä. Yrityksen johdolla saattaa
myös olla vaikeampi hyväksyä arvioinnin tuloksia, jos niitä pidetään vain yhden
asiantuntijan mielipiteenä [22].

Olemassa olevien järjestelmien osalta on päädytty suorittamaan niille kolmelle
järjestelmälle (TKALU, TAITO, Sätnet/Puhtis) asiantuntija-arviointina arviointi
Nielsenin heuristiikoiden mukaisesti, jotka on kuvattu osiossa 2.1.1. Kaikki kolme
ohjelmaa arvioidaan erikseen ja jokaisesta ohjelmasta kirjataan arviointilomakkeelle
löydettyjen vikojen kuvaus ja mitä heuristiikkaa ne rikkovat.

Käyttäjiltä tullaan myös suorittamaan SUS:sin [24] mukainen kysely uudesta
käyttöliittymäsuosituksen pohjalta rakennetusta käyttöliittymäprototyypistä, jolla
mitataan kuinka hyvin käyttöliittymäsuunnittelussa onnistuttiin käyttäjien mielestä.
Kyselyt suoritetaan verkkokyselyinä jolloin jokainen voi vastata omalta osaltaan
kyselyyn silloin kuin se työtehtävät mahdollistaen on parhaiten mahdollista. SUS-
metodin kanssa löydettiin kirjallisuuskatsauksessa maininta myös QUIS-metodista
(engl. Questionnaire for User Interface Satisfaction), jota olisi voitu käyttää myös
osana arviointia, kyselyn käyttäminen vaatii lisensointia, joten tästä syystä sitä ei
tutkittu tarkemmin [46].

Käyttöliittymän teknistä toteutusta tullaan arvioimaan käyttäjätestauksella.
Huomioitavia kohteita käyttöliittymän tekniikassa ovat: Tekniikan täytyy olla
julkisessa käytössä ja aktiivisessa kehityksessä, jolle on luvattu tukea pitkäksi aikaa.
Käyttöliittymän versioiden päivittäminen uudempaan tulee onnistua mahdollisimman
pienin muutoksin ja tietoturvaominaisuudet on tärkeä varmistaa.

2.7. Taustan yhteenveto

Työn taustassa käsiteltiin monesta eri aihepiiristä käyttöliittymäsuunnittelua. Näiden
aineistojen pohjalta luotiin käyttöliittymäsuositus ja käyttäjille testattavaksi tuleva
käyttöliittymäprototyyppi. Osiosta 2.1 saatiin perusteet miten luoda onnistunut
käyttöliittymä. Käyttöliittymän testaaminen osiosta 2.3 saatiin SUS-menetelmä,
jota käytettiin prototyypin arvioinnissa ja arviointia täydennettiin osiossa 2.6.
Yleiset käyttöliittymävaatimukset osiosta 2.4 syventyivät komponenttitasolle ja
keskittyivät pienempiin yksityiskohtiin. Taustasta oli hyötyä kun suunniteltiin
käyttöliittymäprototyypin versioita, koska taustasta kerätyn aineiston pohjalta pystyi
perustelemaan esitettyjä ratkaisuja.
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3. NYKYISET JÄRJESTELMÄT

Teollisuuden Voima Oyj (TVO) on Eurajoen Olkiluodon saarella ydinvoimalla sähköä
tuottava yritys. Yrityksen missiona on tehdä ydinvoimalla ympäristöystävällistä
sähköä osakkaille turvallisesti ja kilpailukykyisesti. Yrityksen arvoina ovat
vastuullisuus, ennakointi, avoimuus ja jatkuva parantaminen. TVO on osakeyhtiö
jonka suurin osakas on Pohjolan Voima Oyj 58,5 % osuudella ja toiseksi suurin
omistaja on Fortum Power & Heat 25,8 % osuudella [47]. TVO-konserniin kuuluu:
TVO sähköntuotantoyhtiö, TVO Nuclear Services (TVONS) TVO:n kokonaan
omistama tytäryhtiö joka tarjoaa konsultointipalveluita, Posiva ydinpolttoaineen
loppusijoitukseen erikoistunut yritys ja Posiva Solutions Posivan kokonaan omistama
tytäryhtiö, joka tarjoaa konsultaatiopalveluita [48]. Posiva on läheisesti TVO:n
kanssa yhteistyötä tekevä yritys ja näiden kahden yrityksen logot ovatkin useasti
viestinnässä vierekkäin. TVO-konsernin liikevaihto oli vuonna 2020 271,5 miljoonaa
euroa, tästä voittoa oli 0,5 miljoonaa ja tutkimustoiminnan kuluja 12 miljoonaa.
Liikevoitto on pieni, koska TVO toimii niin sanotulla mankala-periaatteella, yhtiö
on täten voittoa tuottamaton [48]. Henkilöstöä TVO:lla oli palveluksessaan vuonna
2020 vakinaisesti 954 henkilöä, joiden keski-ikä on 42,7 vuotta ja keskimääräinen
palvelusaika yrityksessä 10 vuotta. Uusia työntekijöitä palkattiin vuonna 2020 77
kappaletta ja kesätyöntekijöitä oli 87 kappaletta [49].

TVO-konsernin yhteenlaskettu vuosituotanto Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2
voimalaitoksilla oli vuonna 2020 14,59 TWh, tämä on noin 22 % suomen koko
sähköntuotannosta ja 18 % suomen kokonaissähköntarpeesta [48]. Olkiluoto 3
voimalaitoksen käynnistyttyä noin 30 % suomen sähköstä tuotetaan Olkiluodossa
[49]. Suomessa on yhteensä neljä ydinvoimalaitosta ja näiden yhteiskapasiteetti on
noin 2789 MWh. Rakenteilla olevan Olkiluoto 3 voimalaitoksen nettokapasiteetti on
noin 1600 MWh [49]. Suomessa tuotettin kokonaisuutena vuonna 2020 ydinvoimalla
sähköä 28 % ja Olkiluoto 3 käynnistyttyä tämä nousee noin 40 % [49]. Sähköä
kulutettiin Suomessa vuonna 2020 81 TWh, josta teollisuuden osuus on 46 % ja
muiden 51 %. Puuttuva 3 % on häviötä. Omaa tuotantoa oli 66 TWh. Omasta
tuotannosta 51 % oli uusiutuvaa ja 85 % hiilidioksidineutraaleilla tavoilla tuotettua
[50].

3.1. Järjestelmien yleiskuvaus

TVO:lla on käytössään monia eri tietojärjestelmiä eri tarkoituksiin. Pääasiallisia
tietojärjestelmiä on käytössä noin 50 kappaletta ja yrityksessä on myös muita
rajatumman käyttäjäkunnan käytettävissä olevia järjestelmiä. TKALU-järjestelmä,
jolla hallitaan yrityksen hallussa olevia työkaluja, käsittää kolmesta viiteen
työkaluvarastoa, 6000 työkalunimikettä arvoltaan noin kaksi miljoonaa euroa ja
järjestelmässä on vuosittain noin 20 000 lainaustapahtumaa. Järjestelmällä on noin 30
käyttäjää, koska työkavaraston hoitaja hoitaa lainaajan puolesta työkalun lainauksen
kirjaamisen. Uusien työkalujen hankintaan käytetään noin 100 tuhatta euroa vuodessa.
TKALU-ohjelmisto on ollut käytössä vuodesta 2001 lähtien [51]. Sätnet/Puhtis-
sovellus on Classic ASP-sovellus joka on toteutettu VBScript-ohjelmointikielellä.
Ohjelmistoa käyttää säteilynvalvonta ja laitospuhtaanapito päiväkirja tyylisiin
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merkintöihin. Käyttäjiä ohjelmistolla on 110 kappaletta. TAITO-sovellus on yrityksen
henkilökunnan osaamisenhallintaan käytettävä sovellus, jolla henkilöt itse ja
heidän esihenkilönsä voivat valvoa, että vaadittavat koulutukset tulevat suoritetuksi.
Sovelluksella on käyttäjinä koko konsernin henkilökunta eli lähemmäs tuhat henkilöä.
Tässä työssä keskitytään TAITO-sovelluksen osalta pelkästään peruskäyttäjien
osuuteen.

3.2. Käyttäjäkuvaus

Yrityksen henkilökunta on keskimäärin noin 42-vuotiasta, korkeakoulutettua
mieshenkilöä [49]. Henkilökunnan keskimääräinen ikä ei aiheuta suurempia tarpeita
miettiä normaaleista poikkeavia kirjasinkokoja, mutta suuri mieshenkilömäärä saattaa
aiheuttaa sen, että värien käytössä varsinkin puna-viher värisokeus on hyvä ottaa
huomioon. Ohjelmistoja käytetään pääasiallisesti toimistotiloissa, joista osa on
avokonttoreita ja osa toimistoista on jaettu huoneisiin. Ohjelmistojen käyttöön ja tiedon
syöttämiseen käytetään pääasiallisesti näppäimistöä ja hiirtä.

TAITO-sovelluksella on käyttäjinään koko konsernin väki ja TKALU sekä
Sätnet/Puhtiksella on rajatumpi käyttäjäkuntansa. Olisi mahdollisesti perusteltua
luoda TKALU- ja Sätnet/Puhtis-sovelluksille oma käyttäjäkuvauksensa, mutta
käytetään TAITO:n suuremman käyttäjämäärän takia myös näissä sovelluksissa samaa
käyttäjäprofiilia.

TAITO-sovelluksella käyttäjien tavoitteena on päästä katsomaan omia
koulutusvaatimuksiaan ja ilmoittautumaan vaatimusten mukaisille koulutuksille.
Esihenkilöt haluavat helpon tavan seurata alaistensa koulutusvaatimuksien
toteutumista ja varmistaa että vaaditut koulutukset ovat suoritettuina. Koulutuspalvelut
haluaa mahdollisimman helposti päästä luomaan, muokkaamaan ja ajoittamaan uusia
koulutuksia järjestelmään.

TKALU:lla ohjelmiston käyttäjä ja työkalujen lainaaja ovat eri henkilöitä,
sillä työkaluvaraston varastonhoitaja käyttää ohjelmistoa kun työkalun lainaaja
haluaa lainata itselleen työkalun. Ohjelmiston käyttäjälle ja työkalun lainaajalle
on eri tehtäväkuvaukset. Työkalun lainaaja haluaa mahdollisimman nopean
työkalun lainauksen, ja että omat tiedot saa syötettyä mahdollisimman helposti.
Työkaluvarastonhoitaja haluaa ohjelmalta listauksen varastossa olevista työkaluista ja
tarvittavan työkalun pitäisi löytyä sieltä helposti, jotta se voidaan luovuttaa edelleen.
Monen työkalun hakeminen varastosta tulee myös onnistua lisäämällä työkaluja listalle
peräjälkeen. Tietyillä työkaluilla on myös korjaustarpeita sekä muita erikoismääreitä,
joten näiden seuraaminen ja mahdolliset varastojen siirtelyt täytyy onnistua.

Sätnet/Puhtis-sovelluksilla käyttäjien tavoitteena on saada kirjattua laitoksella
havaitsemansa asiat päiväkirjaan sekä seurattua esimerkiksi kenkärajojen perustamista
ja purkua. Sovellusta käytetään toimistotiloissa ja siihen kirjataan laitokselta havainnot
kun saavutaan takaisin työpisteelle, tähän voisi olla hyvä saada henkilöille käyttöön
esimerkiksi kannettavia taulutietokoneita. Puhtaanapidon työntekijät haluavat lisäksi
Puhtis-sovellukselta nopeasti katsoa onko tullut uusia kohteita joihin vaaditaan
siivousta. Auttaisi varmasti heitäkin jos laitoksella voitaisiin tehdä osa kirjauksista.
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3.3. TKALU

TKALU on yrityksen työkalujen hallintaan tarkoitettu sovellus, jolla työkaluvarasto
hallinnoi työkalujen lainausta, korjausta ja muita niihin liittyviä toimintoja. Sovellus
toimii Oracle Forms-tekniikalla. Sovelluksen pääasiallisina tehtävinä on työkalujen
lainaus/palautus, varastojen saldojen hallinta sekä hallinnoida työkalujen korjaus ynnä
muut tarpeet.

TKALU-sovellukselle löytyy käyttöliittymäsuositus yrityksen intranetistä vuodelta
2009, josta tähän kohtaan on johdettu suosituksessa olevia hyviä huomioita.
Suosituksessa on listattu tarkasti resoluutiot, joilla ohjelmaa tullaan käyttämään,
kirjasinkoot joita järjestelmässä käytetään ja mitkä tulevat olemaan sovelluksen
värimaailma. Syötekentille on asetettu erilliset värit kuvastamaan ollaanko
syöttötilassa vai kyselytilassa. Keltainen kentän väri tarkoittaa TKALU-ohjelmassa
pakollista syöttökenttää ja sininen kyselyn argumenttien antamisen kenttää. Värien
tarkoitusta ei kuitenkaan itse ohjelmassa kuvata mitenkään tarkasti, vaan käyttäjän
tulee se itsenäisesti tietää. Ohjelman aikakaudesta kertoo suosituksen maininta että
mikäli näyttöjen resoluutio eroaa siitä mitä on suunniteltu tulee näyttöön näkyviin
”hissit” joista näyttöä voidaan liikuttaa eikä käyttöliittymä muokkaudu itsenäisesti
näytön resoluution ja koon mukaan [52].

Ikoneihin on laitettu niiden päällä hiirtä pidettäessä avautuva vihjeteksti, joissa
kerrotaan mitä ikoni tekee. Esimerkkinä sulje-ikoni. Vihjetekstissä on myös
pikanäppäin toiminnolle, jos sellainen on olemassa, jota käyttäjät voivat käyttää
halutessaan. Kuva tästä opasteesta löytyy Kuvasta 1.

Valikossa olevat kohteet ovat ikoneina joita ei ole itse valikkopalkissa selitetty
tarkemmin. Käyttäjien on jokaisen kohteen kohdalla siirrettävä hiiri ikonin päälle
ja odotettava lisätietokentän ilmestymistä, ennen kuin tietää mitä ikonista tapahtuu.
Valikkorakenne on suosituksessa päätetty olevan oletusmuotoinen ja kaikkialla sama,
joten valikko on läpi ohjelmiston yhteneväinen.

Hälytykset tulevat Oraclen valmiista hälytysikkunasta, näkyvissä Kuvassa 2a, joka
käyttäjän on kuitattava, kuitenkin oletusvalintana hälytysikkunassa ei ole toiminnon
peruuttaminen vaan suorittaminen. Käyttäjät useasti painavat tottumuksesta enter-
näppäintä ikkunan nähdessään ja jos oletukseksi on asetettu suorita eikä peruuta voi
tapahtua virhe.

Ikkunassa on hyvin käytetty käyttäjänkieltä ja siinä selkeästi kerrotaan mitä
ilmoituksen hyväksymällä tapahtuu. Kyllä-valinta on valittu oletukseksi, koska sillä
ei ole tuhoavaa vaikutusta, mutta jos kyseessä olisi haluatko poistaa muutokset tulisi
Ei-valinta olla oletuksena valittuna.

Kirjautumisikkunassa Kuvassa 2b, kirjautuminen tapahtuu painamalla painiketta
”Ota yhteys tietokantaan” parempi muotoilu voisikin olla esimerkiksi ”Kirjaudu
sisään” tai ”Sisäänkirjautuminen”. Ohjelmassa näkyy mahdollisuutena jo ennen
kirjautumista valita myös vaihtoehto ”Irrota yhteys tietokannasta”, joka pitäisi olla
harmaana tai poissa näkyvistä kokonaan ennen kirjautumista.

Kirjautumisen jälkeen avautuu uudelleen sama sovelluksen pääikkuna, näkyvissä
Kuvassa 3a johon on nyt oikealle sivulle ilmestynyt puuvalikko. Ennen kirjautumista
kyseisessä kohdassa ei ole mitään tekstiä. Kirjautumisen onnistumisen selkeyttä
voisi parantaa, jotta käyttäjä huomaa olevansa kirjautuneena. Sovelluksen
pääikkuna voitaisiin piilottaa kokonaisuudessaan ennen kuin kirjautuminen on
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Kuva 1. TKALU-sovelluksen näkymä kun hiirellä ollaan valikkotoiminnon päällä.

(a) TKALU-sovelluksen ilmoitusikkuna.
(b) TKALU-sovelluksen kirjautumisikkuna.

Kuva 2. TKALU-ikkunoita.

tehty. Puuvalikossa olevat kohteet eivät välttämättä lisäksi välity kaikille selkeinä
painettavina painikkeina, vaikka niissä on laajentamista varten oleva nuoli, koska
painikkeet ovat vain normaalia tekstiä. Selkeämmäksi valikot tulisivat jos ne
rajattaisiin jollain ja tehtäisiin enemmän painettavan näköiseksi [52]. Päänäytön
keskellä on suosikit-alue, johon käyttäjät voivat itse laittaa sivuvalikosta haluamiaan
kohteita pikavalinnaksi, tätä toimintoa käyttäjät ovat itse sanoneet hyväksi. Kiitosta
on tullut myös ohjelman silmälle pehmeistä värisävyistä [53].

Tehdyistä toiminnoista annetaan myös tieto sovelluksen alareunassa olevassa
tilakentässä, kuten näkyy Kuvassa 3b. Parempi vaihtoehto olisi jos yritettäisiin
antaa tieto toiminnosta mahdollisimman lähellä sitä missä toiminto tehdään, tällöin
tilaviestin havainnointi olisi helpompaa kun katse on valmiiksi oikeassa paikassa.

Puuvalikko josta käyttäjät yleensä avaavat eri näyttöjä on aivan ohjelman
vasemmassa reunassa. Tulisikin miettiä myös latauskuvakkeen siirtämistä. Esimerkiksi
muutetaan hiiren kursori tiimalasiksi siksi aikaa kun ohjelma suorittaa latausta.

Lainausikkunassa eli Kuvassa 3c nähdään millainen näkymä on käytettävissä kun
halutaan lainata käyttäjälle ulos työkaluja. Lainattava työkalu tulee esille näytön
alareunassa oleviin tietokenttiin, joita on näkyvissä tyhjänä erittäin monta. Olisikin
aiheellista miettiä tarvitseeko kenttiä olla näkyvissä heti alussa paljoa, jolloin niiden
välejä voitaisiin harventaa ja kirjasinkokoa suurentaa. Hyvänä puolena lomake täyttää
automaattisesti luovutusajan tämänhetkisen aikatiedon mukaisesti ja lainaajan sekä
lainattavan työkalun tiedot voidaan lukea viivakoodinlukijalla, jolloin manuaalisen
tiedon syöttämisen tarve vähenee. Työkaluja voidaan myös hakea arvolista-
painikkeesta joka näyttää nykyiseltä lataa-kuvakkeelta. Kuvakkeen vaihtaminen
esimerkiksi kenttään kiinnitettyyn nuoleen voisi olla selkeämpi. Päivämäärät voidaan
syöttää kalenteri-painikkeesta, jolloin tiedon antaminen on helpompaa, eikä tarvitse
miettiä missä muodossa päivämäärä tulisi antaa.
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(a) TKALU-sovellus kirjautuneena.

(b) TKALU-sovelluksen tilaviestit näkyvät huonosti.
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(c) TKALU-sovelluksen lainausikkuna.

Kuva 3. TKALU-ikkunoita.

3.4. TAITO

TAITO on TVO:n osaamisen hallintaan kuuluva sovellus, jolla on käyttäjäkuntanaan
koko konsernin väki. Ohjelmalla voidaan osallistua koulutuksiin, luoda uusia
koulutuksia sekä tarkastella jokaisen henkilön koulutusvaatimuksia. TAITO-sovellus
on kehitetty Delphi-kehittimellä. TAITO-sovellus avautuu kirjautumisikkunaan
käynnistettäessä, joka näkyy Kuvassa 4a. Ikkunasta esihenkilöt voivat kirjautua
esimies-painikkeen takaa tarkastelemaan alaistensa koulutustilanteita ja
normaalitasoiset käyttäjät voivat henkilö-painikkeen takaa kirjautua tarkastelemaan
omaa koulutussuunnitelmaansa, sekä ilmoittautumaan koulutuksiin. Tämän työn
puitteissa keskitytään ainoastaan TAITO:n peruskäyttäjien ominaisuuksiin. Tämän
valinnan jälkeen käyttäjälle avautuu ikkuna jossa voidaan syöttää kirjautumistiedot
ohjelmistoon, kuten Kuvassa 4b näkyy. Asemoituminen jossa pitää tietää painaako
henkilö- tai esimies-valintaa, jotta pääsee kirjautumaan ohjelmistoon on hieman
hämäävä. Valinta voitaisiinkin korvata kysymällä kirjautumistiedot ja roolinvalinta
(henkilö/esimies) yhdellä näytöllä kirjautumisen yhteydessä. Nimetään näyttö
selkeästi sisäänkirjautumisnäytöksi. Lisäksi tietokantavalinnat, sekä tieto mihin
tietokantaan ollaan yhdistämässä voidaan poistaa näkyvistä normaaleilta käyttäjiltä,
koska heillä ei ole kyseiselle tiedolle mitään käyttöä ja se voi pahimmassa tapauksessa
jopa hämmentää käyttäjiä. Ohje-painikkeen takaa ei kerrota muita tietoja kuin
ohjelmiston versio, joten sekin voidaan poistaa. Sisäänkirjautuneena aukeaa



34

ensimmäiseksi ikkuna, josta nähdään koulutukset joihin voi ilmoittautua. Kuva
5.

TAITO:ssa kuten TKALU:ssakin huomataan ettei näyttö muokkaudu oikein uusien
näyttöjen isommille resoluutioille, vaan sivun oikeaan reunaan jää erittäin paljon tyhjää
valkoista tilaa, jota ei voida nykyisellään käyttää paremmin tietojen näyttämiseen.
Kentissä käytetään myöskin lyhenteitä, joissa on vain yksi kirjain, joista on hyvin
vaikea päätellä mitä ne tarkoittavat. Mietitään tietokentät uudelleen siten, ettei tule
tarvetta käyttää lyhenteitä. Hakukentän hakupainike näytön yläreunassa on aivan
toisessa äärilaidassa missä hakukyselyn syöttökentät ovat, olisi hyvä siirtää painike
lähemmäs hakukenttiä. Positiivisena asiana koulutuksen tiedot kentät jotka näyttävät
syöttökentiltä ovat harmaalla taustalla, tarkoittaen ettei niihin kenttiin voi syöttää
tietoa. Painikkeiden ulkoasu on selkeästi painikkeen kaltainen ja niiden välissä on
sopivasti tyhjää tilaa, jotta hiirellä on helppo käyttää niitä.

(a) TAITO-sovellus ennen kirjautumista. (b) TAITO-sovelluksen kirjautumisikkuna.

Kuva 4. TAITO-sovellukseen kirjautuminen.

Kuva 5. TAITO-sovellus kirjautuneena.
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3.5. Sätnet ja Puhtis

Sätnet on säteilyvalvonnan päiväkirjasovellus johon kirjataan säteilyvalvonnasta
tulevia huomioita. Puhtis on puhtaanapidon sovellus joka on käyttöliittymältään lähes
täysin vastaava sovellus Sätnetin kanssa, siksi molempien sovelluksien käyttöliittymät
käsitellään samalla kertaa. Sovellukset ovat edellisiin verrattuna huomattavasti
modernimman ulkoasun omaavia. Sovelluksen ikkunat pystyvät muokkautumaan,
jos selaimen kokoa muuttaa. Lisäksi sovellukset ovat ainoita jotka toimivat suoraan
käyttäjän selaimessa ilman tarvetta ladata erillistä sovellusta koneelle. Sätnet ja Puhtis
sovellukset ovat kehitetty HTML-/Classic ASP-/VBScript-tekniikoilla. Sätnet/Puhtis
ohjelman etusivu on esitettynä Kuvassa 6.

Ohjelmassa on hyvin otettu huomioon vasemmalla puolella punaiset kehykset
ilmoituksille jotka ovat lukematta. Ilmoitukset on järjestetty vasempaan reunaan
josta ne on helppo havaita. Hakupalkki on toteutettu hyvin kyselykentän ja
hakupainikkeen ollessa lähellä toisiaan, mahdollisesti käytettävät filtterit löytyvät
samalta alueelta. Hämmennystä käyttäjille voi kuitenkin aiheuttaa hakusuodattimien
rajauksen poisto, joka on käytettävissä, vaikka mitään rajauksia ei olisi käytössä.
Käyttäjille voi tulla mieleen että kaikki tapahtumat eivät olisikaan näkyvissä. Näytön
alareunassa on valinta jolla voidaan määrittää sivulla kerralla näkyvien kohteiden
lukumäärä merkittynä valinnalla ”Sivukoko”. Parempi termistö kyseiselle valinnalle
olisi ”Näytettävien kohteiden lukumäärä”, jolloin ei jäisi epäselväksi mitä valinnalla
muutetaan. Vaihtaessa käyttöliittymän kielen englanniksi jäävät tietyt kohteet edelleen
suomeksi. Esimerkiksi kuukausi lukee suomella. Tämä häiritsee käyttäjiä, jotka eivät
osaa suomea, parempi vaihtoehto olisi jättää kohta niiltä osin kokonaan tyhjäksi. Kuva
englanninkielisestä käyttöliittymästä on Kuvassa 7.

Sovelluksessa on myös valikko nähtävissä Kuvassa 8a, josta pääsee muokkaamaan
sovelluksen tietoja, mutta sinne päästäkseen on ”Tapahtumat” eli alkunäytöltä
painettava valintaa ”Etusivu”, ja jos halutaan takaisin aloitusnäkymään pitää
tietää, että se on ”Päiväkirjatapahtumat” linkin takana. Samojen asioiden
kutsuminen eri termeillä ohjelman eri osioissa aiheuttaa hämmennystä käyttäjille,
eikä ole itsestäänselvää mistä pääsee mihinkäkin vaan joudutaan luottamaan
käyttäjien muistiin. Paremmat termit voisivatkin olla kaikkialla kutsua alkunäyttöä
päiväkirjatapahtumiksi ja vaihtaa ”Etusivu”-termi kokonaan esimerkiksi ”Valikko”-
termiksi, tällöin vältyttäisiin sekaannukselta.

Ikkunassa Kuvassa 8b on sulkemis- ja keskittämistoiminnot jotka ovat sijoitettuna
ikkunan vasempaan reunaan, yleisemmän oikean reunan sijaan. Keskittämistoiminnon
voisi myös poistaa kokonaan, sillä ikkunat tulevat automaattisesti keskitettynä,
ja käyttäjä voi hiirellä tarvittaessa liikuttaa ikkunaa. Ikkunassa käytetään hyvin
automaattista tiedon täyttämistä, kirjaajan tietojen ja päivämäärän tullessa valmiiksi
täytettynä. Sijainnin antamisessa on käytetty oikein pudotusvalikkoja, koska
sijantikohteita on erittäin paljon niiden hakeminen pudostusvalikosta on helpohkoa.
Ikkunassa on lopuksi ”Tallenna”- ja ”Peruuta”-vaihtoehdot, joten käyttäjille on
annettu mahdollisuus myös peruuttaa toimintansa.

Lisätyn tapahtuman tarkasteluikkunassa Kuvassa 9 voidaan katsoa tapahtuman
tietoja tarkemmin sekä myös muokata tapahtumaa lisäämällä siihen: kuvia,
kommentteja tai liitetiedostoja.
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Muokkaamiset tapahtuvat yksittäisten painikkeiden takaa ikkunan alareunassa,
ikkunaa olisi mahdollista yksinkertaistaa jos kaikki muokkaa toiminnot sijoitettaisiin
yhden painikkeen taakse nykyisen kuuden painikkeen sijasta. ”Sulje ikkuna”-painike
on lisäksi tarpeeton, sillä ikkunan vasemmassa yläreunassa on jo sulkemiseen oleva
ruksi.

Kuva 6. Sätnet-sovelluksen alkuikkuna.

Kuva 7. Sätnet-sovellus englanninkielisenä.
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(a) Sätnetin-etusivu. (b) Lisätään uusi tapahtuma SätNet-
sovelluksessa.

Kuva 8. Sätnet-etusivu ja lisää uusi tapahtuma.

Kuva 9. Tarkastellaan olemassa olevaa tapahtumaa.

3.6. Yhteenveto

Käyttäjäkuvauksessa osiossa 3.2 käsiteltiin työssä käytettävä oletusarvoinen käyttäjä
eri sovelluksille. TKALU- ja TAITO-sovellukset ovat selvästi vanhempia ja niiden
käyttöliittymissä on enemmän muokkaustarpeita, jotta ne saadaan vastaamaan
nykyajan hyviä käyttöliittymästandardeja. Sätnet/Puhtis-sovelluksen osalta
käyttöliittymä on jo modernimman oloinen, mutta siihenkin on mahdollista pienillä
muokkauksilla saada nykyistä parempi käytettävyys.

Taulukkoon 5 on listattu järjestelmistä arviointivaiheessa löytyneet käyttöliittymän
kehitysehdotukset. Taulukkoon on listattu ohjelman nimi, se heuristiikka Nielsenin
heuristiikoista jota ongelma koskee, kuvaus ongelmasta ja korjausehdotus jolla
ongelma voitaisiin korjata vanhaan järjestelmään. Taulukon ei ole tarkoitus olla
täydellinen arviointi kolmesta ohjelmasta, vaan kertoa nopean katsauksen perusteella
ohjelmien nykytilasta. TKALU- ja TAITO-ohjelmistot ovat lisäksi tehty vanhalla
tekniikalla eikä kaikkia muutoksia kyseisiin sovelluksiin ole mahdollista toteuttaa,
koska versio ei mahdollista näitä toimintoja, esimerkiksi ikkunan dynaamista
muokkautumista tietokoneiden näytön koon mukaisesti.
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Taulukko 5. Olemassa olevien järjestelmien arvioinnit
Ohjelma Heuristiikka Kuvaus Korjausehdotus
TKALU N.1, N.7 Toiminon suorittaminen Näytetään tilatieto

tehdään ylhäällä tila samassa kohtaa
näytetään alhaalla. painikkeen kanssa.

TKALU N.8, N.3 Käyttöliittymä ei täytä Muutetaan ikkunat
näyttöä kokonaan. skaalautumaan

resoluution mukaan.
TKALU N.4 Sanasto ei ole Testataan sanasto.

käyttäjän kieltä.
TKALU N.2, N.6, N.7 Valikkoikonit eivät Lisätään ikoneihin

ole tunnettuja. tekstiselitteet.
TKALU N.8 Lainausikkunassa paljon Luodaan lomake

tyhjiä lomakekenttiä. tarvittavilla kentillä.
TKALU N.9 Virheikkunassa oletuksena Vaihdetaan oletukseksi

toiminnon suorittaminen. ”peruuta”-toiminto.
TKALU N.1, N.4 Kirjautumisikkunan nimi Muutetaan nimi esim.:

on ”Yhteys tietokantaan”. ”Kirjaudu sisään”.
TKALU N.4, N.7 Arvolistapainike näyttää Muutetaan alaspäin

lataa-painikkeelta. nuoleksi.
TKALU N.2, N.5 ”Irrota yhteys tietokannasta”- Poistetaan

valinta aktiivisena. valinta näkyvistä
TKALU N.7 lainatessa pitää Automatisoidaan.

painaa ”enter”.
TAITO N.8, N.3 Käyttöliittymä ei täytä Muutetaan ikkunat

näyttöä kokonaan. resoluution mukaan.
TAITO N.5, N.8 Kirjautumisikkunassa Poistetaan valinta

roolinvalinta epäselvä. kokonaan.
TAITO N.8 Tunnusikkunassa liikaa Poistetaan turhat kentät:

tietoa käyttäjälle. (Kanta, Tietokanta, Ohje).
TAITO N.6 Pääikkunassa käytetään Poistetaan lyhenteet

yhden kirjaimen lyhenteitä. käytöstä.
TAITO N.7 Hakupainike kaukana Siirretään lähelle

hakukentistä. hakukenttää.
Sätnet/ N.4 ”Sivukoko” huono Muutetaan ”Näytettävien
Puhtis sanavalinta kohteiden lukumäärä.”

muotoon.
Sätnet/ N.4 Englanninkielisessä sivus- Poistetaan suomenkieliset
Puhtis tossa tekstiä suomeksi. tekstit.
Sätnet/ N.8 Muokkaa tapahtumaa Yhdistetään napit.
Puhtis ikkunassa monta nappia.
Sätnet/ N.7 Kuvien pitää olla Poistetaan rajoitus/
Puhtis JPG muotoisia. muutetaan kuvat taustalla.
Sätnet/ N.6, N.7, N.8 Navigaatio on epäselvä. Selkeytetään termejä
Puhtis yhtenäisemmäksi

”Alkusivu” –> ”Etusivu”
”Etusivu” –> ”Valikko”.
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4. KÄYTTÖLIITTYMÄSUOSITUS

Uudella käyttöliittymäsuosituksella halutaan luoda yrityksen sovelluksille
mahdollisimman yhtenäinen ja yksinkertainen ilme. Suosituksessa käytetään
minimaalista suunnittelua, jossa pyritään vähentämään käyttöliittymässä olevia
kohteita. Tulevaisuudessa jos ohjelmistoja halutaan käyttää siirrettävillä laitteilla on
käyttöliittymäsuosituksessa varauduttu siihen. Suunnittelun kannalta on helpompaa
lähteä ensin pienemmistä laitteista ja sieltä skaalata näyttöjen kokoa isommiksi, kuin
jos ensin tehtäisiin suunnitelmat isoille näytöille ja sieltä lähdettäisiin pienentämään.
Suosituksessa olevat esimerkit on luotu avoimen lähdekoodin ohjelmistolla Pencil
[34] ja lopullinen prototyyppi on luotu käyttäen React-verkkorajapintaa, josta löytyy
kuvakaappaukset Liitteestä 1.

4.1. Visuaalisuus

Käyttöliittymän kieli haetaan suoraan selaimesta, erillistä valintaa kielelle ei tarvita.
Ikkunoiden otsikoiden tulee vastata kysymykseen mikä on tämän ikkunan tarkoitus.
Esimerkki hyvästä otsikoinnista: ”Virheellinen syöte” tai ”Vahvista poisto”. Kun
näytölle on annettu selkeä otsikko on käyttäjien helpompi yhtenäistää mitä tässä
ikkunassa olisi tarkoitus saada tehtyä. Kirjasintyyppinä käytetään Arial-tyyppiä
vähintään koossa 12 ja rivivälillä 1,5. Kyseinen fontti on TVO:n graafisissa ohjeissa
määritetty yrityksen kirjasintyypiksi jos Nunitoa ei ole käytettävissä [54]. Väripalettina
käytettävissä on turkoosi, tummansinen, fuksia ja kirkas siniturkoosi. Sovelluksissa
voidaan käyttää fuksiaa korostusvärinä ja turkoosia taustavärinä kohteille jolloin se on
muiden yrityksen sivustojen värimaailman kanssa yhteneväinen. Valkoista käytetään
normaalina taustavärinä kohteille.

4.1.1. Ilmoitukset

Ilmoitukset näytetään vain ohjelman sisällä, tarvittaessa tehtäväpalkissa olevaa
selaimen kuvaketta voidaan vilkuttaa oranssina näyttämään, että ohjelmassa on uusi
ilmoitus odottamassa. Käyttäjän toimia ei tällöin keskeytetä pelkän ilmoituksen
takia. Visuaalisessa ilmeessä pyritään ”vähemmän on enemmän” ajatteluun ja
minimoidaan tavaran määrä käyttöliittymässä. Punainen väri varataan pelkästään
hälytyksille, virheille ja toiminnoille jotka vaativat välitöntä huomiota. Vihreää
käytetään näyttämään normaalia toimintaa. Keltainen väri asioille jotka ovat hieman
viitearvojen ulkopuolella, mutta eivät vaadi välitöntä huomiota. Värisymboleiden
yhteydessä kerrotaan yhdellä sanalla mitä symboli kuvastaa, selkeyden parantamiseksi.

4.1.2. Painikkeet ja valikot

Painikkeiden tulee olla selkeästi tunnistettavissa painettaviksi ja niiden tulee olla
painettavissa koko alueeltaan, painikkeen päälle siirtyessä voidaan kursorin kuvaketta
vaihtaa ja myös painikkeen väriä muuttaa, jotta käyttäjä saa selvän visuaalisen
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(a) Latauspalkki kun aika tiedetään. (b) Latausanimaatio kun aikaa ei tiedetä.

(c) Esimerkki linkkipolku. (d) Esimerkki monivalinta.

(e) Esimerkki huonosta otsikoinnista.

Kuva 10. Esimerkkejä kuvakkeista.

indikaation siitä mistä painike alkaa. Painikkeen nimessä pitää lukea selkeästi mitä
siitä tapahtuu esimerkiksi ”Tallenna”, pitämällä hiirtä painikkeen päällä voidaan antaa
käyttäjälle vihjeviesti hiiren vieressä, jossa kerrotaan tarkemmin mitä painikkeesta
tapahtuu ja lisäksi mahdollinen pikanäppäin toiminnolle. Ikoneihin liitetään aina kuvan
lisäksi myös alapuolelle teksti joka kertoo mitä kyseinen ikoni tarkoittaa. Ikoni ja teksti
ovat omina elementteinään, jotta luettavuus säilytetään hyvänä. Pidetään ikonin koko
sellaisena että käyttäjät pystyvät sen helposti näkemään. Ikoneista varmistetaan niiden
ymmärrettävyys käyttäjille.

Valittaessa suuria määriä kohteita voidaan käyttää pudotusvalikkoa. Valikon alkuun
voidaan lisätä hakukenttä, jos kohteita on todella paljon. Kohteet järjestetään
järkevästi valikoihin, esimerkiksi asunnon kerroksia ei järjestetä aakkosten mukaan
vaan kerrosten. Valintaruutujen otsikot siten ettei voi tulla epäselvyyksiä mitä
kenttää tekstillä kuvataan. Valintaruudun täytyy olla täysin yksiselitteinen, mitä
siitä painamalla tapahtuu, jottei vahingossa muuteta arvoa päinvastaiseksi kuin olisi
tarkoitus.

Radiopainikkeita voidaan käyttää kun halutaan rajata valinta yhteen, ja jokin
vaihtoehdoista on pakko valita. Radiopainiketta ei tule käyttää jos valittavia
vaihtoehtoja on enemmän kuin neljä. Latauspalkeista näytetään jäljellä oleva
aika ja valmistumisprosentti. Toiminnon keston ollessa tuntematon käytetään
pyörivää lataamisen osoitinta, jotta käyttäjä tietää ohjelman prosessoivan komentoa.
Latauspalkeista on esimerkit olemassa Kuvassa 10. Kaikista käyttäjän tekemistä
toiminnoista tulee antaa välittömästi palaute, että ohjelmisto tekee jotain. Käyttäjää
ei saa päästää odottamaan onnistuiko toiminto vai ei.

4.2. Navigointi

Valikot kategorisoidaan siten, että ne kuvastavat mahdollisimman hyvin niitä asioita
joita pitävät sisällään. Valikoiden otsikot pitää valita huolellisesti, jotta käyttäjien ei
tarvitse käyttää aikaa selvittääkseen mitä linkin takaa mahdollisesti löytyy. Käyttäjillä
tulee olla jatkuvasti näkyvissä linkkipolku-valikko (engl. breadcrumb-menu), josta
tiedetään missä kohtaa ohjelmaa ollaan. Ohjelman etusivua voidaan valikossa kuvata
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esimerkiksi talon kuvalla, ja muut kohteet tekstinä tämän perään. Linkkipolku-
valikossa kaikkien kohteiden tulee olla linkkeinä, jotta käyttäjä voi siitä helposti palata
takaisin haluamaansa kohtaan. Kuvassa 10c nähdään kuinka edelliset kohteet ovat
sinisellä, jotta ne tunnistetaan painettaviksi linkeiksi ja nykyinen sivu on mustalla.
Valikoiden termit tulee pysyä samoina, vaikka vaihtaisi sivulta toiselle tai toiseen
sovellukseen. Valikon ollessa monivaiheinen voidaan tästä kertoa käyttäjälle lisäämällä
valikkotekstiin kolme pistettä (...) esimerkiksi ”Avaa...” jolloin käyttäjälle on selkeää,
että tästä painamalla avautuu toinen ikkuna, jossa toiminto jatkuu.

4.3. Lomakkeet

Pakollisten kenttien merkkinä käytetään tähteä (*), mikäli kaikki kentät ovat pakollisia
ei merkitä mihinkään kenttään tähteä ja kerrotaan pakollisuus lomakkeen ylhäällä
tekstillä ”Kaikki kentät ovat pakollisia”. Mikäli kentässä on mahdollisuus arvolistan
käyttöön merkitään kentän oikeaan päätyyn nuoli, josta arvolistan/pudotusvalikon voi
avata, kuten Kuvassa 10d näkyy.

Lomakekentän otsikko ja ohje sijoitetaan kentän välittömään läheisyyteen, muttei
itse kenttään. Ohjeen ollessa kentässä itsessään, se katoaisi käyttäjän syöttäessä
tietoa. Kenttään voidaan antaa myös lisäohjeistusta käyttämällä kysymysmerkki
kuvaketta kentän läheisyydessä, josta avautuu ulkoinen lisäselite mitä tietoa kentässä
halutaan. Normaalitilanteissa otsikot sijoitetaan kenttien vasemmalle puolelle sijaiten
mahdollisimman lähellä kenttää, jonka otsikkona toimivat. Taulukoiden otsikot
sijoitetaan ylimmän kentän päälle. Tekstit tasataan vasempaan reunaan ja numeroarvot
oikealle. Otsikko ei saa jäädä lähemmäs toista kenttää, käyttäjät voivat ymmärtää
otsikon tarkoittavan väärää kenttää jos sijoittelu on huono. Epäselvästä otsikoinnista
on esimerkki Kuvassa 10e.

Mikäli mahdollista käytetään lomakkeessa tarvittavan tietotyypin mukaista
syötekenttää. Numeroille numerokentät ja salasanoille salasanakentät. Lomakentät
luodaan niin että niihin tarvitsee syöttää vain numeroita esimerkiksi päivämäärä
erottimet tai yksiköt lisätään kentän viereen, jotta käyttäjä näkee selvästi ettei kenttään
tarvitse erikseen kirjoittaa yksiköitä tai erottimia. Lomakekenttien koko vastaa siihen
syötettävän informaation määrää, annetaan käyttäjille lisäksi mahdollisuus muokata
kentän kokoa tarvittaessa. Käytetään laitteiden natiiveja ja tuettuja syöttömenetelmiä,
jolloin valmistajat pystyvät itse vaikuttamaan mikä millekin laitteelle on parhain
mahdollinen syöttötapa. Korjataan kentissä käyttäjien tekemiä virheitä, esimerkiksi
pienet kirjaimet muutetaan ohjelmassa automaattisesti isoksi. Käyttäjien syöttämät
tiedot varmistetaan heti kun tieto on syötetty kenttään, eikä vasta kun lomaketta ollaan
lähettämässä. Turvallisuuden vuoksi käyttäjän syöttämää tietoa ei käytetä suoraan
esimerkiksi tietokantakyselyihin, varmistetaan ensin etteivät ne sisällä haitallisia
merkkijonoja. Ei luoda valmiiksi tyhjiä kenttiä lomakkeeseen näkyviin vaan tuodaan
lomakekentät tiedon kanssa samaan aikaan. Lomakkeessa valittuna oleva rivi/rivit
näytetään tummemmalla valintavärillä, jolla maalataan koko rivi joka valittiin.
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(a) Esimerkki vahvistusikkuna. (b) Esimerkki virheviesti.
Kuva 11. Ponnahdusikkunat.

4.4. Toiminnallisuudet

Toiminnoissa joissa käyttäjä poistaa syöttämäänsä tietoa tai haluaa poistaa
kohteita, pyydetään käyttäjää aina varmistamaan toiminto, ja varmistusikkunassa
oletustoimintona peruuttaminen, jotta ”enter”-näppäimen toistuva painallus ei
automaattisesti poista kohteita. Esimerkki vahvistusikkunasta löytyy Kuvasta 11a.
Vahvistusikkunoiden ja lomakkeiden oletusvalinnat valitaan sen mukaan, että jos
valinta ei ole haitallinen valitaan se mikä on todennäköisin, mutta esimerkiksi
kohteiden poistamisen vahvistusikkunassa ei laiteta poista valintaa oletukseksi päälle,
koska se tuhoaisi tietoa. Radiopainikkeissa ja muissa kohteissa valitaan oletuksena
olevat kohteet siten, että ne kuvastavat todennäköisintä käyttäjän valintaa.

Salasanassa annetaan syötekentän vieressä ne vaatimukset jotka salasanoja koskee
eli minimi-, maksimimerkkimäärät, mitä erikoismerkkejä ja muita asioita salasanassa
tulee olla. Salasanakentän vieressä annetaan arvio annetun salasanan laadusta
sekä mahdollisuus automaattiseen satunnaisen salasanan luomiseen. Tarvittaessa
käyttäjälle voidaan myös antaa vinkkeja joilla pystyy luomaan paremman salasanan.
Mahdollistetaan salasanan näyttäminen nappia painamalla käyttäjälle, oletuksena
salasana piilotetaan palloilla tai tähti (*) merkeillä.

4.5. Virhetilanteet

Virhetilanteet pyritään estämään jo ennen niiden syntymistä, esimerkiksi tarkistamalla
käyttäjän syöttämät tiedot ennen lomakkeen lähetystä tai käyttäjän vahingossa
painaessa ”enter”-näppäintä ja jos ikkunassa on oletustoiminnoksi laitettu esimerkiksi
poisto tiedoston poistuessa. Virheviesteissä tulee välttää monimutkaisten koodien
ja tietokonekielen käyttämistä. Kerrotaan käyttäjälle kolme asiaa: 1. Virheviesti,
käyttäjän kielellä 2. Mikä on aiheuttanut virheen ja 3. Miten virheen voi korjata.
Virheviestien sävy pidetään neutraalina, ei pelotella käyttäjiä tai syyllistetä heitä.
Virheilmoituksen tulee olla päällimmäisenä ja keskeyttää käyttäjän toiminta, koska
viestissä kerrotaan korjausta vaativasta virheestä. Oletustoiminto virheviestissä pitää
aina olla peruminen, näin vältytään käyttäjän enter-painalluksen vahingolliselta
toiminnon suorittamiselta. Virheviestin jälkeen ohjelman tulee palata takaisin ennen
virhettä olleeseen tilaan. Missään nimessä virheen sattuessa ei poisteta esimerkiksi
lomakkeelta käyttäjän jo syöttämää tietoa. Näytetään selkeästi virheen aiheuttanut
kohta ja annetaan käyttäjän korjata se. Esimerkki virheviesti löytyy Kuvasta 11b.
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4.6. Suositukset

Alle on listattuna käyttöliittymäsuosituksessa olevat huomiot ja jokaisessa kohteessa
on sulkeisiin laitettu se alue johon siinä viitataan työn taustassa olevissa listoissa.
Esimerkkinä (N.1) tarkoittaa Nielsenin ensimmäistä heuristiikkaa osiossa 2.1.1.

1. Kirjasintyypit (F.1, F.3, S.6)

• Tyyppi: Arial/Helvetica/Sans Serif

• Koko: >= 12

• Väri: Otsikot turkoosia/kirkas siniturkoosia, leipäteksti musta,
korostukseen fuksia

2. Värit (F.1, F.3, F.11, N.3, N.4, S.6)

• Muistetaan värien käytössä kontrasti ja että värit ovat erottuvaisia myös
näkörajoitteisille

• Kontrasti ja kirjasintyyppi voidaan tarkistaa erillisella tarkistimella, jotta
varmistutaan käytettävyydestä

• Voidaan antaa käyttäjille myös vaihtoehdoksi muokata käyttöliittymän
”teemaa” haluamakseen

• Käytetään harkiten, liiallinen korostusvärien käyttäminen saattaa hukkua
massaan

• Ei käytetä pelkästään väriä vaan lisätään aina värin viereen tekstiä
kertomaan mitä tapahtuu

• Vihreä = OK, Keltainen = Välttävä ja Punainen pelkästään hälytyksille
tai muille välittömästi huomiota vaativille asioille. Huomioidaan myös
puna-viher-värisokeus ja lisätään aina värin mukaan teksti selittämään
tapahtumaa.

• TVO Väreinä: Turkoosi, Tummansininen, Fuksia ja kirkas siniturkoosi [54]

3. Navigointi (F.1, F.4, F.5, F.9, F.12, F.16, N.1, N.2, N.8, S.8)

• Painikkeet painettavissa koko alueeltaan

• Painikkeiden ulkoasu normaalisti valkoinen pohjaväri ja reunat punaisella,
turkoosilla tai violetilla. Kun hiiri on painikkeen päällä, muutetaan
painikkeen valkoinen tausta vastaamaan reunan väriä ja vaihdetaan tekstin
väri valkoiseksi.

• Muutetaan hiiren kuvaketta ja painikkeen ulkoasua kun hiiri siirtyy
painikkeen päälle, jotta käyttäjälle on selvää että tämä on painike

• Kuvataan selkeästi painikkeen toiminta tekstillä esimerkiksi ”Tallenna”

• Koko ja tila siten, ettei tule riskiä vahingossa painaa väärää painiketta

• Linkkipolku jatkuvasti näkyvissä käyttäjille, jotta he tietävät missä kohtaa
ovat ohjelmassa
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• Tehdään ohjelmalle perustila, josta kaikki alkaa, ja tähän tilaan käyttäjät
voidaan myös tarvittaessa palauttaa jos he eivät tiedä mitä tehdä.
Prototyypissä alkutilana toimii etusivu.

4. Lomakkeet (F.2, F.13, N.6, N.7, S.7, S.11)

• Maksimoidaan kenttien automaattinen täyttö

• Otsikot taulukoissa kenttien päälle ja muissa kentän vasemmalla puolelle

• Vihjetekstit kentän viereen, muttei kentän sisälle

• Yksiköt/päivämäärä erottimet kenttien ulkopuolelle

• Pakolliset kentät merkitään (*)-merkillä ja kentän taustaväri voidaan
muuttaa esimerkiksi keltaiseksi kuvastamaan pakollista kenttää, ei
kuitenkaan käytetä pelkästään väriä.

• Salasanoihin kriteerit näkyviin millainen salasanan tulee olla ja
mahdollisesti myös arvio annetun salasanan laadusta

• Radiopainikkeita maksimissaan neljälle eri vaihtoehdolle todennäköisin
valinta oletuksena valittuna

• Käytetään aina käyttäjän jo antamaa tietoa lomakekentissä jos sellaista on
saatavissa, jotta vältytään saman tiedon moneen kertaan syöttämiseltä

5. Virhetilanteet (F.7, F.15, N.5, N.8, N.9, S.3, S.9, S.10)

• Kerrotaan mitä tapahtui, miksi ja miten tilanteen voi korjata

• Mahdollistetaan käyttäjille toimintojen peruuttaminen

6. Ilmoitukset (F.14, F.15, N.5, N.9, N.10, S.9)

• Vain välttämättömät ilmoitukset keskeyttävät käyttäjän toiminnan,
normaaleja ilmoituksia voidaan pitää taustalla ja antaa käyttäjälle vain
tieto, että uusi ilmoitus on tullut esimerkiksi vilkuttamalla tehtäväpalkissa
olevaa kuvaketta

• Ilmoitusikkunassa valitaan oletusvalinta siten että jos toiminnolla on
mahdollisuus hävittää dataa se ei ole oletuksena päällä, muutoin valitaan
todennäköisin valinta oletukseksi
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5. TOTEUTUS

Ensiksi luodaan avoimen lähdekoodin ohjelmistolla Pencil [34] käyttöliittymästä
prototyyppi. Tämän prototyypin pohjalta on tarkoitus luoda oikeilla tuotteilla
myös arvioitavaksi tuleva käyttöliittymän malli. Arvioitavaksi tulevan mallin
kuvakaappaukset löytyvät Liitteestä 1, jotka pohjautuvat tässä osiossa esitettyyn
Pencil-prototyyppiin. Sovelluksille luodaan yhtenäinen päävalikko, josta yhdestä
paikkaa on mahdollisuus käynnistää yrityksen käytössä olevat sovellukset. Näkyvissä
Kuvassa 12. Ohjelmat laitetaan ruudukkojärjestykseen näkyville, josta käyttäjät
voivat painamalla avata haluamansa ohjelman. Ruudukkojärjestyksen hyvänä puolena
voidaan pitää sen helppoa siirrettävyyttä myös kosketusnäytöille. Päävalikko toimii
samalla myös hätäuloskäyntinä ohjelmistoissa, johon käyttäjät voidaan palauttaa
tarvittaessa. Kirjautuminen toteutetaan automaattisella kirjautumisella, tällöin on
mahdollista näyttää käyttäjälle vain ne sovellukset joihin hänellä on pääsy. Samalla
mahdollistetaan myös satunnaistettu käyttöliittymä kun jokaisella käyttäjällä voi olla
eri kohteita näkyvissä. Edellisessä käyttöliittymäsuosituksessa hyvänä asiana ollut
suosikit-osio sisällytetään myös uusiin järjestelmiin, jossa mahdollistetaan käyttäjille
tietyistä osioista suosikin tekeminen jolloin sinne pääsee pikanäppäimellä. Suosikit-
osiota hyödynnetään myös päävalikossa, jossa käyttäjät voivat valita haluamansa
ohjelmat näkyviin ja muut ohjelmat jäävät ”Muut”-valinnan taakse.

Uudessa prototyypissä sovellukset käynnistetään jokainen omalta painikkeelta,
samanlaisesti miten kännyköissä käynnistetään sovelluksia. Oikeassa yläkulmassa on
”Muokkaa näkymää”-painike, josta käyttäjät voivat muuttaa haluamansa ohjelmat
näkyviin tai asemoida etusivua erinäköiseksi kuten näkyy Kuvassa 13.

Oletusnäkymässä ohjelmille on varattu kuusi painiketta joista yksi on varattu
”Muut”-valinnalle. ”Muut”-valikon takaa löytyvät ohjelmat jotka eivät mahdu
kuuteen valintaan. ”Muokkaa näkymää”-painikkeesta voidaan muokata valintojen
määrää isommaksi, jos on tarve saada enemmän sovelluksia näkyviin. Kirjautuminen
ohjelmiin tapahtuu automaattisesti kun ollaan kirjautuneena tietokoneelle.
Ohjelmistoja joihin käyttäjällä ei ole käyttöoikeuksia ei näytetä ollenkaan tai käytetään
harmaata painiketta, jota ei voi painaa. Painikkeiden alapuolella on ilmoitukset-osio
johon ohjelmistojen pääkäyttäjät voivat ilmoittaa tärkeiksi kokemistaan asioista.
Avattaessa sovellusta sovelluksen sisäiset valinnat aukeavat samanlaiseen näkymään
ja nyt painikkeet ovat korvautuneet sovellukseen liittyvillä valinnoilla. Säilyttämällä
valikot samassa paikkaa ja muuttamalla vain painikkeiden tekstiä yhteneväisyys
toteutuu järjestelmässä. Valinnat poistuvat vain kun siirrytään ohjelmien sisäisiin
toimintoihin, jossa muotoilu muuttuu vastaamaan kyseisen toiminnon suorittamista.
Ylhäällä olevaan linkkipolku-valikkoon tulee näkyviin mihin sovellukseen ollaan
siirrytty. Esimerkkinä tästä on TKALU-sovellus, joka näkyy Kuvassa 14. Ennen
syventymistä käyttöliittymäprototyyppiin Kuvasta 15 nähdään millaisia kohteita työssä
mainitut: valikot, painikkeet sekä lomakkeet tarkoittava oikeasti käyttöliittymässä.
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Kuva 12. Uusi tietojärjestelmien aloitussivu.

Kuva 13. Uusi tietojärjestelmien aloitussivu kun käyttäjä on muokannut näkymää.
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Kuva 14. TKALU-sovelluksen aloitusikkuna.

Kuva 15. Esimerkki käyttöliittymän eri elementeistä.

5.1. TKALU

TKALU-sovelluksesta on prototyyppiin valittu lainaus- ja palautusikkunat näkyvissä
Kuvissa 16 ja 17, jotka ovat kaksi ohjelmiston pääasiallista toimintoa. Uuteen tyyliin
on pyritty yksinkertaistamaan prosessia sekä yhdistämään ennen eri näytöillä olevia
toimintoja yhteen ja samaan paikkaan työnteon helpottamiseksi.

Yhteen ikkunaan on yhdistetty ennakkokeräys ja lainaaminen. Valittaessa
ennakkokeräys kysyy ohjelma lainauksen suorituksen jälkeen nimeä
ennakkokeräykselle, jotta työkalut voidaan tuoda myöhemmin lainausikkunassa
listalle. Taulukkoa johon lainattavat tuotteet listataan generoidaan myös
automaattisesti siten, että kenttiä tulee lisää kun tuotteita lisätään listalle. Kenttien
koot myös määritetään sisällön ja näytön koon mukaisesti. Varastotieto josta työkalua
haetaan täytetään lomakkeelle sen mukaan missä varastossa kirjautunut käyttäjä



48

Kuva 16. TKALU-lainaus.

Kuva 17. TKALU-palautus.

pääasiassa on töissä, valintaa voidaan tarvittaessa muuttaa pudotusvalikosta ja
oletusasetus on mahdollista asettaa järjestelmän asetuksista. Tuotteiden lisääminen
on mahdollista joko käyttäen työkaluhakua tai vaihtoehtoisesti lukemalla viivakoodi
työkalusta. Lainaava käyttäjä tunnistetaan henkilökorttia näyttämällä automaattisesti
tai käyttäjän nimen voi tarvittaessa syöttää käsin. ”Tuo työkalut”-painikkeen kautta
voidaan ennakkokerätyt tuotteet tuoda automaattisesti listalle ja lainata. Toiminto-
painikkeet on siirretty listauksen pohjalta listauksen päälle, jotta niiden käyttämiseksi
ei tarvitse selata näyttöä alaspäin. Lomakkeisiin täytetään automaattisesti lainausaika
nykyisen aikatiedon mukaan ja lainaajan tiedoista otetaan tarvittaessa lainaavan
organisaation tiedot. Prosessi on pyritty tekemään niin että käyttäjien tarvitsisi
manuaalisesti syöttää mahdollisimman vähän tietoa.

Palautusikkunassa prosessi on samanlainen: palauttaja lukee ensin oman
kulkukorttinsa lukijaan ja sen jälkeen voidaan aloittaa palautettavien työkalujen
syöttäminen. Palautuksen yhteydessä työkalu voidaan merkitä myös painikkeella
korjattavaksi, jos on havaittu työkalun olevan vikaantunut siten, että korjaus on tarpeen.
Luettaessa palauttajan henkilökortti avautuu taulukkoon henkilöllä lainassa olevat
työkalut ja tästä listasta voidaan painamalla valita työkaluja palautettavaksi.
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Kuva 18. TAITO:n aloitusikkuna.

5.2. TAITO

TAITO-sovelluksessa aloitusikkuna, näkyvissä Kuvassa 18, on muutettu saatavilla
olevista koulutuksista valintoihin mikä toiminto ohjelmalla halutaan suorittaa.
Koulutuksien etsiminen tapahtuu nyt ”Koulutukset”-painikkeesta ja entinen
roolinvalinta sekä kirjautuminen on poistettu kokonaisuudessaan. TAITO:n etusivulla
koulutuspalvelut voivat käyttää ilmoitusosiota tiedottamaan esimerkiksi tulevista
koulutuksista tai käyttäjää muistuttaa koulutuksista joihin on ilmoittautunut.
Ilmoituksissa voidaan kertoa myös mahdollisista huoltokatkoista sovelluksessa.
Valintapainikkeista osa on harmaana sen merkkinä ettei kirjautuneella käyttäjällä ole
oikeuksia käyttää kyseistä toimintoa.

Koulutuksien listauksessa vanha staattinen taulukko on korvattu automaattisella
taulukolla, jonka kentät muokkautuvat sisältöön. Taulukon päällä olevasta
hakukentästä voi hakea tulevia koulutuksia. Koulutuksiin voidaan ilmoittautua
valitsemalla koulutuksen rivillä valinta ”Ilmottaudu”. Taulukko on nähtävissä
Kuvassa 19. Tuplaklikkaamalla koulutusta saadaan auki koulutuksen lisätiedot, josta
löytyy esimerkiksi koulutuksen tarkempi kuvaus sekä mahdolliset lomakkeet ynnä
muut tiedot. Lisätietoikkuna on näkyvissä Kuvassa 20.

Henkilökohtaiset koulutusvaatimukset olivat ennen yksilökohtaisessa
koulutussuunnitelmassa. Uudessa mallissa sama toiminto on eriytetty omaksi
toiminnokseen ”Koulutussuunnitelma”-välilehdelle. Käyttäjä pääsee tarkastelemaan
mitkä koulutukset hänen tulee käydä ja milloin. Koulutussuunnitelman voi myös
tulostaa tai tallentaa koneelle pdf-muotoisena ”Lataa koulutussuunnitelma”-
painikkeesta. Koulutussuunnitelma on nähtävissä Kuvassa 21.

Samalla sivulla on vanhasta järjestelmästä säilytetty mahdollisuus katsoa milloin
järjestetään seuraava koulutus ja tarvittaessa ilmoittautua tuleviin koulutuksiin, josta
aukeaa ponnahdusikkuna kuten Kuvassa 22.
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Kuva 19. TAITO:n koulutuksiin ilmottautuminen.

Kuva 20. TAITO:n koulutuksen lisätiedot.

Kuva 21. TAITO:n koulutukset.

Kuva 22. TAITO:n tulevat koulutukset.



51

5.3. Sätnet ja Puhtis

Sätnet- ja Puhtis-sovellukset ovat prototyypissä yhdistetty saman näkymän alle, koska
ne ovat ulkoasultaan lähes identtiset. Ilmoituksille on varattu ruudun vasemmasta
reunasta oma-alue. Ilmoitukset joita ei ole vielä luettu ovat kehystettynä vaalean
sinisellä reunalla. Taulukossa näytettävien kohteiden lukumäärästä käytettävä vanha
termi ”Sivukoko” on prototyyppiin korvattu termillä ”Näytettävien kohteiden
lukumäärä” selkeyden parantamiseksi. Etusivun näkymä löytyy Kuvasta 23.

Uuden tapahtuman kirjaus- ja muokkausikkunoita on muutettu siten, että
kategoria valinnat toimivat valintaruudun sijasta erillisinä painikkeina, joita voidaan
valita tarpeen mukaisesti. Painikkeet valittiin valintaruutujen sijasta, koska mikäli
tulevaisuudessa ohjelmistoa on tarkoitus käyttää kosketusnäytöiltä ovat isommat
painikkeet helppokäyttöisempiä. Painikkeet ovat näkyvissä Kuvassa 24a. Tapahtuman
muokkausikkunassa painikkeiden määrää on vähennetty ja kommenttien lisääminen
on mahdollista suoraan ikkunassa kirjoittamalla tekstikenttään ja painamalla ”Lisää
kommentti”. Kuvat ovat näkyvissä pikkukuvana ikkunassa ja käyttäjät voivat
tarvittaessa painamalla avata kuvan isommaksi. Tapahtuman muokkausikkuna on
näkyvissä Kuvassa 24b.

”Lisää liite”- ja ”muokkaa”-painikkeet yhdistävät vanhassa mallissa olleet eri
toiminnot kahteen valintaan. Pienempi kohteiden määrä helpottaa oikean painikkeen
löytämistä ja käyttöliittymässä jää enemmän tilaa itse informaatiolle. Tapahtuman
tehnyt käyttäjä on ainut jolla on oikeus muokata tai lisätä liitteitä tapahtumaan.
Käyttäjiltä jolla ei ole oikeutta tehdä muutoksia voidaan poistaa painikkeet
kokonaan käyttöliittymästä tai näyttää niitä harmaina, jolloin on oikeus ainoastaan
lisätä kommentteja tapahtumaan. ”Näytä versiohistoria”-linkistä voidaan tarkastella
tapahtumaan tehtyjä muutoksia, kuten on mahdollista nykyisessäkin toteutuksessa.
Uuteen ilmoitusikkunaan Kuvassa 25 tehtiin muutos siten, että voimassaoloajan voi
nyt ilmoittaa pudotusvalikosta suoraan kestona esimerkiksi yksi viikko, kun vanhassa
mallissa käyttäjän tarvitsi antaa ilmoituksen voimassaolon alkamis- ja päättymisaika.

Nykyisessä versiossa ei ole lainkaan esimerkiksi pääkäyttäjien aluetta, jossa
voidaan muokata käyttäjien tietoa ja perustaa uusia alueita. Kyseinen alue on jätetty
peruskäyttäjien näkymistä pois kokonaan.
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Kuva 23. Sätnet/Puhtis etusivu.

(a) Sätnet/puhtis luo uusi tapahtuma.

(b) Sätnet/Puhtis muokkaa tapahtumaa.

Kuva 24. Sätnet/Puhtis luo ja muokkaa tapahtumaa ikkunat.

Kuva 25. Sätnet/Puhtis luo uusi ilmoitus.
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5.4. Tulosten yhteenveto

Käyttöliittymäsuosituksessa kuvattiin ensin käyttäjäkuvauksella keskimääräinen
käyttäjä yrityksen sovelluksille jonka pohjalta suositusta lähdettiin luomaan.
Suositusosiossa kerrottiin mitkä ovat ne konkreettiset tavat miten käyttöliittymää
tulee rakentaa ja miten esimerkiksi värejä tulisi käyttää käyttöliittymässä.
Itse käyttöliittymäprototyyppi luotiin viimeisessä vaiheessa, jossa ensiksi
käytettiin avoimen lähdekoodin ohjelmistoa Pencil [34]. Ohjelmalla luotiin
paperimallia monipuolisempi ehdotus uudeksi käyttöliittymäksi. Uudessa
käyttöliittymäsuosituksessa keskityttiin yksinkertaistamaan työnkulkuja sekä
mahdollistamaan työn valmiiksi saattaminen yhdellä käyttöliittymän näytöllä.
Taulukoissa käytettiin sisällön mukaan muokkautuvaa kokoa, jossa taulukon sisältö
määrittää myös taulukon ulkoasua. Vanhoissa järjestelmissä ollut hakukenttä monilla
valinnoilla yhdistettiin yhteen kenttään ja painikkeeseen, tarvittaessa monipuolisempia
hakuvaihtoehtoja voidaan niille lisätä oma valinta ”Tarkennettu haku”-termillä.
Lopullinen prototyyppi arvioidaan käyttäjätestauksella. Käyttäjiltä saadun palautteen
perusteella seuraavassa osiossa arvioidaan suosituksen onnistumista.
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6. ARVIOINTI

Uuden käyttöliittymäsuosituksen arviointiin käytetään SUS-metodin mukaisia
kysymyksiä käännettynä suomen kielelle. Käyttäjille annetaan mahdollisuus
tutustua uuteen käyttöliittymäprototyyppiin ja suorittaa siellä muutamia erikseen
valittuja tehtäviä. Esimerkiksi tehtävä TKALU:n osalta on käydä lainaamassa
ja palauttamassa työkalu. Tehtävien suorituksen jälkeen käyttäjille annetaan
kyselylomake täytettäväksi, lomakkeeseen liitetään myös vapaasanainen palaute
mikäli käyttäjillä on jotain kommentoitavaa. Kyselyt järjestetään moderoimattomina
internet-kyselyinä käyttäen webropol-alustaa. Käyttäjät saavat täyttää kyselyn
kun se heille parhaiten sopii ja kyselyn tulokset tallentuvat automaattisesti.
Käyttäjäkyselyiden tuloksista lasketaan pisteet kaavan [25] ja kyselyn kysymyksen
1 pisteytyksen mukaan ja tähän perustuen määritetään onko käyttöliittymäsuositus
sekä luotu käyttöliittymäprototyyppi onnistunut vai ei. Lisäksi mahdollisesti
vapaasanaisesta palautteesta esiin nousevia asioita listataan tuloksiin. Käyttäjien
tekemän testin ohjeet ovat nähtävissä Liitteessä 2 ja kyselyn kysymykset ovat Liitteessä
3.

Teknistä toteutusta selvitettiin Angular- ja React.js-verkkorajapintojen ratkaisuilla
työn tausta osuudessa, jossa selvitettiin kummankin ratkaisun kehityspolut ja kuinka
aktiivista tukea tuotteille on saatavissa. Vertailuun otettiin mukaan myös rajapintojen
suosio tällä hetkellä ja miten esimerkiksi versiopäivitykset sekä kehittäminen eroavat
toisistaan. Diplomityön kuluessa on toimittajan kanssa käydyissä keskusteluissa valittu
käyttöliittymäkomponenttikirjaston perustamisvaiheessa React-verkkorajapinta, jolla
tulevaisuudessa tullaan komponentteja toteuttamaan. Reactiin päädyttiin rajapinnan
suuremman käyttäjämäärän, paremman kehittäjien tyytyväisyyden ja kehittämisen
helppouden vuoksi, jonka valintaa myös työn tausta osuudessa olevat havainnot olivat
tukemassa.

Uusi käyttöliittymäprototyyppi on toteutettu React-verkkorajapinnalla, jolla saatiin
työn aikamääreiden puitteissa luotua esimerkki käyttöliittymä, jotta käyttäjille on
tarjottavana testattava käyttöliittymä, jossa on oikeita käyttöliittymäelementtejä
ja tarvittava toiminnallisuus testien suorittamiseen. Työkalujen lainaaminen ja
palauttaminen onnistuu TKALU:ssa, TAITO:ssa voi ilmottautua koulutuksiin ja
selata omia koulutuksiaan ja Sätnet/Puhtis-sovellukseen on mahdollista lisätä
uusia tapahtumia ja ilmoituksia. Prototyypillä ei ole liitäntöjä mihinkään muihin
sovelluksiin ja kaikki tieto mitä ohjelmalla on tulee suoraan sen sisältä, joten
tehtävien suorittamisella ei ole vaikutuksia muihin yrityksen järjestelmiin, eikä
edes itse käyttöliittymäprototyyppiin, sillä kaikki tieto katoaa kun sivusto ladataan
uudelleen. Käyttäjien testattavana olevasta ohjelmasta on kuvakaappaukset Liitteessä
1. Prototyyppiä ajetaan virtuaalisessa tietokoneessa eli niin sanotun Docker-
kontin sisällä. Kontti luo ensin React-ohjelmasta verkkosivun ja tämän jälkeen
verkkosivu laitetaan jakoon käyttäen nginx-verkkopalvelinta jonka avulla prototyyppi
on verkkoselaimella käytettävissä yrityksen sisäverkossa. Käyttäjät voivat käyttää
testin suorittamiseen omia työasemiaan. Henkilöille joilla ei ole pääsyä työasemalle
on varattu tietohallinnon tilasta yksi työasema, jossa testin voi käydä itsenäisesti
suorittamassa sopivana ajankohtana. Käyttäjätestaukseen valittiin henkilöitä perustuen
nykyisten ohjelmistojen pääkäyttäjiin sekä henkilöihin, jotka ovat olleet aktiivisia
antamaan palautetta ja kehitysideoita nykyisistä järjestelmistä. Kokonaismäärä
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kutsuttuja henkilöitä käyttöliittymän testaamiseen oli 15 kappaletta, joista testin
kysymyksiin palautti vastauksen 6 kappaletta.

6.1. Arviointiprosessi ja käyttäjät

Kuva 26. Käyttäjätestien prosessikuvaus.

Arviointiprosessi on kuvattu Kuvassa 26 prosessikaaviona. Ensimmäisessä
vaiheessa kun selvisi, että tulevaisuuden käyttöliittymät tulevat olemaan React-
ohjelmistorajapinnalla tehtyjä alettiin myös prototyyppiä työstämään tämän päälle.
Apuna prototyypin suunnittelussa olivat aikaisemmin tehty Pencil-prototyyppi sekä
työn taustassa havaitut käyttöliittymäsuunnittelun periaatteet. Näillä tiedoilla ja
noin yhden kuukauden aikana prototyyppi saatiin luotua valmiiksi. Prototyyppi
päätettiin käyttäjille helpomman julkaisun saavuttamiseksi luoda Docker-kontiksi,
jolla saatiin yhdellä painikkeella luotua toimiva prototyyppi. Kontti hoitaa prototyypin
rakentamisen ja julkaisun nginx-verkkopalvelimella.

Käyttäjiä tavoiteltiin alkujaan 15 kappaletta, ja käyttäjiä haluttiin saada niin
tietojärjestelmien pääkäyttäjistä kuin myös itse arkipäiväistä työtään tekeviltä
henkilöiltä. Valitettavasti kaikista järjestelmistä ei saatu rekrytoitua itse käyttäjiä,
koska käyttäjätestien suoritusaikaväli oli hyvin pieni, vain yksi viikko ja kaikki
kutsutut eivät vastanneet kutsuun osallistua käyttäjätesteihin. Kaikista ohjelmista
saatiin kuitenkin pääkäyttäjät ja TKALU- sekä TAITO-sovelluksista myös oikeita
käyttäjiä mukaan. TAITO:n osalta testattavat olivat yhtä lukuunottamatta kaikki noin
30-40 vuotiaita naispuolisia henkilöitä kun taas TKALU-sovelluksen osalta käyttäjät
olivat kaikki miehiä. Huomioitavaa toki on ettei testin tarkoituksena ollut vertailla
yksittäisiä ohjelmia, mutta tämä ikäjakauma saattaa olla näkyvissä tuloksissa ja
myöskin erityyppisten käyttäjien toivomuksissa käyttöliittymältä. Kaikki henkilöt
jotka osallistuivat testiin olivat TVO:n vakituisia työntekijöitä.

Alustuspalaverien tarkoituksena oli kertoa testattaville mikä on testin tarkoitus
ja yleisesti kertoa itse tietojärjestelmien modernisointiprojektista. Alustuksien
yhteydessä myös testattaville oli mahdollisuus kysyä tarkentavia kysymyksiä jos jokin
kohta ei ollut selvää. Tietohallinnon järjestelmävastaaville pidettiin yksi yhtenäinen
alustuspalaveri ja muille järjestettiin yksilökohtainen opastus Microsoft Teams-
ohjelmiston välityksellä, koska korona-aikana monet työskentelevät etänä ja täten
alustus voitiin suorittaa oli henkilö paikalla tai etänä. Alustuspalaverin jälkeen
testattaville lähetettiin ohjelomake muistutukseksi mitä testiltä haetaan ja myös
osoitteet prototyyppiin ja kyselylomakkeeseen. Lomakkeeseen päätettiin sisällyttää
myös kymmenen Nielsenin käytettävyys heuristiikkaa käyttäjille tukimateriaaliksi,
jotta käyttäjien on helpompi ymmärtää millaisia asioita käyttöliittymältä halutaan
tutkia. Ohjelomake on nähtävissä Liitteessä 2.

Ohjeistuksien jälkeen testattavat saivat omalla ajallaan käydä suorittamassa testit
prototyypissä. Testin pystyi tekemään millä tahansa yrityksen sisäverkossa ilman
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etäyhteyttä olevalla koneella ja mikäli tälläistä ei olisi henkilöllä ollut oli tietohallinnon
tilasta varattuna yksi työasema, jolla testin voi suorittaa. Testauksen jälkeen siirryttiin
vastaamaan webropol-kyselyyn, joka on nähtävissä Liitteessä 3. Kaikkien vastattua
kyselyyn suljettiin se ja ajettiin ohjelmasta ulos perusraportti jonka pohjalta arvioinnin
tulokset osuudessa analysoidaan tuloksia.

Arviointiprosessin edetessä huomattiin, että käyttäjätestien aikataulutus ja järjestely
vie aikaa enemmän mitä alunperin oli suunniteltu, joten vastaisuuden varalle olisi hyvä
varata enemmän aikaa itse testiin henkilöiden etsimiselle ja testien suorittamiseen.
Testien alustuksissa nousi esille asioita joita olisi mahdollisesti ollut hyvä sisällyttää
prototyyppiin mukaan. Esimerkiksi isosta joukosta kohteiden valitseminen, johon
on työssä kuvattu parhaaksi tavaksi ottaa käyttöön pudotusvalikko, jossa on päällä
hakukenttä. Lisäksi monivaiheinen avustettu lomakkeen täyttö, jossa käyttäjää
ohjataan vaihe vaiheelta eteenpäin. Näitä toiminnallisuuksia ei kuitenkaan huomattu
toteuttaa prototyypin luomisen yhteydessä, eikä niitä enää käyttäjätestien alettua
ollut aikaa toteuttaa. Painikkeiden neliöisyys olisi myös käyttäjien mielestä haluttu
korvata enemmän pyöristetyillä painikkeilla. Yhdeltä käyttäjältä saadun palautteen
perusteella vanhalla Internet Explorer-selaimella ei pystynyt käyttämään prototyyppiä
ollenkaan, mutta tämä johtuu todennäköisesti selaimen JavaScript käyttöestoista,
käyttäjää ohjeistettiin tekemään testi modernimmalla selaimella, jolla käyttö onnistui.
Selaimen yhteensopivuus on tärkeä ottaa huomioon tulevaisuudessa, jos ohjelmistot
siirretään käyttämään moderneja internet-teknologioita, tuleeko mahdollisesti tarvetta
päivittää työasemilla olevia selaimia tai miten ongelma ratkaistaan.

6.2. Arvioinnin tulokset

Verkkokyselyssä on yhtenä osiona monivalintainen SUS-metodin mukainen kysely
ja lisäksi kyselyyn on lisätty muutamia tekstikenttiä johon käyttäjät voivat kirjoittaa
ajatuksiaan sovelluksesta ja näistä kentistä nousevia asioita tuodaan työhön esille.
Liitteessä 3 on esitetty kysymyslomake jonka käyttäjät täyttävät webropol-palvelussa.
SUS-metodin mukainen käyttötestin tulos laskettiin kaavalla [25]:

Pisteet = 2,5(20 +
∑

(K1, K3, K5, K7, K9)−
∑

(K2, K4, K6, K8, K10))

ja prototyypin tuloksilla, jotka ovat nähtävissä Kuvassa 27a ja 27b kaava tulee muotoon

Pisteet = 2,5(20 +
∑

(4,3; 4,0; 3,3; 4,5; 3,5)−
∑

(2,2; 1,5; 1,8; 2,0; 1,2))

kaavasta saadaan tulokseksi 77,25 pistettä, joka tarkoittaa että
käyttöliittymäprototyyppi on onnistunut sillä keskimääräinen SUS-pistemäärä
on 68 ja 77,25 ylittää tämän. Huomioon on toki otettava ettei tällä kyselyllä
ollut tarkoitus mitata kuinka hyvä itse prorotyyppi on vaan kuinka onnistunut
käyttöliittymäsuositus on. Lisäksi vanhoista järjestelmistä ei ole tehty SUS-metodin
mukaista vertailukelpoista arviointia, joten tuloksesta ei suoraan voida väittää että
uusi prototyyppi olisi parempi mitä vanhat järjestelmät. Prototyypin käytettävyys on
kuitenkin tämän tuloksen perusteella hyvällä tasolla. Nostona SUS-metodin tuloksista
voitaisiin nostaa negatiivisin ja positiivisin vastaus. Eniten eri mieltä oltiin väittämän
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’Minun pitäisi oppia paljon asioita ennen kuin voin käyttää tätä ohjelmaa’ ja eniten
samaa mieltä oltiin väittämän ’Luulen että käyttäisin ohjelmaa usein’. Nämä havainnot
tukevat päätelmää, että prototyyppi on onnistunut.

Toisessa monivalintakysymyksessa kysyttiin enemmän käyttäjien mielipiteitä
ohjelman ulkoasusta. Tässä kyselyssä parhaaseen tulokseen ylsi väittämä ’Navigointi
oli selkeää (tiesin missä olen, mistä tulin ja mihin olen menossa)’ joka sai keskiarvon
4,3 asteikolla 1-5. Huonoiten menestyi väittämä ’Käyttäisin mieluummin nykyisiä
ohjelmia’ joka sai tuloksen 1,8. Käyttäjät pitivät prototyypin loogisesta kohteiden
asettelusta ja tekstien sekä navigoinnin selkeydestä. ’Ohjelman värimaailman
miellyttävyys’ sai hieman muita kohtia alemman arvosanan. Näitä havaintoja tukevat
myös vapaasanaisen ’Positiiviset havainnot’ kentän kommentit, jotka ovat näkyvissä
Kuvassa 30.

Vapaasanaisesta palautteesta Kuvat 30 ja 31 havaittiin seuraavia asioita. TKALU-
sovelluksessa olleet keltaiset kentät aiheuttivat käyttäjissä hämmennystä, koska
ei ymmärretty mitä keltaisella kentällä yritetään symbolisoida. Keltaisen kentän
tarkoituksena oli symbolisoida (*)-merkin lisäksi pakollista lomakekenttää. Osittain
epäselvyyteen vaikutti varmasti myös se, että esimerkiksi pakollisia valintapainikkeita
ei ollut laitettu keltaisella taustalla, jolloin käyttöliittymä ei ole yhtenäinen. Keltaisen
värin todettiin myös olevan liian ”räväkkä”, joten rauhallisempi väri olisi toivottavaa.
Parempi ratkaisu voisi olla siis että korvataan väri pelkällä merkillä. Kuva kyseisestä
keltaisesta kentästä löytyy Kuvasta 29a.

TAITO:ssa valittaessa koulutusta ponnahdusikkunan paikkaa olisi toivottu että se
olisi nykyisen ylhäällä olevan sijainnin mukaan mieluummin koulutuksien alapuolella,
jotta samalla voitaisiin selata myös koulutuksia eikä ikkuna peittäisi niin paljoa
käyttöliittymää. Ponnahdusikkunan sijainti on näkyvissä Kuvassa 29b. Sijainteihin
liittyvä huomio oli myös prototyypin ikkunoiden kiinnittäminen näyttöalueen
reunoille, tästä tuli käyttäjille tunne että näyttöalueen ulkopuolella olisi vielä jotain
lisää vaikka näin ei ollut. Havainnollistava kuva ikkunoiden reunoilla olemisesta on
Kuvassa 29c. Näyttöalueen liian pitkälle leviämisen voisi estää kiinnittämällä ikkunat
jollain toisella tapaa toisiinsa, vaikka ongelma esiintyykin ainoastaan erittäin isoilla
ja leveillä näytöillä. Posivan-logon puuttuminen oli huomioitu palautteessa, että sen
pitäisi näkyä TVO-logon vierellä. Logon puuttuminen oli hyvä huomautus miten
konsernissa tulee ottaa muutkin yhtiöt huomioon kuin vain pääyhtiö.
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(a) Graafinen esitys tuloksista.

(b) Tuloksien jakauma taulukkona.

Kuva 27. Monivalintakyselyn 1. tuloksia.
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(a) Graafinen esitys tuloksista.

(b) Tuloksien jakauma taulukkona.

Kuva 28. Monivalintakysymyksen 2. tuloksia.



60

(a) Kuva hämmennystä aiheuttaneesta väristä.
(b) Kuva huonosta ponnahdusikkunan
sijainnista.

(c) Näyttöalue havainto.

Kuva 29. Havaintoja testeista.
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Kuva 30. Vapaasanainen palaute positiiviset ja negatiiviset havainnot.
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Kuva 31. Vapaat kommentit.
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7. POHDINTA

Työssä suoritettiin kirjallisuuskatsaus taustaksi, jossa tutustuttiin aikaisempaan
materiaaliin käyttöliittymätutkimuksen ja käyttökokemuksen tutkimuksista.
Materiaalista saatiin pohja käyttöliittymäsuosituksen tekemiselle ja se antoi
myös hyvän pohjan vanhojen järjestelmien vertailulle. Kirjallisuuskatsauksen ja
käyttöliittymäprototyypin testauksen perusteella käyttöliittymäsuositusta muokattiin
lopulliseen muotoon ja työn tuloksena työn tilaajana ollut yhtiö saa siitä tulevaisuuden
tietojärjestelmien modernisointiprojekteille pohjan, jonka avulla voidaan esimerkiksi
toimittajien toimittamia komponentteja arvioida sekä hyväksyttää.

Työn aikataulutus oli sovittu sopivaksi, jolloin tekemistä oli jokaiselle työpäivälle
muttei kuitenkaan niin että olisi ollut jatkuva paine päästä aikataulumääreisiin.
Työnantajan päästä oma lähiesihenkilö oli myös työn teknisenä ohjaajana jolloin
tarvittaessa ohjausta oli saatavissa niin työnantajan suunnalta kuin myös yliopiston
suunnalta. Kirjallisuuskatsauksen tekeminen oli antoisaa kun oppi samalla itse
enemmän mikä on nykyinen tilanne käyttöliittymien ja käyttökokemuksen saralla,
lisäksi teorian ymmärtäminen ennen itse suosituksen luomista helpotti toteutusvaihetta
erittäin paljon kun oli jo tiedossa miten käyttöliittymäsuositusta kannattaa
lähteä rakentamaan. Käyttöliittymäsuosituksen testausvaiheeseen olisi voinut varata
enemmän aikaa jolloin se olisi mahdollistanut suuremman käyttäjämäärän ottamisen
testiin mukaan, mutta nykyisellä käyttäjämäärällä saatiin silti testattua käyttäjiä
jokaisesta ensi vuonna alkavasta pilottiprojektiin osallistuvasta ohjelmasta. Käyttäjien
saaminen osallistumaan testiin oli pidempi prosessi mitä alunperin odotin. Prototyypin
luominen oli hyvä harjoitus miten oikeassa tilanteessa käytttöliittymiä voidaan lähteä
prototypoimaan ja luomisen aikana sain hyvää harjoitusta JavaScript-ohjelmoinnista,
Reactin-käytöstä ja HTML-koodista.

Tulevaisuudessa suosituksen tekemistä voi laajentaa koskemaan myös esimerkiksi
taulutietokone ja yleisesti kosketuksella käytettäviä laitteita. Kosketuskäyttö eroaa niin
paljon hiiren ja näppäimistön hyödyntämisestä, olisi tähän hyvä myös tulevaisuudessa
panostaa, jos ohjelmistoja aletaan käyttämään pienemmillä laitteilla. Arviointiosuutta
olisi myös mahdollista laajentaa koskemaan suurempaa osaa käyttäjistä ja lisäksi
arviointi voitaisiin toteuttaa tarkemmilla käyttäjätesteillä, jossa testaaja ja testinvalvoja
ovat samassa tilassa ja pääsevät kommunikoimaan suoraan. Suositusta itsessään
voidaan myös tarkentaa soveltumaan jokaiseen yksittäiseen sovellukseen kun tässä
työssä tehtiin yleispätevä suositus jonka on tarkoitus toimia ohjenuorana kaikille
ohjelmistoille yhtenäisesti. Arvioinnissa huomattiin myös että SUS-metodin valinta
käyttöliittymän arviointiin oli haasteellinen sillä metodi on tarkoitettu yksittäisen
ohjelmiston käyttöliittymien vertailemiseen. Prototyyppiin oli laitettu kolme eri
ohjelmistoa TKALU, SätNet/Puhtis ja TAITO jolloin metodin kysymykset esimerkiksi
’Käyttäisin ohjelmaa usein’ saattoivat olla hämääviä käyttäjille.

Käyttäjätestien tulokset olivat yllättävänkin positiivisia ottaen huomioon, ettei
prototyypillä ollut täyttä toiminnallisuutta, jonka seurauksena käyttäjät voivat helposti
turhautua prototyypin vaillinaisuuteen. Positiivista palautetta tuli juuri navigoinnin
ja kirjasintyypin sekä tekstin selkeydestä ja loogisuudesta. Negatiivisena asiana
huomioitiin pakollisen kentän keltainen väri, jonka tarkoitusta ei ymmärretty tai
keltainen väri koettiin liian ”räväkäksi”. Käyttäjät nostivat kommentteina esiin
hyvin niitä asioita joita on nostettu myös itse suosituksessa tärkeiksi kohteiksi



64

kuten, painikkeiden painettavuus koko alueeltaan, kirjasintyypin selkeys ja värien
kontrasti, jotta kohteet ovat selvästi nähtävissä. Huonoina ominaisuuksina havaittiin
prototyypissä esimerkiksi oleva kohteiden kiinnittäminen näytön aivan reunoihin
jolloin voi tulla kokemus, että reunan ulkopuolella olisi vielä enemmän kohteita
odottamassa. Yllättävänä havaintona oli että vaikka otsikkoon ja tekstiin kohteille
jotka ovat painettavissa oli laitettu värin vaihtuminen toiminnoksi, kun hiirellä
mennään kentän päälle, oli tämä havaittu käyttäjissä hämääväksi. Tämä toki rikkoo
käyttöliittymän yhteneväisyyttä.
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8. YHTEENVETO

Käyttöliittymäsuosituksen luomisesta ja käyttämisestä saatavat hyödyt yritykselle
voivat pitkässä juoksussa olla erittäin suuret kun monia eri sovelluksia muokattaessa
voidaan samaan suositukseen palata ja helpottaa täten suunnittelijoiden työtä.
Suositusta voidaan myös käyttää ohjeena kun arvioidaan mahdollisia toimittajien
toimittamia komponentteja. Käyttöliittymäsuosituksessa haluttiin saavuttaa
sovelluksille yhtenäinen ilme ja huomioida myös yrityksen vaatimukset koskien
virhesyöttöjen minimointia ja yleistä käyttöliittymän tietoturvaa. Tarpeelliseksi
nähtiin myös, että käytettävät käyttöliittymäteknologiat ovat yleisesti käytössä olevia
avoimen lähdekoodin ohjelmistoja, joilla on aktiivinen kehityspolku sekä pitkä
tukiaika.

Suosituksen perustaksi tehtiin kirjallisuuskatsaus työn taustaksi jossa tutustuttiin
yli 50 eri lähteeseen ja tämän jälkeen suoritettiin pilotointiin valituille kolmelle
ohjelmalle heuristinen arviointi eli käyttöliittymätutkimus, jossa etsittiin ongelmia
nykyisistä käyttöliittymistä ja ehdotettiin niihin esimerkkiratkaisuja. Kokeellisen
prototyypin suunnittelu tehtiin ensimmäisessä vaiheessa Pencil-ohjelmalla joka
mahdollisti myös prototyypin osittaisen käyttämisen. Prototyypin pohjalta päästin
luomaan React-ohjelmistokirjastolla käyttäjätestejä varten esimerkkiohjelma, jossa
oli otettu toiminnallisuuksia TKALU-, TAITO- ja Sätnet/Puhtis-sovelluksista.
Testiohjelma muokattiin toimimaan Docker-kontin sisällä, jolla se saatiin julkaistua
käyttäjille nginx-verkkopalvelimella yrityksen sisäverkkoon. Webropol-kyselyä
käytettiin palautteen keräämiseen prototyypistä ja palautteen perusteella pystyttiin
muokkaamaan käyttöliittymäsuositusta entistä paremmaksi sekä saamaan palautetta
itse käyttöliittymäsuosituksen onnistumisesta. Käyttäjätutkimukseen oli kutsuttuna 15
henkilöä, joista kuusi palautti vastauksen kysymyksiin. Kaikkien kuuden henkilön
kanssa käytiin aluksi palaveri Microsoft Teams:sin välityksellä, jossa kerrottiin
kyselyn tarkoitukset ja vastailtiin käyttäjien kysymyksiin.

Käyttäjätutkimuksessa vaikkakin vastaajien määrä oli vain kuusi kappaletta
saatiin vastauksista silti hyviä kommentteja suositukseen ja hyvänä asiana
voidaan pitää myös käyttäjien huolellista vastaamista kyselyyn. Tulokset tukivat
käyttöliittymäsuosituksessa nostettuja asioita ja antoivat lisävahvistuksen sille, että
suosituksessa nostetut asiat ovat tärkeitä myöskin ohjelmistojen käyttäjille.

Diplomityön tekeminen oli iso projektikokonaisuus, jonka sain tehdä itsenäisesti
valiten omat polkuni, jolloin työstä tuli oman tyyliseni ja itse asettamani tavoitteet
täyttävä. Kokonaisuutena arvioiden diplomityön jälkeen on helpompi ymmärtää niin
tieteellistä kuin myös yritysmaailman sisältöä asioihin ja työn aikana sai myös
käsityksen oikeasta yritysmaailmaan sijoittuvasta projektityöskentelystä, josta on
varmasti hyötyä tulevaisuudessa. Kokonaisuutena koin koko työn onnistuneeksi ja
hyväksi suoritukseksi.
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