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ristiinlinkityksellä. Sekä uusilla navigaatiovaihtoehdoilla että
nykyisellä järjestelmällä tehdyt testit osoittivat että käyttäjillä on
hankaluuksia löytää järjestelmästä tietoa seurakunnan
toiminnasta, mikäli toiminta ja tapahtumat on yhdistetty yhteen
sivuston osaan. Testien perusteella tapahtumat ja toiminnan
esittely tulisi jakaa navigaatiossa omiksi osioikseen.

Toteutus
Toteutettu käytettävyystesti koostui kolmesta osasta.
Ensimmäiseksi käyttäjät toteuttivat testissä korttilajittelutehtävän, jossa käyttäjä ryhmitteli nykyisen järjestelmän
esimerkkisisältöjä loogisiksi kokonaisuuksia. Toiseksi käyttäjät
testasivat ja arvioivat uusia käyttöliittymä-layouteja ja näissä
esitettyjä vaihtoehtoisia navigaatiorakenteita sekä termistöä.
Kolmanneksi käyttäjät testasivat nykyistä järjestelmää
(oulunseurakunnat.fi), tämän tapahtumahakua sekä
seurakuntien toimintaa esitteleviä osioita kahdeksan tehtävän
avulla.

Lisäksi nykyisen järjestelmän tapahtumat-osioon keskittynyt
testaus osoitti että käyttäjät etsivät lisätietoa toiminnasta myös
tapahtumahaun avulla. Tähän he käyttivät haun rajaukseen
tarkoitettuja kategorioita, joita käytetään järjestelmässä myös
toiminnan esittelyn ryhmittelyssä. Tätä nykyisen järjestelmän
testauksessa ja korttilajittelussa huomattua käyttäjien tarvetta
voidaan palvella edelleen tapahtumia ja toimintaa esittelevien
sivuston osien ristiinlinkityksellä.
Tapahtumahaun testaus osoitti, että käyttäjät haluavat rajata
tapahtumanäkymän tuloksia sekä tapahtumien teemojen ja
kohderyhmien että aikamääreiden perusteella. Kaikkien hakuun
ja tulosnäkymän rajaukseen liittyvien parametrien toivottiin
löytyvän kootusti samasta osiosta. Käyttäjät kokivat jo
suunnitellun laajan haun vastaavan hyvin näihin tarpeisiin.

Tulokset
Korttilajittelu-tehtävä osoitti käyttäjien yhdistävän toimintaa ja
yksittäisiä tapahtumia kuvaavat sisällöt vahvasti toisiinsa.
Järjestelmässä tämä voidaan ottaa huomioon sisältöjen
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1. Johdanto
Kirkkohallituksen Lukkari-järjestelmän käytettävyystesti
suoritettiin Adagen tiloissa marraskuussa 2016. Testillä etsittiin
vastausta erityisesti kahteen kysymykseen: Mikä on paras ratkaisu
ryhmien esittelysivujen löytymisen parantamiseksi? Miten
käyttäjät haluavat hakea, listata ja selailla tapahtumia
järjestelmässä?

Testissä käyttäjiä pyydettiin suorittamaan korttilajittelu-tehtävä,
arvioimaan uusia käyttöliittymä-layouteja, näiden navigaatiota ja
käytettyjä termejä sekä tekemään nykyisessä järjestelmässä 8
testitehtävää, joiden sisältö oli suunniteltu yhdessä asiakkaan
kanssa. Käyttäjät muun muassa:
• Ryhmittelivät nykyisessä järjestelmässä olevia sisältöjä ja
nimesivät muodostamansa ryhmät
• Testasivat ja vertailivat uusia navigaatiovaihtoehtoja lyhyillä
tehtävillä
• Etsivät mm. tapahtumia ja ryhmien esittelytietoa
käytettävyystehtävien avulla oulunseurakunnat.fi sivustolla

Testi toteutettiin uusilla käyttöliittymä-layouteilla sekä nykyisellä
järjestelmällä (oulunseurakunnat.fi).
• Testiin osallistui yhteensä 5 iältään 31–48-vuotiasta käyttäjää,
joista 3 oli miehiä ja 2 naisia.
• Käyttäjät oli valittu testiin asiakkaan etukäteen lähettämien
kriteerien mukaisesti.
• Käyttäjät olivat tietokoneen käyttötaidoiltaan erilaisia, osa
kuvaili itseään edistyneeksi, osa normaaleiksi käyttäjiksi.
• Vain muutama käyttäjä oli käynyt seurakuntansa
verkkosivuilla
• Usein käyttäjät etsivät seurakunnan toimintaan liittyvää tietoa
lehdestä tai he kuulivat siitä muilta ihmisiltä.

Testien jälkeen tulokset koottiin yhteen, analysoitiin ja kirjattiin
tähän raporttiin.
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1. Johdanto
Tulosten esittäminen
Havaitut parannuskohteet, mielipiteet ja perustelut on esitetty kohtaan liittyvän kuvan vieressä.
Havainnot on luokiteltu symbolien avulla. Mitä useampi jakoavain, sitä tärkeämpi havainto.
Luokitus kuvataan tarkemmin liitteessä.
Hyvät asiat ja parannukset on merkitty peukalosymbolilla.
Esitetyt parannusehdotukset eivät ole ainoita mahdollisia tapoja parantaa tuotteen käytettävyyttä.

v
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1.1 Nykyisiä hyviä ratkaisuja
Vanhassa järjestelmässä on monia hyviä ratkaisuja, mutta niitä ei
tutkimuksessa erikseen kerätty. Haluamme kuitenkin mainita
muutamia erityisen onnistuneita ratkaisuja, joiden säilyttämiseen
on syytä pyrkiä.
• Nykyisessä järjestelmässä ryhmät ja kerhot on jaoteltu
ikäryhmien ja toiminnan muotojen mukaan. Nykyisen
jaottelun avulla käyttäjät löysivät helposti tarvitsemansa
tiedon. Jaottelu myös vastaa käyttäjien korttilajittelussa
tekemiä ryhmiä.
• Tapahtumahakua varten on käytetty eri-ikäisille tarkoitettua
toimintaa tai eri aktiviteetteja kuvaavia symboleja
helpottamaan hakutulosten suodattamista. Symboleita on
syytä käyttää jatkossakin.
• Tapahtumahaun hakuominaisuutta kehuttiin toimivaksi.

v
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2. Havainnot: Korttilajittelu

2. Yleistä - korttilajittelu
Korttien ryhmittely

Ryhmien nimeäminen

Korttilajittelussa käyttäjät ryhmittelivät yhteensä 41 korttia, jotka
vastasivat oulunseurakunnat.fi-sivuston toimintaa ja tapahtumia
kuvaavia sisältöjä. (Kortit liitteenä) Käyttäjiä pyydettiin
järjestämään kortit ryhmiin, jotka tuntuivat käyttäjistä
mielekkäiltä ja loogisilta. Lopulta käyttäjiä pyydettiin nimeämään
muodostamansa ryhmät. Tehtävä auttoi ymmärtämään miten
käyttäjät järjestävät ja kategorisoivat tietoa sekä millaisia suhteita
tietojen välillä on.

Käyttäjät nimesivät ryhmät toiminnan kohderyhmän sekä
toiminnan luonteen perusteella. Usein niminä käytettiin suoraan
kohderyhmää kuvaavaa nimeä, esim. Nuoret, Lapsiperheet.
Toiminnan luonteen perusteella ryhmitellyille sisällöille annettiin
nimiä kuten Työ kirkon parissa, Kuntoutus ja lähetystyö,
Kristillinen sanoma.

Lajiteltavia kortteja olivat esim: Isostoiminta, Kansainvälinen työ
seurakunnassa, Lähetysilta 31.10.
Käyttäjät ryhmittelivät toimintaa ja tapahtumia kuvaavia sisältöjä
ensisijaisesti toiminnan kohderyhmien mukaan. Tällöin sisältöjä
yhdistävä ja ryhmää määrittelevä tekijä oli kohderyhmän ikä tai
elämäntilanne. Lisäksi osa sisällöistä ryhmiteltiin toiminnan
luonteen perusteella. Useimmiten elämäntilanteen mukaan
toimintaa ryhmiteltiin lapsille ja lapsiperheille sekä nuorille.
Toiminnan luonteen perusteella muodostetut ryhmät pitivät
usein sisällään hengellistä sekä lähetys- ja avustustoimintaa.

v
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2.1 Korttilajittelu – ryhmittelylogiikka
Käyttäjä 1

Käyttäjä 2

Käyttäjä 3

Tulevia
tapahtumia

Meidän
perhe

Nuoret

Lapset & alle
kouluikäiset

Itsenäistyvä
ihminen

Lapsiperheet

Nuoret &
aikuiset

Aikuiset
(kaikille)

Lähetystyö

Kerhot

YLÄOTSIKKO
Seurakunnan
toimintaa

Minun matka

”Henkiset
asiat”

”Työ kirkon
parissa”

”Muu
toiminta”

Tukitoiminta

Jumalanpalvelus

Kuntoutus ja
kansainvälinen työ

”Uskonnon
harjoittaminen” Usko

Käyttäjä 4

Haku

Ryhmät

Luennot ja
pyhäkoulut

Käyttäjä 5

Lähetystyö

Yhteiskunnallinen /
perhetyö

Musiikkitoiminta

Kategorisointi tapahtumiin ja
toimintaan
1/5 käyttäjästä yhdisti ryhmiksi toimintaa kuvaavia
sisältöjä joko toiminnan luonteen tai kohderyhmän
perusteella ja erotti yksittäiset tapahtumat omaksi
ryhmäkseen.
4/5 käyttäjästä yhdisti ryhmiksi sisältöjä, jotka kuvaavat
sekä toimintaa (esim. ryhmiä, avustustyötä) että
yksittäisiä tapahtumia. Ryhmittelyn perusteena oli
tällöin sekä toiminnan kohderyhmä että toiminnan
luonne. Yksittäiset tapahtumat oli tällöin liitetty aina
sopivan toiminnallisen ryhmän yhteyteen.
(Kuvat korttilajitteluista kortteineen liitteenä)

Kulttuuri ja
tapahtumat

Vähäosaisten
auttaminen

Kristillinen
sanoma
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2.2 Korttilajittelu – ryhmien nimeäminen
Käyttäjä 1

Tulevia
tapahtumia

Lapset & alle
kouluikäiset

Nuoret &
aikuiset

Aikuiset
(kaikille)

YLÄOTSIKKO
Seurakunnan
toimintaa

Käyttäjä 2

Meidän
perhe

Itsenäistyvä
ihminen

Kerhot

Lähetystyö

Minun matka

Käyttäjä 3

Nuoret

Lapsiperheet

”Henkiset
asiat”

”Työ kirkon
parissa”

”Muu
toiminta”

”Uskonnon
harjoittaminen” Usko

Käyttäjä 4

Haku

Ryhmät

Luennot ja
pyhäkoulut

Käyttäjä 5

Lähetystyö

Yhteiskunnallinen /
perhetyö

Tukitoiminta

Musiikkitoiminta

Jumalanpalvelus

Kuntoutus ja
kansainvälinen työ

Kulttuuri ja
tapahtumat

Vähäosaisten
auttaminen

Ryhmien nimeäminen
Useassa tapauksessa käyttäjät nimesivät
luokittelemansa ryhmät toiminnan kohderyhmän
perusteella. Näiden ryhmien alle luokiteltiin sisältöjä
jotka kuvasivat toimintaa, joka on oli suunnattu
tietyssä elämäntilanteessa oleville ihmisille. Ryhmät
sisälsivät usein erilaisia seurakunnan ryhmiä ja kerhoja.
Osa ryhmistä nimettiin kuitenkin toiminnan luonteen
perusteella. Useassa tapauksessa tämä piti sisällään
uskonharjoittamista, lähetys- ja avustustyötä kuvaavia
sisältöjä.
Tehtävän perusteella voidaan todeta, että käyttäjät
jaottelevat sisältöjä kokonaisuuksiksi seurakuntien
toiminnan luonteen ja toiminnan kohderyhmien
(elämänvaiheen) perusteella. Lisäksi käyttäjät
luokittelevat yksittäisiä tapahtumia luomiensa
kokonaisuuksien alle.

Toteutetaan järjestelmään selkeä
ristiinlinkitys toiminnan esittelyn ja siihen
liittyvien tapahtumien välille

Kristillinen
sanoma
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3. Havainnot: Uudet layoutit

3. Yleistä – uudet layoutit
Navigaatiorakenne

Tapahtumahaun sekä Kerhot ja ryhmät-osion
yhteinen alasivu

Käyttäjät toteuttivat kolmella erilaisella navigaatiovaihtoehdolla
tehtäviä, joissa heidän tuli löytää tietoa liittyen seurakunnan
tapahtumiin ja toimintaan. Tehtävät paljastivat, että käyttäjien oli
vaikea löytää tietoa seurakunnan tapahtumista ja toiminnasta
mikäli tämä tieto on yhdistetty yhteen osioon sivustolla.

Käyttäjät toteuttivat kahdella layout-vaihtoehdolla tehtäviä, joissa
heidän tuli etsiä tietoa seurakunnan tapahtumista ja toiminnasta
”Tapahtumat – kerhot ja ryhmät”-osiosta. Testin lopuksi he
vertasivat vielä laajaa hakunäkymää, näitä layoutteja ja nykyisen
järjestelmän ”Tapahtumat – kerhot ja ryhmät”-osiota. Tehtävät
paljastivat, että käyttäjien on hankalaa löytää tietoa seurakunnan
toiminnasta, mikäli ohjaus toiminnan esittelyyn on lisätty
tapahtumalistauksen yhteyteen. Lisäksi käyttäjien on vaikeaa
hakea tietoa tapahtumista, mikäli haun rajaustoimintoja on
aseteltu näkymän eri osiin erilaisin muotoiluin.

Vaihtoehtoisia navigaatioita vertaamalla käyttäjät preferoivat:
• Navigaatiota, jossa tapahtumat ja toiminta on erotettu erillisiin
osiin
• Navigaatiota, jossa toiminta on erotettu ”Tule mukaan – kerhot
ja ryhmät”- ja ”Osallistu – toimi, vaikuta”-osioihin

Vaihtoehtoisia layouteja vertaamalla käyttäjät preferoivat:

Harkitaan uudeksi navigaatioksi vaihtoehtoa, jossa
toiminta ja tapahtumat on eroteltu osioiksi ”Tule
mukaan – kerhot ja ryhmät”, ”Tapahtumat - kalenteri”
ja ”Osallistu – toimi, vaikuta”

• Tapahtumasivua, jossa listaus tapahtumista on heti näkyvillä ja
jossa haku sekä kaikki siihen liittyvät rajaukset ovat
yhdenmukaisia
• Ohjausta, toiminnan esittelyyn, joka perustuu hakurajauksen
kaltaisiin kategorioihin

v

Harkitaan laajaa hakua ”Tapahtumat”-alasivuksi ja
ohjausta toimintaan hakurajauksen kaltaisin
kategorioin.
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3.1 Navigaatio – Tapahtuma- ja toiminta-sisällöt
Menu-elementit
Etsittäessä tietoa tapahtumista käyttäjä olisi valinnut:

Vaihtoehto 1: Tapahtumat & kerhot | Osallistu

• V1: Tapahtumat 3 krt (empien), Haku 1 krt, ”Millaista
tapahtumaa etsit?”-menu 1 krt
• V2: Tapahtumahaku 5 krt
• V3: Tapahtumat 5 krt

Etsittäessä tietoa toiminnasta käyttäjä olisi valinnut:

Vaihtoehto 2: Osallistu & kerhot | Tapahtumat

• V1: Tapahtumat 3 krt (toinen empien), Perhejuhlat 1
krt, Osallistu 1 krt
• V2: Perhejuhlat 1 krt, Osallistu 2 krt, Haku 2 krt
• V3: Tule mukaan 4 krt, Haku 1 krt

Käyttäjien mielestä mieluisin navigaatiovaihtoehto:

Vaihtoehto 3: Kerhot | Tapahtumat | Osallistu

v

• V1: 0/5
• V2: 0/5
• V3: 5/5
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3.1 Navigaatio – Tapahtuma- ja toiminta-sisällöt
Elementtien nimeäminen
Käyttäjien mielestä navigaatiovaihtoehto 3 oli selkeä ja
kaikkein mieluisin (5/5 käyttäjästä). Vaihtoehdossa 3
navigaatioelementtien nimiä pidettiin kuvaavina ja
puhuttelutyyliä miellyttävänä sekä informatiivisena.

Vaihtoehto 1: Tapahtumat & kerhot | Osallistu

Vaihtoehto 2: Osallistu & kerhot | Tapahtumat

Vaihtoehto 3: Kerhot | Tapahtumat | Osallistu

v

Toiminnan jakaminen elementteihin ”Tule mukaan –
kerhot ja ryhmät”- sekä ”Osallistu – toimi, vaikuta” jakoi
toiminnan käyttäjille luonteviksi kokonaisuuksiksi.
Varsinkin alaotsikoita pidettiin kuvaavina ja ne
auttoivat ymmärtämään mitä osio pitäisi sisällään.
”Tapahtumat – kalenteri” elementin nimeä pidettiin
helposti ymmärrettävänä. Käyttäjät pitivät vaihtoehto
2:n ”Tapahtumahaku” elementtiä hyvänä, tosin yksi
käyttäjä uskoi löytävänsä sieltä vain haku-toiminnon, ei
kalenterinäkymää.

Harkitaan navigaation muuttamista
vaihtoehto 3 mukaiseksi. Erotetaan
navigaatiossa toiminnan ja tapahtumien
esittely omiksi osioikseen.
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3.2 Tapahtumahaku – kerhot ja ryhmät
”Tapahtumat – kerhot ja ryhmät”—
vaihtoehto 1
Etsittäessä tietoa tapahtumista käyttäjä olisi valinnut:
•
•
•
•

Tapahtumahaun vasemmasta navigaatiosta
Alareunan ”Tässä kuussa”-linkin (vaikea huomata)
Käyttäisi ”Hae sivustolta” –hakua
Etsi sopivaa symbolia rajausta varten

Etsittäessä tietoa toiminnasta käyttäjä olisi valinnut:
• Vas. navigaatiosta ”Kerhot ja ryhmät”
• ”Millaista tapahtumaa etsit”-pudotusvalikon
• Ylänavigaatiosta ”Tapahtumat – kerhot ja ryhmät”

v
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3.2 Tapahtumahaku – kerhot ja ryhmät
”Tapahtumat – kerhot ja ryhmät”—
vaihtoehto 1
Käyttäjillä oli hankaluuksia löytää vas. navigaation linkit
”kerhot ja ryhmät” ja ”Tapahtumahaku”. Yksikään
käyttäjä ei käyttänyt oikealla olevaa banneria ”Kerhot
ja ryhmät >”.
Käyttäjät etsivät tapahtumahakuun liittyviä rajauksia jo
tältä sivulta. Rajausten asettelu useaan eri kohtaan ja
erilaisiin elementteihin vaikeutti näiden löytämistä.
Käyttäjien kommentteja:
• ”Vasemmalla oleva navigaatio helpottaa haun ja
ryhmien löytämistä”
• ”Hakuun liittyviä filttereitä ei tulisi olla monessa
paikassa. Niitä on tällöin vaikea havaita”
• ”Aikaan perustuvia filttereitä ei tahdo huomata”

v
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3.2 Tapahtumahaku – kerhot ja ryhmät
”Tapahtumat – kerhot ja ryhmät”—
vaihtoehto 2
Etsittäessä tietoa tapahtumista käyttäjä olisi valinnut:
•
•
•
•

Aikarajauksen kalenterilistaukseen
Selannut kalenterilistaa
Ikärajauksen laajaan hakuun,
Symbolin filtteröintiä varten.

Etsittäessä tietoa toiminnasta käyttäjä olisi valinnut:
• Haku-toiminnon (hakusana kuoro)
• Ylänavigaation ”Tapahtumat – kerhot ja ryhmät”
• ”Kerhot ja ryhmät >”-bannerin

v
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3.2 Tapahtumahaku – kerhot ja ryhmät
”Tapahtumat – kerhot ja ryhmät”—
vaihtoehto 2
Vain kaksi käyttäjää havaitsi ”Kerhot ja ryhmät >”bannerin. Molemmat sen jälkeen kun olivat ensin
nähneet ”Kerhot ja ryhmät”-linkin vas. navigaatiosta.
Kalenterilistausta pidettiin hyvänä ja se houkutteli
selaamaan.
Haun yhteyteen toivottiin mahdollisuutta rajata hakua
myös ryhmien/toiminnan luonteen perusteella.
Käyttäjien kommentteja:
• ”Koska kalenteri on heti näkyvissä voi bongata jotain
uutta”
• ”Kerhot ja ryhmät listaus voisi olla esillä haussa ja
banneriohjaus paremmin esillä”
• ”Tässä hakuvaihtoehdot ovat selkeämmät”
• ”Kuvat tekevät sivusta sekavan”

v
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3.3 Laaja tapahtumahaku
Laaja tapahtumahaku
Lähes kaikki käyttäjät pitivät laajaa hakusivua
parempana nykyisen järjestelmän tapahtumasivuun
verrattuna.
Käyttäjät pitivät siitä, että kalenterilistaus oli heti
näkyvillä ja mahdollisuudesta rajata tapahtumia
kategorioittain. Jopa nykyistä tarkempia kategorioita
toivottiin.
Vasemmalla olevaa hakumoduulia pidettiin selkeänä.
Nykyisessä tapahtumahaussa käyttäjät pitivät esillä
olevista symboleista ja tekstistä ”valitse sopiva”.

Harkitaan Tapahtumat-alasivuksi pelkkää
laajaa hakua, mikäli ”Tule mukaan – kerhot ja
ryhmät” nostetaan etusivun navigaatioon.
Lisätään sivulle ohjaus osioon ”Tule mukaan
– kerhot ja ryhmät”. Esim. Linkki ”Tutustu
kerhoihin, ryhmiin ja muuhun toimintaan”.

v
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4. Havainnot: Nykyinen järjestelmä

4. Yleistä – nykyinen järjestelmä
Navigaatiorakenne

Tapahtumahaun sekä Kerhot ja ryhmät-osion
yhteinen alasivu

Lukkarijärjestelmän nykyistä navigaatiorakennetta testattiin
kahdeksalla tehtävällä, joilla selvitettiin:

Osa testin tehtävistä edellytti käyttäjiltä myös tapahtumahaun
käyttöä. Tällä selvitettiin käyttäjien tottumuksia ja tarpeita liittyen
tapahtumahakuun.

• Eri sisältöjen löydettävyyttä
• Tapahtumahaun toimivuutta & käyttäjien hakutarpeita

Nykyinen navigaatiossa käytetty ”Tapahtumat – kerhot ja ryhmät”elementti ohjasi käyttäjiä etsimään tietoa sekä toiminnasta että
tapahtumista. Käyttäjät löysivät haun vaivatta, mutta
tapahtumahaun testaus osoitti erityisesti hakutulosten
tarkemman rajauksen olevan käyttäjille hankalaa, sillä he eivät
aluksi havainneet erilaisia rajaustoimintoja.

Yleisesti käyttäjät pitivät navigaatiota selkeänä ja löysivät usein
etsimänsä tiedon sivuston eri osioista.
Tehtävät, joissa käyttäjien piti etsiä tietoa seurakunnan
tarjoamasta toiminnasta osoittautuivat käyttäjille hankaliksi.
Käyttäjät pyrkivät löytämään yleistä tietoa toiminnasta
”Tapahtumat – kerhot ja ryhmät”-osiosta käyttämällä haun
rajaamiseen tarkoitettuja kategorioita. Tämän vuoksi he päätyivät
toiminnan sijaan selaamaan tulevia tapahtumia. Vaikka ohjaus
toiminnan esittelyyn oli merkitty kategoria-rajauksen yhteyteen,
käyttäjät eivät havainneet tätä.

Yhdistetään kaikki hakuun liittyvät toiminnot samaan
osioon yhtenäisellä muotoilulla

Erotetaan toiminnan ja tapahtumien esittely
navigaatioon omiksi osioikseen
Erotetaan tapahtumahakuun liittyvät toiminnot ja
ohjaus toimintaa esittelevään osioon selkeästi
toisistaan
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4.1 Navigaatio - etusivu
Navigaatio sivustolla
Käyttäjät lähtivät etsimään tietoa sekä tapahtumista
että toiminnasta ”Tapahtumat – kerhot ja ryhmät”osiosta. Useimmat käyttäjät eivät kuitenkaan löytäneet
ohjausta toiminnan esittelyyn, vaan jäivät selaamaan
tapahtumalistausta.
Tehtävissä, joissa käyttäjää pyydettiin etsimään tietoa,
esimerkiksi vapaaehtoistoiminnasta, käyttäjät
navigoivat sujuvasti ”Osallistu – toimi, vaikuta”-osioon.
Käyttäjät pitivät mielekkäänä enemmän aktiivisuutta
vaativan toiminnan esittelyn erottamista omaksi
osiokseen.
Muuta sisältöä etsittäessä käyttäjät löysivät oikean
osion navigaatiosta kohtuullisen helposti. Esim.
”Verkkokirkko”-osion mediasisällöt.

Erotetaan tapahtumia ja toimintaa esittelevät
osiot erillisiksi elementeikseen navigaatiossa
(ks. vaihtoehto 3)
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4.2 Tapahtumat – navigaatio ryhmät-osioon
Navigaatio ”Ryhmät” esittelysivuille
Käyttäjät käyttivät ”Valitse sopiva”-rajausta löytääkseen
esittelytietoja seurakunnan toiminnasta. Tämä ei
kuitenkaan ohjannut heitä ”Ryhmät ja kerhot”-osioon
vaan muutti tapahtumalistausta, jota käyttäjät jäivät
selaamaan.
Käyttäjät eivät tahtoneet löytää ”Löydä sopiva ryhmä”linkkiä ”Valitse sopiva”-elementistä.

Erotetaan toimintaan ohjaava linkki
hakuparametreista.
Nimetään ohjaus ”Löydä sopiva ryhmä>>”
uudelleen. Esim. Linkki ”Tutustu kerhoihin,
ryhmiin ja muuhun toimintaan”
Lisätään ristiinlinkityksiä yksittäisiltä
tapahtuma-sivuilta tapahtumaa vastaavaan
toiminnan esittelyyn. Esim.
tapahtumasymbolin lisäksi linkki, ”Tutustu
nuorille ja aikuisille tarjottaviin harrastuksiin
ja kerhoihin”
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4.3 Ryhmät-osio
Navigaatio ”Ryhmät”esittelysivuilla
Kerhot ja ryhmät –esittelysivulla kävijät löysivät
kohtuullisen vaivattomasti tarvitsemansa tiedon.
Tällä hetkellä murupolku osoittaisi ”Ryhmät”-osion
löytyvän etusivulta. Näin ei ole.

Toiminnan ja relevanttien tapahtumien
löytämisen helpottamiseksi lisätään
ristiinlinkityksiä toiminnan esittelystä
tapahtumiin vastaavalla rajauksella. Esim.
linkki ”Selaa ja hae tulevia musiikkitapahtumia”
Hyödynnetään tapahtumahaussa käytettyjä
symboleja kuvaamaan erilaista
toimintakategoria navigaatiossa.
Korjataan murupolku vastaamaan
navigaatiorakennetta
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4.4 Tapahtumahaku
Tapahtumahaun käyttö
Käyttäjien oli hankala huomata eri rajaustoimintoja.
Hakuun liittyvien rajausten toivottiin löytyvän yhdestä
paikasta. Aikaan perustuvaa hakua tehdessä
oletusasetuksena toivottiin olevan kyseinen päivä.
Edistyneemmät käyttäjät käyttivät myös mielellään
hakutoimintoa.
Nykyisen järjestelmän tapahtumalistausta pidettiin
toimivana. Listauksen selaamisen helpottamiseksi
ehdotettiin mahdollisuutta listata kaikki hakutulokset
yhdelle sivulle, välilehdille jaottelun sijaan.

Asetetaan haun rajaukseen tarkoitetut
toiminnot kootusti yhteen osioon. Lisätään
päivämäärähakuun oletukseksi ”tänään”

Harkitaan mahdollisuutta listata kaikki
tapahtumahakutulokset yhdelle sivulle.
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4.5 Muut sisällöt – Osallistu – toimi, vaikuta
Osallistu – toimi, vaikuta
”Osallistu”–osiossa käyttäjät löysivät etsimänsä tiedon
ketterästi. Käyttäjät kuvailivat osion nimeä
havainnolliseksi. Otsikko ”Osallistu – toimi, vaikuta”
kuvaa käyttäjien mielestä hyvin toimintaa, jota osiossa
esitellään. Osa käyttäjistä etsi tietoa ryhmien
toiminnasta myös tästä osiosta, johon ”Löydä sopiva
ryhmä”-linkki ohjasi.

v
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4.5 Muut sisällöt – Osallistu – toimi, vaikuta
Osallistu - Vapaaehtoistoiminta,
hyväntekeväisyys
”Vapaaehtoistoiminta, hyväntekeväisyys”-osiossa
käyttäjät toivoivat sisällön, joka esittelee
mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoistoimintaan, ja
linkin ”vapaaehtoistyo.fi” olevan heti näkyvillä. Käyttäjät
eivät myöskään pitäneet vapaaehtoistyo.fi-sivun
upotuksesta sivuun. Tätä sisältöä voi olla myös hankala
löytää, sillä sivun sisältö näyttäisi loppuvan, mikäli sivua
ei rullaa alaspäin.

Muutetaan ”Vapaaehtoistoiminta,
hyväntekeväisyys”-osion rakennetta, niin että
ohjaus vapaaehtoistyö.fi-sivustolle on heti
näkyvissä
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4.6 Muut sisällöt – Verkkokirkko
Verkkokirkko
”Verkkokirkko”–osiossa käyttäjien oli hankalaa löytää
videotallenteita edellisistä jumalanpalveluksista. Usein
käyttäjät päätyivät etsimään tallenteita ”Videot”osiosta. Yksi käyttäjä toivoi tekstissä olevien linkkien
yhdistämistä vasempaan navigaatioon.

Lisätään ”Verkkokirkko”- ja ”virtuaalikirkko”otsikoihin sisältöä kuvaavia termejä

Harkitaan kaikkien videosisältöjen
yhdistämistä samaan osioon, esim.
Virtuaalikirkkoon

Mikäli navigaatiomuutoksen takia
navigaatioelementtejä tulee yhdistää, harkitaan
”Verkkokirkko”- ja ”Tutki uskoa”-osioiden
yhdistämistä.
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4.7 Muut sisällöt – Tutki uskoa
Tutki uskoa
”Tutki uskoa”–osiossa käyttäjät löysivät etsimänsä
tiedon ketterästi.
Osa käyttäjistä jäi pohtimaan, onko nimitys ”Tutki
uskoa” kuvaava nimitys osiolle.

Kiinnitetään mahdollisissa
jatkotutkimuksissa huomiota siihen löytyykö
osiolle kuvaavampaa nimeä.
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5. Käyttäjäkommentteja

5. Käyttäjäkommentit
Käyttäjäkommenttien yhteenvetoa...

”Tää laaja tapahtumahaku on paljon parempi! Tajuu heti.
Tässä vois tosin olla vielä laajempi lista, mistä voisi valita
vaikka sen kuoron.”

”Nykyinen haku on ihan hyvä. Siinä on kaikki, mutta harmi
että haku on pilkottu moneen osaan. Uuden haun tajuaa
tosi nopeasti!”

Nainen 43

Mies 37

”Positiiviinen kieli on miellyttävää! Esim. tule mukaan ja
valitse sopiva.”

”Uusi haku on hyvä, koska se vaikuttaa tutulta. Verrattuna
vanhaan se on myös parempi, koska vanhassa haku vie
turhaan tilaa tapahtumalistaukselta.”

Nainen 31

Mies 48
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6. Yhteenveto

6. Yhteenveto
Tutkimuskysymykset

Tärkeimmät kehitysehdotukset

Mikä on paras ratkaisu ryhmien esittelysivujen löytymisen
parantamiseksi?

• Muutetaan etusivun navigaatio jaottelun ”Tule mukaan –
kerhot ja ryhmät”, ”Tapahtumat - kalenteri” ja ”Osallistu – toimi
ja vaikuta” mukaiseksi.
• Korvataan ”Tapahtumat”-sivun laajalla haulla
• Toteutetaan linkitys ”Ryhmät ja kerhot” -osioon laajasta hausta
• Toteutetaan ristiinlinkitys toiminnan esittelystä toimintaa
vastaavaksi tapahtumahauksi. Tapahtumista tapahtuman
kategoriaa vastaavan toiminnan esittelyksi.
• Yhdistetään ”Tutki uskoa” ja ”Verkkokirkko”-osiot

• Käytettävyystestin perusteella käyttäjät löytävät ryhmien
esittelysivun parhaiten, mikäli ohjaus esittelyosioon lisätään
ylänavigaatioon. Lisäksi löytämistä helpottaa
ristiinlinkittäminen muista osiosta, esim. ”Tapahtumat –
kalenteri” sekä ”Osallistu – toimi, vaikuta”-osioista.
Miten käyttäjät haluavat hakea, listata ja selailla tapahtumia
järjestelmässä?

Jatkotoimenpiteet

• Käytettävyystestin perusteella käyttäjät haluavat
mahdollisimman laajat rajausmahdollisuudet tapahtumien
hakuun. Käyttäjät toivovat hakuominaisuuden ja siihen
liittyvien rajausten löytyvän yhdestä paikasta sekä
tapahtumalistauksen olevan heti esillä ja silmäiltävissä.

• Suositellaan raportoitujen havaintojen ottamista huomioon
sivuston jatkokehityksessä
• Navigaatiossa käytettyjen termien jatkotestaus (Esim. Tutki
uskoa, Verkkokirkko, Virtuaalikirkko)
Adagen asiantuntija esittelee tämän raportin Kirkkohallituksen
tiloissa 30.11.2016.
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7. Liitteet

7.1 Testikäyttäjät
Ikä

Sukupuoli

Asuinpaikka

Lasten iät

Tilaisuudet, joihin
osallistuu

Kuinka usein
osallistuu

2 krt/vuosi

48

Mies

Vantaa

8v

Lapsiperheille
suunnatut
tapahtumat,
jumalanpalvelus
lapsen kanssa

48

Mies

Vantaa

13v, 15v

Jouluna, lapsi
rippikouluun

2 krt/vuosi

1v, 3v

Joulukirkko ja
satunnainen messu.
Aikoo osallistua
kerhoihin lasten
kanssa

1-2 krt/vuosi

-

Joulukirkko,
perhejuhlat ja
näihin liittyvät
kirkon toimitukset

1-2 krt/vuosi

-

Joulukirkko,
pääsiäinen. Käy
välillä messussa
sunnuntaisin.

2-3 krt/vuosi

31

43

37

Nainen

Nainen

Mies

Vantaa

Vantaa

Vantaa
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7.2 Korttilajittelu – Sisältökortit
Perhekerhot ja muut perheryhmät
Alle kouluikäisten lasten musiikkitoiminta
Pyhäkoulut
Koululaisten kerhot ja muut ryhmät
Isostoiminta
Liikunta
Nuortenillat
Opiskelijoille
Kulttuuri
Sururyhmät
Työttömille ja vähävaraisille
Kehitysvammaisille
Mielenterveystyö
Raamattupiirit
Rukousillat
Hiljaisuus ja retriitit
Hartaudet
Raamattuluennot
Bänditoiminta
Gospel-ryhmä
Pohjantähden-poikakuoro
Seurakunnan Helmi-Muskarit
Seurakunnan kirkkokuoro

Rippikoulu
Jumalanpalvelus
Kansainvälinen työ seurakunnassa
Lähetystyö ja kansainvälinen vastuu
Vapaaehtoistoiminta ja hyväntekeväisyys
Löydä sopiva kerho tai ryhmä

v

Maata Näkyvissä festarit 18.11.
Aikuisrippikoulu 9.11.-11.12.
Vapaaehtoisten adventtileiri 2.12-4.12.
Seurakunnan perheleiri leirikeskuksessa 25.11.-27.11.
Virsikuoron kuoroharjoitukset 31.10.
Lähetysilta 31.10.
Kivi- ja tiffanylasikerho 1.11.
Esikko – Ryhmä ensimmäisen lapsen vanhemmille 1.11.
Miestenpiiri 1.11.
Perhekerho 2.11.
Hartaus 2.11.
Työttömien ja eläkeläisten ruokailu 2.11.
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7.3 Korttilajittelu – käyttäjien lajittelemat ryhmät
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7.3 Korttilajittelu – käyttäjien lajittelemat ryhmät

v

39

7.3 Korttilajittelu – käyttäjien lajittelemat ryhmät
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7.3 Korttilajittelu – käyttäjien lajittelemat ryhmät
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7.3 Korttilajittelu – käyttäjien lajittelemat ryhmät
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7.4 Havaintojen luokittelu
Erittäin tärkeä

•
•
•

Korjaamattomana voi estää keskeisen toiminnon käytön.
Vaikutus tuotteen käytettävyyteen/käyttäjäkokemukseen erittäin suuri.
Ehdottomasti korjattava.

Tärkeä

•

Korjaamattomana häiritsee tai hidastaa merkittävästi tehokasta tai miellyttävää käyttöä tai käytön
oppimista.
Vaikutus tuotteen käytettävyyteen/käyttäjäkokemukseen merkittävä.
Syytä korjata.

•
•

Kohtalainen

•
•
•

Vähäinen

•
•
•

Luokittelematon

•

Korjaamattomana häiritsee tai hidastaa kohtalaisesti tehokasta tai miellyttävää käyttöä tai käytön
oppimista.
Vaikutus tuotteen käytettävyyteen/käyttäjäkokemukseen kohtalainen.
Suositellaan korjattavaksi.

Korjaamattomana häiritsee tai hidastaa jonkin verran tehokasta tai miellyttävää käyttöä tai käytön
oppimista, yleensä kuitenkin melko rajatussa tilanteessa.
Vaikutus tuotteen käytettävyyteen/käyttäjäkokemukseen vähäinen.
Kannattaa korjata, jos siitä ei ole suurta vaivaa.

Havaintoa ei voitu tutkimuksen perusteella selkeästi luokitella. Tähän voi olla syynä esimerkiksi
tutkitun prototyypin keskeneräisyys.
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7.5 Käytettävyystesti
Käytettävyystestissä tuotteen kohderyhmää edustavat ihmiset
käyttävät yksi kerrallaan tuotetta ja suorittavat sillä etukäteen
valittuja tyypillisiä tehtäviä.
• Testiin osallistuu yleensä 5–10 käyttäjää, jotka on valittu
edustamaan tuotteen kohderyhmää kattavasti.
• Testi suoritetaan joko Adagen tai asiakkaan tiloissa tai
todellisessa käyttöympäristössä.
• Testi voidaan suorittaa joko toimivalle tuotteelle tai sen
eritasoisille prototyypeille aina paperiprototyypistä alkaen.
• Käyttäjien toimintaa seurataan, ja siitä tunnistetaan tuotteen
käytön ongelmakohdat ja käyttökokemusta heikentävät
piirteet.
• Testien jälkeen tulokset analysoidaan ja analyysin pohjalta
suunnitellaan parannuksia tuotteen käyttöliittymään.
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7.6 Adage
Adage Oy on vuonna 2001 perustettu, käytettävyystutkimukseen
ja käyttöliittymäsuunnitteluun erikoistunut suomalainen yritys.
Adage työllistää 30 käytettävyyden huippuasiantuntijaa. Nykyisin
Adage tekee yli 150 projektia vuodessa.

käyttöliittymän toteutus, sisällöntuotanto, tyyliopas,
koulutukset
• Ympäristöt: verkkosivustot, verkkokaupat, it-järjestelmät, pelit,
intranetit, dokumentinhallintajärjestelmät,
asiantuntijasovellukset, BI-järjestelmät, älypuhelin- ja
tablettisovellukset, terveydenhuollon laitteistot, teollisuuden
käyttöympäristöt, useat tekniset alustat (esim. SharePoint,
EpiServer, Liferay, SAP).

Adagella on laaja kokemus vaativien projektien toteuttamisesta
ja koordinoinnista sekä kotimaassa että ulkomailla. Teemme
yhteistyötä sekä yritysten että julkishallinnon tuottamien
palvelujen ja tuotteiden käytettävyyden ja käyttökokemuksen
parantamiseksi.
Olemme tehneet projekteja seuraavilla menetelmillä ja
seuraavissa ympäristöissä:
• Tutkimus: käytettävyystestit, käytettävyyden asiantuntijaarvioinnit, esteettömyystutkimukset, vertailututkimukset,
ryhmähaastattelut, yksilöhaastattelut, konseptitutkimukset,
käyttäjäkyselyt, paneelitutkimukset, silmänliiketutkimukset,
web-analytiikkatutkimukset, hankintavaiheen
käytettävyyskriteeristöt ja arvioinnin, koulutukset
• Suunnittelu: esiselvitys, palvelustrategia, konseptisuunnittelu,
käyttöliittymäsuunnittelu, visuaalinen suunnittelu,
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