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Käyttäjätesteissä testattiin varhaiskasvatuksen sivuston prototyypin 
käytettävyyttä ja ominaisuuksia, sekä sisältöä. Testaajat (5kpl) olivat vanhempia, 
jotka olivat joko etsineet päivähoitopaikkaa viimeisen kahden vuoden aikana, tai 
ovat etsimässä paikkaa tällä hetkellä. 
 
Testin tehtävät: 
● Etsi laskeutumissivulta lisätietoa siitä miten hakuprosessi toimii
● Käy tutkimassa mitä varhaiskasvatuksen vaihtoehtoja kunnassa on tarjolla, 

mitä perhepäivähoito on, mitä päivähoito maksaa
● Käy etsimässä lapsellesi sopivia vaihtoehtoja hakutoiminnolla

Testaajia pyydettiin arvioimaan sivuston ja sisällön hyödyllisyyttä ensimmäisen 
päivähoitopaikan hakukokemuksen yhteydessä.

Mitä testattiin?



Tästä raportista löydät:

● Yleisiä kommentteja tuloksista ja lainauksia testaajilta
● Top 3 kehityskohteet yhteenvetona
● Analyysit prototyypin eri ominaisuuksien ja alasivujen palautteista

Miten testit / haastattelut analysoitiin: 

● Laadullinen tutkimus - testien nauhoitukset litteroitiin ja datalle tehtiin 
temaattinen vertaileva analyysi

● Data kodifioitiin Mirossa

Miten analyysiä luetaan?



Ingress spotYleisesti sivustosta
Tarpeisiin vastataan, tieto on esitetty selkeästi, 
lisätiedot tuntuvat olevan lähellä.



:-)

Testaajat suhtautuivat prototyyppiin 
todella positiivisesti!



“
“Oli just niitä asioita joita tarvitsen kun lähden etsimään.”

“Poikkeuksellisen selkeä.”

“Hienoa että kaikki on samassa paikassa eikä tarvitse Googlailla.”

“Tykkään itse siitä ettei mennä liian syvälle ja että detaljit ja fine printit 
on varmaan olemassa muualla.”

“Tää oli tosi selkee, hakukone oli kiva. Just tällaista helposti 
sisäistettävissä olevaa vertailukelpoista sisältöä päiväkotien kesken ois 

kiva olla.”



““Jos tällainen sivu olisi Tampereen kaupungilla niin olisin niin 
onnellinen. Nää on tämmöiset nykyaikaiset, selkeet. Mistä ite 

tykkään, vaikka mulla ei tietääkseni ole mitään lukihäiriötä ja 
työksenikin luen paljon, niin että yhdellä sivulla ei ole liikaa 
asiaa. Se on musta hyvä, että on enemmän näitten tällaisten 

linkkien ja alaotsikoiden alla. Mutta myöskään tää linkkipuoli ei 
oo täällä mitenkään liian epäselvä. 

Niinkuin sanoin siitä Tampereesta, että siellä on alaotsikoita 
alaotsikoiden perään. Vähän niin kuin KELAn sivut - ihan 

hirvee viidakko.”



● Prototyyppi sai pääpiirteittäin erittäin positiivista palautetta. Tässä on 
varmasti ollut merkittävänä tekijänä se, että sivusto on ideoitu ja 
yhteiskehitetty aitoon asiakasymmärrykseen pohjautuen, yhdessä 
aihealueen asiantuntijoiden kanssa.

● Kun ratkaisua ja sisältöä luodaan alusta lähtien vastaamaan aitoja 
asiakastarpeita, parantuu osumatarkkuus selkeästi. Jatkuvalla 
käyttäjätestauksella ja asiakasymmärryksen päivittämisellä taataan, että 
sivusto kehittyy jatkossa entistäkin parempaan suuntaan.

● Olemme yhdessä ja osallistavalla lähestymisellä saaneet tästä kasaan tosi 
hyvän startin projektin mallille. Iso kiitos tästä kuuluu kaikille projektiin 
osallistuneille - ydinryhmälle, haastatelluille, työpajojen osallistujille.

Asiakasymmärryksen voima



:-)

Onneksi saatiin myös kritiikkiä ja 
kehitysehdotuksia



Prosessin avaaminen
Tarkennuksia ja elementin erottuvuus + 
mukana kulkeminen

Omat valinnat
Ominaisuus ei heti selitä itseään, vaikka 
olikin pidetty. Kaikki eivät kokeneet 
hyödylliseksi.

Sisältöideat

Kehityskohteet

Perhepäivähoidon ja maksujen 
tarkennuksia ja parannuksia

Selkeästi esiin nousseita asioita - 
näistä lisää seuraavilla kalvoilla!

1.

2.

3.



Ingress spotLaskeutumissivu
“Nopea ja selkeä yleiskuva.”



Laskeutumissivu
Positiivista:

● Selkeä ja ytimekäs - helppo saada yleiskuva
● UKK:t 

“Ei oo liian paljoa asiaa yhdellä sivulla. On nopeasti 
hahmotettavissa että mistä mitäkin voisi lähteä 
etsimään.”

“Saa nopean yleiskuvan että miten tää tapahtuu, 
mitä vaihtoehtoja on... on kaikki mitä tarvitset. On 
näitä blogejakin.“

Kehitettävää:

● Taistelevatko isot linkit ja “Näin haet 
päiväkotipaikkaa” -elementti keskenään 
huomiosta? Tämä aiheutti jonkinlaista 
kevyttä hämmennystä.
○ Linkkien copy myös mietittävä

● Yhtä käyttäjää häiritsi linkkien eri suuntiin 
osoittavat nuolet, toinen piti “hauskana 
nyanssina” → seurataan.

● Hakuprosessin esittelyvideo? Yhden 
käyttäjän toive.



Ingress spotNäin haet päivähoitopaikkaa
Erittäin pidetty, mutta sisällössä on tarkentamisen 
varaa ja elementti voisi erottua selkeämmin?



Käyttäjätesteissä vahvistui edelleen, että 
hakuprosessi on vanhemmille täysin epäselvä 
ennen kuin se tulee ajankohtaiseksi. 

“Silloin kun esikoiselle hain paikkaa niin mulla oli 
koko varhaiskasvatus - mitä eri malleja on tarjolla ja 
miten hakeminen menee - oli ihan hepreaa.”

“Siinä vaiheessa kun sitä [paikkaa] haetaan, olen 
ollut aina vähän paniikissa asian suhteen.”

Positiivista

Testaajat kokivat tämän elementin erittäin 
hyödylliseksi ja prosessia selkeyttäväksi.

“Oli just niitä asioita joita tarvitsen kun lähden 
etsimään.”

“Jos tulisi tällainen sivusto eteen kun seuraavan 
kerran haen päivähoitopaikkaa niin uskon että tästä 
aika hyvin pääsisi eteenpäin. Hyvin 
pähkinänkuoressa on 1 2 3 4 että miten tää etenee.”

Näin haet päivähoitopaikkaa



Helppo palaaminen elementtiin ja sen mukana 
kulkeminen läpi polun?

“Ehkä semmoinen, että onko tähän helppo palata? 
Jos käytän tätä semmoisena indeksinä, jonka 
mukaan mä liikun, niin aukeisiko nää vaikka uudessa 
välilehdessä, tai joku muu selkeä “back-juttu”?”

Kehitettävää

Sisällön tarkentaminen

● Mitä tapahtuu hakemuksen lähettämisen 
jälkeen, kuinka todennäköisesti saan 
haluamani paikan, entä jos en saa, mitä 
tapahtuu kun saan paikan, jne.?

● Sanavalinnat - “näin haet” vs. “hae” vs. 
“etsi” vs. “löydä”... Erotellaan selkeästi 
hakutoiminnon sanavalinnoista

Näin haet päivähoitopaikkaa



“
“Jotenkin se konteksti koko ajan, että missä osassa tätä prosessia 
mä oon. Se on kuitenkin kohtuullisen monimutkainen vaikka se 

tässä onkin silleen 1 2 3 4. Sun pitää joka tapauksessa etsiä 
paljon nippelitietoa ja välillä kiinnittää huomio toiseen 

tietojärjestelmään. Jos se konteksti säilyis jotenkin koko ajan 
mukana tässä niin se ois tosi hyvä. En mä tiedä miten mä 

käyttäjänä tykkäisin että se kulkis mukana… Mutta jotenkin 
selkeesti, että mitä tein äsken, mitä teen seuraavaksi.”



“
Prosessiboksi kertoo tavallaan sen ideaalitilanteen - etsin 

vaihtoehdon, lähetän hakemuksen, katson hakemuksen tilanteen, 
otan paikan vastaan. Mutta että jotenkin... mä nään silmissäni 
infograafin miten kokonaisuus menis loogisesti ja mitä sitten jos 
mun hakemus hylätään tai en saa sitä paikkaa minkä saan? Mitä 

sitten tapahtuu? Varmaan on tilanne aika monelle, näin olen 
ainakin kuullut. Pitäis ymmärtää koko iso kuva.



Ingress spotHakutoiminto
Kaikki testaajat pitivät ominaisuudesta ja 
filttereistä - kartta ja lista ovat yhtä tärkeitä.



Neljä viidestä testaajasta navigoi hyvin nopeasti ja 
omatoimisesti “Löydä päivähoitopaikka” 
-hakutoimintoon, vaikka heitä ei oltu siihen 
ohjeistettu. 

Näistä testaajista kolme kertoi, että aloittaisi 
luultavasti täältä ja neljäskin totesi, että sijainti on 
aina ollut hänelle tärkein kriteeri ja että karttahaku 
lienee tärkein toiminnallisuus suurimmassa osassa 
tapauksista.

Miten pidetään kokonaiskuva prosessista mukana?

“Just lähinnä se että löytää lähellä olevat päiväkodit 
ja voi laskea sen hinnan - ne on ne kaksi 
ykkösjuttua.”

“Muahan nimenomaan kiinnostaa, että mikä se 
sijainti on. Löydä päivähoitopaikka - veikkaan että 
oisin saattanut lähteä ihan jo tosta suoraan.”

Polku alkaa hakutoiminnosta?



Ominaisuuksista:

● Haku sijainnin perusteella
● Filtterit 
● Kaikki paikat yhden toiminnon alla helposti 

löydettävissä
● Päivähoitopaikkojen vertailukelpoisuus

“Tosi hyvä heti huomata että julkinen ja yksityinen ja 
kaikki hoitomuodot ovat yhtenä hyvänä listana, 
koska filtterit kertovat sen.”

Näistä testaajat pitivät erityisesti

Lista vs. kartta:

● Molemmat yhtä tärkeitä - 2 sanoi että 
aloittaisi listasta, 2 kartasta. Molempia 
hyödynnettäisiin.

● Sijainti oli kaikille avainkriteeri

“Voi vitsi, tääl on tällainen! Tää karttakomponentti 
on hyvä, on tosi kiva. Onks tässä jotain filttereitä, 
joo. Loistavaa. On tosi hyvä.”

Positiivista palautetta



Pieniä huomioita
Yksi käyttäjä yritti klikata päiväkotikohtaisen 
kortin otsikkoa ja kuvaa päästäkseen 
päiväkotikohtaiselle sivulle, ennen kuin huomasi 
Tutustu-linkin.

→ Otsikot ja kuvat voisivat myös toimia linkkeinä

Yksi käyttäjä ei ollut varma miten filtterit 
toimivat:

“Onko se sitten että jos asun Portsassa ja nää 
filtterit täyttyy sitten vaan niin, että on tarjolla vaan 
niitä mitä siellä oikeasti on? Että tähän tulee 
valmiiksi tarjolle vaan ne filtterit mitä tällä alueella 
on?”

→ Seurataan, että aiheuttaako hämmennystä 
seuraavalle kierroksella



Ingress spotInfosivut
Formaatti on hyvin selkeä ja toimiva - sisällön 
kehittämiseen saatiin loistavia ideoita.



Maksut:

● Laskuri
● Maksimihinta heti introssa
● Mitkä tekijät vaikuttavat hintaan

“Ainakin meillä toi hinnan laskeminen oli ihan 
hanurista. Se oli tosi vaikee juttu. Sitä varten ei ollut 
mitään laskuria. Piti eri sivuilta hake tietoa ja laskea 
se omassa Excelissä.”

Näistä testaajat pitivät erityisesti

Perhepäivähoito:

● Pidettiin yleisesti hyvänä - ei juuri erityistä 
tarttumista tiettyihin sisältöihin

● Selkeys, jaottelu kysymyksiin, helppo 
luettavuus miellyttivät

● Mitä eroja kunnallisella ja yksityisellä on 
hinnan lisäksi?

Positiivista palautetta



Sisältöideoita testaajilta
Maksut:

● Heti selkeästi esille bruttotulojen määrä, 
jonka jälkeen perhe menee automaattisesti 
ylimpään maksuluokkaan

● Päivähoitomuotojen hintojen erot selkeästi 
esitettynä - esim. taulukko?

● Jonkinlainen hintahaarukka yksityiselle 
päivähoidolle - mitä voisi suurin piirtein 
maksaa?

Perhepäivähoito:

● Selvennys, että mistä 
perhepäivähoitopaikkoja voi tarkastella 
(kaikki löytyy samasta hakutoiminnosta)

● Avataan: perhepäivähoitajien kriteerit ja 
koulutusvaatimuksen, toiminnan valvonta

● Mitä eroja kunnallisella ja yksityisellä on 
hinnan lisäksi? Otsikko sai kiitosta.

● Miten kiireelliset tilanteet huomioidaan, 
miten toimitaan? Tämä kaikille 
päivähoitomuotojen infosivuille + 
UKK-kysymykseksi



Ingress spotPäiväkodin sivu
Hyvä yleiskatsaus ja sisällöt - kartta liian piilossa? 



“
“Tää päiväkodin sivu oli ihan sairaan hyvä. Just jos se päiväkoti 

tuottaa itse tänne jotain materiaalia... ei tarvii olla mikään 
tiukka päiväohjelma, mutta ylipäätään että saa jotain 

konkreettista fiilistä että mitä siellä tapahtuu. Tää on ihan sika 
hyvä. Yksityisten hoitopaikkojen sivuilla on pelkkää bullshittiä ja 
kunnalliset harvoin tuottaa tällaista… Just että mitä on ruoaksi, 

onko oma keittäjä. Tällaisia pikku nyansseja.”



Päiväkodin sivu
Positiivista:

● Kattavat tiedot
● “Lyhyesti meistä” -elementti
● Lasten lukumäärä
● Kuvat
● Päiväohjelma

“... Halusin tietää että mimmoinen päiväkoti on, mitä 
siellä on, minkämoinen paikka se on. Tää on tosi 
hyvä. Tässähän on aika paljonkin kaikkea, ei oikeasti 
löytynyt kyllä tällaista kun etsin itse.”

Kehitettävää:

● Kartta(linkki) selkeämmin esille - 2/5 ei 
meinannut löytää

● Onko tilaa uusille lapsille?
● Kuinka monta hoitajaa?
● Tarkempaa tietoa ryhmistä: minkä ikäisiä, 

kuinka monta ryhmää, kuinka monta lasta
● Hakuprosessin avaaminen myös täällä



Ingress spotOmat valinnat
Ominaisuutta tulisi avata tarkemmin. “Nice to 
have” vs. pakollinen? 2/5 ei olisi käyttänyt.



“On hyvä, vertautuu esim. johonkin asunnon 
etsimiseen. Bookmarkit, tosi järkevä. Tässä menee 
kuitenkin vähintään pari päivää miettiä tätä. On tosi 
järkevä. Toi jakaminen on kanssa tärkeä. Puolison 
kanssa ei läheskään aina tyyliin istuttu yhessä 
koneen ääressä tai mitään semmosta. Toi on aika 
hyvä, täs on pari hyvää [vaihtoehtoa] - mitä mieltä?“

3/5 piti ominaisuudesta

“Tällainen olisi ollut hauska toiminto - mitkä vastaa 
niitä mitä etsin? Voi sitten vähän vertailla, että mikä 
olisi paras, missä omat valinnat täyttyy. Tästä saa 
sähköpostiin... ja tästä taisikin olla jo aiemminkin 
jossain linkki, että tästä voit mennä selkeästi 
täyttämään hakemusta. Se on hyvä. Sitä joutuu 
välillä ettimään että missä sellainen on.”

Positiivista palautetta



“Mun on vaikea nähdä mihin itse käyttäisin tätä. 
Näytä kartalla ja sen kautta tutustuminen kiinnostaa 
- meidän kodin vieressä olevat päiväkodit ja niihin 
tutustuminen ja sen perusteella valinnan tekeminen 
kiinnostaa vs. ostoskorin laatiminen. Sijainti on mulle 
iso kriteeri, ryhmäkoot, yleinen maine, keskustelut 
aiheesta… Aika pienestä joukosta valinnan tekisin. 
Yhdessä varmaan puolison kanssa katsottaisiin tätä 
karttanäkymää ja sen perusteella lähettäisiin näitä 
hakemaan.”

2/5 testaajista ei kokenut tarpeelliseksi

“Meillä oli pari vaihtoehtoja mihin ehdottomasti 
haluttiin ja niihin ei päästy... ei olisi varmaan ollut 
tarvetta laittaa tällaiseen omat suosikit listaukseen. 
Oltais pärjätty ilman tätä, mutta kyllähän tää hyvä 
lisä on ja jotkut perheet varman on vielä tarkempia 
sen kanssa minkälaiseen paikkaan lapsensa on 
laittamassa. Heille hyvä, että voi yhdellä sivulla 
näppärästi vertailla keskenään.”

“En käyttäisi”



Muuta ominaisuudesta
Ei selitä itseään:

● Useampi testaaja ei heti huomannut 
ominaisuutta tai ymmärtänyt ominaisuuden 
käyttötarkoitusta - tätä piti avata heille

● Ominaisuutta tulisi siis todennäköisesti 
tarkentaa paremmin sisällöissä ja tuoda 
selkeämmin esille hakunäkymässä.

“Onko tää vaan mulle itselle tiedoksi että tästä 
tykkään, vai jotain muuta?”

“Nice to have” -lisäominaisuus?

● Ominaisuus olisi todennäköisesti hyvä 
toteuttaa jossakin vaiheessa - ei 
kuitenkaan mukana “MVP” toteutuksessa

● Seurataan ja kerätään lisää mielipiteitä - 
jatkuuko trendi seuraavalla 
testauskierroksella?

● Keksimmekö ominaisuudelle 
käyttötarkoituksia muissa palveluissa?



Ingress spotBlogikirjoitukset
Näihin ei keskitytty testauksessa, mutta keräsivät 
muutamia huomioita.



Formaattina varmasti joillekin kiinnostava, 
toisille ei. Seurataan mitä seuraavista 
palautteista nousee.

“Kyllä sellainenkin kiinnostaisi, jos niitä on tässä niin 
varmaan kyllä lukisin.“

“Tarviiko olla blogeja tällaisella sivustolla erikseen? 
… Itse preferoisin sitä että pidetään se hyvin 
informatiivisena eikä lähdetä liikaa rönsyilemään.”

Testaajilla eriäviä mielipiteitä

“Mä oon niin sellainen insinörttilähtöinen tyyppi, 
että luen ekaksi että miten prosessi menee tök tök 
tök. Mutta mun puoliso ainakin tykkää tosi paljon 
lukea ihmisten fiiliksiä ja sille oli tosi tärkeetä että se 
löys edes jotain. Ehkä itse en välttämättä lukisi 
kokonaan, mutta yrittäisin havaita että onko siellä 
kirosanoja vai positiivisia adjektiiveja. Jotenkin sen 
tuominen tähän, että aidosti joku on laittanut sen 
skidin tonne JA että se on yhä hengissä.“

Blogeista mainittua



Ingress spotVanhempien suusta
Kokemuksia ja näkemyksiä päivähoitopaikan 
hakuun liittyen.



“Lähinnä se että ne kaupungin sivut oli tosi 
epäselvät. Ihan hirveästi asiaa yhdellä sivulla ja 
miljoona eri välilehteä jonka alla on 7 eri linkkiä 
mistä valita ja niistä löytyy jotakin. Ei ollut ehkä 
silleen näin keskitetysti tätä infoa mitä tässä on. Se 
oli sellainen sillisalaatti mistä sai vähän sieltä ja 
täältä ettiä eri asioita.”

Ensimmäisen hakuprosessin yhteydessä

“Ehkä se että et voi oikeesti tietää millainen mesta 
se päiväkoti on... Nyt kun tokaa lasta laitettiin 
samaan paikkaan kun esikoista niin oli toki helppoa 
kun oli tuttu paikka. Mutta ekan kanssa, ei ollut 
mitään hajua mikä on hyvä, missä on hyvä ja 
sillain.”

Mikä stressasi tai aiheutti päänvaivaa?



“En tiedä miten sopii kaupungin omaan tekemiseen, 
mutta päiväkotipaikkojen arvostelu kiinnostaa 
hirveän paljon. Varmaan hygieenisesti vaikea 
toteuttaa.”

“Oma puskaradio ja ihmisten kanssa keskustelu on 
yksi tiedonhankinnan kanava. Tulee 
urbaanilegendoja tai faktoja että paikan saaminen 
on sika vaikeeta.”

Muiden vanhempien kokemukset kiinnostavat

“Vertaisarviot oli kultaakin kalliimpia siinä 
tilanteessa. Se on toki mieletön pandoran lipas jos 
jotain sellaista toiminnallisuutta alkais tällaiseen 
rakentaa... Mutta se oli se ykkösjuttu… En tiedä onko 
Turussa jotain FB-vertaisryhmiä tai sellaista, mutta 
sitä ehkä kantsis pöyhäistä, et mikä on se tapa millä 
ihmiset ottaa selvää kaverien kokemuksista ja miten 
se toimii yhdessä tän kanssa. “

Vertaisarviot



miikka.paakkinen@wunder.io
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