Turun kaupunki
Käyttäjätestauksen ja kyselytutkimuksen
analyysi 16.7.2021

Miten analyysiä luetaan?
Tämä raportti on yhteenveto projektin toisen
testauskierroksen tuloksista. Toisella kierroksella tehtiin
valvottuja käyttäjätestejä, sekä kyselytutkimus.
Tästä raportista löydät:
●
●
●
●

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

Testauksen ja kyselytutkimuksen tavoitteista
Testauksen ja kyselytutkimuksen tavoitteena oli kerätä
palautetta, jonka perusteella prototyyppiä ja viestinnän mallia
on mahdollista kehittää edelleen.
Datalle tehtiin temaattinen vertaileva analyysi. Analyysiin on
tuotu toistuvasti esille nousseita teemoja sekä positiivisista
palautteista, että kehityskohteista.
Nostoissa on keskitytty erityisesti asioihin, jotka koemme
hyödyllisiksi viestinnän mallin, elementtien, sekä
verkkopalvelun ja palvelupolkujen rakentamisen kannalta.

Mitä testattiin - valvotut käyttäjätestit
Valvotut käyttäjätestit koskivat uimarantojen sivuston prototyypin
käytettävyyttä ja ominaisuuksia, sekä sisältöä. Testaajat (5kpl) olivat eri
ikäisiä uimarannoilla kävijöitä Turusta ja Helsingistä.
Testin tehtävät:
●
●
●

Tutustu laskeutumissivuun ja hakutoimintoon
Käy tutkimassa yksittäisen uimarannan sivua
Käy tutustumassa tietoartikkeliin sinilevästä

Testaajia pyydettiin arvioimaan sivuston ja sisällön hyödyllisyyttä
a) etsiessä tietoa lähirannoista ja b) etsiessä tietoa rannoista, joilla
testaaja ei ole käynyt aiemmin.

Mitä testattiin - kyselytutkimus
Kyselytutkimuksessa vastaajia pyydettiin
kommentoimaan varhaiskasvatuksen ja/tai
uimarantojen prototyyppiä. Lisäksi prototyypin
mobiiliversiolle tehtiin erillinen kyselytutkimus,
jossa pyydettiin palautetta varhaiskasvatuksen
prototyyppiin.
Vastauksia saatiin työpöytäversioon 25
kappaletta ja mobiiliversioon 11 kappaletta. Moni
vastaajista kommentoi ainoastaan yksittäisiä
kohtia kyselystä.

Avoimien palautteiden lisäksi vastaajia
pyydettiin arvioimaan prototyypin eri sivujen ja
ominaisuuksien selkeyttä ja käytettävyyttä
antamalla 1-5 peukaloa alla olevan kuvan
mukaisesti.

Ingress spot
Yleisesti
sivustosta

Selkeys ja tiedon jäsentely miellyttää, parannus
nykyisiin kuntien ja kaupunkien sivuihin koettiin
merkittäväksi.

Testaajat suhtautuivat taas prototyyppiin
todella positiivisesti!
:-)

Kyselytutkimuksen arviot - yleiskatsaus

Laskeutumissivu

Työpöytä

Mobiili

Tietosivut

Työpöytä

Mobiili

Hakutoiminto

Työpöytä

Mobiili

Palvelupaikan sivu

Työpöytä

Mobiili

“Selkeä kokonaisuus ja tiedot loogisesti esillä.”

“

“Hyvä käyttöliittymä, tieto jäsennelty hyvin.”

“Arvostan suuresti prototyypin selkeyttä, ja tiedon keskittämistä yhden
sivuston alaisuuteen. Mikäli itse paikan haku on saatu myös
yksinkertaistettua, en voisi enempää toivoakaan.”

“Sivut ovat paljon selkeämmät kuin ennen. Erityisen hyvä oli tietää
aikataulu, milloin päiväkotipaikkaa kannattaa alkaa hakea.”

“Selkeä ja ei liikaa väriä joten rauhallinen sivusto. Haku tärkeä sekä
tietosivut mm. sinilevistä.”

“
“Tää on kaiken kaikkiaan ihan valtava harppaus eteenpäin.
Mun mielestä hirveen hyvältä näyttää ja silleen just selkeeltä.
Mulla on helposti nettisivuissa niin että jos on paljon infoa, niin
siitä ei nää enää mitään. Sitä on liikaa. Niin kuin aiemminkin
sanoin niin tässä on hyvin onnistunut se, että on paljon infoa
ilman että se on sekava.”

Onneksi saatiin jälleen myös kritiikkiä ja
kehitysehdotuksia
:-)

1.

Yksinkertaistaminen
Uimarantojen laskeutumissivulla on turhan
monta elementtiä.

Kehityskohteet
2.

Haun toimintojen terävöitys
Haku on tärkein - osa toiminnallisuuksista
hukkuu.

Selkeästi esiin nousseita asioita näistä lisää seuraavilla sivuilla.
3.

“Omat valinnat”
Testeissä vahvistui, että ominaisuus on
epäselvä.

Ingress spot
Laskeutumissivu

Selkeä ja hyvin jäsennellyt tiedot, mutta
uimarantojen tapauksessa syytä yksinkertaistaa.

Arviot kyselytutkimuksesta

Mitä mieltä olit tiedon luettavuudesta ja esittämisestä
palvelun aloitussivulla?
Työpöytä

Mobiili

0kpl 0kpl 5kpl 5kpl 5kpl

1kpl 0kpl 2kpl 0kpl 4kpl

Arvioita yht. 15

Arvioita yht. 7

Yleistä laskeutumissivusta
Kiitosta sai erityisesti:
●
●

Selkeä kokonaisuus ja hyvin jäsennellyt,
kattavat tiedot
Hakutoiminto

“Tosi selkeä ja kiva! Kiva että päivähoitopaikkoja voi
etsiä eri kriteereillä.”
“Rakenne on selkeä ja tieto on esitetty jäsennellysti.
Hyödyllistä: selkeä polut mistä löytyy mitäkin ja
tiedot oli helppo löytää.”

Kehitettävää:

●
●
●

Yksinkertaistaminen - tästä lisää
seuraavalla sivulla.
Päivähoidon maksuista ei löydy suoraan
tietoa tai linkkiä etusivulta → Lisätään.
“Uimarannat”, “uimapaikat”, “löydä
uimapaikka”, “hae uimarantoja” →
Yhtenäistetään käytettyä kieltä.

Laskeutumissivun yksinkertaistaminen (1/2)
Laskeutumissivua kannattaa yksinkertaistaa.
●

●

●

Uimarantoja koskevista kommenteista nousi
toive karsia etusivun linkkielementtiä ja
nähdä suoraan lista uimarannoista /
hakutoiminto.
Myös varhaiskasvatuksen
mobiiliprototyypin kohdalla kommentoitiin
elementin vievän paljon tilaa. Lisäksi
ensimmäinen linkki on UKK, joka ei tunnu
luontevalta.
Suosittelemme, että karsitaan elementti
pois uimarantojen prototyypistä ja
mietitään tarpeellisuuttaa ja järjestystä
myös vaka-puolella.

Kommentteja:

“Löydä uimapaikka on se kaikista tärkein funktio.
UKK ja sinileväinfo siinä mielessä turhia
elementtejä sivun alussa.”
“Mobiilissa uimarantojen hakumahdollisuus olisi
hyvä olla ensimmäisenä, jotta ei tarvitsisi
skrollata.”
“Häiritsi hieman että alkaa UKK:lla, haluaisin heti
asiaan. “

Laskeutumissivun yksinkertaistaminen (2/2)
Lisää kommentteja:
“Tässä mä haluaisin ensimmäisenä nähdä sen minkä
takia mä oon täällä, ja mä oon täällä hakemassa
niitä rantoja. Haluaisin että ne näkyis heti.”
“Mulla on sellainen olo että tässä tää UKK voisi olla
jossain muussa kuin näin keskeisessä paikassa. Kun
mä lähden kattomaan niin tää “löydä uimapaikka”
on se ykkönen.”

“To summarize, maybe the structure with the link
element is a little confusing. This sinilevä thing is so
important that maybe it makes sense it’s double
here, but…”
→ Voisiko linkkielementti toimia paremmin
esimerkiksi mukana kulkevana
ylänavigointipalkkina?

Ingress spot
Hakutoiminto

Haku vaikuttaa tärkeimmältä ja pidetyimmältä
ominaisuudelta. Kartta ja lista ovat edelleen yhtä
arvokkaita.

Arviot kyselytutkimuksesta

Mitä mieltä olit hakutoiminnosta?
Työpöytä

Mobiili

0kpl 1kpl 3kpl 2kpl 6kpl

0kpl 0kpl 1kpl 1kpl 4kpl

Arvioita yht. 12

Arvioita yht. 6

Polku alkaa hakutoiminnosta?
Viime testauskierroksella tehty havainto toistui.
Testaajat totesivat listanäkymän ja hakutoiminnon
olevan kaikkein tärkein ja hyödyllisin ominaisuus.
Palvelupolku alkaisi tästä näkymästä ja kuten jo
edellisillä kalvoilla todettiin, tämän tulisi olla
ensimmäisenä näkyvillä.

“Tää (lista) on se pihvi, ja sit ehkä nää suodatukset.“

Suosittelemme, että elementti nostetaan
uimarantojen palvelupolussa ylimmäksi heti
otsikon ja yhteenvedon jälkeen.

→ Jos linkkielementti siirtyy
ylänavigointipalkiksi, mahtuisiko hakutoiminto
myös jopa varhaiskasvatuksen palvelupolun
etusivulle?

“Tässä ei oo liikaa asiaa. On heti tää löydä
uimapaikka. Sen mä nyt klikkaisin auki.“

Positiivista palautetta
Näistä pidettiin erityisesti
●
●

●
●

Lista- ja karttanäkymät
Uimarantojen kortit, joissa kuvat ja ikonein
tiivistetyt tiedot → Paljon tietoa selkeästi
yhdessä näkymässä
Selkeät varoitukset sinilevästä korteilla
Mahdollisuus rajata hakutuloksia

“On mun mielestä selkeet symbolit tässä, näkee
nopeesti mitä palveluita on.“

“Tää on tosi kiva tässä (sinilevävaroitus rannan
kortissa), just että näkee suoraan ja mun ei tarvii
edes avata sitä.“

“Näissä (uimarantojen kortit) on mun mielestä tosi
kiva että on valokuva ja tiivistetysti nää tiedot per
uimaranta. Ja sit voi klikata kun haluaa tietää lisää.”
“Tää on tosi hyvä, ihan loistava. Pystyy aina
kattomaan missä kohdassa se on kartalla.”

Lista- vai karttanäkymä?
Työpöytä:

Mobiili:

Kehityskohteita
Hakutoiminnon ominaisuuksien terävöittäminen
ja visualisointi selkeämmäksi:
●

●

Usealta testaajalta ja kyselyn vastaajalta oli
jäänyt joko kartta tai ﬁltterit huomaamatta.
○ → Tuodaan selkeämmin esille.
Haku postinumerolla tuntui erikoiselta
uimarantojen testaajille. Myös
varhaiskasvatuspuolta kommentoivat
nostivat kaupunginosan luontevammaksi
hakukriteeriksi.
○ → Postinumero pois, nimi tai
kaupunginosa tilalle?

Sinilevätilanteen ajankohtaisuus vielä
selkeämmin esille:
“Se vois olla myös tässä kun on toi “sinilevää
havaittu”, niin oisko tieto tarpeen kaikissa, että on
vihreä ja ok uida ja milloin on tsekattu? Toi sinilevä
on kuitenkin olennainen tieto, että näkee onko nää
rannat ok.”
“En tiedä onko mitenkään mahdollista tai hyvä,
mutta mulla tulee mieleen että ois kiva jos vois
klikata sellaisen että onko ollut koskaan sinilevää.”

Ingress spot
Tietosivut

Formaatti vaikuttaa edelleen hyvin toimivalta ja
testaajilta saatiin jälleen vinkkejä sisällön
kehittämiseen.

Arviot kyselytutkimuksesta

Mitä mieltä olit tiedon luettavuudesta ja esittämisestä
tietosivuilla?
Työpöytä

0kpl 0kpl 5kpl 4kpl 3kpl
Arvioita yht. 12

Mobiili

1kpl 0kpl 1kpl 2kpl 3kpl
Arvioita yht. 7

Yleistä tietosivuista
Kiitosta sai erityisesti:
●
●

Selkeää ja helppolukuista tietoa
Sisällöt: päivähoitomaksujen laskuri, selkeät
tiedot maksuista, oleelliset tiedot
sinilevästä

“Jälleen erinomainen sivu. Tieto on helposti
ymmärrettävää, eikä olennaista asiaa ole hukutettu
turhaan byrokratiaan tai lakitekstiin.”
“Tieto vaikutta luotettavalta ja hyvä, että tieto on
jäsennelty bullet pointseihin.”

Kehitettävää, pidä kompaktina:
“Tässä on vähän päällekkäisyyttä. On aika paljon
väliotsikoita. Ja vähän hankalia, “älä käytä
sinileväistä vettä”. Pyrkisin vähentämään ja
keskittymään olennaisimpiin. Karsisin otsikoita
valikosta.”

Kehitettävää, sisällön visuaalisuus:
“Miten tunnistan sinilevän, tunnistaisinko tän
perusteella? Ehkä mieluummin just kuvan
perusteella kun lukemalla tekstistä.”

Sisältöideoita kommenteista
“Sinilevät kartalle” (vrt. Helsinki)

Yksittäisiä esimerkkitoiveita tarkennuksista:

“Enemmän se rantojen tilanne ja siinä yhteydessä
vois olla joku sellainen, että voinko uida rannalla.
Jos siinä on joku luokittelu - paljon, vähän, mitä
ikinä... Helsingissä taisi olla joku kartta jossa on
liikennevalot.”

“Koittakaa keksiä esimerkkejä (useampi kuin yksi)
jossa kuvataan päivähoitomaksujen muutosta (uusi
työ, opiskelut, keikkatyö, kesätyöt).”

“So this is kind of general information about this
sinilevä. In Helsinki at least there’s this map where
you can see the situation of sinilevä in each of these
beaches. I think that I have used.”

“Yksityisen hoidon tukeen lisäisin tietoa siitä, että
se käytännössä tarkoittaa sitä että perhe voi yksin
tai yhdessä toisen perheen kanssa palkata
yksityisen hoitajan hoitamaan yhtä tai useampaa
lasta.”

Ingress spot
Palvelupaikan
sivu

Toimii hyvin. Kuvagalleriassa kehitettävää? Älä
jätä sisällössä varaa tulkinnalle!

Arviot kyselytutkimuksesta

Mitä mieltä olit yksittäisen palvelupaikan sivusta?
Työpöytä

Mobiili

0kpl 1kpl 1kpl 5kpl 4kpl

0kpl 0kpl 3kpl 0kpl 3kpl

Arvioita yht. 11

Arvioita yht. 6

Positiivista
●
●
●

Nopea yleiskatsaus
Reittiohjeet
Mielikuva palvelupaikasta tekstimuotoisen
kuvauksen ja valokuvien kautta

“Logot palveluista olivat hyvät - sopii lukijalle joka
selaa nopeasti / helpottaa selaamista ja saa
tarpeellisen tiedon.”
“Tieto oli hyvin jäsennettyä ja helposti
ymmärrettävissä.”

“Todella selkeä ja kiva, että päiväkodin
päiväohjelma näkyvllä, se kiinnostaa monia.”
“Kiva että päiväkodeista on kuvausta ja ryhmien
aikataulu on plussaa! Jäi tosin mietityttämään että
kuka näitä tietoja sitten pitää yllä jatkossa…”
“Miten sinne pääsee, aika kiva jos pääsee tästä
suoraan kattomaan jopa jotain reittiopasta. Tää on
ihan super juttu.”

Kuvagalleriassa kehitettävää
“Ehkä laittaisin tän kuvan isommalla tässä… että
tulee nopeesti se visuaalinen ﬁilis siitä että
minkälainen tää ranta on... Se on mun mielestä se
miten rantoja kuvataan, nyt tää kuva on liian pieni.
Ja sit tästä aukeaa tällainen aika monimutkainen
gallerianäkymä. En tajua tästä ehkä vieläkään
millainen tää ranta varsinaisesti on.”
“Kuvagalleria on kiva, mutta jäänee suurimmalta
osalta huomaamatta.”
“Myös kuvat sisältä ja ulkoa ovat tärkeitä, niiden
kautta saa vähän tuntumaa siihen millainen paikka
päiväkoti on. “

“Tää tuntuu ehkä jotenkin vähän erikoiselta
paikalta (kuvagallerian linkki). Tää gallerianäkymä
on kiva. Mutta... ihan tässä sisältöalueella mun
mielestä... haluisin varmaan vaikka tähän väliin
kuvat (ennen leipätekstiä).”

“Voisi miettiä saako useampia kuvia kerralla
näkyviin jonkinlaisena thumbnailina.”

→ Suosittelemme testaamaan vaihtoehtoisia
toteutustapoja.

Kehitysideoita kommenteista
“Ja sit se sinilevätieto ois kiva nähdä jotenkin tällä
sivulla jos oon missannut sen jostain syystä ekalla.
Oisko se täällä samanlaisena sellaisena punaisena
hälytyksenä? Se on kuitenkin olennainen tieto.”

“Tietoa päiväkodin ryhmien täyttöasteesta. Turha
kiinnostua päiväaikataulusta, jos päiväkodin ryhmä
on täynnä.”

“Lisäisin myös sinilevätilanteen erinomaiseen
infolaatikkoon.”

“Mielestäni oli aika paljon ns. sensitiivistä tietoa
tai sellaista tietoa mitä joku voisi käyttää väärin.
Onko esim. päivän aikataulu sellainen mikä on hyvä
julkaista kaikille julkiseen internetiin? Koin, että
tässä oli ehkä liikaakin tietoa.”

“Uimaranta-sivu on selkeämpi, mutta jälleen tietoa
on tuplasti: osoite, aukioloajat etc. Yhdistäisin
korotetuissa laatikoissa olevia tietoja, kun ne ovat
pitkälti päällekkäisiä.”

Sisällön oltava selkeää
Osa prototyypin tietosisällöstä koettiin
epäselväksi. Tämä on hyvä oppi sisällöntuottajille.
Sisältöä tehdessä:
●

●

Älä jätä varaa tulkinnalle. Ilmaise asiat
erittäin selkeästi, ennakoi jatkokysymyksiä
ja vastaa niihin.
Vältä tuplatietoja. Varmista, että sama asia
ei toistu useasti kompaktilla palvelupaikan
sivulla.

“Mietin että onks nää kioskin aukioloajat, joskus
uimasesongin aikaan ne joskus kuitenkin lopettaa
siellä, niin sellainen tieto vois olla siellä. Ite
varmaan joskus loppukesästä miettisin, että onko
se kioski nyt auki ylipäätään.”
“Ehkä pistäisin heti ton että vaikka ranta sijaitsee
leirintäalueen kupeessa, niin voisi heti lukea että
milloin sinne voi mennä kuka vaan. “
“Uimavalvojat työskentelevät kesälomien ajan”,
voisi olla että mihin aikaan ja mikä se lomakausi
on.“

Ingress spot valinnat
Omat

Noin puolet kyselyyn vastanneista ei ymmärtänyt
ominaisuutta. Vaatii tarkennusta.

Ominaisuus ei selitä itseään
Yli puolet käyttäjistä ei ymmärtänyt ominaisuutta, tai ei kokenut sitä
hyödylliseksi
“Ymmärrän mitä sillä haetaan, mutta en ole varma
miten käytännössä toimisi. Tallentuuko ne johonkin
kun poistun sivulta? Voisiko "omat valinnat"
päiväkodit siirtyä suoraan hakulomakkeelle sen
mukaan mitä haussa klikkailen valintoina.? Yleensä
vanhemmat kyllä muistavat hyvin ne päiväkodit mitä
preferoivat ja minne haluavat hakea.”

“En käyttäisi, sillä en ymmärtänyt, mitä sillä
tehdään. Klikkaisin joka tapauksessa eri päiväkodit
omiin välilehtiinsä. Suurin ongelma joka
tapauksessa on se, että iso osa päiväkodeista on jo
täynnä siinä kohtaa kun paikkaa hakee. Niinpä
päiväkodeista ei kannata turhan paljon kiinnostua
ennen kuin tietää, mahtuuko lapsi oikeaan
ikäryhmään.”

“Nice to have” -lisäominaisuus?
Myös positiivista palautetta

●

Toisaalta melkein puolet vastaajista sanoi
pitävänsä ominaisuudesta ja ilmaisi
käyttävänsä sitä.

Osana jatkokehitystä

●

●
“Ominaisuus on hyvä, jos itsellä ei ole vielä ajatusta
mihin päiväkotiin hakisi. Käyttäisin. Ymmärsin
käyttötarkoituksen selkeästi.”
“Uskoisin käyttäväni tätä toimintoa. Pidin sitä myös
helppona ja selkeänä.”

●

Ominaisuus olisi todennäköisesti hyvä
toteuttaa jossakin vaiheessa - ei kuitenkaan
mukana “MVP” toteutuksessa.
Vaatii selkeyttämistä ja terävöittämistä
tuottaakseen arvoa asiakkaille.
Keksimmekö ominaisuudelle
käyttötarkoituksia muissa palveluissa? →
Kuinka korkealla prioriteetilla ominaisuutta
kannattaa jatkokehittää?

Ingress spot huomioita
Yleisiä

Kokemuksia ja näkemyksiä osallistujilta.

Sinilevä dominoi uimarantoihin liittyvää
tiedonhakua.
Kaikki testaajat kertoivat ajankohtaisen sinilevätiedon olevan tärkeintä
heille. Tähän kannattaa panostaa verkkopalvelussa.

Tutut vs. vieraat uimarannat
Testaajat kertoivat tarkistavansa tutuilta
uimarannoilta ainoastaan tietoa sinilevästä ja
veden uimakelpoisuudesta, sekä veden
lämpötilasta.

Entuudestaan vieraista uimarannoista testaajat
olivat kiinnostuneita saamaan käsityksen rannan
palveluista ja mielikuvan siitä, minkälainen ranta
on. Lisäksi reittiohjeet rannalle kiinnostavat.

“Etin tietoa, varsinkin jos meen jonnekin sellaiselle
rannalle joka ei oo entuudestaan tuttu. Asun suht
lähellä Ispoisten uimarantaa. Sinne mä meen ilman
että etsin mitään tietoja.“
“So we have this very young baby, so somehow the
things that we tried to ﬁgure out was if there’s some
kind of services around, like a toilet and these types
of things. I guess that’s it.“

“
“Ei oo mitenkään hirveen helppoa löytää ajankohtaisia
sinilevätietoja, vähän pitää tietää mistä löytyy. On aika monen
linkin takana. Ei ihan selkeeltä tunnu. Ajantasaisuus on myös
vaikea, aika usein ei oo sinilevätilanteesta tietoa. Vaikea sanoa
miksi ei ole ja pitää päätellä muista tekijöistä, että onkohan tää
ok. Veden laatua pitää lueskella jostain virallisista
mittaustuloksista. Toivois että se ois vähän helpommin
löydettävissä.”

Blogeista mainittua
Testaajilla edelleen eriäviä mielipiteitä
Formaattina varmasti joillekin kiinnostava,
toisille ei. Käytä harkiten, älä nosta turhaan
framille!
“En tiedä miksi lukisin jotain blogia jostain
uimisesta.”
“Näissä blogikirjoituksissa ois kiva jos on
päivämäärät. Näkee onko ajantasainen, milloin on
kirjoitettu. Tulee ylläpidetty olo.“

“Mä aika harvoin luen mitään blogikirjoituksia.
Mutta tiedän että mulla on kavereita jotka lukee
ensimmäisenä niitä. Mä en oo kauheesti esim
minkään lomakohteiden kohdalla niitä lukenut.
Joskus mä niitä luin ja totesin että ne saattaa aika
paljon johtaa harhaankin. Ei niihin kannata
kauheesti uskoa. Ihmisillä on erilaisia käsityksiä ja
tykkää eri asioista. Mutta tiedän että moni kaveri
tsekkaa nimenomaan niitä paljon.“

Kiitos!
miikka.paakkinen@wunder.io

Shaping the Digital Experience
wunder.io

