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1 Johdanto 

Tämä opinnäytetyö käynnistetään selvittääksemme miten Kookengän verkkokaupan 

suosiota voidaan kasvattaa keskittymällä käytettävyyteen liittyviin kysymyksiin. Opin-

näytetyö on laitettu käyntiin tapaamalla toimeksiantajaa, sekä verkkokaupasta vastuussa 

olevaa henkilöä ja selvitetty mitkä ovat heidän pääkysymyksensä opinnäytetyön suh-

teen. Opinnäytetyö tavoittelee keinoja kehittää verkkokauppaa entistä paremmaksi käy-

tettävyydeltään ja selvittää mitä käytettävyysongelmia sivustolta löytyy. Näiden selvit-

tämisen ja uusien ratkaisujen avulla päästään parantamaan käytettävyyttä ja sitä kautta 

tuomaan lisää asiakkaita käyttämään palvelua.   

 

Opinnäytetyö selvittää Kookengän verkkokaupan asiakkaiden mielipiteitä hyväksikäyt-

täen verkkokaupan puutteet ja kehitysideat. 

 

Tavoitteena on kerätä palautetta suoraan palvelun käyttäjiltä ja niiden avulla koota kehi-

tysideoita verkkokauppaa varten. Opinnäytetyössä selvitetään myös palvelua käyttämät-

tömien henkilöiden mielipiteitä heille uutta verkkokauppaa kohtaan. Kvantitatiivisen 

tutkimuksen avulla saadaan kerättyä kehityskohteita ja niiden perusteella toimeksiantaja 

voi alkaa toimenpiteisiin sivuston kehittämisen suhteen ja voi saavuttaa kävijämäärän 

kasvua, sekä myynnin nousua. Kvantitatiivisten tulosten analysoimisen tukena käyte-

tään teoriapohjaa. 

 

Opinnäytetyö ei keskity verkkokaupan tekniseen toteutukseen liittyviin aspekteihin, 

todelliseen kehittämiseen, eikä verkkokaupan mobiiliversioon sivusta. Mikko Seppälä 

HAAGA-HELIAsta tekee opinnäytetyön Kookengän verkkokaupan mobiilisivuston 

kehittämisestä. 
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2 Käyttöliittymän suunnittelu 

Nykyään yhä useampi palvelu on löydettävissä internetistä. Useammat ihmiset ovat 

alkaneet käyttää internetistä löytyviä verkkokauppoja tuotteiden tietojen etsimiseen, 

hintavertailuun, sekä tuotteiden ostamiseen. Kilpailu verkkokaupoilla on kovaa ja sen 

takia käyttöliittymät nousevat ratkaisevaan osaan sivustojen keskinäisissä kilpailuissa. 

Tämä on huomattavissa muun muassa erilaisista tuotevertailuista, joissa esiintyy arvos-

telut käytettävyydestä muiden ominaisuuksien ja teknisten tietojen ohella. Mitä nope-

ammin, selkeämmin ja helpompaa tuotteiden löytäminen ja tilaaminen on, sitä toden-

näköisemmin tuotteet ostetaan kyseenomaiselta sivustolta. 

 

2.1 Käytettävyyssuunnittelu 

Käytettävyyssuunnittelulla tarkoitetaan tuotteen käyttöominaisuuksien kartoittamista. 

Tuotteelle selvitetään sen perimmäinen käyttötarkoitus, kuinka käyttäjä tyypillisesti suo-

rittaa tehtävän, sekä minkälaisia mahdollisia ongelmia käyttäjä voi eteensä saada suorit-

taessaan tehtävää. Aloitettaessa suunnittelemaan käyttöliittymää, tulee ottaa huomioon 

muun muassa millaisia tehtäviä sovelluksen tulee tukea, mitä vaatimuksia käyttäjät aset-

tavat sovellukselle, miten nopeasti sovelluksen käytön oppii, minkälaisia virheitä sovel-

luksessa mahdollisesti voi nousta esiin ja miten käyttäjä selviää niistä, sekä kuinka pal-

jon sovelluksen käyttö kuormittaa käyttäjää. On otettava huomioon myös että sovelluk-

sen pääasiallinen tarkoitus palvelee käyttäjää, eikä sisällä liikaa ylimääräisiä, käyttäjälle 

hyödyttömiä ominaisuuksia. Käyttötarkoitustaan palveleva sovellus tekee käyttäjän 

työstä tehokkaampaa ja lisää käyttäjälle hänen tuntemaansa hyötyä sovelluksen käytöstä 

(Kalima, A 1995).  

 

Nykyään tuotevertailuissa käytettävyys on noussut yhdeksi suurimmista kriteereistä 

jonkin tietyn tuotteen hankkimiseen. Esimerkiksi kosketusnäyttötietokoneiden yleisty-

essä käytettävyys on tärkein tekijä tuotteen hankkimiseen, siksi siihen on myös alettu 

panostamaan uusimmissa käyttöjärjestelmäpäivityksissä, hyvänä esimerkkinä Windows 

8, jonka käyttöliittymä on yhdistetty toimimaan samalla tavalla riippumatta siitä onko 

kyseessä puhelin, pöytätietokone vai tabletti. 
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2.2 Käytettävyystekijät 

Jakob Nielsen on käytettävyyden ykköstutkijoita ja arvostetuimpia asiantuntijoita käyt-

töliittymäsuunnittelun saralla (New York Times 1998). Nielsen on määritellyt käytettä-

vyyteen viisi eri tekijää, joiden avulla käytettävyyden tavoitteet voidaan määritellä ja 

joita voidaan mitata (Nielsen 1993).   

 

Taulukko 1. Käytettävyyden arvioinnissa usein mitattavia tekijöitä ja esimerkkejä niiden 

käytöstä (Nielsen 1993) 

 

 

Sovelluksen opittavuudelle voidaan asettaa erimittaisia oppimisaikoja riippuen siitä tu-

leeko sovellus aktiivikäyttöön henkilölle joka on asiantuntija vai henkilölle joka ei ole 

asiantuntija tietoteknisten välineiden käytössä. Tapauksissa joissa sovellusta käyttävät 

pääosin aloittelijat, tulee opittavuuteen käyttää erityistä huomiota.  

 

Tehokkuudella tarkoitetaan sitä kuinka nopeasti sovelluksen käyttäminen tapahtuu, kun 

se hallitaan kunnolla ja kuinka nopeaa on peruskäyttäjän sovelluksen hallinta (Nielsen 

1993).  

 

Muistettavuus on tärkeä kohta huomioida nimenomaan verkkokauppaa suunniteltaessa, 

kun kyseessä on pääosin satunnaisia käyttäjiä, joiden kuitenkin toivotaan palaavan 

verkkokauppaan myös seuraavan kerran, kun heille tulee tarve löytää seuraavan kerran 

verkkokaupasta löytyvää tuotetta. Muistettavuus korreloi suoraan sovelluksen opitta-

vuuteen. Mikäli sovelluksen oppiminen on ensimmäisellä käyttökerralla ollut helppoa, 
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on todennäköistä että seuraavan kerran kun sovellusta käyttää pitkänkin aikavälin jäl-

keen, palautuvat toiminnallisuudet nopeammin käyttäjälle (Nielsen 2012).  

 

Virheettömyydellä tarkoitetaan kuinka useasti käyttäjä törmää järjestelmässä virheeseen 

ja kuinka nopeasti ja vaivattomasti käyttäjä pystyy jatkamaan sovelluksen käyttöä vir-

heen jälkeen. Käyttäjän tulisi sovelluksen käytössä törmätä mahdollisimman harvoin 

virheisiin ja niitä kohdattaessa selviytyä mahdollisimman nopeasti eteenpäin. Virheet 

voidaan jakaa operaatiotason virheisiin eli esimerkiksi käyttäjän tekemiin näppäilyvir-

heisiin, sekä tavoitetason virheisiin eli käyttäjä esimerkiksi valitsee mielestään oikean 

nimisen toiminnon, joka ei kuitenkaan johda käyttäjän tavoitteeseen (Kalimo 1995).  

 

Taulukon viimeinen kohta, tyytyväisyys, kuvastaa sitä miten mielellään käyttäjä käyttää 

sovellusta ja palaa sen käyttöön myös jatkossa. Tässä tutkimuksessa on käytetty erityi-

sesti sovelluksen käyttäjien mielipiteitä heitä haastattelemalla ja käyttämällä apuna erilai-

sia kyselyitä.  

 

2.3 Ihmisen muistin huomioiminen käyttöliittymäsuunnittelussa 

Ihmismielessä tapahtuu tietojenkäsittelyä, jota kutsutaan kognitioksi. Kognitiivisen psy-

kologian tieteenalan mukaan ihmisen muisti voidaan jakaa kolmeen osaan: sensorinen 

muisti, työmuisti ja säilömuisti. Sensorinen muisti tallentaa kaikki aisteista saatavat ha-

vainnot. Ne ovat lyhytkestoisia ja toimivat pääosin tietoisuuden ulkopuolella. Työmuis-

tin rooli on suuressa osassa verrattain tietojenkäsittelyyn. Se poimii uutta tietoa sensori-

sesta muistista ja tuo vanhaa tietoa säilömuistista. Työmuistissa on kuitenkin rajallinen 

kapasiteetti, mikä on syytä ottaa huomioon myös käyttöliittymän suunnittelussa. Työ-

muistin kesto on noin 1-30 sekuntia, joten käyttäjältä ei voi odottaa liian suuren tieto-

määrän samanaikaista muistamista (Vilkko-Riihelä 2006). Sovelluksen käyttämistä voi 

helposti häiritä tämän takia liian suuri informaatiomäärä kuvaruudulla. Aika menee hel-

posti tiedon löytämiseen ja pitkittää näin käyttäjän pääsemistä päämääräänsä. Säilömuis-

ti vastaa tiedon säilyttämisestä. Käyttöliittymän suunnittelun kannalta olisi hyvä ottaa 

huomioon, minkälainen käyttöliittymä tukee säilömuistiin tiedon painamista ja sieltä 

palauttamista. 
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2.3.1 Kognition vaikutukset havaitsemiseen ja tarkkaavaisuuteen 

Katseen kohdistumiseen näytöllä vaikuttaa kognitio. Käyttöliittymäsuunnittelussa tulee 

ottaa huomioon joitakin perusperiaatteita ihmisen toimintavoista. Esimerkiksi tekstissä 

ihmisen katse etenee vasemmalta oikealla ja ylhäältä alas. Ihmisillä on myös kehittynyt 

vakiintuneita käsitteitä missä jokin tietty toiminnallisuus mahdollisesti sijaitsee. Sen ta-

kia olisi hyvä että kohteilla olisi mahdollisimman vakiintuneet paikat (Suomi.fi, 2013). 

Tästä syystä monien internet sivujen navigaatio palkit sijaitsevatkin joko kuvaruudun 

ylä- tai vasemmassa reunassa.  

 

2.4 Käyttöliittymäsuunnittelun perusohjenuorat 

Käyttöliittymäsuunnitteluun on tehty useita muistilistoja perusperiaatteisiin liittyen. 

Rolf Molich ja Jakob Nielsen ovat luoneet kymmenen kohdan listan, joka sisältää yk-

sinkertaisuudessaan listan peruskohdista, joita käyttöliittymäsuunnittelussa tulisi ottaa 

huomioon.  

 

Taulukko 2. Molich & Nielsen: Kymmenen heuristista sääntöä (Nielsen 1993) 

 

 

Käyttöliittymän tulee olla mahdollisimman yksinkertainen, eikä siinä saisi olla mitään 

ylimääräistä informaatiota tai toiminnallisuutta. Luonnolliset dialogit tarkoittavat että 

asiat laitetaan tärkeysjärjestykseen, siten että todennäköisin toiminnallisuus löytyy vali-
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koista ensimmäisenä ja harvemmin tarvittavat voi joko piilottaa esimerkiksi alavalikkoi-

hin tai löytyä navigoitaessa viimeisimpinä (Nielsen 1993). 

 

Käyttöliittymän kielen tulisi mieluiten olla käyttäjän oma äidinkieli ja hänen omaa am-

mattitermistöään. Käyttöliittymästä tulevat viestit tulisi olla mahdollisimman yksinker-

taisia ja niiden tulisi välttää turhan tietokonetermistön käyttöä. Tekstin lisäksi myös 

kuvakkeiden avulla voidaan viestittää asioita käyttäjälle. Sanastoon olisi hyvä perehtyä 

käyttöliittymän suunnittelijoiden, sekä myös lopullisen tuotteen käyttäjien kanssa 

(IEEE, 2005).  

 

Käyttäjän muistikuorman minimoimisella tarkoitetaan sitä, ettei käyttäjän tarvitse esi-

merkiksi seikkailla valikoissa päästäkseen haluamaansa lopputulokseen. Käyttäjälle on 

välillä myös hyvä antaa vaihtoehtoja, joista valita, jottei hänen tarvitse painaa pitkiä tie-

dostonimiä mieleen. Yksi hyvä tapa on antaa käyttäjälle mallivastaus tai oletusarvoinen 

vastaus valmiiksi, jotta käyttäjä pystyy sen perusteella päättelemään esimerkiksi halutun 

vastausmuodon. Numeeristen arvojen kanssa on parhainta antaa esimerkkinä, saako 

vastauksessa käyttää pilkkua tai pistettä, tai tuleeko lopussa käyttää valuuttamerkkiä 

(Nielsen 1993). 

 

Yhdenmukaistamisella käyttäjälle ei jää epäselväksi tarkoittavatko erilaiset sanat tai toi-

menpiteet samaa asiaa. Tietyn toiminnon tulisi aina löytyä samalla tavalla ja johtaa sa-

maan lopputulokseen käyttöliittymän kaikissa osissa. Yhdenmukaisuus on myös esi-

merkiksi verkkokaupassa samankaltaisen pohjasivun käyttö. Vaikka mentäisiin etusivul-

ta tuotesivulle, tulisi navigaatio löytyä aina samasta paikkaa ja tuotteiden tiedot tulisi 

aina esittää mahdollisimman samalla rakenteella. Mitä paremmin otetaan huomioon 

myös eri versioiden, saman käyttöjärjestelmän tai tietyn valmistajan eri tuotteiden yh-

denmukaistamiseen, sitä paremmin käyttäjä oppii muistamaan perustoiminnallisuuden 

käyttöperiaatteet, sekä oppii nopeammin löytämään uudesta versiosta uusia toiminnalli-

suuksia käyttöönsä.  

 

Useissa sovelluksissa ei anneta tarpeeksi palautetta käyttäjän tekemistä valinnoista käyt-

töliittymässä. Käyttäjälle olisi hyvä ilmoittaa aina kun annettu komento tai valinta on 

onnistuneesti mennyt järjestelmään. Myös jos komennossa tai valinnassa on tapahtunut 
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virhe, tulisi siitä käyttäjälle ilmoittaa. Jos järjestelmällä kuluu pitkään jonkin toiminnon 

prosessoimiseen, olisi sen edistyminen hyvä esittää joko lataavalla kuvakkeella tai sanal-

lisesti antaa arvio kestosta. 

 

Sovellus ei saisi koskaan asettaa käyttäjää umpikujaan, josta ei ole näkyvää ulospääsyä. 

Käyttäjät valitsevat usein myös vääriä toimintoja ja haluavat palata edelliseen kohtaan. 

Lomakkeita täytettäessä käyttäjä on aina syytä päästää palaamaan taaksepäin, mikäli 

sellainen tarve käyttäjälle syntyy. Selkeät poistumistiet parantavat käyttäjän alttiutta tes-

tata sovelluksen eri toimintoja, jos hän tietää että sieltä pääsee aina poistumaan tai toi-

minnon pystyy vielä peruuttamaan. Jos toiminnolle ei voida tarjota keskeytys vaihtoeh-

toa, olisi tästä hyvä ilmoittaa ennen toiminnon aloittamista käyttäjälle ja pyytää vielä 

varmistus toiminnon suorittamisesta käyttäjältä.  

 

Siinä vaiheessa kun järjestelmä on tullut käyttäjälle tutuksi, haluaa käyttäjä hyödyntää 

sovellusta mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Tämän takia kokeneemmille käyttä-

jille olisi hyvä tarjota oikopolkuja eri toimintoihin ja valintoihin. Oikopolkuja voi antaa 

käyttäjille kuvakkeiden tai pikanäppäinten avulla. Oikopolut voi esittää käyttäjälle esi-

merkiksi valikon yhteydessä, jolloin käyttäjä näkee pikakomennot suoraan samassa yh-

teydessä toiminnallisuuden kanssa. Järjestelmän käyttöä voidaan myös tehostaa tarjoa-

malla käyttäjälle oletusarvoja, kuten kuluvaa päivämäärää päiväykseksi.  

 

Selkeät virheilmoitukset helpottavat käyttäjän toimintaa virhetilanteissa. Virheilmoitus-

ten olisi hyvä olla mahdollisimman rakentavia ja kohteliaita käyttäjää kohtaan. Ongel-

masta riippuen käyttäjää olisi hyvä myös neuvoa virheen korjaamiseen. Eritasoiset käyt-

täjät olisi myös hyvä huomioida mahdollisilla lisätiedoilla virheen laadusta. 

 

Ennaltaehkäisy on paras tapa estää mahdolliset virhetilanteet. Testausvaiheessa kannat-

taa käyttää aikaa kaikkien mahdollisten virhetilanteiden huomioimiseen niin käyttäjä- 

kuin ohjelmistotasolla. Kirjoitusvirheet käyttäjältä on mahdollista välttää antamalla 

käyttäjälle listoja tai valikkoja mahdollisista vaihtoehdoista.  

 

Riittävän selkeä apu ja dokumentaatio olisi hyvä olla saatavilla. Vain harvoin järjestel-

mästä saadaan sellainen että sen käyttöön ei tarvita erillisiä ohjeita. Dokumentaation voi 
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laittaa sisältymään itse järjestelmään, mutta myös ulkoinen dokumentaatio on hyvä olla 

mukana.  
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3 Tutkimus 

Tässä opinnäytetyössä kohteena on Kookenkä, joka on Kenkäkesko Oy -konserniin 

kuuluva kenkäkauppaketju. Vuoden 2012 puolella lanseerattu verkkokauppa on liitty-

mässä mukaan muiden isojen verkkokauppojen keskelle omalla valikoimallaan. Seuraa-

vissa kappaleissa käydään läpi verkkosivuston käytettävyyttä, saatuja tuloksia ja kehitys-

ehdotuksia. 

 

3.1 Verkkokauppasivuston kuvaus 

Sivujen ulkonäkö on moderni ja selkeä (liite 7). Päänavigaatiossa on selkeästi ryhmitelty 

tuotteet erikseen naisille, miehille ja lapsille. Jokaisesta kohdasta tulee alavalikko, josta 

on mahdollisuus valita kenkäkategoria tyypin mukaan: saappaat, nilkkurit ja niin edel-

leen (kuva 1). Sen jälkeen päänavigaatiosta löytyy myymälät, merkit, uutuudet, palaute 

ja Koo club -linkit. Merkit -sivulta pääsee tuotemerkkiä painamalla suodatettuun ha-

kuun, joka rajoittuu valittuun merkkiin (kuva 2) ja uutuudet sivulle suodattuu kauden 

uudet mallit. Myymälät linkin takaa aukeaa kaikkien Suomen myymälöiden yhteystiedot 

ja aukioloajat. Palaute-osiossa voi antaa palautetta joko myymälöille tai ketjulle yleensä, 

sekä verkkokaupalle. Koo Club -linkistä pääsee sivulle, jossa kerrotaan mikä Koo Club 

on ja miten siihen voi liittyä (liite 8).  

 

Kuva 1. Päänavigaatio 

 

 



 

 

10 

Kuva 2. Hakutulos haulle 'Adidas' 

 

 

3.2 Tutkimusmetodit 

Kookengän käytettävyyden parannusehdotusten löytämiseen käytetään asiakaskyselyn 

tuloksia, haastatteluja ja käyttäjälähtöisiä käytettävyystestauksia. Kyselytulosten analy-

soimiseen käytetään käyttöliittymäteorioita tukemaan tuloksia.  

 

3.3 Haastattelututkimus Kookengässä 

Haastattelimme kahtakymmentä henkilöä liittyen yleisesti verkkokauppoihin, sekä 

Kookengän verkkokauppaan. Kysymykset löytyvät liitteestä 1. Haastatteluun osallistui 

yksitoista naista ja yhdeksän miestä. Suurin osa vastaajista oli 19–25 -vuotiaita asiakkaita 

(taulukko 3).  
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Taulukko 3. Haastattelututkimuksen ikäjakauma 

 

 

3.3.1 Tulokset 

Alkukysymyksissä selvitettiin käyttäjien perustuntemusta verkkokaupoista heidän aiem-

pien kokemuksiensa perusteella. Kysymys numero kaksi (ks. liite 1) sisälsi kysymykset 

siitä, onko asiakas käyttänyt mitä tahansa verkkokauppaa aiemmin, onko hän käyttänyt 

mahdollisesti http://kookenka.fi -sivustoa, myöhemmin kookenkä.fi, ja onko käyttäjä 

käyttänyt kookenkä.fi -sivuston mobiiliversiota? Vastaukset olivat ”kyllä/ei” vaihtoeh-

doilla ja niiden jakautumisen näkee alla olevasta taulukosta (taulukko 4). 

 

Taulukko 4. Haastattelututkimuksen kohdan kaksi kysymysten vastausjakauma 

 

 

Tutkimuksessa selvitettiin samalla mitä asiakas hakee verkkokaupalta sinne mennes-

sään. Vastauksista ilmeni että asiakkaat kaipaavat tarkempia tuoteselosteita, missä ket-
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jun myymälät sijaitsevat ja totta kai helppoa asioimista verkkokaupassa. Seuraavaksi 

kysyttiin mitä tietoja asiakkaat haluaisivat saada sivustolta ostomahdollisuuden lisäksi. 

Asiakkaat halusivat tietää ajankohtaiset tarjoukset ja sen hetkisen hinnaston. Kengistä 

haluttiin tietää koko-, väri- ja materiaalivaihtoehdot, sekä saatavuustiedot. Mallista ha-

luttiin saada mahdollisimman tarkka kuvaus. Myymälöistä haluttiin tietää yhteystiedot ja 

aukioloajat.  

 

Kookengän sivustot saivat asiakkailta positiivista palautetta selkeydestä, värimaailmasta 

ja grafiikoista (taulukko 4). Asteikko annettiin ykkösestä viitoseen, josta viitonen vastasi 

parhainta mahdollista.  

 

Taulukko 5. Kookenkä.fi-sivuston ulkoasun arvostelu 

  

Yhdeksäntoista kahdestakymmenestä asiakkaasta piti tuotteen löytämistä helppona ja 

75 prosenttia vastanneista oli sitä mieltä että tuotteista oli annettu tarpeeksi tietoa sivul-

la.  

 

Avoimissa mielipiteissä nousi esiin että mobiiliversiosta ei ole mahdollista päästä täysi-

versioon skaalautuvuuden takia, mutta sitä kaivattaisiin.  
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3.4 Kookengän verkkokaupan kysely asiakkaille 

Kookengän puolesta lähetettiin sähköpostikyselyt niille asiakkaille, jotka olivat tehneet 

oston verkkokaupasta tietyn aikavälin sisällä. Kysymykset (liite 2) suunniteltiin yhdessä 

verkkokaupan ylläpitäjän, Keskon järjestelmäpäällikön ja Kenkäkeskon johdon kanssa.   

 

3.4.1 Vastausten analysoiminen 

Kyselyn vastaukset eivät anna perusteluja arvostelulle, vaan tässä vaiheessa antavat 

suurpiirteisen kuvan käyttäjien kokemuksista palvelua käyttäessään. Ensimmäisenä tut-

kittiin mitä mieltä käyttäjät olivat sivuston ulkonäöstä (kuvio 1). Suurinta osaa miellytti 

sivuston ulkonäkö ja vähän alle neljännes oli sitä mieltä että sivut ovat hyvän ja huonon 

välillä.   

 

Kuvio 3. Mitä mieltä olet kookenka.fi-sivuston ulkonäöstä? 

 

 

Tuotteiden löytämistä sivustolta pidettiin pääasiallisesti helppona tai erittäin helppona 

(kuvio 2). Neljännes vastauksista sijoittui helpon ja vaikean välimaastoon ja osa vastaa-

jista sanoi löytämisen olevan melko vaikeaa.    
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Kuvio 4. Kuinka helppoa tai vaikeaa on tuotteen löytäminen kookenka.fi -sivustolta? 

 

 

Suurin osa vastaajista oli tyytyväisiä tuotteista annettuihin tietoihin ja osan mielestä 

tuotteista annettavia tietoja olisi voinut olla enemmänkin (kuvio 3). Sama vastaus tuli 

myös esille Kookengässä tehdyssä haastattelututkimuksessa (3.2 Haastattelututkimus 

Kookengässä). 

 

Kuvio 5. Onko tuotteista annettu tarpeeksi tietoa? 

 

 

Sivuston avausnopeutta pidettiin nopeana (kuvio 4), mutta joidenkin mielestä 

avausnopeus on tuntunut hitaalta. Huomiona, että sivuston palvelin on vaihdettu 

nopeampaan vastanneiden käytön jälkeen. 
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Kuvio 6. Miten kuvailisit sivustojen avausnopeutta? 

 

 

Tuotteiden maksamista pidettiin helppona tai erittäin helppona (kuvio 5).  

 

Kuvio 7. Onko tuotteiden maksaminen helppoa vai vaikeaa? 

  

Suurin osa vastaajista ei ollut käyttänyt kookenka.fi -sivustoa mobiililaitteella (taulukko 

6). 
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Taulukko 6. Oletko käyttänyt kookenka.fi -sivustoa mobiilissa? 

 

Kyselyyn saatiin tarpeeksi suuri otos vastauksia, jotta vastauksia voi pitää luotettavina. 

Noin kolmasosa vastasi lähetettyyn kyselyyn. Asiakaskyselyn vastanneista selkeä 

enemmistö oli naisia (taulukko 7) odotetusti ja ikäjakauman perusteella yleisin vastaaja-

ryhmä oli 26–50 -vuotiaat (taulukko 8). 

 

Taulukko 7. Vastaajien sukupuolijakauma 

  

Taulukko 8. Vastaajien ikäjakauma 
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Vastaajat saivat myös kertoa omia kokemuksiaan palvelun käytöstä. Suurimmassa osas-

sa vastauksista kehuttiin helppoa ja toimivaa palvelua, sekä nopeaa toimitusta. Kehuja 

sai myös helpot palautuskäytännöt, sekä ilmainen toimitus. Asiakkaat toivoivat suu-

rempaa tuotevalikoimaa verkkokaupalta. 

 

Monet palautteista koskivat samoja asioita. Asiakkaiden toiveissa oli saada palvelussa 

olevista kengistä monipuolisempia tuotetietoja. Esimerkiksi toivottiin tarkempia selvi-

tyksiä kengän materiaaleista, mahdollisista korkojen korkeuksista ja saappaiden kohdal-

la lisätietoa varren leveydestä ja sen korkeudesta. Monet toivoivat useampia kuvia tuot-

teista useammassa suunnassa. Verkkokauppaan on tulossa mahdollisuus katsella kenkää 

jokaiselta suunnalta. Ehdotuksena tuli myös mahdollisuus nähdä kenkä käyttäjän jalas-

sa, jotta siitä saisi totuudenmukaisemman kuvan luonnossa. Tuotteiden lisätiedoista 

käyttäjät ovat löytäneet epäselviä tai puutteellisia ilmoituksia, sekä tuotteen kuvauksesta 

annetaan käyttäjälle tiedoksi myymälän viitenumero tuotteeseen, jonka käyttäjät ovat 

kokeneet huonoksi.  

 

Lasten kenkävalikoimaan monet käyttäjät olivat toivoneet valmiita taulukoita kunkin 

kenkämerkin kokoa vastaavaa sisäpohjan mittaa senttimetreinä. Tällä hetkeltä sivustolla 

on taulukot yleisesti miten lasten jalanpituus vastaa kengän numeroa. Lasten kengissä 

asiakkaat olivat kokeneet hankalaksi, että sama tuote oli sivulla kahteen kertaan, koska 

ne sisälsivät eri koko lajitelman, jota ei ollut mahdollista nähdä ennen kuin menee tuot-

teen tietoihin. Verkkokauppaan on nyt lisätty selkeämmin näkyviin, mikä koko lajitelma 

on kyseessä. 

 

Sivustoa koskevissa palautteissa nousi useasti esiin liian vähäinen hakutuloksien määrä 

yhdellä sivulla. Kehitysehdotuksena oli muun muassa toive saada kaikki hakutulokset 

suoraan yhdelle sivulle, jotta tuotteiden selaaminen olisi helpompaa. Kehitysideoiden 

johdosta sivulla on nyt mahdollisuus valita näkyykö siellä 30, 42 vai 60 tuotetta yhdellä 

sivulla. Oletuksena on 30. Navigointia sanottiin liian hankalaksi, eikä sivulta palaaminen 

ollut johdonmukaista tai se ei toiminut odotetusti. Palvelun hakutuloksien suodattami-

sessa havaittiin ongelmia ja siihen toivottiin monipuolisempia hakuvaihtoehtoja. Kai-

kissa tapauksissa ei hakutulokset suodattunut valittujen hakuvaihtoehtojen perusteella.  
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Verkkokaupan kassa-osiossa toivottiin tuotteista näkyvän tietojen lisäksi kuva, jotta 

lopussa on vielä mahdollisuus nähdä valitsemansa tuotteet ja väärän tuotteen poistami-

nen ostoskorista olisi helpompaa. Nämä muutokset ovat tulleet verkkokauppaan asia-

kaspalautteen johdosta. Sähköpostiin tulevan verkkokaupan viestin lähettäjänä tilauk-

sen jälkeen näkyi yksityinen henkilö, muusta kuin palveluntarjoajan verkkotunnuksesta, 

mikä antoi käyttäjälle epäluotettavan kuvan palvelusta. 

 

3.5 Ääneenajattelutestien tekeminen 

Ääneenajattelu- eli ”think-aloud” -testiin valitaan x määrä henkilöitä, jotka tekevät 

Kookenkä.fi -sivustolla testinohjaajaan ennalta määrittämät toimenpiteet. Testaajat pu-

huvat ääneen samalla kertoen ajatuksiaan ja havaintojaan sivustosta. Kysymykset löyty-

vät liitteestä 3. Seuraavissa kappaleissa on koottu yhteen eri testaajien tapaukset ja 

huomiot yksittäisistä tilanteista. Kaikkien testaajien askeleet ovat löydettävissä liitteistä 

4-6. 

 

3.5.1 Lasten kenkien hakeminen 

Ensimmäisen testaajan (liite 4) kohdalla saatiin monia huomioita yksittäisistä virheelli-

sistä asioista sivulla. Lasten kenkien hakutulokset eriteltiin oudosti eikä haku myöskään 

antanut oikeanlaisia hakutuloksia (kuva 9), vaikka hakukenttä antoi samantyylisiä ehdo-

tuksia (kuva 8) kuin hakusanat. 

 

Kuva 8. Hakuehdotukset 
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Kuva 9. Hakutulos 

  

 

Päänavigaation alavalikossa oli hyvä, että tuotteet oli lajiteltu järkevästi (kuva 10).  

 

Kuva 10. Tuotteiden lajittelu päänavigaatiossa 

 

 

3.5.2 Tuotteiden vertailu 

Testissä nousi esiin ensimmäisenä, että vertailu (liite 9) aukesi uuteen ikkunaan. Välileh-

ti olisi käyttäjäystävällisempi vaihtoehto. Vertailussa häiritsi, että “tuotekuvaus” ja “ly-

hyt tuotekuvaus” olivat samoja, eikä se tuonut lisäarvoa (kuva 11). Vertailuikkunasta 

“laita ostoskoriin” painaessa aktiivisuus siirtyi takaisin pääikkunaan, josta valittiin koko 

ja lisättiin ostoskoriin. Aktiivisuuden siirtymisen takia ikkunan merkitys vähenee käyttä-

jälle. Jotta asiakas huomaisi tämän, ikkuna pitäisi sulkea ”laita ostoskoriin” -painiketta 

klikattaessa. 
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”SKU” lyhenne ihmetytti. Sen tilalla voisi esimerkiksi lukea tuotteen viitenumero. Ik-

kunassa olevat tekstit, kuten värien nimet kiinnittivät testaajan huomion, koska ne oli-

vat ainoita, jotka alkoivat pienellä alkukirjaimella.  

 

Tulosta tämä sivu -painikkeen paikaksi toivottiin ikkunan alaosaa. Laita ostoskoriin -

painike esiintyy sivulla kahdesti, mikä vertailuikkunan koon vuoksi on käyttäjälle turhaa. 

Painikkeen paikka voi olla sivun yläosassa tuotteen kuvan alapuolella. Laita ostoskoriin, 

tulisi kirjoittaa isolla alkukirjaimella Kun käyttäjä päättää lisätä tuotteen ostoskoriin, 

vertailuikkuna voisi sulkeutua ja näin käyttäjä näkee ilmoituksen pääikkunassa ja osaa 

valita kengän koon, jonka jälkeen painaa lisää koriin -painiketta. 

 

Kehuja sai vertailun kohdalle auennut kelluva ikkuna (kuva 11), jonka kautta oli helppo 

tyhjentää vertailtavat tuotteet. Tyhjennyksen jälkeen kommentti/ilmoitus tuli sivun 

rungon yläreunaan englannin kielellä (kuva 12), mikä antaa käyttäjälle sekavan kuvan. 

 

Kuva 11. Vertailun tyhjennys 

 

 

Kuva 12. Vertailu tyhjennetty 
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3.5.3 Ostoskori 

Ostoskori on selkeä. Ostoskorissa näkyi vasta, että tuotteet ovat alennuksessa. Alen-

nuksen olisi hyvä näkyä jo kengän kohdalla, joka voisi kannustaa ostamaan tuotteen, jos 

mainos on mennyt ohitse.  

 

Ostoskorista siirtyessä muokkaamaan tuotetta muuttuu ”lisää ostoskoriin” teksti eng-

lanninkieliseksi (kuva 13). Ostoskorissa ilmoitus muutoksesta tulee myös englanniksi, 

missä kerrottiin, että kenkä on päivitetty ja lisätty ostoskoriin (kuva 14). 

 

Kuva 13. Ostoskorin päivitys 

 

 

Kuva 14. Tuote päivitetty 

 

 

Päivitä ostoskori, mene kassalla ja jatka ostoksia -painikkeet tulisi alkaa isolla alkukir-

jaimella (kuva 16). Sivun painikkeiden sijoittelussa olisi hyvä perehtyä käytettävyys-

suunnittelun kymmeneen heuristiseen sääntöön, jossa muun muassa neuvotaan vähen-

tämään käyttäjän muistikuormaa ja tehdä käyttöliittymästä yhdenmukainen. Tässä hel-
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pottaa muiden vastaavien sivujen tutkiminen. Nappulat sijaitsevat käyttäjille epäloogi-

sissa paikoissa. Jatka ostoksia -painike pitäisi olla mene kassalle -painikkeen vasemmalla 

puolella. Jatka ostoksia ja päivitä ostoskori -painikkeet eivät erotu tarpeeksi sivun taus-

tasta. Sivun yläosassa oleva mene kassalle -painikkeen (kuva 15) voi poistaa, koska ko-

rin alaosassa (kuva 16) sijaitseva mene kassalle -painike näyttää yläpuolella ostosten 

hinnan ja palvelee asiakasta paremmin. Testissä nousi esiin ajatus, onko päivitä ostos-

kori -napille tarvetta? Tällä hetkellä sen olemassaolo johtuu ostoskorissa olevasta mah-

dollisuudesta vaihtaa tuotteen lukumäärää. Kuitenkin niin että voit saada lisättyä vain 

saman tuotteen kappalemäärää, niin että valittu koko säilyy. Jos haluaa useamman eri 

koon samasta tuotteesta, joutuu joka tapauksessa tekemään erillisen tuotteen lisäyksen.  

 

Kuva 15. Ostoskorin yläosa 
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Kuva 16. Ostoskorin alaosa 

 

 

Ostoskorissa kuvaa painamalla aukeaa tuotesivu, samoin kun tuotteen nimestä painaes-

sa. Kuvaa painamisen seurauksena käyttäjälle voisi aueta vain kuva, jotta toiminnot oli-

sivat monipuolisempia. Vasemmanpuoleisin tietolaatikko on tyhjä ostoskorin alapuolel-

la, mikä jättää keskeneräisen kuvan sivustosta (kuva 16). Yhteissumma voisi lukea suo-

raan tuotteiden alapuolella ja siinä voidaan erikseen mainita, että hinta sisältää arvonli-

säveron ja sen prosenttiosuus numeroina. Näin loppusumma olisi selkeämmin ilmoitet-

tu. Välisumman voisi korista poistaa ja jättää vain verollisen summan näkyviin. Mahdol-

liset alennukset tulisi ilmoittaa aiemmin tuotteita selatessa jo. Ostoskorissa jokaisen 

tuotteen kohdalla alennus tulisi mainita erikseen ja laskea asiakkaalle näkyviin alennuk-

sen määrä. 

 

Yhden testaajan kanssa tehtiin lisänä miten ostotapahtuma jatkuu ostoskorista kassalle 

mentäessä. Testaaja valitsi mene kassalle -painikkeen. Seuraavan sivun yläosaan avautuu 

numeroitu ohjejana (kuva 17). Ohjejanassa kaikkien kohtien tekstit eivät näkyneet ko-

konaan. Ensimmäisenä oli ”tilaustapa”. Testaaja valitsi kohdan ”osta vieraana” ja pai-

noi ”jatka”. Toisessa vaiheessa, ”tilaajan tiedot”, valitaan tuleeko tuote samaan vai eri 

osoitteeseen. Nyt ohjejanan kohdassa kolme lukee ”vastaanottajan tiedot” (kuva 17), 

vaikka valitsisi että tuote on tulossa samaan osoitteeseen. Jos asiakas valitsisi, että tuote 

toimitettaisiin eri osoitteeseen, voisi sen jälkeen ilmestyä valikko, johon määritellään 

toinen toimitusosoite jos tarvetta. Jos asiakas on valinnut että tuotteet toimitetaan eri 

osoitteeseen ja siirrytään kohtaan kolme ja asiakkaalle näkyy käytännössä sama sivu 



 

 

24 

kuin edellinen, mutta tyhjennettynä (kuva 18). Jos taas asiakas on valinnut että tuotteet 

toimitetaan samaan osoitteeseen hyppää sivu kohdasta kaksi kohtaan neljä. Kun käyttä-

jä yritti palata takaisin edellisiin tilauskohtiin, niin ohjejanassa ”aktiivisena” näkyi edel-

leen kohta neljä. Jatka- ja takaisin -painikkeet ovat käyttäjälle väärässä järjestyksessä 

(kuva 19). Takaisin -painikkeen tulisi sijaita vasemmalla reunalla ja jatka -painikkeen 

oikealla reunalla. Takaisin-tekstin voisi muuttaa samanlaiseksi painikkeeksi kuin ”jatka”.  

 

Kuva 17. Tilaus 

 

 

Kuva 18. Vastaanottajan tiedotlomake 
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Kuva 19. Tilaussivulla liikkuminen 

 

 

3.5.4 Koo Club 

Navigaatiosta löytynyt kohta “Koo club”, mikä johti sivulle, minkä ulkomuoto poikkesi 

kokonaan muusta sivustosta (liite 8). Sivulta joutui palaamaan selaimen “edellinen” pai-

nikkeella, koska uudelta sivulta ei löytynyt navigaatiota tai muutakaan painiketta millä 

palata. Tämä kuormittaa käyttäjän muistia ja jättää käyttäjän selaimen toimintojen va-

raan. Nyt käyttäjälle ei anneta selkeää poistumistapaa, niin kuin Molich ja Nielsen oh-

jeistavat kymmenessä säännössään.  

 

3.5.5 Tuotekuvat 

Tuotteita selatessa häiritseväksi nousi tapa, jolla hiiren viedessä tuotteen päälle laatikko 

leijui ja oli osittain toisen tuotteen päällä (kuva 20). Laatikkoon lisänä ilmestyneet ”lisää 

toivelistaan” ja ”lisää vertailuun”, näytti taustansa takia uppoavan alempaan tuottee-

seen, eikä näyttänyt olevan osa valittua tuotetta. Koska vertailulle ja toivelistalle on si-

vun yläosassa määritelty kuvakkeet, voisivat ne mieluummin ilmestyä osaksi laatikkoa, 

jonka päälle kursori on viety. Liilalla taustalla oleva hintakin on häiritsevä, koska se 

osuu usein suoraan kuvan päälle, kun kursorin vie siihen. Testaaja ehdotti että hinta 

voisi tulla laatikon oikeaan yläkulmaan, jossa se olisi vähiten tiellä. Häiritseväksi koet-

tiinkin se miten tuotteen nimi keskittyy sen jälkeen kun kursorin vie kohdalle. Koko-

naisuudessaan kuva muuttuu liikaa kursorin päälle viemisen takia.  

 

Tällä hetkellä monissa tuotteissa on samoja kuvia pelkästään. Jos kuvia ei ole useampia, 

niin yksi kuva riittää. Osassa tuotteista oleva 360-katselutoiminto (kuva 21) siirtää näy-

tön koko ruudun tilaan, joka käyttäjän tulee erikseen hyväksyä. Hyväksymisen jälkeen 

tila ei kuitenkaan ole näyttänyt tuotetta ollenkaan ja sieltä joutuu poistumaan. 
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Kuva 20. Tuotteiden selaaminen 

 

 

Kuva 21. Tuotekuvat 

 

 

3.5.6 Yleiset huomiot 

Toinen testaaja (liite 5) koki sivurakenteen selkeäksi. Ensimmäisen testaajan mielestä 

värimaailma oli silmää miellyttävä ja kolmannelta testaajalta nousi esiin se miten hyvin 

sivusto noudattaa sujuvasti Kookengän värimaailmaa. Etusivulla oleva mainos herätti 

hyvin käyttäjän huomion, siinä liikkuviin mainoksiin. 
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Myymälöiden yhteystietoja etsiessä verkkokauppoja ennen käyttäneet etsivät automaat-

tisesti alatunnisteesta yhteystietoja. Testaajien mielestä myymälät-linkki tulisi olla navi-

gaatiossa loppupäässä löydettävyyden takia (kuva 22). Nykyinen järjestys ei noudata 2.4. 

Käyttöliittymäsuunnittelun perusohjenuorat -kappaleessakin mainittuja luonnollisia 

dialogeja eikä käyttäjän muistikuorman minimoimista. Monet muutkin käyttäjiltä nous-

seet huomiot ovat koskeneet edellä mainittuja asioita. 

 

Tilanteissa joissa käyttäjä etenee taaksepäin ”luonnollisessa” toimintajärjestyksessä, 

esimerkiksi menemällä muokkaamaan valitsemaansa kenkää, ilmoitukset sivuilla muut-

tuvat usein englannin kielisiksi. Tässä työssä on tullut vain muutama kaikista mahdolli-

sista tilanteista esille ja muutkin samankaltaiset tilanteet olisi hyvä yrittää etsiä tässä 

työssä esiintyvien tilanteiden perusteella.  

 

Kuva 22. Navigaatiopalkki 
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4 Johtopäätökset 

Käyttöliittymien suunnitteluun tulisi käyttää aikaa, vaikka se hidastaisi uuden sivuston 

käyttöönottopäivää. Mitä paremmin verkkosivustot ovat suunniteltu, sitä paremmin ne 

palvelevat käyttäjiä. Verkkosivut tulee suunnitella käyttäjiä ja käyttötarkoitusta ajatellen.  

 

Verkkokaupan lähettämästä kyselystä saatiin paljon vastauksia analysoitavaksi ja enem-

mistö niihin vastanneista koki verkkokaupan samalla tavalla. Vaikka kyselyn tekemiseen 

pääsi itse osallistumaan, oli hyviä ja kattavia kysymyksiä vaikea keksiä. Huonoa kyselys-

sä oli että vastaajilta ei saanut perusteluita heidän antamilleen arvosteluille. Lisäksi ky-

symykset olivat hiukan liian ympäripyöreitä, joten vastauksista ei saanut hyvin tulkitta-

via tuloksia. 

 

Haastattelututkimuksen tekeminen osoittautui vaikeammaksi, kuin oli ajateltu, koska oli 

erittäin vaikea saada ihmisiä haastateltavaksi. Lyhyissä haastattelutilanteissa ja satunnai-

sesti valittavista ihmisistä on vaikea löytää sopivia persoonia vastaamaan. Kaikki eivät 

kuitenkaan sano avoimesti mielipiteitään tai kokevat haluavansa miellyttää. Itse olisin 

toivonut haastateltavien tekevän enemmän omia huomioita. Nyt asiakkaita piti yrittää 

ohjata kertomaan mielipiteitä, mikä helposti vaikuttaa tulosten luotettavuuteen. 

 

Ääneenajattelutesteihin olisi ollut hyvä saada useampi testaaja. Testeihin meni paljon 

enemmän työtunteja mitä alun perin oli arvioitu. Lisäksi testit olisivat voineet olla mo-

nipuolisempia, mutta siinäkin tapauksessa aikaa olisi pitänyt varata huomattavasti 

enemmän. Testaukseen olisi pitänyt saada mahdollisimman monipuolisia testaajia, mut-

ta sellaiseen ei ollut tarvittavia resursseja. Tätä varten olisi pitänyt etukäteen määrittää 

minkä ikäisiä ja sukupuolisia henkilöitä testaukseen halutaan ottaa ja etukäteen lähettää 

kutsuja mahdollisille henkilöille. Lisäksi testaamiseen olisi tarvittu neutraali työtila, mis-

sä testiympäristö olisi ollut mahdollisimman samanlainen. Omien ja testaajien erilaisten 

aikataulujen takia olisi tämän toteuttaminen ollut erittäin hankalaa.  

 

Teorian kautta oppi katsomaan tähän opinnäytetyöhön valittua verkkosivustoa uudelta 

kannalta ja etsimään, sekä tutkimaan sivujen käytettävyyttä muun muassa kymmenen 
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ohjenuoran kautta. Vaikka aluksi pidinkin teorian kirjoittamista ehkä jopa hiukan tur-

hana, niin loppujen lopuksi oli hyvä, että oli jokin mihin omat perustelunsa nojata.  

 

Vasta työn edetessä sai itse muodostettua kuvan opinnäytetyön sisällöstä: mitä on 

mahdollista ehtiä tehdä ja mitä ei. Alussa tehtävä projektisuunnitelma oli käytännössä 

mahdotonta saada tehtyä luotettavaksi, koska eri vaiheiden kestoa on vaikea arvioida 

etukäteen. Yleensä jokaiseen meni vähän enemmän aikaa, kuin oli arvioinut, mutta 

muutamat arviot olivat menneet ihan yläkanttiin. Loppujen lopuksi opinnäytetyö val-

mistui hiukan myöhässä aikataulusta, mutta sisältäen sen mitä tämän projektin aikatau-

lun puitteissa oli mahdollista tehdä. 
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