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1.0 Miksi ja miten?
Helsingin kaupunki digitalisoi palveluitaan. Tulevaisuudessa palvelut ovat 
helppokäyttöisiä ja kätevästi kaupunkilaisten saavutettavissa. Digitaalinen 
Helsinki –ohjelma vauhdittaa tätä prosessia kartoittamalla palvelupolkujen 
avulla kaupunkilaisten käyttäytymistä läpi kaupungin sähköisten palvelujen. 

Tässä projektissa tutkimme ja analysoimme
kaksi digitaalista palvelupolkua, sekä
määrittelemme parannusehdotukset
käyttäjätutkimuksen ja web-analytiikan
avulla.
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1.1 Brief

Welcomeguide.fi on verkkosivusto, jonka

tavoitteena on antaa maahanmuuttajalle

ohjeita Helsinkiin muuttamiseen liittyen.

Analyysin tarkoitus on määritellä miten

neuvontasivun löydettävyyttä sekä

käyttökokemusta voi parantaa.

Tutkitaan hel.fi-sivustolla olevaa tietoa

koululaisten iltapäivätoimintaan liittyen, ja miten

huoltajat löytävät etsimänsä tietoa sieltä, mm. 

hakemusprosessista.

Tavoitteena määritellä miten voidaan vähentää

yhteydenottoja Kasvatuksen ja koulutuksen

toimialan suuntaan.

27.3.2018 Kuudes Helsinki 4

Maahanmuuttajien neuvontasivu Koululaisten iltapäivätoiminta

1 2



1.2 Tutkimusmetodi
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1.2.1 Haastateltavat
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Kuvat: Kuudes Helsinki

Haastatteluun osallistui kuusi Suomeen muuttanutta henkilöä, 

joista kaksi on EU:n kansalaista ja neljä on EU:n ulkopuolelta

tulleita.

Huoltajat

Haastatteluun osallistui neljä huoltajaa eri puolilta Helsinkiä. 

Iltapäivätoiminta on kaikissa haastateltujen perheissä

ajankohtainen aihe tällä hetkellä.
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Kuvat: Rosie Trudgen

Haastattelimme 6 eri taustaista, 
Suomeen lähiaikoina muuttanutta henkilöä.

Kuvat: Kuudes Helsinki



2.1 Tutkimuksen
löydökset
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Sivuston ideasta pidettiin, mutta sisällöltä toivottiin vielä enemmän konkretiaa

ja selkeitä toimintaehdotuksia käyttäjälle. Löydettävyyden parantaminen on 

tärkeää, jotta sivustolle löydetään verkon informaatiomerestä.
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Yhteenveto tutkimuksen löydöksistä

Positiivista Parannettavaa+ -

”Visuaalinen ja tietoa yhteen kokoava 

tehtävälista on mahtava idea!”

Palvelu tulee todella tarpeeseen, koska 

maahanmuutosta käyttäjät puhuivat 

stressaavana prosessina.

Ohjeet ovat melko yleisluonteisia eikä 

tarpeeksi toimintaan ohjaavia.

Esim. sivuston kyselyn läpikäynyt

olettaa, että löytää omiin tarpeisiin

vastaavat lomakkeet kyselyn lopusta.



Löydöksien teemat

Tutkimuksen löydökset ovat analysoitu ja jaettu seuraaviin teemoihin:
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3.1.1

Käytettävyys

3.1.2

Tehtävälista

3.1.3

Sisällön

merkitys



2.1.1 Käytettävyys
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Käytettävyys
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Kaikki haastateltavat etsivät lähtökohtaisesti tietoa

maahanmuutosta tietokoneeltaan käsin.

Koettiin, että kun on kyse näin suuresta tiedon

määrästä, ja henkilöille itselleen elämää mullistavasta

asiasta, on vaikea saada kokonaiskuvaa

mobiililaitteilla, koska:

• Mobiililaitteilla ei haluta painaa linkkejä, koska

pelätään, että edellinen välilehti häviää

• Lomakkeiden täyttäminen puhelimella tuntuu

työläältä

• Käyttäjät eivät tallentaisi pdf-tiedostoja

puhelimeensa

“Reading tiny text on 

mobile is too painful.”

“I would download the pdf 

and save it to my laptop. 

I would also print it, I like paper.”

“I’m hesitant to click on 

any links on mobile - it takes ages 

to go back.”

“Even though I had internet 

I would go to the university to use their 

computers for research.”



2.1.2 Tehtävälista
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Tehtävälistan rakenne
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1. Jotta sivusto olisi ohjeistava ja kannustaisi

toimimaan, toivottiin lopussa olevan

tehtävälistan rakenteen olevan selkeämpi.

2. Käyttäjien mielestä ideaaliopas olisi kuin

“muistilista”, jota voi pitää oppaana kaikkien

oikeiden asiakirjojen saamiseksi muuton

yhteydessä.

3. Käyttäjien oli vaikeaa erottaa tehtävälistan osioita

toisistaan ja otsikot koettiin vaikeaselkoisiksi. 

4. Käyttäjät yllättyivät siitä, että linkit johtavat

virastojen etusivuille, eikä selkeästi virastojen

alasivulle, jossa kerrotaan enemmän kyseessä

olevasta asiakirjasta/prosessista.

“The things I have to do 

aren’t so clear.”

”Government websites

take ages to read

through.”

“This feels like a tourist site 

filled with paragraphs of 

information.”

“It would be great to have 

a checklist that’s called: 

Your first week in Helsinki.”

”What does identifying

mean in this heading?”



1. Käyttäjien oli vaikea varmistua siitä, että heillä

tosiaan on olemassa kaikki muuttoon tarvittavat

asiakirjat ja lomakkeet. 

2. Käyttäjät haluaisivat mieluusti käyttää sivustoa

muistilistana, mutta tällä hetkellä se ei tunnu täysin

luotettavalta.

3. Käyttäjille on epäselvää minkä nimiset ja mitkä

ovat ne toimipaikat, joissa heidän täytyy käydä

paikan päällä. He googlaavat erikseen nimitiedot, 

osoitteet ja aukioloajat.

Tehtävälista: pakko tietää (need-to-know) 
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“I thought this paper was everything 

I needed. The border control told me 

differently – I had to visit the embassy 

in Korea so I missed my flight.”

“I think that’s the place 

I went to last week!”

“In my country, if you haven’t done 

something crucial they will let you know 

and ask you to complete something.”



1. Optimaalinen muistilista sisältäisi myös tietoa

elämisestä Helsingissä. Tämä tiedon käyttäjät

kuulevat tutuiltaan tai lukevat muilta sivustoilta esim. 

blogeista.

2. Osa käytännön asioihin liittyvästä tiedosta löytyy jo 

Welcomeguide.fi:stä, mutta käyttäjät antoivat 

esimerkkejä myös muista aiheista, joista he 

haluaisivat saada tietoa:

• Puhelinliittymän avaaminen

• Terveydenhuolto

• Pankkitilin avaaminen

• Julkinen liikenne

Tehtävälista: hyvä tietää (good-to-know)
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”I don’t want to be dramatic, 

but what do I do if there’s

an emergency?”

“Where and who do I 

inform if I move?”

“The healthcare system is more 

complex here with both private and 

public, that would be a nice thing to 

be informed about.”
”It would give

an even more

welcoming feeling.”

“Your not given it 

unless you know 

what to ask for.”

“I walked everywhere 

within the first week 

because I didn’t know 

how to get a week pass.”



2.1.3 Sisällön merkitys
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Maahanmuuttajaryhmien erilaiset tarpeet
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Huomasimme haastatteluiden kautta, että eri taustaisilla maahanmuuttajilla on omat

tarpeensa sisällölle ja he etsivät tietoa eri tahoilta. Luokittelimme haastatellut neljään

eri ryhmään maahanmuuttoon liittyvän tiedonhaun perusteella:

Ulkomailla olevat

Suomen lähetystöt

Migri.fi

Enterfinland.fi

Kela

Infopankki.fi

Blogit

EU:n ulkopuolelta

muuttava priorisoi

oikeudellista tietoa

HSL

Asuminen
(airbnb, couch surfing)

Elinkustannuksia

vertaavat sivustot

Kielikurssit

EU:n sisällä muuttava

priorisoi asumiseen ja 

käytäntöön liittyvää tietoa

Yliopistojen

hallinnolliset tahot
(tervetuloa-lehtiöt)

Opiskelijasuminen
(HOAS)

Facebook-ryhmät

Ylioppilaskunnat

Opiskelupaikan perässä

muuttava uskoo ja luottaa

koulun antamaan tietoon

Veroasiat

Viisumiasiat

Henkilöllisyys-

todistukset

Työn perässä muuttava

saa usein osan tiedosta

työnantajalta, mutta ei

kaikkea



2.2 Parannusehdotukset
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Löydettävyys ja 

hakukoneoptimointi

Koska käyttäjien pääasiallinen

kanava tiedon etsintään on 

Google, olisi tärkeää, että

Welcomeguide.fi:n hakukone-

optimointia parannetaan.

1. Sivun title meta-tagin teksti

voisi kuvata paremmin palvelua

(tukee SEO:ta).

2. Sivulle kannattaa lisätä

description meta-tagi ja 

sisällyttää tekstiin tärkeimmät

hakusanat (tukee SEO:ta).

3. Aloitussivun teksti voisi olla 

selkeämpi, ja kertoa enemmän

sivuston tarkoituksesta ja 

hyödyistä.

4. Sana “application”, eli sovellus, 

on harhaanjohtava, kun on 

kyse sivustosta, joten

poistaisimme sen.

5. Haastateltavat kaipasivat

monikielistä versiosta

palvelusta.

1.

2.

3.

4.

Tyypillisimpiä hakusanoja, 

joita haastateltavat

käyttivät:

• Migrating

• Moving

• Studying

• Working

• Living 

• Checklist for migrating 

to Finland

• What do I need when 

moving to Finland?

• Finland Residence permit

• Visa and other documents
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Ehdotuksemme

käytettävyyteen

1. Selaimen taaksepäin-nappi

vie käyttäjän pois

Welcomeguide.fi-sivustolta. 

Ehdotamme tämän

korjausta.

2. Yläpalkin Welcomeguide-

logoa pitäisi pystyä

klikkaamaan ja tämän viedä

oppaan ensimmäiseen

näkymään.

3. Murupolun kaikkia kohtia

pitäisi pystyä klikkaamaan, ei

pelkästään otsikkoa.

4. Ehdotamme, että tutkitaan

olisiko hyvä, että osioilla olisi

uniikit URL:it (tukee

mahdollisesti SEO:ta).

1.

2.

3.

4.
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Tehtävälistan rakenne

Tiedon selkeä kategorisoiminen

tekisi muistilistasta

toiminnallisemman.

Listan voisi myös luokitella

visuaalisesti selkeämmin

kronologisesti sen mukaan, mitä

pitää tehdä ennen ja mitä

maahanmuuton jälkeen.

Pakko tietää (need-to-know)

A. muistilista

B. asiakirjalistaus

C. toimipaikkalistaus

Hyvä tietää (good-to-know)

D. tietoa Helsingissä

asumisesta

A

B

D

C
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Visuaalisilla keinoilla

voisi helpottaa tiedon

ymmärrettävyyttä

1. Linkit ja lomakkeet voisi olla 

selkeästi kategorisoitu ja 

numeroitu.

2. Pdf:n linkit tulisi viedä

lopullisten lomakkeiden luo

perustuen vastauksiin.

3. Tulostettavan ja 

tallennettavan pdf:n pitäisi

olla samannäköinen kuin

tehtävälistan. Näin käyttäjät

ymmärtäisivät kyseessä

olevan saman sisällön.

“I would expect this 

housing information to be for 

students when I click on it.”
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• Nimet kahdella kielellä (myös

mahdolliset kutsumanimet)

• Osoite, yhteystiedot (ja 

aukioloajat)

• Kuvituskuva tai kuva paikasta, 

ja mitä kaikkea sieltä saa

• Linkki organisaation/toimipaikan

kotisivulle

Toimipaikat

• Mikä on asiakirjan hyöty?

• Listattu tarvittavuusjärjestyksessä, 

jos tarvitset jotain ennen kuin voit

saada seuraavan asiakirjan

• Kuvituskuva tai kuva lopullisesta

asiakirjasta

• Prosessin kesto jos tiedossa

• Mistä asiakirjat saa

Lomakkeet/asiakirjat

Avustavat listaukset

helpottaisivat

kokonaisuuden

käsittämistä

Koska lomakkeita, asiakirjoja ja 

toimipaikkoja on käyttäjien

mielestä monta, olisi hyödyllistä

listata toimipaikkojen nimet sekä

suomeksi että englanniksi.

Viereiset asiat olisi hyvä tietää

jokaisen eri asiakirjan ja 

toimipaikan kohdalla.
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Sivuston rakennetta

voisi vielä optimoida

Web-analytiikkaa kannattaa

seurata ja jos esim. välitön

poistumisprosentti on odotettua

korkeampi, voisi harkita sivuston

rakenteen optimoimista niin että

esim. mobiililaitteilla käyttäjä

näkee ensimmäisen kysymyksen

ja valintapainikkeita ilman että

käyttäjä joutuu vierittämään sivua

alaspäin (above-the-fold). 

Näkymä nyt: Ehdotuksemme:



3.0 Analyysi:
Iltapäivätoiminnan
palvelupolku
3.1 Tutkimuksen löydökset

3.1.1 Tiedon löydettävyys

3.1.2 Tiedon laatu ja merkityksellisyys

3.1.3 Luottamus ja läpinäkyvyys

3.1.4 Käyttökokemus ja käyttöliittymä

3.2 Parannusehdotukset



Kuvat: Kuudes Helsinki

Haastattelimme 4 huoltajaa
eri puolilta Helsinkiä.



3.1 Tutkimuksen
löydökset
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Vanhemmat kokevat, että sisältöjä hel.fi-

sivustolla ei ole mietitty käyttäjän

näkökulmasta. 

Teksti on visuaalisesti raskasta, 

päällekkäistä ja tieto vaikeasti löydettävää –

käyttäjät eksyvät, eivätkä löydä etsimäänsä, 

kokevat epäonnistuneensa ja usein päätyvät 

lopulta soittamaan Kaskolle. 

Tiedon etsinnän prosessi nykyisellään

kuormittaa täten turhaan sekä kaupunkia että

huoltajia.
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“Mä luulin et tää oli koko 

iltapäivätoiminnan sivu, 

mut tää olikin koko 

koulun sivu.”

“Hel.fi-sivustolla joutuu etenemään 

alasivun alasivuille ja tietoa ei löydy 

kuitenkaan.”

Yhteenveto tutkimuksen löydöksistä

“Soittakaa mulle, 

mä oon todella vihanen

kun en löydä 

hakulomaketta!”

“Kova soitto alkaa 

elokuun alussa.”

“Tänään, hakuajan 

aloituspäivänä, on puhelin 

soinut paljon.”



Pääasialliset kanavat, joista vanhemmat saavat tietoa iltapäivätoiminnasta:

Kolmannet

osapuolet

(esim. eftis.fi)

Kuulopuheet KoulutPalvelun-

tarjoajat

Hel.fi:

Leikkipuistojen

sivut

Hel.fi:

Leikkipuistot

ja kerhot

Nykytilanne
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Hel.fi:

Koulujen

sivut

Hel.fi:

Iltapäivä-

toiminta
Sosiaaliset

mediat

Suora

yhteydenotto

KASKO:onHel.fi:

Perheen tuki



Löydöksien teemat

Tutkimuksen löydökset ovat analysoitu ja jaettu seuraaviin teemoihin:
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3.1.2

Tiedon laatu ja 

merkityksellisyys

3.1.4

Käyttökokemus

ja käyttöliittymä

3.1.3

Luottamus ja 

läpinäkyvyys

3.1.1

Tiedon

löydettävyys



3.1.1 Tiedon
löydettävyys
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1. Käyttäjät hyödyntävät Googlea hel.fi-sivustolla

“navigoimiseen”. Sivuston analytiikan datassa näkyy

myös edestakaisin-liikettä Googlen ja hel.fi-sivuston

välillä.  

2. Haastateltavista havainnoitiin, että sivuston

rakennetta on vaikea hahmottaa ja käyttäjät

tuntevat kiertävänsä kehää sivustolla löytämättä

etsimäänsä. Etenkin linkkitekstit koettiin ajoittain

harhaanjohtaviksi, sillä kohdesivulta ei löytynyt sitä

mihin linkissä viitattiin. 

3. Käyttäjät eivät löydä etsimäänsä tietoa sivustolta

tai eivät osaa käyttää sivua, minkä takia he myös

ottavat yhteyttä Iltapäivätoiminnan yksikköön.

Tiedon löydettävyys
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“Hakulomakkeet saa kouluista, 

sekä hel.fi-sivustolta, mutta ei 

kerrota että mistä täältä sivuilta 

sen löytäisi.”

“Hirveästi tarvii lukea

ja en ole vieläkään 

löytänyt lomaketta.”

“Hyvällä nettisivuilla 

näkee heti, että mikä on 

tärkeää ja mikä on 

pakollista tietää.”

“En mä ikinä 

googlaisi näin pitkään, 

mä aina soitan!”

“Tässä lukee että lomake on 

saatavilla toiselta [opetusviraston] 

verkkosivulta. Onko tämä 

linkki lomakkeeseen?”



3.1.2 Tiedon laatu ja 
merkityksellisyys
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Tiedon laatu ja merkityksellisyys
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“Otsikossa lukee 

asiakaspalvelu, mutta sen 

takaa ei löydy apua”

“Asiakasmaksut lukee 

tässä, se on hyvä asia!”

“Kuivamustekynä. 

Mikä se on?”

“Voisi lukea, että koska se 

on ja mitä se tarkottaa se 

iltapäivätoiminta.”

“Pitäisi olla nettisaitti, 

jossa on kaikki tieto 

koottuna.”

1. Käyttäjät kokevat, että yleistä tietoa löytyy useilta eri

alasivuilta, mutta heidän etsimäänsä tietoa ei

löydy keskitetysti. 

2. Käyttäjät kaipaavat tietoa siitä, minkälaisia

iltapäiväkerhoja on olemassa, ja neuvoja siitä, 

mihin iltapäiväkerhoon heidän tulisi ilmoittaa

lapsensa. 

3. Käyttäjät haluaisivat, että sivustolla olisi iltapäivä-

toimintapaikan valintaa helpottava ominaisuus

esim. postinumerohaku, jonka perusteella näkee

lähimmät iltapäivätoimintapaikat.

4. Käyttäjät kokevat, että teksti on vaikeasti

ymmärrettävää ja sivulla on osittain vanhentunutta

tai harhaanjohtavaa tietoa.

“Voiko toiminta-aikaa vaihtaa 

kello viidestä kello neljään?”



3.1.3 Luottamus ja 
läpinäkyvyys
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1. Vanhempien mielestä on tärkeää saada luotettavaa

tietoa viralliselta taholta. Tällä hetkellä käyttäjät

kokevat, että tieto perustuu kuulopuheeseen. 

2. Käyttäjät haluaisivat pystyä vertailemaan

iltapäivätoimintoja objektiivisesti, sillä

kuulopuheitakin pidetään epäluotettavina.

3. Toisinaan käyttäjät kokevat, että oma aktiivisuus

ratkaisee saako hyvän iltapäivätoimintapaikan vai ei. 

Valintaprosessia kohtaan voidaan tuntea

epäluottamusta. 

4. Käyttäjät eivät tiedä, kuka vastaa mistäkin ja mitä

heiltä itseltään odotetaan.

Luottamus ja läpinäkyvyys
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“Koulun omassa info-

tilaisuudessa kuulin 

muilta vanhemmilta, 

että siellä on todella hyvä 

IP-kerho.”

“Henkilökohtaiset kontaktit 

puhelimitse ja paikan päällä on 

kaikista parhaita!”

“Kaupungin pitäisi olla 

proaktiivinen, laittaa tekstiviesti-

muistutuksia useamman 

kerran. Monilta vanhemmilta 

viestit menee ohi, kun on niin 

jäykkää se ilmottautuminen.”

”Tuntuu siltä, että FB:n

kautta jaetaan tietoa 

vanhempien 

keskuudessa.”

“Toivottavasti lapsen reppuun 

laitetaan iltapäiväkerhon 

hakulomake.”



3.1.4 Käyttökokemus ja 
käyttöliittymä
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Käyttökokemus ja käyttöliittymä
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“Voi ei, en pidä näistä 

kartoista!”

“Pankkitunnukset on hyvät, 

miksi ei kaupunki käytä niitä 

näissä?”

1. Hakulomakkeen löytäminen oikeasta palstasta 

osoittautui vaikeaksi, ja monet käyttäjät huomaavat 

lomakkeen vahingossa.

2. Käyttäjät kokevat tekstit liian pitkiksi, ja että

niissä ei ole kiinnekohtia, minkä takia käyttäjä

tuntee, että hänen pitäisi lukea koko teksti. 

3. Käyttäjillä on vaikeuksia erottaa hel.fi-sivujen

rakennetta ja osioiden eroavaisuuksia niiden

samankaltaisuuden takia. 

4. Osa haastatelluista kaipasi sähköistä lomaketta. 

Toisaalta on tärkeää, että huoltajat käyvät

tutustumassa iltapäivätoimintapaikkaan lapsen

kanssa, joten tämän näkökulman kertominen voisi

motivoida paperisen lomakkeen vientiä paikan

päälle.  

“Mistä sä tiedät mikä 

sen koulun tai paikan 

nimi on? Ja itäinen vai 

kaakkoinen suurpiiri?”

“Eihän täällä ole mitään 

lomaketta. Tai jos se on 

jonkun näiden linkkien alla 

niin en tiedä mistä hakea.”

“Tää täytyy kaikki 

lukee ja löytää joku 

salainen kohta missä 

on vastaus.”

“Ei mulla ole printteriä!”



3.2 Parannusehdotukset
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Suunnittele sisältö

käyttäjien kanssa ja 

heidän tarpeidensa

mukaan.

1. Tunnista, miksi käyttäjät

tulevat sivustolle ja mitä he 

siellä tekevät. Suunnittele

sisältö vastaamaan käyttäjän

tavoitteita.

2. Priorisoi käyttäjälle tärkein

tieto ja esitä se ensin.

3. Ryhmittele sisältö loogisiksi

kokonaisuuksiksi, jotta

sisällöstä saa hyvän kuvan

yhdellä nopealla vilkaisulla.

4. Kirjoita luonnollista kieltä, eli

sitä kieltä mitä kohderyhmäsi

käyttää ja millä sanoilla sekä

ilmaisuilla he etsivät tietoa

verkosta (tukee SEO:ta). 

5. Poista sisältö, joka toistuu

sivuilla, jotta ne erottuvat

selkeästi toisistaan (tukee

SEO:ta).

Hakuohjeet ja lomake 

koulun iltapäivätoimintaan

Ilmoit autuminen ja lomake 

leikkipuiston iltapäivätoimintaan

Näkymä nyt: Ehdotuksemme:
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Sisällön ryhmittely

otsikoinnin ja 

kappalejaon kautta

auttaa käyttäjää

löytämään etsimänsä

tiedon ja saamaan

samalla ymmärryksen

sivun muusta sisällöstä.

1. Sivut tarvitsevat visuaalista

hierarkiaa, jotta käyttäjä pystyy

nopeasti löytämään hakemansa

tiedon. 

2. Käytä otsikoita ja ala-otsikoita

kiinnittämään lukijan huomion.

3. Kirjoita lyhyitä lauseita ja 

kappaleita.

4. Käytä numeroituja tai 

luettelomerkeillä merkattuja

listoja, painikkeita, linkkejä, 

ikoneita, inforuutuja ja kuvia

rytmittämään sisältöä. 

Näkymä nyt: Ehdotuksemme:
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Linkkejä tulisi käyttää

johdonmukaisesti.

1. Sivuston sisäisestä linkistä

avautuvan sivun tulee

vastata linkkitekstin

lupausta.

2. Ulkoisen linkin tulisi aina

avautua uuteen välilehteen

tai ikkunaan. 

3. Viesti visuaalisesti selkeästi

käyttäjälle, jos linkki vie pois

hel.fi-sivustolta.

4. Viesti selkeästi jos linkki

avaa esim. Pdf- tai Word-

tiedoston.

5. Linkki monikieliseen

materiaaliin tulisi olla 

kyseisellä kielellä.

Lataa hakulomake (pdf )

Lue esite asiakasmaksuista 

ja maksuhuojennuksest a (pdf )

Iltapäivätoiminta Opetushallituksen 

sivuilla (ulkoinen linkki)

Hakuohjeet ja lomake 

koulun iltapäivätoimintaan

Tilmaamaha raadinta 

ee Soomaali

Поиск по русскому языку

Lataa hakulomake (pdf )

Ehdotuksemme:
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Navigaation tulisi

sisältää kaikki

olennaiset osiot, jotta

tieto on helposti

löydettävissä.

1. Navigaation tulisi sisältää

kaikki osion sivut, jotta ne 

löytyvät helposti.

2. Poista osiot (esim. 

asiakaspalvelu), jotka eivät

tarjoa käyttäjille otsikossa

kuvattua tietoa tai eivät

vastaa käyttäjien odotuksia. 

Näkymä nyt: Ehdotuksemme:
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Yhdenmukainen

osoiterakenne edistää

käyttökokemusta ja 

tukee hakukone-

näkyvyyttä.

Hyvin koostettu URL:i auttaa

käyttäjiä sekä hakukoneita

ymmärtämään mitä sivusto

sisältää, mikä parantaa sivun

löydettävyyttä ja täten

käyttökokemusta.

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/iltapaivatoiminta/

https://www.hel.fi/helsinki/fi/…/iltapaivatoiminta/iptoiminta-leikkipuistoissa/

https://www.hel.fi/helsinki/fi/…/iltapaivatoiminta/iptoiminta-kouluissa/

https://www.hel.fi/helsinki/fi/…/iltapaivatoiminta/kehitysvammaisten-iltapaivatoiminta/

https://www.hel.fi/helsinki/fi/…/iltapaivatoiminta/iptoiminta-kouluissa/hakeminen-valinnat/kysytyt/

https://www.hel.fi/helsinki/sv/fostran-och-utbildning/grundskolor/eftermiddags/

https://www.hel.fi/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/iltapaivatoiminta/

https://www.hel.fi/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/iltapaivatoiminta/leikkipuistoissa/

https://www.hel.fi/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/iltapaivatoiminta/kouluissa/

https://www.hel.fi/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/iltapaivatoiminta/kehitysvammaisille/

https://www.hel.fi/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/iltapaivatoiminta/usein-kysytyt-kysymykset/

https://www.hel.fi/sv/fostran-och-utbildning/grundskolor/eftermiddagsverksamhet/

Tilanne nyt:

Ehdotuksemme:
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Yleisiä

parannusehdotuksia

mobiilinäkymään.

1. Mobiilinäkymän navigaatio ei

toimi odotetusti. Valikko ei aina

avaa päänavigaatiota, vaan vie 

käyttäjän etusivulle, mikä on 

harhaanjohtavaa. 

2. Mobiililaitteilla alanavigaation

tilat eivät erotu tarpeeksi hyvin. 

Valitun osion linkin voisi

alleviivata, sinisen värin lisäksi, 

jotta käyttäjä näkee paremmin

missä hän on.

3. Sisältöelementti, joka desktop-

näkymässä on oikeassa

palstassa, on siirretty sivun

loppuun. Jos elementissä on 

kriittistä tietoa, tulisi sisällön

sijaita ylempänä sisältöaluella

tai alanavigaatiossa. 

4. Lista, jossa teksti on 

vierekkäin, on vaikea klikata, 

minkä takia on parempi esittää

linkit allekkain.

1.

2.

3.

4.
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Analytiikan

perusteella hel.fi-

sivustoa käytetään

paljon mobiililaitteilla, 

mutta käyttäjät

poistuvat nopeasti

sivustolta.

Iltapäivätoiminta osion web-

analytiikan dataa on analysoitu

ajalta marraskuu 2017 –

tammikuu 2018. Joulukuun 2017 

analytiikasta on tehty yleisiä

havaintoja.

47%Laitteista

tuleva liikenne

Mobiili

53%

31.1%Välitön

poistuminen

Mobiilikävijöiden

poistumis-prosentti on 

lähes kaksi kertaa

suurempi kuin muilla

päätelaitteilla.17.8%

4.3Sivukäynnit
Mobiilikäytössä yksittäisiä

sivuja selataan puolet

vähemmän kuin muilla

päätelaitteilla. 
8.8

Mobiilikävijöiden määrä

vastaa globaalia ja hel.fi-

sivuston kehityssuuntaa. 

Pöytäkoneet



Yhteenveto parannusehdotuksista
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• Sisällön ryhmittely auttaisi käyttäjää

löytämään helpommin etsimänsä tiedon ja 

saamaan samalla paremman kuvan sivun

muusta sisällöstä

• Linkkitekstien tulisi olla oikeellisia ja näitä

tulisi käyttää johdonmukaisesti ja 

yhtenäisesti. 

• Sisältö tulisi suunnitella yhdessä

käyttäjien kanssa, heidän tarpeidensa

mukaan, jotta se vastaisi paremmin heidän

tarpeitaan ja auttaisi oikean tiedon ääreen

nopeammin.

• Navigaatio-otsikoiden tulisi vastata

kyseisten sivujen sisältöjä ja informatiivisesti

turhia alasivuja tulisi välttää.

• Yhdenmukaiset URL:it edistäisivät

käyttökokemusta ja auttaisivat

hakukoneoptimoinnissa.

• Analytiikan perustella suosittelemme hel.fi-

sivuston käytettävyyden parantamista

erityisesti mobiililaitteilla



4.0 Lopuksi
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Yhteenveto digitaalisista palvelupoluista

1. Kerro käyttäjien termein palveluistasi

Viestinnällisillä keinoilla voidaan kohentaa käyttökokemusta huomattavasti jo 

lyhyelläkin aikavälillä.

2. Kiteytä, ryhmittele ja tiivistä

Sisältöä on helpompi lukea ja sisäistää kun se on loogisesti ryhmitelty, otsikoitu

ja kompaktissa muodossa.

3. Jos et ole varma, kysy käyttäjiltä

Kehitä koko sivustoa eteenpäin kaupunkilaisten, ei organisaation, tarpeista

lähtien. Näin päädyt varmimmin lopputulokseen, jonka avulla tieto löytyy

nopeammin ja kyselyt muihin palvelukanaviisi vähenevät.
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Kysymyksiä?
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Kiitos!

wilma.halen@kuudes.com
oona.luostarinen@kuudes.com

Lisätietoja Helsingin 

kaupungilta Digitaalinen 

Helsinki -ohjelman 

puolesta antaa: 

ville.meloni@hel.fi

https://digi.hel.fi

https://digi.hel.fi/

