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Esityksen	sisältö	

1.  Kohdemaailma-analyysin	tarina	
–  ”syntyi	vahingossa	käytettävyysarviointien	

sivutuotteena”	

2.  Menetelmän	tärkeimmät	piirteet	
–  demo		



Kohdemaailma-analyysi:	tarina	



Tausta	
•  Käytettävyystyötä	1990-luvun	alkupuolelta	lähtien	

–  VTT,	Nokia,	yliopistot	
•  Itsenäisenä	asiantuntijana		

–  ajatus	viedä	eteenpäin	väitöstutkimuksen	teemaa:	
Käyttäjäkeskeisen	suunnittelun	kypsyysarviointi	

–  enemmän	kysyntää	toisesta	erikoisteemasta:	käytettävyyden	
huomiointi	tietojärjestelmien	kilpailutuksessa	

•  Kuitenkin	tuli	toimeksiantoja	käytettävyyden	ihan	
perusmenetelmästä:	käytettävyyden	asiantuntija-arviointi	
–  joita	tekevät	monet	muutkin	



Case	1:	Erään	terveydenhuollon	
tietojärjestelmän	käytettävyysarviointi	

•  Toimeksiantaja	kertoi,	että	on	ymmällään	melkein	
valmiiksi	kehitetyn	järjestelmän	käytön	kanssa	
–  pyysi	minulta	puolueetonta		ja	jäsenneltyä	analyysia	

•  Käytännössä	tarkoitti	käytettävyyden	asiantuntija-
arviointia	
–  käytettävyysasiantuntija	arvioi	käytettävyyttä	käymällä	
läpi	järjestelmää	
•  tässä	tapauksessa	järjestelmän	demoa	

•  Sovittiin	viikon	työpanoksesta	



Millainen	käytettävyyden		
asiantuntija-arviointi?	

•  Yleensä	asiantuntija-arvioinnit	tehdään	”heuristiikkojen”	tms.	pohjalta	
–  tarkastellaan,	missä	määrin	käyttöliittymän	suunnitteluratkaisut	noudattavat	

käytettävyyssuosituksia 		
•  valikot,	dialogit,	lomakkeet,	layout,	virheilmoitukset,…	

–  ei	kerro,	miten	hyvä	sovellus	on	
•  Itse	kuitenkin	halusin	tehdä	sovelluksen	arvioinnin	

–  mikä	sovelluksessa	toimii/	ei	toimi	käyttäjän	kannalta	
–  (en	muista	miksi)	

•  Tarkoitti,	että	minun	piti	ymmärtää,	millaisesta	sovelluksesta	kyse	
–  outo	sovellusala	(terveydenhoitoala)	
–  demon	lisäksi	sain	joitakin	dokumentteja	
–  ei	mahdollisuutta	käyttäjähavainnointeihin	tms.	
–  päätavaksi	saada	ymmärrys	jäi	haastattelut	



Toteutus	ja	tulokset	
•  Haastattelut	

–  yksi	haastateltava,	joka	sitten	tunsikin	perinpohjin	asiakkaan	maailman	
–  useita	vapaamuotoisia	puheluita	(hän	Oulussa,	minä	Helsingissä)	
–  haastattelin	niin	kauan	että	ymmärsin	riittävästi	

•  ymmärryksen	saaminen	ei	ollut	”mietitty”	tavoite,	se	vain	muotoutui	sellaiseksi	
•  Saamani	ymmärryksen	perusteella	kävin	demon	läpi	

–  raportoin	löydökset	
•  isoja	rakenteellisia	ongelmia	

–  piti	hyppiä	navigointirakenteesta	toiseen,	syöttää	samoja	tietoja	uudestaan,	erikoisia	termejä,	
puuttuvia	termejä…	

•  myös	käyttöliittymän	suunnittelumokia	
–  laadin	ehdotukset	paremmiksi	suunnitteluratkaisuiksi	

•  oli	aika	”helppoa”	



		
	
Etusivu		
+Runkokoulutus	
-	Työterveyshuoltopalvelu	
					Lisää	palvelujakso...	
+	Työkyvyn	arviointi-	ja	kuntoutuspalvelu	
+	Kliininen	palvelu	muilla	
				erikoisaloilla	
+	Työterveyslaitospalvelu	

Eeva	Erkkilä	



Asiakkaan	palaute	

•  ”merkittävää,	että	näin	lyhyessä	ajassa	näin	
syvälle	meneviä	tuloksia”	

•  eräs	termi	
–  (seuraava	kalvo)	



Päätasona	”korit”	



Toimittajan	palaute	

•  piti	rakenteellisia	ehdotuksia	hyvinä	
•  mutta:	”muutokset	niin	isot,	että	ei	kannata	
lähteä	korjaamaan	vaan	rakentaa	alusta	
lähtien	uudelta	pohjalta”	



Case	2:	Biologinen	analysaattori	
•  samantyylinen	tehtävänanto	kuin	edellisessä	
–  nyt	ihan	eksoottinen	sovellus	

•  nyt	työmäärä:	3	päivää	
•  toteutus	
–  sovelluksen	ymmärtäminen		

•  dokumentit	
•  yhden	henkilön	haastattelu	

–  arviointitulokset	
•  jälleen:	”yllättävän	syvälle	pääsit”	



Mitä	opin?	

1.  Itselleen	ihan	uuden	sovellusalueen	pystyy	
oppimaan	syvällisesti	parissa	päivässä	
haastatteluilla	

2.  Löydetyt	suunnitteluongelmat	johtuivat	siitä,	
että	suunnittelijat	eivät	olleet	ymmärtäneet	
asiakkaan	maailmaa	(erityisesti	case	1)	
– muuten	vaikea	ymmärtää,	miksi	oli	päädytty	niin	
toimimattomiin	ratkaisuihin		



Luonnollinen	johtopäätös	

•  Kehitystiimin	kannattaisi	tehdä	tällainen	
sovellusalueeseen	perehtyminen	ENNEN	
suunnittelutyötä	
– kun	ymmärryksen	hankkiminen	ei	vie	tuon	
enempää	aikaa	

– ohjaisi	suunnittelua	heti	oikeaan	suuntaan	
– ”kyse	ei	ollut	siitä,	että	vaatimukset	olisivat	
muuttuneet”	



Case	3:	Toinen	terveydenhuollon	
järjestelmä	

•  Nyt	olin	mukana	määrittelyvaiheessa	
•  Ensimmäisissä	casessa	muistiinpanoni	asiakkaan	
maailmasta	olivat	epäformaalit	
–  asiakasymmärrys	oli	enemmän	”päässä”	kuin	paperilla	

•  tulokset	olivat	käytettävyysarvioinnit,	ei	asiakasymmärrys	
•  Tässä	casessa	piti	tehdä	määrittelyt	
käyttöliittymäsuunnittelun	pohjaksi	
–  piti	dokumentoida	se,	mikä	case	1:ssa	oli	”päässä”	
–  oli	huomattavan	laaja	case	



Toteutus	
•  Minulla	oli	tapana	käyttää	mind	map	–työkalua	yleisenä	

muistiinpanovälineenä	
•  Nyt	aloin	käyttää	sitä	asiakkaan	maailman	kuvaamiseen	

–  tuloksena	laajat	mind	mapit	
–  formaali	dokumentointi	alkoi	paljastaa	asiakkaan	maailman	

monimutkaisuuden	
–  jos	suunnitteluratkaisuissa	ei	oteta	näitä	yksityiskohtia	huomioon	alusta	

lähtien,	pulassa	ollaan…	
•  Oppima:	mind	map	on	tehokas	työkalu	asiakkaan	maailma	mallinnukseen		

–  paljastaa	asioita,	jotka	muuten	jäisivät	huomioimatta	
–  laatiminen	ei	kuitenkaan	ihan	yksioikoista	(oikea	hierarkia!)	
–  vaatii	työkalun	





Myöhemmät	caset	
•  Menetelmä	kehittynyt	ja	jäsentynyt	eri	sovellusalueen	

tapausten	kautta	
–  terveydenhuolto	
–  verkkolaskutus	
–  rakennusurakointi	
–  raviurheilu	
–  yliopiston	tohtorikoulutus	
–  …	

•  Tuli	ajatus:	julkaista	lähestymistapa	”menetelmänä”	
–  kun	mielestäni	erittäin	hyödyllinen…	



Menetelmän	formalisoituminen	



Mikä	nimeksi	menetelmälle?	
•  Menetelmän	nimi	pitkähkön	
(mutta	ei	niin	intensiivisen)	
prosessin	tulos	
–  ”tietorakenne”	
–  ”mikä-malli”	
–  ”asiakastarvekartta”	
– …	

•  Lopulta	”Kohdemaailma-analyysi”	
–  tavoitteena	semanttinen	kuvaavuus	

•  (tärkeä	käytettävyysperiaate!)	



Mitä	tarkoittaa	”kohdemaailma”?	
•  Määritelmä:	Kohdemaailma	on	se	asiakkaan	maailma,	jota	tukemaan	kehitettävä	

tuote,	järjestelmä	tai	palvelu	tulee.		
•  Esimerkiksi		

–  kun	kehitetään	yliopiston	tohtorikoulutusta	tukeva	tietojärjestelmä,	kohdemaailma	on	
yliopiston	tohtorikoulutus	

•  Vastaavasti	kohdemaailma	on		
–  sairaalaan	ilmoittautuminen	(sairaalaan	ilmoittautumisjärjestelmä)	
–  lääkärien	erikoistumiskoulutus	(lääkärien	erikoistumiskoulutuksen	hallintaohjelmisto)	
–  yrityksen	toiminta	(toiminnanohjausjärjestelmä)	
–  jne	

•  Kohdemaailma	kuvaa	pelkästään	asiakasta	
–  ei	ollenkaan	teknologista	ratkaisuja	
–  on	myös	ihan	eri	asia	kuin	vaatimusmäärittely	tms.	



Miten	kuvata	menetelmä?		
•  Usein	halutaan,	että	menetelmä	
kuvataan	”keittokirjana”	
–  selkeinä	”step-by-step”	–askelina	

•  ”kun	noudatat	annettuja	askeleita,	niin	
hyvä	tulee”	

–  toimii,	kun	kyseessä	mekaaninen	
prosessi	

•  Kuitenkin	kohdemaailma-analyysi	
on	vahvasti	älyllinen	menetelmä	
–  step-by-step	–kuvaus	ei	toimi	



Menetelmä	kuvattu		
kolmen	”pilarin”	kautta	

1.  Periaatteet	(9	kpl)	
–  toiminta-	ja	ajattelumallit,	jotka	pätevät	
koko	analyysin	ajan	sen	eri	vaiheissa	

2.  Mallinnus	
–  mitkä	ovat	analyysin	tuloksen,	KMA	
(kohdemaailma-analyysi)	-mallin	piirteet	

3.  Prosessi	
–  millaisten	vaiheiden	kautta	analyysi	etenee	
–  ”keittokirja”	–osuus:	haastattelujen	ja	
mallinnuksen	vaiheistus	



Kohdemaailma-analyysin	piirteitä	



1.	Esimerkki	periaatteista	
•  Periaate	8:	”Analysoija	”tekee	työt”	ja	hänellä	on	

vastuu	analyysin	onnistumisesta”.		
•  ”Asiakas	ei	ole	aina	oikeassa”	

–  pitää	varautua	siihen,	että	asiakas	ei	ole	kunnolla	
miettinyt	ja	jäsentänyt,	mikä	on	hänen	maailmansa	
(tyypillinen	tapaus)	

–  ja	vaikka	olisikin,	niin	ei	osaa	kertoa	asioita	jäsentyneesti	
•  Usein	tarvitaan	termien	keksimistä/	uudelleen	

nimeämistä	
–  semanttinen	kuvaavuus!	

•  ”Kun	haastattelija	ymmärtää	asiakkaan	maailman,	niin	
asiakas	ymmärtää	sen	itsekin”	



Miten	haastatella	asiakasta?	
•  Aiempi	havainto:	”Ei	enää	haastatteluja,	

käyttäjät	ovat	loppuun	asti	nääntyneet	
haastatteluista”	

•  Kysy	faktoja	
–  älä	kysy	mielipiteitä,	toiveita,	vaatimuksia	tms.	

(KRIITTISTÄ!)	
•  Avointen	ja	suljettujen	kysymysten	

(tulkintojen)	iteratiivinen	prosessi	
–  haastattelija	esittää	tulkinnan	
–  asiakas	validoi	sen	(kyllä/	ei)	

•  asiakkaalle	paljon	helpompaa	kuin	itse	muotoilla	
sanoiksi	

•  Asiakkaan	eettinen	kohtelu	
–  haastattelijalle	vaativaa,	asiakkaalle	helppoa	



2.	Mallinnus	

•  Asiakkaan	maailma	on	laaja	ja	kompleksinen	
–  koostuu	monista	erilaisista	asioista	
–  kaikkea	ei	voi	eikä	kannata	selvittää	
–  abstrahointi	keskeistä!	

•  Kohdemaailma-analyysissä	selvitetään	kohdemaailman	
–  asiat	
–  asioiden	väliset	hierarkiat	ja	rinnakkaiset	suhteet	
–  asioiden	tilat	(kun	tarpeellista)	



Mitä	asioita	kohdemaailmasta	ei	
selvitetä?	

•  Ei	kuvata	käyttäjiä		
•  Ei	kuvata	käyttäjätarinoita,	käyttötapauksia	tms.	
•  Ei	kuvata	käyttöympäristöjä	
•  Sisältää	prosessiluontoiset	näkökulmat	
ainoastaan	asioiden	tilojen	määrittelynä	

•  Malli	abstrahoidaan	niin,	että	pysyy	
ymmärrettävänä	ja	hallittuna	



”…	sinun	on	mentävä	todella	syvälle”	

•  Steve	Jobs:	”Pystyäksesi	olemaan	todella	
yksinkertainen,	sinun	on	mentävä	todella	
syvälle”	

•  Kohdemaailma-analyysi:	”Pystyäksesi	
suunnittelemaan	todella	asiakaslähtöistä,	
sinun	on	mentävä	todella	syvälle”.	



Välillä	ollaan	ylätasolla…	



…	välillä	tosi	syvällä	

Demo!	



3.	Prosessi	
”Keittokirja”	-osuus	
Analyysi	koostuu	kolmesta	päävaiheesta	
1.  Etukäteisanalyysi	

–  alustava	malli	saatavilla	olevien	dokumenttien	perusteella	
–  että	haastatteluja	ei	tarvitse	aloittaa	”nollasta”	

2.  Iterointikierrokset	
–  yksi	kierros:	haastattelu	+	analysoijan	itsenäinen	pohdinta	

•  haastattelu	tehdään	mallia	iteroiden	(livenä)	
•  pohdintavaiheessa	analysoija	jäsentää	mallia	eteenpäin	

–  yleensä	kolmella	iterointikierroksella	päästään	pitkälle	
3.  Lopetus	

–  miten	on	sovittu	asiakkaan	kanssa	



Analysoija	haastattelussa:		
Mallia	kehitetään	”livenä”	tulkiten	

haastateltavien	vastauksia	



Kokemuksia	



Mitä	asiakkaat	sanovat	
•  ”Näkee	yhdellä	silmäyksellä	kokonaiskuvan,	myös	yksityiskohtiin,	

että	varmasti	tulee	mukaan	kaikki”		
•  ”Yllättävän	paljon	päästiin	eteenpäin	yhdessä	haastattelussa”		
•  "Speksauksen	perusta,	aina	palataan	sinne".		
•  ”Isosta	tietomäärästä	tiivistetty	paketti”		
•  ”Kaikkien	osapuolen	näkökulmat	mukana”		
•  ”Hahmottaa	minkä	laajuisesta	asiasta	kyse”		
•  ”Näkee	yhdellä	silmäyksellä	kokonaiskuvan”		
•  ”Toi	nopean	täsmäavun,	kun	tällä	hetkellä	mallinnan	

myyntipalvelumme	ontologiaa”.	

”Aivan	ehdot
on	tapa	aloitt

aa	joku	proje
kti,	jotta	voi	

varmistua,	että	ka
ikki	puhuu	jat

kossa	samaa	kieltä	

ja	ymmärtää	asiat	sa
malla	tavalla”.	



Mutta…	tuliko	järjestelmistä	hyviä?	
•  Rakennusalan	yritys	

–  kohdemaailma-analyysin	tulos:	yritys	tekee	kolmenlaisia	
projekteja,	jotka	ovat	keskenään	kovin	erilaisia	

–  kuitenkin:	hankittiin	toiminnanohjausjärjestelmä,	jossa	
mahdollista	määrittää	vain	yksi	projektityyppi	

•  Terveydenhoitoalan	organisaatio	
–  kohdemaailma-analyysin	tulos:	isoilla	toimijoilla	5+	
organisatorista	hierarkiatasoa	

–  kuitenkin:	kehitettyyn	järjestelmään	varattiin	yritysten	
toiminnan	kuvaamiseen	kolme	(3)	organisaatiotasoa	

•  (Näitä	rakenteellisia	ongelmia	EI	korjata	käyttöliittymällä)	



Kiitos;	kommentteja,	kysymyksiä?	


