
3.2 Löydökset termeistä ja niiden 
käytöstä

TURUN KAUPUNKI; PALVELUPOLUT.FI JATKOKEHITYS



“Esimerkiksi mitkä kanavat 
ja mitkä palvelut”

KOMMENTTI



Asiointikanava  

Ymmärrettävä, mutta vaikea ja ei avautuva
             

Miten käyttäjät ymmärsivät?
Käyttäjät ymmärsivät termin väylänä hoitaa omia 
asioitaan turvatusti. Asiointikanavaan terminä on totuttu 
ja sen merkitys on opittu ymmärtämään. Sanana se ei 
kuitenkaan ole lähellä heitä ja käyttäjät miettivät voisiko 
sanan avata käytön yhteydessä.

Mikä sana tilalle?
Käyttäjät jättäisivät sanan kokonaan pois ja puhuisivat 
asiayhteyteen sopivasta keinosta hoitaa asia esim. 
puhelin tai lomake.

TURUN KAUPUNKI; PALVELUPOLUT.FI JATKOKEHITYS

             Ehdotus/pohdinta: 
                
                Termin käyttö tulevaisuudessa?

Voisiko kysymys otsikkona olla termin tilalla? 
Miten hoidat asiasi? 

Olisi selkeä kontekstista riippumatta ja näin ollen myös 
helpommin lähestyttävä, käyttäjää puhutteleva ja 
ymmärrettävämpi.

Miten saan tätä palvelua?
Mistä saan tätä palvelua?
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Asiointi 

Hämäävä ja epäselvä
          

Miten käyttäjät ymmärsivät?
Käyttäjät ymmärtävät asioinnin fyysisenä paikan päällä 
tapahtuvaksi toiminnaksi. “Lähdetään asioille” kuvaa 
käyttäjien ajatusta termistä hyvin. Käyttäjät totesivat 
myös, että on tärkeää erotella ja täsmentää 
fyysinen/sähköinen/verkkoasiointi toisistaan, koska ne 
eivät tarkoita samaa asiaa. 

Mikä sana tilalle?
Käyttäjät eivät muuttaisi sanaa, jos sanalla tarkoitetaan 
fyysistä asiointia, mutta muulloin sana tarvitsisi erottavan 
tekijän fyysisestä asioinnista.
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             Ehdotus/pohdinta: 
                
                Termin käyttö tulevaisuudessa?

Asiointi -termin rauhoittaminen koskemaan pelkästään 
fyysistä asiointia. Huomioinnin arvoista on myös se, 
etteivät kaikki ihmiset ole osa “digitaalista kuplaa”. Ja 
käyttäjille voi olla hämmentävää jos fyysisen maailman 
termiin lisätään digitaalisen puolen sisältöä.

Rauhoitetaan vain fyysiseen asiointiin



“Voiko asiointiin soittaa?”

KOMMENTTI



Verkkoasiointi   

Hämäävä , epätarkka

Miten käyttäjät ymmärsivät?
Käyttäjät totesivat verkkoasioinnin tapahtuvan kotoa ja 
se voi olla nimenomaan verkossa tapahtuvaa  
kaavakkeiden tai lomakkeiden lähettämistä kirjautumisen 
kautta. Käyttäjät kuitenkin kaipaisivat selvennystä onko 
asiointi ihmisen kanssa viestitelyä/puhumista  vai 
‘pelkkää’ lomakkeiden lähettämistä. Ja voiko 
verkkoasiointia hoitaa myös kun ei ole internetissä vaan 
omalla tietokoneella täyttämässä ladattua lomaketta.

Mikä sana tilalle?
Sähköinen asiointi
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             Ehdotus/pohdinta: 
                
                Termin käyttö tulevaisuudessa?

Verkkoasiointi (kuten myös sähköinen asiointi) on 
terminä vanhentunut ja kuvastaa ehkä parhaiten aikaa 
jolloin internet tuli osaksi ihmisten elämää. Voidaan myös 
ajatella, että asiointi on digitalisoitumisen myötä 
muuttunut ja olemme koko ajan “verkossa” ilman sinne 
erikseen menemistä. Missä menee asioinnin raja, kun 
digitaalisuus on kaikkialla? Digitaalinen toiminta

Digitaalisilla työkaluilla / Käytä digitaalisia työkaluja
Digitaalisesti
Ota yhteyttä digitaalisesti / Hoida asiasi digitaalisesti



Puhelinasiointi   

Ymmärrettävä, mutta vanhahtava

Miten käyttäjät ymmärsivät?
Puhelinasiointi on soittamista ja asia hoidetaan ‘siinä’. 
Käyttäjät myös miettivät sitä, ettei puhelimella voi 
soittamalla paljon asioida muuta kuin varata aikaa tms. 
nopeaa tiedustelua. Käyttäjiltä nousi esiin myös miete 
siitä, että puhelimella tehdään myös paljon muuta kuin 
sen perinteinen merkitys on eli soitetaan. Puhelimella voi 
myös tehdä verkkoasiointia jne.

Mikä sana tilalle?
Puhelin, puhelinneuvonta  tai Soita meille
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             Ehdotus/pohdinta: 
                
                Termin käyttö tulevaisuudessa?

On ehkä turha alleviivata asiaa puhelinasiointi -termin 
tapaan, kun Soita meille tai muu kehoitus toimintaan 
ohjaa käyttäjiä paremmin.

Soita meille
Soita
Soittamalla
Ota yhteyttä soittamalla



“Ohjaus kuulostaa siltä, että henkilö 
ohjataan/viedään toisaalle. ”

KOMMENTTI
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Esteettömyystiedot 

Epäselvä

Mitä käyttäjät ymmärsivät?
Käyttäjät ajattelivat sanan tarkoittavan jotain enemmän 
kuin mitä heille tutumpi sana esteettömyys pitää 
sisällään. Esteettömyystiedon loppuosan tieto-sanaa 
pidettiin turhana ja sanaa outona. 

Mikä sana tilalle?
Esteettömyys, esteetön asiointi

TURUN KAUPUNKI; PALVELUPOLUT.FI JATKOKEHITYS

             Ehdotus/pohdinta: 
                
                Termin käyttö tulevaisuudessa?

Riippuu siitä mitä kaikkea Esteettömyystiedot -termi pitää 
sisällään? Jos on täysin samaa tarkoittava kuin 
Esteettömyys on tällöin selkeämpää ja 
ymmärrettävämpää käyttää pelkkää esteettömyyttä.

Esteettömyys
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Palveluohjaus

Ymmärrettävä, mutta keinotekoinen
       

Mitä käyttäjät ymmärsivät?
Käyttäjät ajattelivat sanan kuvaavan henkilökohtaista 
yksilöohjausta, missä henkilöä avustetaan saamaan 
hänelle kuuluvia/ häntä koskevia palveluita. Mutta 
ajateltiin myös, että sana voi olla harhaanjohtavakin, ellei 
palveluohjaus ohjaakaan palvelun piiriin. Vaikka termi 
olikin ymmärrettävä, se ei herättynyt positiivisia tunteita. 
Sitä pidettiin tekemällä tehtynä byrokratiaan liittyvänä 
sanana.

Mikä sana tilalle?
             Palveluneuvonta

TURUN KAUPUNKI; PALVELUPOLUT.FI JATKOKEHITYS

             Ehdotus/pohdinta: 
                
                Termin käyttö tulevaisuudessa?

Palveluohjaus on terminä kova ja myös käskevä 
(ylhäältä alaspäin tuleva). Pehmeämpi ja käyttäjiä 
miellyttävämpi termi olisi Palveluneuvonta.

Palveluneuvonta



“Palvelupaikka sopii paremmin 
virastoon kuin satamaan, mutta kiva 

kun saan sieltä palvelua”

KOMMENTTI
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Palveluajat

Hämäävä ja epäselvä

Miten käyttäjät ymmärsivät?
Käyttäjät sekoittivat palveluajat aukioloaikoihin tai niiden 
eroa ei ymmärretty. Palveluajat ymmärrettiin aikana 
jolloin kyseinen paikka on auki ja siellä voi asioida. 
Mietittiin onko palveluaikojen lisäksi myös 
itsepalveluajat? Tai tarkoittaa palveluajat 
nettiasiointiaikoja? 

Mikä sana tilalle?
Aukioloajat, palvelua klo 10-14 tai asiakaspalvelu 
avoinna  

TURUN KAUPUNKI; PALVELUPOLUT.FI JATKOKEHITYS

             Ehdotus/pohdinta: 
                
                Termin käyttö tulevaisuudessa?

Kuten käyttäjät mainitsivat on Palveluajat erittäin 
epäselvä terminä ja se sekoitetaan helposti 
Aukioloaikoihin vaikkei tarkoita samaa. Kuvaavampi ja 
käyttäjille heti avautuva olisi Asiakaspalvelu avoinna.

Aukioloajat ja asiakaspalveluajat
Asiakaspalvelu avoinna
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Palvelupaikka

Hankala, mutta osittain ymmärrettävä

Miten käyttäjät ymmärsivät?
Fyysinen paikka, josta saa henkilökohtaista palvelua.          
Mutta esim. päiväkotia ei ajateltu palvelupaikkana. 
Palvelupaikka käsitettiin paikkana, johon mennään 
käymään ja jossa saadaan lyhyt kestoista & 
henkilökohtaista palvelua ihmiseltä jonkun tietyn asian 
hoitamista varten. 

Mikä sana tilalle?
Palvelupiste, toimipiste tai kyseisen palvelun oma sana 
esim. päiväkoti.

TURUN KAUPUNKI; PALVELUPOLUT.FI JATKOKEHITYS

             Ehdotus/pohdinta: 
                
                Termin käyttö tulevaisuudessa?

Palvelupaikka ei ole kuvaava eikä helppo termi. Olisikin 
parempi käyttää kyseisen palvelun omaa sanaa paikalle 
esim. Päiväkoti, Uimaranta tai Sataman wc.

Palvelun oma sana



“Hevosella on käynti ja autolla 
tyhjäkäynti”

KOMMENTTI



Käyntiosoite

Ymmärrettävä ja selkeä

Mitä käyttäjät ymmärsivät?
Käyttäjät ymmärsivät käyntiosoitteen olevan se osoite 
josta kyseiseen paikkaan voi mennä käymään/asioimaan 
fyysisesti “astua ovesta sisään”. Käynti- ja postiosoitteen 
ero ymmärrettiin täysin, mutta pelkän osoitteen ja 
käyntiosoitteen välillä ero ei ollut niin selkeä.

Mikä sana tilalle?
             Käyttäjät eivät vaihtaisi sanaa toiseksi
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             Ehdotus/pohdinta: 
                
                Termin käyttö tulevaisuudessa?

Vaikka Käyntiosoite olikin käyttäjistä selkeä, on sen eri 
pelkkään osoitteeseen hämmentävä. Riittäisikö jos olisi 
vain Osoite ja Postiosoite?

Osoite ja postiosoite riittävät, 
jätetään käyntiosoite pois.

Sijainti



“ Monesti ettii käyntiosoitetta mistä 
sais palvelua face2face”

KOMMENTTI



TURUN KAUPUNKI; PALVELUPOLUT.FI JATKOKEHITYS

Miten saan palvelua?
Mistä saan tätä palvelua?

Digitaalisilla työkaluilla / Käytä digitaalisia työkaluja
Digitaalisesti
Ota yhteyttä digitaalisesti / Hoida asiasi digitaalisesti

Soita meille
Soita / Soittamalla
Ota yhteyttä soittamalla

Aukioloajat ja asiakaspalveluajat
Asiakaspalvelu avoinna

Osoite ja postiosoite riittävät, käyntiosoite pois.
Sijainti

Palvelun oma sana

Palveluneuvonta Esteettömyys



Lisää kuntalaisten kommentteja

Asiointikanava

“Ensisijaisesti tulee mieleen sähköinen 
asiointi. Jos käyn tiskillä, en koe olevani 
kanavassa.”

TURUN KAUPUNKI; PALVELUPOLUT.FI JATKOKEHITYS

Asiointi

“Asiointi on fyysistä, koska kun käyn asioilla 
lähden kylille asioimaan”                        
“Vaste tulee heti ihmiseltä.” 

Esteettömyystiedot

“Hankala sana tulkita oikein”
“Esteettömyys riittää ja se on terminä 
vakiintunut.”

Käyntitiedot

“Hassu valinta, miksei se ole osoite.” 
“Käyntitiedot viittaa menneeseen: kun kävin 
lääkärissä, että mitäs siellä on kirjoitettu 
ylös”

Käyntiosoite

“Fyysinen paikka, missä se sijaitsee ja sinne 
voi mennä käymään. Tää laitetaan 
navigaattoriin. Osoite on eri postin vuoksi.”

Puhelinasiointi

“Sama ongelma kuin aikaisemmin. "Voiko 
asiointiin soittaa", se ei ole mihin soitetaan. 
Soitan puhelinpalveluun tai numeroon.”

Palvelupaikka

“Live paikka, joku konkreettinen baaritiski, 
kaupan kassa, hotellin vastaanotto…”

Palveluajat

“Jättää epäselväksi, onko kyseessä koko 
aukiolo vai osa sitä. Onko tää laajempi 
aukiolo vai onko osa itsepalvelua.  Voisi 
avata enemmän.”

Palveluohjaus

“Maahanmuuttajia ajatellen palveluneuvonta 
olisi parempi. Se on rajatumpi, ohjaus voi 
olla vaikka mitä (elokuvan ohjaus, 
liikenteenohjaus). Neuvonta ei.”

Verkkoasiointi

“Sähköinen asiointi. Kaikki asioinnit, joita voi 
tehdä verkossa, esim Kelan tuet.”

“Ainoastaan netin kautta toimiva palvelu”

“Verkosta tulee silti enempi mieleen 
kalaverkko ja hämähäkin verkko ja 
verkkosukkahousut kuin internet.”



“ Onks toi (käyntitiedot)
edes suomea?”

KOMMENTTI



Mistä mallia kunnille?

Käyttäjät toivat esiin, että kunnat voisivat 
ottaa mallia siitä miten kaupalliset yritykset 
puhuttelevat käyttäjiään 
palveluissaan/verkkosivuillaan. Kaupallisilla 
toimijoilla on tarve myydä omaa 
tuotettaan/palveluaan ja se käyttäjien 
mukaan näkyy siinä miten heidät on otettu 
huomioon ja miten heitä puhutellaan. 

Saavutettavuus

Saavutettavuutta pidettiin käyttäjien 
keskuudessa erittäin tärkeänä asiana. Miten 
eri käyttäjäryhmät kokevat palvelut ja 
ymmärtävät niitä. Haluttiin, että kaikilla olisi 
mahdollisuus käyttää kuntien palveluita 
kykyihin katsomatta. Selkeys, 
yksinkertaisuus ja käyttäjälähtöisyys 
nousivat esiin puhuttaessa kuntien 
verkkosivustoista ja termeistä.

Kieli ja puhuttelu yleisesti

Käyttäjät toivoivat kuntien palveluihin 
virallisen tyylin sijaan edes hieman 
leikkimielisyyttä. Ja sitä, että virallista kieltä 
voisi sekoittaa puhekieleen ja jopa 
paikallisiin murresanoihin, kuitenkin niin, 
ettei ymmärrettävyys kärsi. Esimerkki 
muutoksesta: hei → moi ja sinulle → sulle.

Käyttäjiltä nousseita muita mietteitä

Termit / käsitteet

Lähtökohtaisesti termit ja käsitteet koettiin 
“kapulakieleksi” ja sellaiseksi, että ne 
ymmärtää, kun on oppinut niiden 
merkityksen. Mietittiin, että virastokielessä 
on myös usein taipumusta käyttää liikaa 
sanoja tai tehdä sanoista vaikeaselkoisia, 
kun saman asian voisi ilmaista lyhyemmin 
tai yksinkertaisemmin ja jos termejä on 
pakko esittää olisi ne hyvä avata käytön 
yhteydessä.

Kuntalaisten osallistaminen

Haastatteluissa nousi esiin, että käyttäjät 
pitävät erittäin tärkeänä heidän 
osallistamistaan suunniteltaessa kunnan eri 
palveluita, niihin liittyviä asioita ja esimerkiksi 
verkkosivustoja. Tällöin heille tulee oikeasti 
se tunne, että palvelut ovat tehty heitä 
varten.
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Tiedon löytyminen

Tieto olisi hyvä löytyä nopeasti ja selkeiden 
siirtymien ja sivujen kautta. Liian pitkät 
tekstit linkki upotuksiin eivät käyttäjien 
mielestä tukeneet helppokäyttöisyyttä. Myös 
monien linkkien takaa löytyvä tieto koettiin 
hankalaksi. User flown toivottiin olevan lyhyt 
ja selkeä.



4.0 Liitteet / Ikonien käyttö

TURUN KAUPUNKI; PALVELUPOLUT.FI JATKOKEHITYS



Ikonit yksinään vai otsikon kanssa?

IKONIT

Ikoni on pieni graafinen esitys ohjelmasta, ominaisuudesta tai tiedostosta.

Klikkaamalla tai tupla-klikkaamalla ikonia siihen liittyvä tiedosto, ohjelma 
avautuu tai toiminto suoritetaan. 

Ikonit kehitettiin 1970-luvun alussa Kaliforniassa havainnollistamaan 
tietokoneen käyttöä aloittelijoille. 

Ikonit säästävät tilaa, lisäävät visuaalisuutta, auttavat navigoinnissa ja 
niiden tiedetään parantavan tuotteet käytettävyyttä ja käyttäjäkokemusta.

Mutta huonosti suunnitellut ikonit voivat hämmentää käyttäjää, jos niiden 
esitys asiasta ei ole selkeä. Varsinkin silloin jos niihin ei ole yhdistetty 
tekstiä tai vihjettä työkalusta. 

Ikoneilla voi myös olla monia eri merkityksiä ja ilman tekstiä käyttäjät voivat 
käsittää ne haluamallaan tavalla, joka ei välttämättä ole sama kuin mitä on 
ajateltu. 

Huomioitavaa on myös kulttuurilliset asiat ikoneita käytettäessä.
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“ Suurin osa sovelluksista käyttää 
ikoneita, ne muodostavat käyttäjille 
tutun suunnittelumallin.”



V S





Ikonit yksinään vai otsikon kanssa?

TURUN KAUPUNKI; PALVELUPOLUT.FI JATKOKEHITYS

“ Hyvä käyttäjäkokemus voidaan 
määritellä monella tapaa, mutta yksi 
tapa on mitata kuinka paljon käyttäjä 
joutuu miettimään käyttäessään 
palvelua”

IKONIT JA TEKSTI

Kun käyttää ikonia tekstin kanssa parantaa samalla saavutettavuutta. 
Yhdessä ne tarjoavat vaihtoehtoisen tavan kertoa tietoa käyttäjille 
visuaalisen vihjeen avulla. 

Teksti + ikoni vihje on hyödyksi esimerkiksi käyttäjille, ketkä ovat 
kognitiivisesti rajoittuneita tai keillä on heikko näkö. Ikonit pienentävät 
myös kielimuuria. 

Ikonien valinnassa on hyvä käyttää 5 sekunnin sääntöä: jos ikonin 
ymmärtämiseen menee 5 sekuntia pidempään, on epätodennäköistä, että 
se kommunikoi käyttäjilleen tarkoituksenmukaisesti. 

‘Leijuva’ (hover) tekstimuotoinen vihje kursorin osuessa ikoniin auttaa 
myös käyttäjiä ymmärtämään ikonin merkityksen. Mutta vaatii tiedon siit, 
että ikonia hipaisemalla saat vihjeen sen käytöstä.


