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Mobiili ensin - teorian tasolla

• "Mobiili ensin" on suunnitteluperiaate, jonka keskiössä on mobiilikäytön 

huomioiminen suunnittelussa

• Se varmistaa että palvelun käyttö on sujuvaa yhä useammalla laitteella ja 

rohkaisee määrätietoiseen priorisointiin palvelun toimintojen ja sisällön suhteen

• Nämä huomiot ja valinnat luovat vankan pohjan myös isompien ruutujen 

käyttökokemukselle

• Mobiili ensin liittyy responsiviisiin verkkosivuihin, mutta ei ole synonyymi sen kanssa -

se ei periaatteena sulje pois tai vaadi mitään tiettyjä teknisiä ratkaisuja

• Mobiili ensin huomioi myös työpöytäkäytön, eikä työpöytänäkymän suunnittelussa riitä 

pelkkä asettelun venyttäminen

• Saavutettavuus on paljon mobiilikäyttöä laajempi aihe. Useat saavutettavuuden 

kysymykset koskevat kaikkia päätelaitteita
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Mobile first osana kehitysprosessia
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1. Tiivistelmä

● Selvitä käyttäjätarve ja validoi 

konsepti - onhan palvelulle 

perusteltu tarve?

● Varmista onko kokonaan uuden 

palvelun luominen välttämätöntä 

vai voisiko ongelman ratkaista 

olemassa olevaa kehittämällä tai 

rajapintoja avaamalla

● Valitse sopiva mobiilitoteutustapa

● Varaudu ja tee suunnitelma 

jatkuvaan kehittämiseen ja 

ylläpitoon jo tässä vaiheessa -

tämä auttaa kokonaisinvestoinnin 

hahmottamisessa ja aikataulun 

suunnittelussa

● Suunnittele UI mobiililaitteen 

ruudun kokokoon, katsele 

suunnitellessasi tuotosta pieneltä 

ruudulta ja hyödynnä mobiiliin 

suunnittelua tukevia työkaluja

● Tee navigoinnista helppoa ja tuo 

tärkeimmät linkit suoraan 

käyttäjän nähtäville, priorisoi ja 

panosta hakutoimintoon

● Huomioi priorisointi myös 

sisällöntuotannossa, tiivistä, 

yksinkertaista ja karsi sekä 

optimoi kuvat ja videot mobiiliin

● Testaa kattavasti eri laitteilla ja 

alustoilla, huomioi myös 

vanhemmat versiot

● Varaa riittävästi jatkuvan 

kehittämisen ja ylläpidon 

resursseja sekä laadullisen että 

määrällisen datan keräämiseen ja 

jatkokehitykseen sen pohjalta

● Seuraa tärkeimpiä analytiikan 

tunnuslukuja jatkuvasti ja 

järjestelmällisesti. Näin opit 

palvelusta ja sen käyttäjistä datan 

perusteella

● Viritä analytiikkatyökaluun 

käyttöpolut (funnels) ja maalit 

(goals), jotta näet saavuttavatko 

eri käyttäjäryhmät tavoitteensa eri 

laitteilla ja alustoilla

Ennen kehittämistä Kehittämisen aikana Jatkuva kehittäminen ja ylläpito



2. Teorian tasolla

6



Mitä mobiili ensin tarkoittaa?

• Mobiilikäytön ensisijainen huomioiminen suunnittelussa

• varmistaa että palvelun käyttö on sujuvaa yhä useammalla laitteella

• rohkaisee määrätietoiseen priorisointiin palvelun toimintojen ja sisällön 

suhteen

• Nämä huomiot ja valinnat luovat vankan pohjan myös isompien ruutujen 

käyttökokemukselle. Jos palvelu saadaan toimivaksi pienen ruudun 

rajoitteissa, pystytään siitä saamaan myös toimiva isoilla ruuduilla, joilla 

rajoitteet ovat vähäisemmät.

Lue lisää: https://digital.gov/2013/09/30/mobile-first/
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Mobiili ensin ja responsiiviset verkkosivut

• Nämä kaksi termiä liittyvät toisiinsa, mutta eivät ole synonyymejä.

• Responsiivisuus viittaa verkkosivun taittoon, joka sopeuttaa sisällön 

esitysjärjestyksen ja asettelun ruutukoolle sopivaksi. 

• Tämä on yksi monista teknisistä keinoista, joilla mobiilikäyttöä voidaan 

tehdä helpommaksi.

• Muitakin keinoja on: esimerkiksi Progressive Web App (PWA-toteutus) ja 

sovelluskauppojen kautta jaettavat natiivisovellukset.

• Mobiili ensin on suunnittelustrategia: kokoelma periaatteita ja käytäntöjä, 

joilla varmistetaan mobiilikäytön huomioiminen.

• Se ei sulje pois tai vaadi mitään tiettyjä teknisiä ratkaisuja.
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Mobiili ensin ei tarkoita muiden 
käyttötapojen unohtamista

• Tyypillisesti palveluita halutaan käyttää myös työpöytätietokoneilla, vaikka 

niiden oletettu tai suosituin käyttötapa olisikin "tien päällä".

• Kaikki ratkaisut ja käyttöliittymäelementit eivät toimi ihanteellisesti isommilla 

ruuduilla (tai kun käytössä on hiiri ja näppäimistö).

• Työpöytänäkymiä suunnitellessa ei siis riitä pelkkä asettelun venyttäminen, 

vaan on syytä miettiä, miten esimerkiksi navigaatio, valikot, syötekentät ja 

muut eri lailla toimivat komponentit hyödynnetään viisaasti. 

• Usein jokin mobiilidesignissa mahdoton asia onkin työpöytäversiossa 

mahdollinen.

Lue lisää: https://www.nngroup.com/articles/mobile-first-not-mobile-only/
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Mobiili ensin ei tarkoita muiden 
käyttötapojen unohtamista - II
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Esimerkki: Finavian työpöytäversio ei hyödynnä näytön suurempaa kokoa tehokkaasti. 

Valikko on piilossa hampurilaispainikkeen takana aivan kuten mobiilillakin ja näytölle 

mahtuu jopa vähemmän sisältöä, kuin mobiiliversiossa. Pöytäkoneen tarjoamista 

mahdollisuuksista ei ole otettu iloa irti.   



Saavutettavuus

• Saavutettavuus on paljon mobiilikäyttöä laajempi 

aihe. Useat saavutettavuuden kysymykset 

koskevat sekä kaikkia päätelaitteita. Esimerkiksi 

WCAG 2.1 -saavutettavuusstandardi ei kohtele 

mobiiliversioita erikseen.

• Alla on listattu muutamia seikkoja, jotka ovat 

erityisen relevantteja mobiilikontekstissa. Lisää 

kannattaa lukea täältä: Mobile Accessibility: How 

WCAG 2.0 and Other W3C/WAI Guidelines Apply 

to Mobile, josta nämäkin esimerkit ovat poimittu.

• Zoomaus eli pienentäminen ja 

suurentaminen

• Kontrasti

• Kosketusnäytöllä käytettävien painikkeiden 

sijoittelu ja mitat

• Eleet kosketusnäytöillä

• Tekstin ja muun tiedon syöttäminen
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Lisää luettavaa

● Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1

● https://inclusive-components.design/

● https://developer.mozilla.org/en-

US/docs/Web/Accessibility/Mobile_accessibility_checklist

Esimerkki: Hel.fi sallii käyttäjien 

muuttaa tekstin kokoa ilman tarvetta 

zoomata näkymään.

Esimerkki: Eri tarkoituksiin sopivia 

näppäimistöjä iOS käyttöjärjestelmässä.

https://www.w3.org/TR/mobile-accessibility-mapping/
https://www.w3.org/TR/mobile-accessibility-mapping/#zoom-magnification
https://www.w3.org/TR/mobile-accessibility-mapping/#contrast
https://www.w3.org/TR/mobile-accessibility-mapping/#touch-target-size-and-spacing
https://www.w3.org/TR/mobile-accessibility-mapping/#touchscreen-gestures
https://www.w3.org/TR/mobile-accessibility-mapping/#set-the-virtual-keyboard-to-the-type-of-data-entry-required
https://www.w3.org/TR/WCAG21/
https://inclusive-components.design/
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/Mobile_accessibility_checklist


3. Ennen kehittämisen 
aloittamista
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Onko tälle tosielämän tarvetta?

• Ennen kehitysprojektiin ryhtymistä on syytä varmistaa, että palvelulle ja sen tarjoamille 

toiminnallisuuksille on olemassa yleisö (käyttäjäryhmä), joka todella tarvitsee palvelua. Kerää 

evidenssiä tarpeista käyttäjätutkimuksen, nykyisten palveluiden analytiikan ja palvelumuotoilun 

keinoin. Validoi konseptin houkuttelevuutta ja hyödyllisyyttä.

• Tässä kohtaa prosessia on syytä olla täysin alusta- ja teknologiariippumaton ja keskittyä 

ymmärtämään palvelun inhimilliset aspektit.

• On viisaampaa olla tekemättä mitään kuin tehdä jotain ihan päätöntä! Palvelukehitysprosessin 

keskeyttäminen jo ennen mobiilisuunnittelun aloittamista voi tuntua varhaiselta 

epäonnistumiselta, mutta siihen kannattaa suhtautua arvokkaana oppimiskokemuksena.

• Näistä oppaista löydät lisää neuvoja ja menetelmiä käyttäjätarpeiden selvittämiseen ja 

konseptien validointiin:

• https://kehmet.hel.fi/asiakkaan-ymmartaminen/

• https://digihel-playbook.digitalist.me/support-categories/ennen-kehittamista/

13

Mobiili ensin -ohjeistus

3. Ennen kehittämisen aloittamista

https://kehmet.hel.fi/asiakkaan-ymmartaminen/
https://digihel-playbook.digitalist.me/support-categories/ennen-kehittamista/


Onko kokonaan uuden luominen 
välttämätöntä?

• Tarpeeseen vastaaminen voi onnistua hienosti myös jotain olemassa 

olevaa palvelua hyödyntäen. Kaikkea ei tarvitse luoda itse eikä 

varsinkaan alusta asti.

• Punnitse ainakin näitä vaihtoehtoja:

• Onko kaupunki tehnyt jotain vastaavaa aiemmin? Voisiko sitä 

hyödyntää jotenkin, vaikka vain osittain?

• Onko mahdollista avata keskeiset datalähteet, luoda niille 

rajapinnat ja rohkaista innokkaita kehittäjiä hyödyntämään niitä?

• Onko olemassa alustoja tai kanavia, jotka tekisivät mobiilikäytöstä 

sujuvaa ja standardinmukaista ilman, että tarvitsee luoda kaikkea 

itse? Esimerkiksi kirjastokorttipalvelun/sovelluksen rakentamisen 

sijaan mahdollistetaan kortin lisääminen Apple Walletiin tai 

Google Pay -lompakkoon.
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Esimerkki: Kaupunkifillarit-palvelu 

perustuu kaupungin tarjoamaan 

avoimeen dataan
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Sopivan toteutustavan valinta

• Kun tarve ja motivaatio uuden palvelun luomiselle ovat 

validoituja, on aika miettiä teknistä toteutustapaa.

• Seuraavassa taulukossa on kuvattu neljä tyypillistä 

toteutustapaa mobiilikokemusten toteuttamiselle (elokuussa 

2020): 
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Sopivan toteutustavan valinta - II
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Mobiili ensin

responsiivinen web

PWA

(progressive web application)

Alustariippumaton sovellus 

(muut kuin PWA)

Natiivisovellus

+
Plussat

- Halvin ja nopein tapa tukea 

mobiilikäyttöä

- Kehitys tukee myös 

desktop käyttöä

- Halvin tapa näyttää 

mobiilisovellukselta

- Toimii Android & iPhone 

puhelimissa

- Ei tarvetta ladata 

sovelluskaupasta

- Nopea julkaista ja päivittää

- Löytyy hakukoneesta

- Enemmän puhelimen 

ominaisuuksia käytettävissä 

PWA:han verrattuna

- Yksi code base toimii 

molemmilla alustoilla

- Voi hyödyntää kaikkia 

puhelimen ominaisuuksia

- Paras suorituskyky pyörittää 

raskaita ominaisuuksia

- Luotettavin ja tietoturvallisin

- Toimii ilman internetyhtettä

-
Miinukset

- Ei tue puhelimien 

ominaisuuksia

- Navigointi aina selaimen 

kautta

- Ei tue puhelimien toimintoja, 

jotka eivät ole HTML5 

tuettuja

- Ei voi kommunikoida muiden 

puhelimen sovellusten 

kanssa

- Kaikki toiminnallisuudet ei 

vielä tuettu kaikissa 

puhelimissa/ selaimissa

- Raskaampi toteuttaa kuin 

PWA

- Haastavaa saada käyttäjät 

asentamaan 

sovelluskaupassa

- Ominaisuuspäivitykset 

vaativat sovelluksen 

päivityksen käyttäjiltä

- Ei toimi ilman 

internetyhtettä

- Raskain toteuttaa. 

Kehittäminen usealle 

alustalle maksaa ja vie 

enemmän aikaa

- Haastavaa saada käyttäjät 

asentamaan 

sovelluskaupassa

- Ominaisuuspäivitykset 

vaativat sovelluksen 

päivityksen käyttäjiltä

Milloin valita Puhelimen toiminnallisuuksista 

tarvitaan: mm kameraa, GPS 

paikannusta, notifikaatioita

(rajallinen tuki) tai sormenjäljen 

lukemista.

Katso ajantasainen koko lista

Puhelimen toiminnallisuuksista 

tarvitaan edellä mainittujen 

lisäksi: NFC:n käyttöä, pääsyä 

puhelimen kontakteihin, ruudun 

sammumisen estoa (Wake lock). 

Katso ajantasainen koko lista

Puhelimen toiminnallisuuksista 

tarvitaan edellä mainittujen lisäksi: 

pääsyä soitto- ja sms-toimintoihin, 

järjestelmäasetusten muuttamista

Puhelimen kaikkien 

toiminnallisuuksien lisäksi sovellus 

vaatii erittäin korkean suorituskyvyn 

tai poikkeuksellisen tietoturvallisen 

toteutuksen.

OLETUSTOTEUTUSTAPA

https://whatwebcando.today/
https://whatpwacando.today/


Sopivan toteutustavan valinta - III

• Yksinkertainen on kaunista. Yksinkertaisin toteutustapa on 

mobiili ensin-lähtökohdista suunniteltu responsiivinen

selainpohjainen sivusto. Mikäli palvelu todella tarvitsee 

toiminnallisuuksia joita ei suoraviivaisella toteutuksella ole 

mahdollista saada aikaiseksi, kannattaa harkita muita 

vaihtoehtoja.

• Ajantasaiset kyvykkyyslistat löytyvät näiden linkkien takaa:

• Selainsovellukset: https://whatwebcando.today/

• Eri selaimien erot: https://caniuse.com/#home

• Progressive Web Apps (PWA): 

https://whatpwacando.today/
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Esimerkki: sama käyttöliittymä eri muodoissa
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Esimerkki: HSL:n reittioppaan eri kasvot. 

Oikealta vasemmalle: kirjautumattoman käyttäjän työpöytänäkymä, sama mobiiliselaimessa, 

kirjautuneen käyttäjän sovelluksen päänäkymä. Kun käyttäjästä tiedetään enemmän (tässä sijainti 

ja kotiosoite), voi käyttöliittymä olla tehokkaampi.
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Jatkuvaan kehittämiseen ja parantamiseen 
valmistautuminen

• Minkä tahansa ohjelmiston kehittäminen vaatii useita iteraatioita. Varsinkin suurille 

käyttäjäryhmille suunnatut palvelut muotoutuvat vielä lanseerauksen jälkeen ja siksi on 

syytä varautua siihen, että laadukas kokemus syntyy vasta useamman 

versiopäivityksen myötä.

• Jatkuva kehittäminen ja ylläpito on hyvä olla mielessä jo projektin alussa. Se auttaa 

ymmärtämään kokonaisinvestointia ja aikatauluja.
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4. Kehittämisen aikana
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Katsele tuotostasi pienellä ruudulla
• Aloita aina mobiililaitteen ruudulla, kun suunnittelet ja kokeilet eri toiminnallisuuksia ja käyttöliittymän 

polkuja.

• Sisällön rakenne, rautalankatason käyttöliittymäkuvat ja lopulliset visuaaliset tyylit ovat kaikki syytä 

suunnitella siinä koossa jota mobiililaitetta käyttävä tyypillinen käyttäjä pitäisi käsissään. Pinta-alan 

rajallisuus pakottaa sinut ja koko kehitystiimin keskittymään olennaiseen, koska tilaa ei ole kaikelle, 

mitä mieleen tulee.

• Testaa ja esikatsele tuotoksesi fyysisellä mobiililaitteella, jota voit pidellä käsissäsi. Näin saat selville, 

toimiiko elementtien koot, luettavuus ja käytettävyys (esim. sormien ylettyminen kosketusnäytön eri 

puolille).

• Design-työkaluista esimerkiksi Sketch Mirror ja Figma Mirror tekevät työtiedoston esikatselusta 

pienellä laitteella helppoa ja muutokset näkyvät heti.

• Käytä oikeaa sisältöä. Kirjoita käyttöliittymään ne tekstit, joita siinä todella olisi. Englanninkieliset sanat 

ovat usein suomen vastineita lyhyempiä ja Lorem ipsum -täytetekstit eivät auta sinua tai koekäyttäjiä 

hahmottamaan, mitä palvelussa oikeasti tässä kohtaa olisi.

• Jos lopullinen käyttöliittymäteksti on pitkää proosaa, on hyödyllistä kokea, kuinka paljon sitä on 

vieritettävänä pystysuunnassa.
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Tee navigoinnista helppoa

• Vaikka hampurilaisvalikko on suosituin ratkaisu 

mobiilikäyttöliittymissä, on kuitenkin syytä hyväksyä, ettei 

monikaan käyttäjä avaa sitä tutustuakseen, mitä painikkeen 

takaa paljastuu. On todennäköistä, että useat valikkoon 

piilotettu asiat jäävät vaille huomiota ja siksi vaille käyttöä.

• Käyttäjän on suotavaa löytää ja suorittaa tärkeimmät 

toiminnot suoraan, ilman valikoiden kautta kulkemista.
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Esimerkki: kotiinkuljetuksen 

vastaanottamisessa on kourallinen 

asioita, jotka kiinnostavat kaikkia käyttäjiä. 

Mitään näistä ei kannata piilottaa valikon 

sisään. Tilankäyttö on väljää ja toimivaa.



Tee navigoinnista helppoa - II
• Harkitse näitä käytettävyyttä parantavia keinoja hampurilaisvalikon sijaan ja ohella:

• Linkitä tärkeimpiin sisältöihin ja toimintoihin suoraan päänäkymästä. Kyllä, tämä vaatii armotonta 

priorisointia, koska kaikki ei voi olla tärkeimpiä. Hyödynnä käyttäjätestausta ja analytiikkaa 

tärkeimpien asioiden tunnistamiseksi.

• Käytä linkkejä sisällön seassa ohjaamaan käyttäjää muille sivuille. Indikoi tekstillä tai visuaalisesti, 

mitä linkkiä seuraamalla voi löytää ja tehdä – esimerkiksi, viekö linkki palvelun ulkopuolelle vai onko 

se vain oikopolku saman sivuston/palvelun toiseen osioon?

• Tarjoa hakutoiminto, joka toimii luotettavasti ja on helposti löydettävissä.

• Hyödynnä sivun alalaitaa (footer) navigointiin. Auta käyttäjää ymmärtämään nykyinen sijaintinsa 

sisältöhierarkiassa. Alalaitaan asti vierittänyt käyttäjä etsii todennäköisesti reittiä muuhun sisältöön.

• Kaikista näistä apukeinoista on hyötyä myös isojen ruutujen käyttäjille, mutta erityisesti mobiilikäytössä, 

jos sivun yläreunan päänavigaatio on piilotettu osin tai kokonaan.

Lue lisää:

https://www.nngroup.com/articles/support-mobile-navigation/

https://www.nngroup.com/articles/hamburger-menus/
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Tee navigoinnista helppoa - III
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Esimerkki: Oslon 

sivustolla haku on 

erityisen korostetusti 

esillä heti ylälaidassa, ja 

se pysyy mukana sivua 

vieritettäessä.

Huomaa myös 

harvinaisen suuret 

painikkeet haulle ja 

valikolle. Ne tekevät 

käytöstä pienellä näytöllä 

helpompaa.  

Esimerkki: Tampere tukee navigaatiota piilotetun hampurilaisvalikon 

lisäksi “oikopolut” -osiolla ja footerista löytyvien linkkien avulla.

Sivuston ulkopuolelle johtavat linkit erottuvat visuaalisesti sivuston 

sisäisistä linkeistä.



Sisältö edellä myös mobiilissa
Sisältö vaikuttaa käyttökokemukseen valtavan paljon. Mobiilikäyttäjä etsii usein jotain tiettyä sisältöä: tietoa tai 

vastausta.

Mikä sisältö on tarpeellista?

• "Less is more" pätee erityisesti mobiilisisältöön. Ytimekkyys ja kaiken ylimääräisen karsiminen on hyväksi. Jakob 

Nielsen suosittelee periaatetta "If in doubt, leave it out".

• Ihanteellista olisi, että palvelu pystyisi tarjoamaan vain sen sisällön, mitä käyttäjä etsii ja tarvitsee tehtävänsä 

onnistuneen läpiviennin kannalta. Jotta pystyt valitsemaan ja tuottamaan oikeat sisällöt, on sinun tarpeen…

• tuntea käyttäjät, heidän odotuksensa, ja heidän käyttökontekstinsa

• tunnistaa, että mobiililaitteella palvelua käyttävät ihmiset voivat etsiä eri asioita kuin ison tietokoneen 

käyttäjät.

Kaikki sisältö ei ole yhdenvertaista

• Kun tarpeeton sisältö on karsittu, voi olla hyödyllistä järjestää jäljellä olevat sisällöt esimerkiksi 

prioriteettijärjestykseen. Palvelua kehittävän tiimin työtä helpottaa, jos sisällöt on kriittisyyden mukaan 

esimerkiksi ykkös-, kakkos- ja kolmoskategorioissa. Niitä hyödyntäen koko palvelun ja yksittäisten näkymien 

rakenteen miettiminen sujuu paremmin.
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Sisältö edellä myös mobiilissa - II
Sisällön rakenteen suunnittelu

• Sijoita kakkos- ja kolmoskategorioiden sisällöt toissijaisille sivuille (esimerkiksi yhden linkin 

klikkauksen taakse, tai avautuvan/suljettavan haitarielementin sisälle). Päänäkymään kannattaa 

nostaa vain ne ykköskategorian sisällöt jotka ovat hyödyllisiä useimmille käyttäjille. Tämä 

mahdollistaa tiiviin ilmaisun. Harkitse lyhyen tiivistelmän lisäämistä sivun yläreunaan, jos 

vieritettävää sisältöä on paljon.

• Varmista, että tekstiä on helppo silmäillä lukematta jokaista lausetta alusta loppuun. Silmäiltävyyttä 

voi auttaa pilkkominen osiin:

• Vältä isoja tekstikappaleita, pitkiä massoja. Pilko nämä lyhyiksi, yhtä asiaa käsitteleviksi 

kappaleiksi.

• Käytä kuvaavia väliotsikoita, joissa mainitaan tärkeimmät avainsanat.

• FAQ (usein kysytyt kysymykset, UKK) -sivut ovat esimerkki hyvin silmäiltävästä 

sisältörakenteesta.

• Tarkista, miltä sisältösivut ja kokonaisuus näyttää pienen laitteen ruudulla ennen julkaisemista.
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Sisältö edellä myös mobiilissa - III
Sisällön rakenteen suunnittelu
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Esimerkki: Olennaisin 

sisältö esitetään 

muutaman lyhyen 

ydinkohdan muodossa 

heti sivun ylälaidassa. 

Tarkemmat 

yksityiskohdat ja 

lisätiedot on sijoitettu 

alemmas, paloiteltu 

osioihin ja piilotettu 

avattavien 

haitarielementtien 

sisälle.



Sisältö edellä myös mobiilissa - IV
Teksti

• Pyri lyhyisiin lauseisiin.

• Käytä yksinkertaista kieltä. Vältä jargonia ja ammattisanastoa.

• Jos sisältö on selkeää, se auttaa sekä mobiili- että työpöytäkäyttäjiä. Jos teksti on polveilevaa ja moniselitteistä, 

mobiilikäyttäjien täytyy tehdä huomattava määrä työtä hahmottaakseen, mistä sivulla kerrotaan. 

(https://www.nngroup.com/articles/mobile-content/)

Kuvalliset elementit

• Varmista, että videot toimivat myös ilman ääntä. Tarjoa aina vaihtoehtoinen tapa saada sama tietosisältö (kuville 

alt-tekstit, videoille transkriptiot).

• Harkitse kuvien käyttöä: jos kuva ei tuo selvää lisäarvoa, mieti, voisiko sen jättää mobiiliversiosta pois.

• Tuota kuvista pienemmät, tiukasti rajatut versiot mobiiliversioon. Pienempi kuvakoko latautuu paljon 

nopeammin. Sopiva rajaus parantaa ymmärrettävyyttä ja laatuvaikutelmaa. Lisää ohjeita kuvien käyttöön: 

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/HTML/Multimedia_and_embedding/Responsive_images

Muista myös Helsingin kaupungin opas saavutettavaan sisältöön: 

https://www.hel.fi/static/liitteet/kanslia/TPR/opas_saavutettavaan_sisaltoon_EN.pdf 28
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https://www.nngroup.com/articles/mobile-content/
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Testaa kattavasti

• Mobiilikäyttöön tarkoitettuja palveluita kehittäessä tähdätään liikkuvaan 

maaliin: laitteet, käyttöjärjestelmät, selaimet, ruutukoot ja 

käyttöliittymäparadigmat vaihtelevat ja uutta tulee joka vuosi. Tee koko 

kehitysporukalle selväksi, mitä laitteita ja alustoja tuette. Tämäkin on 

saavutettavuusasia: kaikilla käyttäjillä ei ole mahdollisuutta päivittää 

versioitaan uusimpiin.

• Huomioi ainakin, että:

• Palvelu toimii hitaammilla ja vanhemmilla malleilla tuetuista laitteista, ei vain 

uusimmilla versioilla.

• Laitteen ja selaimen apuvälinemoodia tuetaan: tekstikokoa ja kontrastia 

pystyy muuttamaan, ja ruudunlukutoiminto on tuettu.
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Testaa kattavasti - II

• Selainpohjaista palvelua testatessa näistä voi olla hyötyä:

• Google's Mobile-Friendly Test – yleistarkistus

• Device Mode in Chrome DevTools eri näyttökokojen testaamista varten. 

Myös vanhempien laitteiden simulointi onnistuu: throttling the network and 

CPU.

• Parasta ja opettavaisinta on kuitenkin testata niin paljon kuin mahdollista 

tosielämän laitteilla.
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https://search.google.com/test/mobile-friendly
https://developers.google.com/web/tools/chrome-devtools/device-mode
https://developers.google.com/web/tools/chrome-devtools/device-mode#throttle


5. Jatkuva kehittäminen 
ja ylläpito
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Huolehdi resursoinnista

• Palvelu ei ole valmis ensimmäisen version lanseerauksen myötä.
• Menestyvän ja laadukkaan palvelun takana on aina jatkuva ja yleisöä 

kuunteleva tiimi, joka pystyy reagoimaan ongelmiin ja uusiin ideoihin 

ripeästi.

• Varaa resursseja sekä laadullisen että määrällisen datan keräämiseen ja 

jatkokehitykseen sen pohjalta.
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Seuraa analytiikkaa

• Seuraa tärkeimpiä analytiikan tunnuslukuja aktiivisesti ja pohdi, mitä voit 

oppia datasta. Mikä yllättää? Mitä numeroita et pysty selittämään? Taustalla 

voi olla tunnistamattomia käyttäjätarpeita tai puutteita palvelussa.

• Vertaa tunnuslukuja eri päätelaitteiden välillä: onko vaikkapa mobiilikäytössä 

jotain erityislaatuista? Pystytkö selittämään käyttötapojen erot?

• Viritä analytiikkatyökaluun käyttöpolut (funnels) ja maalit (goals), jotka 

vastaavat oletettua ja toivottua asiointipolkua. Ovatko maalit samoja eri 

päätelaitteilla ja eri käyttäjäryhmille?

• Yleisluontoinen opas analytiikan käyttöön: https://www.gov.uk/service-

manual/measuring-success
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