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Suomi - käytettävyys osallistuvan budjetoinnin järjestelmissä 

Käytettävyys kuvaa, kuinka järjestelmää, tuotetta tai palvelua voidaan käyttää tiettyjen tavoitteiden saavuttamiseen 

vaikuttavuudella, tehokkuudella ja tyytyväisyydellä tietyssä käyttöympäristössä. Se on yksi tekijöistä, joita voimme hallita 

suhteellisen helposti. Ja se vaikuttaa paitsi käyttäjäystävällisyyteen myös luotettavuuden kokemukseen. Käytettävyyden 

huomioiminen ei siis ole toissijainen tehtävä. Seuraava taulukko antaa lähtökohdan osallistuvan budjetoinnin järjestelmän 

käytettävyyden arvioinnille. Se on tarkoitettu apuvälineeksi hallinnon päättäjille, ei niinkään aiheeseen vihkiytyneille 

teknisille taitajille, sillä sen avulla voi analysoida nopeasti suunnitteilla tai käytössä jo olevat osallistuvan budjetoinnin 

välineet, jotta tärkeimmät käytettävyystekijät tulisivat tunnistetuiksi ja huomioiduiksi. 

Kategoria Tuote Kuvaus 
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Navigoinnin yhdenmukaisuus Koko verkkosivun käyttö pysyy samana kaikissa luokissa. 

Sisäiset linkit - avataan samalla 
välilehdellä 

Sisäiset linkit avautuvat samalla selausvälilehdellä 
keskeytyksettömän selauskokemuksen takaamiseksi. 

Sisäiset linkit - "Takaisin" - 
painike toimii 

Takaisin-painike toimii verkkosivun navigoinnissa. Käyttäjät 
pääsevät aiemmin vierailemalleen sivulle, ei esimerkiksi pääsivulle. 

Ulkoiset linkit - avaa uudessa 
ikkunassa / välilehdessä 

Linkit ulkoisiin sivuihin avautuvat uudelle välilehdelle, pitäen 
nykyisen sivun auki. 

Ulkoiset linkit - varoita ennen 
uuden välilehden avaamista 

Ennen kuin uusi ulkoinen sivu avataan uudessa ikkunassa / 
välilehdessä, käyttäjä saa varoituksen. 

Toiminnalliset linkit Kaikki linkit toimivat oikein. 

Värimuutos - käyttämäsi linkit 
muuttavat väriä 

Muuttamalla käytettyjen linkkien väriä vierailijat eivät tahattomasti 
palaa uudelleen samoille sivuille. 

Sijainti on näkyvissä Käyttäjä tietää jatkuvasti, mikä hänen sijaintinsa on verkkosivulla. 
Tämän voi toteuttaa eri tavoin (esim. breadcrumb-navigation eli 
leivänmurskapolku). 
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Haku on olemassa Verkkosivustolla on hakutoiminto, jonka avulla voi etsiä tietoa 
esimerkiksi tehdyistä osallistuvan budjetoinnin ehdotuksista. 

Se on helppo ja löytää Haku on helppo löytää, ja se on paikassa, jossa käyttäjä odottaa sen 
olevan (esim. sivun oikeassa yläkulmassa). 

Hakukentän koko on riittävä Hakukentän koko on riittävä. Käyttäjän ei tarvitse käyttää lyhyitä, 
epätarkkoja kyselyjä siksi, että pidemmät eivät mahdu 
syöttökenttään. 

Aina näkyvissä - hakukenttä on 
jokaisella sivulla 

Jos käyttäjä ei löydä etsimääsi sivua tai sisältöä, hän haluaa voida 
etsiä sitä nykyisestä sijainnistaan riippumatta. 
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Ei tietoylikuormitusta  Liika tieto sivulla estää käyttäjiä tekemästä päätöksiä, varsinkin jos 

heidän tulee täyttää tietoja (esim. Lomakkeina). Näissä tapauksissa 
verkkosivu jaetaan pienempiin palasiin (sivutus). Käyttäjällä tulisi 
olla mahdollisuus kytkeä sivutus päälle ja pois (esim. tulostusta 
varten). 

Ei isoja kirjaimia  Pelkästään isoilla kirjaimilla kirjoitettua tekstiä on vaikea lukea. 
Vaikka tämä on mahdollista toteuttaa lyhyissä tekstiosioissa, ei 
esim. otsikoita tule kirjoittaa pelkästään isoin kirjaimin. 

Priorisoi sisältö  Tärkeät osiot, kuten "sisäänkirjautuminen" tai 
navigointivaihtoehdot tulee toteuttaa siten, että ne erottuvat 
muusta verkkosivustosta. 

Kuvien resoluution tulee olla 
riittävä 

Verkkosivun kuvat eivät saa ole epätarkkoja ja pikselöityneitä. 
Kuvien laatuun tulee kiinnittää huomiota. 
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 Muuta mobiililaitteille 
sopivaan kokoon 

Sivun asettelun ja elementtien tulee mukautua käytettävissä olevan 
näytön kokoon, riippuen siitä, millaisella laitteella sivustoa 
käytetään. 

Mobiililaitteille sopiva painike Painikkeiden tulee olla vähintään 10 x 10 millimetriä leveitä, kun 
sivustoa käytetään mobiililaitteilla. 
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Optimointi näkörajoitteisia 
varten 

Sivuston suunnittelussa tulee huomioida käytettävien värien korkea 
kontrasti, jotta myös näkörajoitteisten on helpompaa lukea sisältöä. 
Ei esimerkiksi käytetä vaaleanharmaata tekstiä tummanharmaalla 
taustalla, koska tällöin tekstiä on vaikea hahmottaa ja lukea. 

Visuaalinen palaute ei saa 
rajoittua vain väreihin 

Värisokea henkilö ei esimerkiksi voi erottaa vihreän ja punaisen 
eroa. Jos esim. jokin syöttökenttä on siis merkitty, tulee 
merkinnässä käyttää myös kuvaketta, ei pelkästään väriä. 

Sivusto tarjoaa mielekästä 
vaihtoehtoista tekstiä 

Sivuston sisältö tulee rakentaa siten, että siitä saa riittävästi tietoa, 
ja sitä voi käyttää pelkän tekstisisällön avulla, eikä ainoastaan 
yhdessä kuvien kanssa. 

Kaikki verkkosivun olennaiset 
osat ovat käytettävissä 
näppäimistöllä 

Liikuntarajoitteiset ihmiset eivät välttämättä pysty käyttämään 
hiirtä. Elementtien on siis oltava käyttökelpoisia myös näppäimistön 
avulla. 

Sivut avataan kohtuullisen 
ajan kuluessa 

Käyttöliittymä ei tunnu hitaalta, mutta reagoi luonnollisesti. 

 

Nämä tiedot ovat osa EU:n rahoittamaa EmPaci-hanketta. Lisätietoja osallistuvasta budjetoinnista ja osallistuvan 

budjetoinnin tietoteknisistä vaatimuksista ja ratkaisuista löytyy osoitteesta: empaci.eu. 

  

https://translate.google.com/translate?hl=fi&prev=_t&sl=auto&tl=fi&u=http://empaci.eu/

