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Taustaa 

HL7 on päättänyt toimintasuunnitelmassaan vuodelle 2020 toteuttaa verkkosivujen sisältö- ja 
käytettävyysprojektin. Citrus Solutions valikoitui tarjouskilpailun myötä projektin toteuttajaksi. 
Projektin aloituspalaveri järjestettiin 16.6. ja projektin kestoksi on arvioitu viisi (5) kuukautta. 

Verkkosivujen tarkastelu alkoi elokuussa 2020 käyttäjähaastattelujen suunnittelulla, minkä 
jälkeen Citrus haastatteli viittä HL7:n verkkosivujen kanssa toimivaa henkilöä. 

Käyttäjähaastattelujen tulokset 

Haastateltujen kommentit ovat alla listattuna mustalla värillä. Citruksen kommentit ja 
kehitysehdotukset on esitetty sinisellä värillä. 

Yleinen palaute sivustosta oli positiivista, mutta paljon kehitettävää myös löytyi. Osa 
käyttäjistä piti sivustoa vaikeaselkoisena, kun taas osa koki sivuston olevan selkeä ja 
helppokäyttöinen. Benchmarkina sivuston selkeyttä tarkasteltaessa pidettiin kansainvälistä 
hl7.orgia. 

HL7:llä on vahva brändi ja se mitä ilmeisimmin tunnettu toimija. 

Tärkeimmät ominaisuudet 

• Alareunan jäsenesittelybanneri. Mutta se katoaa, kun kirjautuu palveluun. 
• Dokumentit 
• Jäsenhankinta ja etusivun Liity jäseneksi -osio 
• Paljon kattavaa sisältöä. 
• Rajapintakartta ja standardit. Tämä koetaan yleisesti ottaen todella hyväksi. 
• Tapahtumat 
• Teknisen komitean materiaalit 
• Uutiskirjeet 
• Yksiköiden toiminta mm. Personal Health SIG ja IHE Finland 

Yleisesti ottaen tärkeiksi sisällöiksi koettiin sisällöt, joita itse ylläpitää tai joiden kehittämiseen 
itse liittyy. 

Ulkoasu 

Sivuston mobiilikäyttö koetaan hankalaksi. Käyttäjien mielestä sivuston käyttäminen vaatii 
liikaa skrollausta ja ulkoasu koetaan kömpelöksi. 

Sivustolla ei ole varsinaista mobiiliulkoasua, mikä vaikuttaa merkittävästi sivuston 
mobiilikäyttöön. 

Ulkoasua voisi parantaa. Pääkuva koetaan liian hallitsevaksi. 

Pääkuva voisi olla esillä vain etusivulla. Pääkuvan poistaminen tekee sivusta taas 
todella raskaan. 
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Sisältö 

Haastatteluissa ilmeni, että valikoiden selkeyttä voisi parantaa. Eräs käyttäjä koki, että 
kaksitasoinen valikkorakenne tekee sivuston käyttämisestä hankalaa. Parissa haastattelussa 
mietittiin valikkolinkkien otsakkeiden selkeyttä. Mitä linkit, dokumentit jne. sisältävät? 

Sivustolla on ylipäänsä hyvin paljon dokumentteja, joten erillinen Dokumentit-
otsake voi hämätä luulemaan, että sivulla on jotain, mitä on hakemassa. 

Käyttäjät raportoivat osaavansa ylläpitää itselleen ajankohtaisia sisältöjä, mutta muiden 
ylläpitämät sisällöt koetaan haastaviksi ylläpitää. Esimerkiksi käyttäjähallinnan, uutisten, 
tapahtumien ja rajapintakartan ylläpitoon koettiin tarvittavan käyttöohjeita. 

Jäsenistö ei tiedä, miten sivuston ylläpitäjäksi pääsee ja ketkä ovat sivuston ylläpitäjiä. 

Word-muotoiset tiedostot aiheuttavat ongelmia käyttäjille. Käyttäjät toivoivat, että tiedostot 
olisivat ennemmin PDF-muotoisina. Myös valmiit zip-paketit usean tiedoston paketeista 
koettiin kiinnostavaksi mahdollisuudeksi. 

Jäsenmaksutiedot eivät ole selkeästi sivuilla. Niihin liittyen tulee kyselyitä. 

Pitäisikö sivustolla olla erillinen sivu, jossa kerrotaan vielä jäsenyydestä ja 
jäseneksi liittymisen hyödyistä? Samalla sivulla olisi mahdollista esittää myös 
jäsentiedot kätevästi. 

Liittymislomake (http://www.hl7.fi/lomakkeen-tiedot/) koetaan sekavaksi, minkä lisäksi tiedot 
ovat välillä väärin tai sekaisin. 

Lomakkeen kentät pitäisi tarkastaa ja varmistaa, että ne lähetetään oikein 
eteenpäin. Koko lomake ja jäsenyysprosessi voisivat olla uudelleenmuotoilun 
tarpeessa. 

Miksi Jäsenten web-arkisto -linkki on kirjautumisen jälkeen ensimmäisenä linkkinä? Kyseessä 
on vanha sivusto ja kaiken oleellisen pitäisi olla nykyisillä sivuilla. 

Työryhmien osuutta sisällöstä haluttaisiin korostaa – erityisesti PH SIGin ja teknisen komitean 
toimintaa. Käyttäjistä tuntuu, että sivuston keskeisin sisältö on monen klikkauksen päässä 
piilotettuna. ”Työryhmät ovat se paikka, jossa käytännön työ tehdään.” 

Sivuston sisältöjä voidaan hyvinkin järjestää uusiksi ja miettiä uudenlaisia 
rakenteita sisällön esittämiseen. Ilman kävijäseurantaa ei saada tietoa, 
käytetäänkö näitä sivuja paljon vai vähän. 
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Sivuston lähestyttävyys koetaan huonoksi, koska sivustolla on tai vaikuttaa olevan 
vanhentunutta tietoa. Tulee sellainen olo, että sivustolle ei tule uutta tietoa ja yhdistys ei ole 
vireä. ”Koska etusivulla ei ole muutoksia, sivusto ei ole aktiivinen.” 

• Hallituksen osiota ei ollut päivitetty haastattelujen aikaan, joten sen tarpeellisuus 
mietitytti useampaa haastateltavaa. 21.9.2020 Hallituksen muistiot on nyt lisätty 
vuosilta 2018 ja 2019. 

Osa ongelmaa on se, että sivustolla on paljonkin aktiivista sisältöä, mutta se ei 
näy etusivulla ja uusi sisältö ei ole framilla. 

Pitkät listaussivut koettiin todella raskaiksi, koska niissä näkyy liikaa historiatietoa. Esim. 
http://www.hl7.fi/tekninen-komitea/ Haastateltavat miettivät, miten saisi näkyviin vain oikeasti 
ajankohtaisia dokumentteja. Huom. osa käyttäjistä pitää pitkistä sivuista, koska niistä on 
tehokasta hakea tietoa selaimen omalla haulla. 

Ainakin yksi käyttäjistä kaipasi erillistä uutiskirjelistaa. Erityisesti kaivattiin, että uusin uutiskirje 
olisi paremmin esillä sivustolla. Uutiskirje- ja jäsentiedote-sanojen käyttäminen samasta 
asiasta aiheutti päänvaivaa eli terminologiaa voisi tältä osin yhtenäistää. 

Tapahtumat 

Käyttäjät toivoivat tapahtumien poistuvan listoista jonkin ajan kuluttua tapahtuman 
päättymisestä. Menneet tapahtumat voisivat olla silti löydettävissä jostain. 

Kullekin tapahtumalle voisi olla oma selkeä sivunsa, josta löytyy kyseisen 
tapahtuman materiaalit. Tällä hetkellä pitkä lista on hankalasti hahmotettava. 

Tapahtumien koettiin olevan keskeinen osa yhdistyksen toimintaa, mutta tapahtumat eivät 
silti näyttäydy sivuston etusivulla millään tavalla edes jäsenistölle. 

Tapahtumat voisi tuoda etusivulle ja esittää käynnissä olevan tapahtuman 
korostetummin koko sivustolla. 

Ero tapahtumien ja vuosikokousten välillä on häilyvä. Yksi haastatelluista mietti, eivätkö 
vuosikokoukset ole tapahtumia. 

Kirjautuminen ja käyttäjätunnukset 

Kirjautuminen sivustolle koetaan helpoksi, kunhan on käyttäjätunnukset. Haastatelluista 
käyttäjistä moni sanoi olevansa käytännössä aina kirjautuneena sivustolle. Tämän vuoksi ei 
myöskään osattu arvioida, onko sisällön jaottelu julkiseen ja vain jäsenille tarkoitettuun hyvä. 

Käyttäjätunnusten hallinta koettiin yleisesti ongelmalliseksi. Tällä hetkellä jäsenyhteisöillä on 
vain yksi käyttäjätunnus. Haastatteluista saadun käsityksen perusteella jäsenistö ei välttämättä 
edes tiedä, kenellä käyttäjätunnukset ovat. 

Olisiko mahdollista luoda uusi malli käyttäjätunnusten hallintaan? Yksi vaihtoehto 
olisi sellainen, jossa jäsenyhteisöjen henkilöt voisivat perustaa itse 
käyttäjätunnuksensa. Emme tiedä, onko mahdollista, mutta yksi idea voisi olla 
sallia käyttäjätunnusten perustaminen tiettyjen verkkotunnusten 
sähköpostiosoitteilla. Sallittujen verkkotunnusten hallinta olisi HL7:n ylläpitäjien 
vastuulla. 

Mirja raportoi, että users-sivulla ei voi tehdä saman sähköpostitunnuksen alle montaa eri 
käyttäjätunnusta. Eikä mahdollista tehdä yhden tunnuksen alle eri tasoisia käyttäjiä. 
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Wordpress käyttää sähköpostiosoitetta käyttäjätilin tunnisteena, eikä yhdellä 
osoitteella voi täten olla kuin yksi käyttäjätunnus. 

Teknisiä ongelmia 

Sivustolta tulee kuulemma paljon roskapostia Mirjan sähköpostiin. Tuleeko roskaposti 
lomakkeelta vai kommentoinnista? 

Kommentoinnin ei pitäisi olla päällä sivustolla ja jos on, sen voisi kytkeä pois 
päältä. Sisällönhallinnassa näkyy jonkun verran kommenttispämmiä. 

Pitäisi tarkastaa myös sivustolla olevien lomakkeiden toiminta ja lisätä niihin 
lisätä niihin esimerkiksi captcha-tunnistautuminen. 

Huomiona, että jäseneksi voi ilmoittautua tyhjällä lomakkeella. 

Jos kommentointia halutaan käyttää, sen voi ajastaa toimimaan vaikka 
kuukauden ajan uuden artikkelin julkaisusta. 

Listaussivuilla näytetään sivun luontipäivä, eikä viimeistä päivityspäivää, mikä olisi 
loogisempaa. Osa sivuista ilmeisesti myös järjestetään luontipäivän mukaan, vaikka voisi olla 
järkevämpää järjestää sivu päivityspäivän mukaan. Esimerkiksi http://www.hl7.fi/rpk-kaikki-
maaritykset/ 

Lienee mahdollista muuttaa tämä toivomusten mukaiseksi. 

Administratorin käyttöoikeudet ovat todella laajat. Niillä pääsee käsiksi mm. plugareihin ja 
versiopäivitykseen. Tällä hetkellä käyttäjät eivät voi luoda uusia administrator-käyttäjiä. 

Tämä on hyvin totta. Normaalin ylläpitäjän ei pitäisi päästä käsiksi niin laajaan 
määrään sivuston ominaisuuksia eli voisi ehkä luoda yhden hieman editor-tasoa 
voimakkaamman käyttäjätason. 

Kuka on luonut administratorit, jos administratorit eivät voi luoda uusia 
administratoreita? 

Tiedostoihin liittyviä ongelmia on erityisesti rajanpintakartassa, koska osa dokumenteista on 
ulkoisista palveluista. Linkit menevät välillä rikki, kun sisältöä päivitetään muilla sivustoilla. 

Onko mahdollista tarjota tiedostoja HL7:n omilta sivuilta, jolloin linkkien 
katkeamista ei tapahdu. Vai löytyisikö rajapintatiedostojen tarjoamiseen jokin 
erillinen palvelu. 

Media vs. File manager -jaottelu koetaan epäselväksi, eikä toistaiseksi selvyyttä, mitä eroa 
niillä on. Ylläpitäjät käyttävät selkeästi vain toista, omavalintaista versiota 
tiedostonhallinnasta. Ei ole myöskään selkeää ohjetta/sääntöä, kumpaan dokumentit pitäisi 
laittaa. 

File managerin hausta tulee vikatilanne. File managerin raportoidaan menneen jotenkin 
sekaisin sivuston päivityksen yhteydessä. 

Etusivun ajankohtaispalstan ei koettu toimivan oikein, eikä sivustolla ei ole varsinaista 
uutissivua. Etusivun linkki arkistoon vie pitkälle uutissivulle, jossa on kaikki uutiset aikojen 
alusta., koska osa sisällöstä ei ole näkyvillä julkisesti. Lisäksi arkisto-osio ei puolestaan sisällä 
tuoreimpia uutisia. 

Sivustouudistuksen yhteydessä katosivat kaikki admin-tunnukset, eikä Mirja pysty luomaan 
uusia admineita. Sivuston ylläpidosta täytyy selvittää, miten tämä onnistuisi. 
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Toivottuja ominaisuuksia 

Sisältöhaku. Sisällön löytämisen sivustolta koettiin olevan helpompaa, jos sivustolla olisi 
toimiva haku. Todettiin myös, että haku on melko turha, koska valtaosa sisällöstä on 
liitetiedostoina. Näitä ovat muun muassa uutiskirjeet. Joskus aiemmin ainakin uutistiedotteet 
on syötetty suoraan sivuilla oleviin sisältökenttiin. 

Ainakin yksi haastateltavista mietti, pitäisikö HL7:llä olla muitakin viestintäkanavia kuin 
verkkosivu. Niiden pitäisi näkyä sivuilla jotenkin, jos jotain uutta otetaan käyttöön. 

Helpdesk on tärkeä ja ainakin yhteystiedot on oltava saatavilla – tällä hetkellä niin onkin. 
Aiemmin on ollut myös ilmeisesti FAQ-osio, jonka uudelleenperustamisesta ilmeni ajatuksia. 

UKK-sivuille on paikkansa ja niitä voidaan ylläpitää huomioiden, että aiheesta 
olisi hyvä olla lisätietoja saatavilla muuallakin sivustolla. UKK-sivut tarjoavat usein 
nopeita vastauksia, mutta on hyvä huomioida, mikä sisältö päätyy UKK-listaan. 
Yhden näkökulman mukaan UKK-sivut ovat puolestaan tarpeettomia ja osoittavat 
vain sivuston puutteista hyvin järjestellyn sisällön suhteen. Tiedä häntä, onko 
aiheesta tehty tarkempaa tieteellistä tutkimusta. 

Yksi haastatelluista mietti, pitäisikö sivuston olla vuorovaikutteisempi. Voisi olla kiinnostavaa 
osallistaa jäsenistöä kyselyihin, kommentointiin jne. Lisäksi eräs haastatelluista mietti 
mahdollisuutta käydä keskustelua ja kommentointia toimintasuunnitelmiin, projektin tuloksiin 
ja uutisiin liittyen. 

Jonkinlainen arkisto todella vanhalle sisällölle. 

Keskustelupalsta yhdistyksen jäsenistölle, mutta samassa lauseessa esiintyi skeptinen 
suhtautuminen sen todelliseen tarpeellisuuteen ja siihen käytettäisiinkö sitä ylipäänsä. 

Pitäisikö olla joku HL7:n pikaviestin, jos halutaan keskustella asioista? 

Citruksen huomioita haastattelujen jälkeen 

Uutiskirjeet vaikuttavat olevan jäsenistön näkökulmasta kiinnostava ja etsitty sisältö. Voisiko 
uutiskirjeitä ja niiden sisältöjä pitää laajemmin esillä sivustolla? Sisällöt voisivat olla 
mahdollisesti myös verkkomuotoisena, sen sijaan, että sisältö on liitetiedostona. Tällä saattaisi 
olla myös positiivinen vaikutus sivuston aktiivisuuden näkökulmasta. 

Uutiskirjeen tuottamiseen voisi mahdollisesti ottaa esimerkiksi Mailchimpin, jonka kanssa 
uutiskirjeiden koostaminen ja lähettäminen on helppoa ja kätevää. Mailchimpistä saa myös 
automaattisesti päivittyvän uutiskirjelistan. 

Sisällön rajauksesta vain jäsenille kerrotaan melko julkisesti. Osassa linkeistä kerrotaan myös, 
että sisältö on julkista, mikä on hieman harhaanjohtavaa. Olisikohan tähän olemassa jotain 
muuta visuaalisempaa tapaa tai ylipäänsä, ettei jäsensisältöä näytetä kaikille käyttäjille? 
Olisiko mahdollista vihjata jotenkin hienovaraisesti, että sivulla on myös jäsenille tarkoitettua 
sisältöä? 

Sivuston auditoinnin tulokset 

Käyttäjähaastattelujen jälkeen Citruksen asiantuntijat arvioivat hl7.fi-sivuston käytettävyyttä, 
visuaalista toteutusta ja sivuston yleistä toteutusta. Sivustoa testattiin eri selaimilla ja apuna 
käytettiin myös muita sovelluksia, mutta ainoastaan työpöytäkokoisilla näytöillä. Sivuston 
mobiilitestausta ei tehty, koska sivustolta puuttuu matkapuhelimilla mobiiliulkoasun 
laukaiseva koodi. 
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Testaajat pitivät hyvänä, ettei heillä ole aiempaa kokemusta HL7:n sivustosta tai tuntemusta 
sivuston kehityksestä. Nämä yhdessä mahdollistivat sivuston objektiivisen tarkastelun ja 
tuoreiden kehitysehdotusten tekemisen. 

Auditointituloksissa kiinnitetään huomiota vain ja ainoastaan kehitettäviin asioihin, eikä 
selvitetä kaikkia hyviä ja oikein tehtyjä asioita. Sivustoa käytetään pitkälti intranetin tyylisesti, 
koska suurin osa sivuston sisällöstä tarjotaan liitetiedostoina. Lähestyminen vaikuttaa hieman 
raskaalta WP-sivun käyttöä ajatellen, mutta toimii yhdistyksen käytössä. 

Tässä osiossa selkeät korjaukset ehdotukset on esitetty sinisellä värillä sisennettynä 
asiakohdan jälkeen. 

Yleisiä huomioita 

Sivustolle ei ole kävijäseurantaa, joten sivujen sisällöistä ja niiden toimivuudesta ei voida 
tehdä päätelmiä. 

Sivustolle voisi asentaa esimerkiksi Google Analyticsin, jotta sivuston 
kehittämiseen liittyvä päätöksenteko voisi pohjautua mitattuun tietoon. 

Ulkoasu 

Mobiiliulkoasu ei käynnisty matkapuhelimilla. Se toimii silti oikein työpöytäkokoisilla näytöillä. 
Sivustolta puuttuu meta-viewport-tagi. 

Lisätään sivustolle sopiva metatagi esim. tämä: 
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" /> 

Jäsenet-sivulla tapahtuu pieni visuaalinen bugi jäsenten pitkien nimien kanssa. Lisäksi sivu ei 
toimi kauhean nätisti kapeilla näytöillä. 

Lisätään riveihin järjestely, joka tekee kaikista saman rivin laatikoista yhtä 
korkeita. Tällöin ei muodostu ylivuoto-ongelmaa pitkien nimien kohdalla. 

Mobiiliongelman voi ratkaista lisäämällä hieman mobiilioptimointia helpottavaa 
CSS-muotoilua. 

     

Keskikokoisilla näytöillä tulee vaakavierityspalkki kaikilla sivuilla. 

Sivuston pääkuva on todella hallitseva ja vie tarpeettoman paljon tilaa. 

Voisi harkita, jos pääkuva olisi näkyvillä vain etusivulla ja alasivuilla näytettäisiin 
pienempi kuva. Koko yläalueen uudelleenmuotoilua voisi myös harkita alasivujen 
osalta esimerkiksi poistamalla logon alapuolisen tekstin. 
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Yhteystietosivulla on todella pientä tekstiä ja kuvat ovat pieniä. Lisäksi sivu ei toimi mobiilisti. 

Sivulle voisi kehittää siistimmän asettelun, jossa mikrotekstistä luovutaan ja kuvat 
ovat hieman kookkaampia. Samalla asettelun voisi muuttaa rennommaksi, 
poistaa tel-merkinnän puhelinnumeroiden hallinnalta. 

 

Leipätekstikirjasin on melko raskas ja siksi hankalasti luettava. 

Kirjasimesta käytetään tällä hetkellä Medium-leikkausta, joka on melko paksu 
leipätekstikäyttöön. Voisi harkita leipätekstin vaihtamista esim. Regular-
leikkaukseen samasta kirjasimesta. Samalla voisi lisätä riviväliä ja  

Tekstipalsta on todella leveä, mikä hankaloittaa tekstin luettavuutta. Ongelman voi havaita 
esimerkiksi Rajapintakartan etusivulla. 

Suositeltu merkkimäärä riviä kohden on 60–80. Tällä hetkellä merkkejä on yli 
150. 

Etusivulla oleva FHIR-lähettiläsbänneri vie huomiota sen yläpuolella olevalta 
Liittymispainikkeelta. Kumpi on tärkeämpi call-to-action-elementti? 
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Kirjautuneille käyttäjille esitetään etusivulla selvityksiä, dokumentteja ja uutisia. Kaikkien 
listojen lukujärjestys on vasemmalta oikealle, vaikka palstamuotoisen sisällön normaali 
lukujärjestys on lukea palsta kerrallaan. Selvitysten ja dokumenttien kohdalla ei ole varsinaista 
palstoitusta, vaan teksti on ladottu yhteen putkeen. 

Kirjautumislaatikoissa oleva sisävarjoefekti saa laatikon reunat sumentumaan. Lisäksi punainen 
kirjautumispainike ei erotu kovin hyvin punaisesta taustasta. 

Sivuston ilme on muuten hyvin tarkkalinjainen, joten sumea varjoefekti ei sovi 
ilmeeseen. Samalla kirjautumispainikkeen voisi muuttaa samantyyliseksi 
ääriviivapainikkeeksi kuin muut sivustolla olevat painikkeet. 

Ylänavigaatiossa ei ole hover- tai fokus-efektejä. Alavalikkojen hover-efektissä käytetään 
melko räikyvän väristä punaista väriä, jota ei löydy muualta sivustolta. 

Tähän voisi keksiä jonkin muun visuaalisen esitystavan. Samalla voisi parantaa 
sivuston fokus-efektejä, koska ne helpottavat navigointia muilla ohjainlaitteilla 
kuin hiirellä. 

Sisällöt ja navigointi 

Etusivun jäsenesittelybannerissa on vain kahden jäsenen bannerit. 

Banneriin voisi lisätä useampiakin jäseniä. 

Esittely-sivulla esitetyt esitteet ovat sisällöllisesti vanhentuneita. Niistä voisi poistaa 
jäsenlistauksen ja toimihenkilöt, joten esitteet eivät olisi enää aikasidonnaisia. Esitteiden 
ilmeen voisi samalla päivittää vastaamaan sivuston ilmettä. 

Linkit-sivu tuntuu hieman turhalta, koska sillä ei ole käyttäjälle varsinaista lisäarvoa. 

Onko linkkien käytöstä tilastointia? Linkit voisi esittää sivun alatunnisteessa, 
poistaa hieman ylimääräisen oloinen sivu ja vapauttaa näin tilaa valikosta. 
Säännöt-linkin voisin myös poistaa, koska säännöt löytyvät myös Dokumentit-
sivulta. 

Mitä eroa tällä sivulla on Jäsenten linkit -sivun kanssa? Jäsenille näytetään 
kirjautumisohje muihin palveluihin, mikä on tarpeellista tietoa, mutta muuten 
sivun sisältö on vain linkkejä julkisille sivuille. Ne voisi siirtää Linkit-sivulle tai 
keksiä jotain muuta. 

Työryhmät-sivu toimii linkkisivuna, jossa on sekaisin sekä julkisia että jäsenille tarkoitettuja 
linkkejä. Varsinaista sisältöä sivulla ei ole. 
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Saman sisällön voisi järjestää siten, että Työryhmät toimii laskeutumissivuna, 
jossa kerrota eri ryhmien toiminnasta. Liikenteen eri ryhmien sivuille voisi ohjata 
pudotusvalikolla tai muulla kakkostason valikolla. Valikko todennäköisesti osaisi 
erotella myös jäsenten ja julkiset sivut automaattisesti. Jos ei osaa, voisi kehittää 
toiminnallisuuden, joka esittää jäsenten omat linkit harmaina ja ei-klikattavina 
kirjautumattomille käyttäjille. 

Yksinkertaisempi vaihtoehto on käyttää sivulla väliotsikointia ja jaotella julkiset ja 
jäsenille tarkoitetut sisällöt erikseen. 

 

Dokumentit-sivu sisältää jostain syystä myös linkit IHE SIGin ja PH SIGin sivuilla, vaikka ne 
eivät ole varsinaisia dokumentteja. Lisäksi sivulla on linkki rajapintaprojektiin, joka onkin 
rajapintakartta eikä dokumentti. Linkit STM:n sivuilla oleviin raportteihin ovat rikki. 

Helpdesk-sivun funktio ei aukea ihan heti, koska helpparin yhteystiedot voisi esittää 
esimerkiksi yhteystiedoissa. 

Jos sivuilla oli aiemmin FAQ-osio, sen voisi palauttaa. Lisäksi tiedot voisi siirtää 
Yhteystietoihin ja näin vapauttaa valikosta tilaa. 

Jäsenten web-arkiston sivun sisällön voisi siirtää nykyisille sivuilla ja vain lopettaa vanhan 
sivun. Nykyisillä sivuilla viitataan myös vanhojen sivujen SIG-toimintaan. Toimintansa 
lopettaneiden SIGien tietoja ei varmaankaan tarvitse esittää verkkosivuilla. Vanhoja ryhmien 
nimet voi tietysti pitää esillä historiatietona. 

Tapahtumat ja vuosikokoukset -sivut voisi yhdistää, jotta valikkoon saadaan tilaa. 

Menneet tapahtumat voisi arkistoida omalle arkistosivulleen. Mikäli vanhojen 
vuosikokousten materiaaleja halutaan esitellä, voisi kullakin tapahtumalla olla 
oma sivunsa, josta tiedot löytyvät. 

Jos sivut yhdistetään, sisällön voisi vaikka palstoittaa kahteen palstaan. 
Normaalit tapahtumat olisivat toisessa palstassa ja vuosikokoukset olisivat 
toisessa. Vuosikokouksia on todennäköisesti tiedossa aina vain seuraava, joten 
ne eivät veisi tilaa sivulla, koska vanhat kokoukset päätyisivät arkistosivulle. 

Sivustolla on muutamia todella pitkiä sivuja, joihin voisi kehittää jonkinlaisen sivutuksen. Näitä 
ovat muun muassa Hallitus, Tekninen komitea, Jäsentiedotteet ja Ajankohtaista Arkisto. 

Näille sivuille voisi ottaa käyttöön jonkin uuden ominaisuuden, jolla menneiden 
vuosien sisällöt voisi piilottaa. Yksi vaihtoehto voisi olla avattava sisältöhaitari/-
accordion. 

Ajankohtaista- ja Tiedotteet-sivuilla osa linkeistä vie pdf-tiedostoihin ja osa vie arkistosivuille. 
Voisiko toiminnallisuutta yhtenäistää? 
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Sivuilla voisi olla enemmän tietoa jäsenyydestä ja jäseneksi pääsemistä. Mitkä ovat 
jäsenyyden hyödyt ja mitä etuja on jäseneksi liittymisessä? Mitä jäsenyys maksaa? 

Sivuston jäsenille tarkoitetut sisällöt ovat tyystin piilossa. Jäsenille tarkoitetuista sisällöistä 
vinkkaaminen kaikille käyttäjille voisi tuoda sivustolla toivottua aktiivisuutta ja osoittaa 
jäsenyyden hyötyjä. Vinkkaaminen voisi tapahtua esimerkiksi tarjoamalla sisällöistä 
tiivistelmiä, näyttää listauksia työryhmien kokousasioista jne. Tarjoamalla kurkistuksen 
lähemmin yhdistyksen käsittelemiin asioihin saisi parannettua sivuston löydettävyyttä, koska 
sivustolla olisi enemmän hakukoneille näkyvää sisältöä. 

Sivuston valikkorakenne on melko poikkeuksellinen, kun on ylävalikko ja alavalikko, joiden 
lisäksi kirjautuneille käyttäjille näytetään vielä kolmas valikkotaso. Koko valikkorakennetta ja 
sivun navigointimahdollisuuksia voisi miettiä uusiksi. 

Briefly in English -sivulla pääkuva-aluetta ei ole käännetty, joten se pitäisi kääntää. Sivun Main 
activities -listan voisi esittää visuaalisemmin esimerkiksi ikoneilla, esittämällä sisältöä 
laatikoissa tai muulla tavoin. 

Jäsenyyslomakkeen sivun URL-osoite on /lomakkeen-tiedot. Osoite voisi olla esimerkiksi /liity-
jaseneksi, koska sivun osoitteella on positiivinen vaikutus sivun löydettävyyteen. Lisäksi 
järkevä URL-osoite kertoo käyttäjälle välittömästi, mitä sivulta löytyy. 

Jäsenyyslomakkeen kenttien järjestys on hämmentävä sivustoa näppäimistöllä selaavan 
näkökulmasta. Lisäksi sivulla liikkuminen tabilla loikkaa rastikohtien yli. 

Etusivun Liity jäseneksi -laatikkoa voisi visualisoida jotenkin. Se on nykyiselläänkin 
poikkeuksellisen näköinen sivuston muuhun ilmeeseen verrattuna, mutta voisi olla vieläkin 
visuaalisempi. Esimerkiksi näin: 

 

Etusivun ajankohtaistaosiota voisi aktivoida tuomalla sen tilalle aktiivisemmin toimivan uutis- 
ja tapahtumavirran. Vain jäsenille tarkoitetun sisällön esittämiseen ajankohtaislistauksessa 
pitää kehittää jotain. Yksi vaihtoehto olisi vain piilottaa sisällöt tai osoittaa ne lukkosymbolilla.  
Tässä on yksi esimerkki etusivun ajankohtaislistan virkistämisestä: 
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Sivuston alatunniste kaipaa hieman uudelleenmuotoilua sisältöjen osalta. 

• Alatunnisteen About us -osio jää sisällöllisesti vajaaksi. Osion voisi kuvitella kertovan 
yhdistyksestä, mutta siinä kerrotaankin kahdesta yhdistyksen yhteyshenkilöstä. 

Vaihdetaan osio kertomaan yhdistyksestä ja tarjotaan vaikka linkkiä 
yhteystietoihin. Tällä vähennetään yllä pidettävän sisällön määrää 
henkilövaihdosten varalle.  

• Address-alue on vähän vaikeasti luettava. 

Tehdään hieman rivinvaihtoja ja tarjotaan vaikka linkki yhteystietoihin. 

• Bank Account on ilmeisesti jäsenmaksuja varten, joten sen voisi tekstissä myös 
ilmoittaa. 

 

Videoupotusten tekeminen sivuille pitäisi onnistua suoraan käyttämällä YouTube-linkkejä 
ilman, että tarvitsee tehdä iframe-upotuksia. 

Sivusto ei juurikaan hyödynnä kuvia tai videoita sisällön esittämiseen. Niillä voisi saada 
elävyyttä. 

SIG-toiminta-sivulla toimivat ryhmät esitetään samanarvoisina kuin toimintansa lopettaneet 
ryhmät. 

Jos sivustolla olevaa sisältöä ei yhdistellä tai järjestellä, tämä voisi olla jatkon kannalta 
parempi järjestys valikkolinkeille. 
 1. Esittely 
 2. Rajapintakartta 
 3. Dokumentit 
 4. Työryhmät 
 5. Jäsenet 
 6. Linkit 
 7. Helpdesk 
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Saavutettavuus 

Sivustolla ei ole saavutettavuusvaatimusten mukaista ”hyppylinkkiä”, jolla ruudunlukijat 
pääsevät siirtymään suoraan sivun pääsisältöön. 

Kirjautumislomake ei sisällä saavutettavuusvaatimusten mukaisia kenttien labeleita. 

Korjataan asia lisäämällä labelit. Ne voi piilottaa visuaalisesti sopivilla CSS-
tyyleillä, jos labeleita ei haluta esittää visuaalisesti. 

Pääkuvan päällä oleva logolinkki ei sisällä tekstiä, mikä tekee linkin käyttämisestä 
ruudunlukijoille haastavaa. 

Korjataan asia lisäämällä linkkiin teksti, jonka voi piilottaa visuaalisesti. 

Saavutettavuusvalidaattori osoittaa, että osa klikattavista asioista on alle 48x48px kokoisia. 
WCAG-standardin AAA-tason mukaan olisi hyvä noudattaa vähintään tätä kokoa. 

Käydään sivustolla klikattavissa olevat asiat ja kasvatetaan niiden kokoa 
riittävästi. Tämä helpottaa linkkien mobiilikäyttöä sekä mm. käsien vapinasta 
kärsiviä käyttäjiä. 

Joissain kuvissa ei ole alt-tekstejä. WCAG-saavutettavuusstandardi vaatii niiden käyttöä. 

Saavutettavuusvalidaattori valittaa, että sivuilla on 12px fonttia. Tämä ei välttämättä pidä 
paikkaansa, mutta asia pitäisi silti tarkastaa. 

Wave-validaattorin mukaan sivuston otsikkohierarkiat ovat puutteellisia, koska otsikkotasoja ei 
käytetä oikeassa järjestyksessä. 

Sivuston käyttämä linkkien väri #fe1919 ei ole kontrastiltaan riittävä normaalikokoiselle 
tekstille. 

Sivuston käyttämä tummanpunainen #b5191d on riittävän tumma, mutta vain 
yhden punaisen sävyn käyttäminen kaikkialla tekee sivustosta visuaalisesti 
ankean näköisen. Voisi keksiä uuden linkkivärin. 

Teknisiä ongelmia 

Sivustolla ei ole käytössä tietoliikennettä turvaavaa SSL-varmennetta. 

CSS-validaattori antaa sivuston etusivulla 28 virhettä ja 320 varoitusta. 
CSS-validaattorin tulokset 

HTML-validaattori antaa sivuston etusivulle 41 virhettä ja 24 varoitusta. 
HTML-validaattorin tulokset 

Sivusto käyttää vanhaa jQuery-versiota, jota ei enää tueta. Käytössä olevan version 1.12.4 
voisi päivittää uudempaan versioon. Vanhassa versiossa on muutamia 
tietoturvahaavoittuvuuksia, mutta niitä tuskin pystytään hyödyntämään HL7-sivustolla. 

Sivustolle ei ole asetettua löydettävyyttä parantavia meta-tageja, kuten descriptionia ja 
avainsanoja. 

Sivuston RSS-syöte (http://www.hl7.fi/feed) näyttää listan ajankohtaisista asioista. Syötteen 
mukaan tänä vuonna on julkaistu kolme artikkelia ja sitä edeltävät ovat vuodelta 2014. Voisi 
selvittää, missä on vika. 
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Sivuston kommenttien RSS-syötteen (http://www.hl7.fi/comments/feed) voisi kytkeä pois 
päältä, koska kommentointi ei ole päällä. 

Etusivun jäsenalueen alussa on kuva, jota ei onnistuta lataamaan. Rikkinäisistä 
sivuelementeistä aiheutuu palvelimelle turhaa kuormaa. 

Konsoliin tulostuu selvästikin testikoodin näköistä koodia. Koodi on lähtöisin 
ulkoasuteemasta. 

Jäsenesittelybannerin efektit eivät tunnu järkeviltä tai siten pohjakuvissa on ongelma. Tuntuu 
siltä, että kuva ei aina vaihtuisi, kun on efektin aika. Tällöin kuva menee aiemman kuvan 
päälle ikävällä tavalla. 

Sivuston faviconin lataamisessa on jonkinlainen vikatilanne, eikä favicon tule näkyviin. 

 

Kirjautumislomake tulostaa kaksi id=”submit” kenttää ja käyttää niissä vieläpä kuvaa, jota ei 
edes näytetä käyttäjälle. 

Kaksinkertainen id ei ole sallittua. 

Sivuston kielikoodiksi on merkattu en-US, vaikka sisältö on suomeksi. 

Tämä voi haitata sivuston indeksoitumista ja väärä kielikoodi on myös 
saavutettavuusongelma. Väärä kielikoodi vaikuttaa myös sivujen tavutukseen. 

Testissä huomattiin, ettei selaimen haku toiminut kaikkien testaajien selaimilla. Yhdessä 
testissä haku ei toiminut Windows Chromella ja yhdessä testissä Macin Firefox Developer 
Editionilla. 

Vanhat sivut, joita ei ole piilotettu, indeksoituvat edelleen hakukoneille. Esimerkkinä yksi 
vanhoista sivuista on vanha jäsenyyslomake /hl7-finland-liity-yhdistykseen. 

Sivuston sisältö olisi ensisijaisen tärkeää käydä tarkkaan läpi ja piilottaa kaikki 
tarpeeton sisältö hakukoneilta. Ne vievät turhaan huomiota oikealta, 
ajantasaiselta sisällöltä. 

Sivustolle voisi tuoda hakutoiminnon, mutta sen pitäisi osata etsiä myös liitetiedostojen 
sisällöistä. Hausta olisi myös hyötyä, koska sivustolla on hyvin paljon sisältöä. WP sisältää jo 
valmiin sisältöhaun, joka löytyy tällä hetkellä esimerkiksi sivuston 404-sivulta. 
Hakutulosnäkymä ei sen puoleen ole kovin informatiivinen, eikä esimerkiksi 
sivuja/ajankohtaisia painoteta hakutuloksissa. 

Sivuston 404-sivun voisi muotoilla nätimmäksi ja kertoa sivulla, mihin käyttäjä on päätynyt. 

 

Rajapintasivuja muokataan aina html-muotoisena. 
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Wordpressiin on olemassa kohtuullisia taulukkoeditoreja kuten Tablepress, 
joiden kanssa taulukoiden muokkaaminen on helppoa ja vähemmän riskialtista 
kuin html-muotoisen taulukon muokkaaminen on. 

Rajapintakartan sivuilla ei näy avainsanoja, joita sivuun on syötetty. 

Suorituskyky 

Sivustolle voisi harkita jonkinlaista välimuistiratkaisua, jos sellaista ei vielä ole. Osa sivuston 
resursseista on hyvin raskaita. 

Vaihtoehtoina ovat palvelimelle asennettava välimuistiratkaisu tai WP-lisäosa, 
kuten W3 Total Cache tai WP Super Cache. 

Sivustolla on melko paljon CSS- ja JS-tiedostoja, mistä muodostuu paljon palvelinkutsuja. 

Tiedostojen pakkaaminen ohjelmallisesti yhdeksi tiedostoksi vähentää 
palvelinkutsujen määrää. Sopivan välimuistilaajennoksen asentaminen saattaisi 
ratkaista ongelman. 

Kaikkia javascript-tiedostoja ei ladata sivun lähdekoodin lopussa. 

Javascript-tiedostovjen lataaminen sivun lopussa ennen sulkevaa body-tagia on 
suositeltu tapa ladata JS:ää. 

Taustakuvatiedosto on todella suuri. Myös sivustolla käytettävät muut kuvat. Osassa kuvia 
käytetään koodin seassa width/height-asetusta. 

Suuret kuvat aiheuttavat merkittävän kuorman käyttäjän verkkoyhteydelle (tällä 
hetkellä etusivun koko on yli 7 megatavua). Otetaan käyttöön kuvien 
pakkaaminen/mediatyylit inline-kuvissa ja pakataan olemassa olevat kuvat 
kuvankäsittelyohjelman Save for web -toiminnolla, mitä ennen ne sovitetaan 
pienempään kuvakokoon. 


