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Kohderyhmä: 

• Kehitys- ja puhevammaiset sekä muut selkokielen käyttäjät 

• Nuorille ja aikuisille (yli 13-vuotiaat) 

 

Tavoitteet: 

• Sivusto, missä kohderyhmän käyttäjät voivat tavata toisiaan 
ja keskustella verkon välityksellä 

• Selvittää, miten kohderyhmän käyttäjät käyttävät 
tämäntyyppisiä palveluita 



Mihin tällaista palvelua tarvitaan? 

• Sosiaalisen vuorovaikutuksen tarve 

– yksinäisyyden tunne 

– vaikeus tavata toisia ihmisiä ja harrastaa (apuvälineet, 
avustajan tarve) 

• Kumppanin löytäminen 

• Itsemääräämisoikeus 

• Osallisuus yhteiskunnassa 

 Voimaantuminen 

 

Käyttötarkoitus eri kuin Facebookissa 

• Tutustutaan uusiin ihmisiin, ei pelkästään tavata tuttuja 



Miksi erillinen palvelu? 

• Olemassaolevat palvelut ovat liian sekavia monille 
kohderyhmän ihmisille 

• Voi toimia ”harjoitusympäristönä” vastaaville palveluille 

• Helppokäyttöisyys tärkeää 

• Verkostoituminen vertaisryhmän kesken 

• Kuka tahansa voi liittyä 



Sosiaalisen median haasteet 

• Termien ja käyttöympäristön ymmärtäminen 

• Mitä voi kertoa muille ja miten huolehditaan 
yksityisyydestä? 

• Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet 

• Käyttöliittymän saavutettavuusongelmat 

 

Peli pyytää lupaa saada: 
käyttää henkilökohtaisia tietojani 
lähettää minulle sähköpostia 
Julkaise peli-ja sovellustapahtumia 
 

Päivitä tila  

Mitä mietit? 
 
Matti Meikäläinen kommentoi käyttäjän Erkki Esimerkki julkaisua henkilön Matti Meikäläinen seinällä. 



Suunnittelumenetelmät 

Käyttäjälähtöinen suunnittelu 

Omapolku ry:n Mediapaja 
kumppanina 

• Käytettävyystestaus 

• Äänestys 

• Chat 

• Sarjakuvat 

• Palvelun nimi 

 

• Kävijätilastot 

• Palaute 

• Suorat haastattelut 



Suunnitteluprosessi 

1. Ensimmäinen versio: 
testausta ja parantelua 
mediapajan kanssa 

2. Paranneltu versio avattiin 
vapaaehtoisille kokeiltavaksi 
(verneri.net) 

3. Käyttöliittymä suunniteltiin 
uudelleen, uusia 
ominaisuuksia, testaus 

4. Avattiin 1.4.2011 



Toteutus 

• Suunniteltu Kehitysvammaliitossa 

• Perustuu Elgg-yhteisösovellusalustaan 

• Toimii Papunetin ylläpitämällä palvelimella 

• Valvonta ja ylläpito 

 



Erityishuomioita: 
Käyttöliittymän saavutettavuus 

• Tällä kohderyhmällä helppokäyttöisyys on tärkeä osa 
saavutettavuutta 

• Käytettävyysperiaatteiden noudattaminen 

+ näönkäytön ja motoristen ongelmien huomioiminen 



Erityishuomioita: 
Mitä kertoa muille ja missä? 

Haasteet 

• Mitä ei kannata kertoa muille? 

• Kenelle kirjoitan? 

• Kuka sen voi nähdä? 

 

 Palvelu järjestetty sen mukaan, ketkä voivat nähdä viestin 

– Viestit näytetään vain yhdessä paikassa 

– Kaikki näkevät sivun samanlaisena 



Erityishuomioita: 
Haasteet vuorovaikutuksessa 

Kirjoitettu viestintä rajoittaa 

• sanattomat viestit puuttuvat 

• lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet 

• verkon viestintätavan erilaisuus (eriaikaisuus, kenelle osoitetaan) 

 voi johtaa väärintulkintoihin 

 

• Sopimus ja säännöt selkokielellä, sosiaaliset tarinat esimerkkeinä 

• Valvonta 

• Kerran kuussa Kaveripiirin työntekijä mukana chatissä 



Erityishuomioita: 
Lukemisen ja kirjoittamisen tuki 

• Ohjeet ja käyttöliittymä selkokielellä 

• Äänituki: kaikki viestit voi kuunnella (synteettinen ääni) 

• Kirjoitustyökalu viestikentissä 

• Mahdollisuus kuvalliseen salasanaan 



Erityishuomioita: 
Rekisteröityminen ja kirjautuminen 

Haasteet: 

• Rekisteröityminen oikeilla tiedoilla 

• Käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttäminen ja 
muistaminen 

• Sähköpostin käyttö 

 

 Kaksivaiheinen kirjautumislomake 



Erityishuomioita: 
Rekisteröityminen ja kirjautuminen 

 Kuvasalasana auttaa kirjoittamisessa ja muistamisessa 



 

Kokeillaanpa käytännössä: 

 

http://kaveripiiri.fi 

 

http://kaveripiiri.fi/


Kiitos! 

 

niina.sillanpaa@kvl.fi 

timo.overmark@kvl.fi 

 

www.kaveripiiri.fi 

kaveripiiri@kvl.fi 


