
 

 

Yhteenvetoa digitaalisen vuorovaikutusalustan tarvittavista ominaisuuksista

 
Alle on koottu ehdotukset yleisistä, toiminnallisista ja teknisistä vaatimuksista, jotka tulee määritellä ja nii-
den käyttömahdollisuus varmistaa digitaalista vuorovaikutusalustaa harkitessa.

 

Aluksi 

1. Määrittele alustan käyttötarkoitus                                                                                                                          

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

2. Määrittele alustan käyttäjän tarpeet ja toiveet                 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

3. Määrittele alustan moderaattorin tarpeet                     

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

Käytettävyys 

4. Alustan käytettävyys onnistuu tarvittavilla päätelaitteilla, myös mobiilisti ja tableteilla  

5. Työkalun käyttö onnistuu määritetyillä kielivaihtoehdoilla  

6. Alustaa voidaan käyttää tarpeen mukaan anonyymisti, rekisteröitymällä tai maantieteellisellä rajauk-
sella  

7. Sivuston käytettävyys on huomioitu erityisryhmien osalta (esim. ikäihmiset, näkövammaiset,          
maahanmuuttajat)  

8. Alustan kustomointimahdollisuudet alustan käyttäjien osaamisen ja tarpeiden mukaan ovat sopivat 

9. Alusta on tarpeisiin nähden visuaalisesti miellyttävä, houkutteleva ja helppokäyttöinen 

Alustan sisältö 

10. Määrittele tulevaa käyttöä ajatellen sivurakenteen ja sisällön muokkausmahdollisuus  

11. Määrittele mitä tiedostomuotoja alustalle on pystyttävä viemään, kuten 

• 2D-kuvat 

• 3D-mallit  

• videot 

• kartta-aineistot 

• katunäkymät 

• pdf-dokumentit 

• yhteismuokattavat pilvidokumentit 

• Muu, mikä?  

 



 

 

12. Ajankohtaisasioiden ja suunnitelmien viestiminen alustalla on mahdollista (esim. hankesuunnitelma, 
aikataulu, päätöksenteko, tapahtumakalenteri)  

13. Värikoodauksen käyttö alustalla on tarvittaessa mahdollista (esim. kommenttien teemoittelu, hank-
keen eteneminen) 

14. Navigointi ja tiedon etsintä alustalla, myös mobiilisti, on mahdollista 

15. Houkuttelumenetelmien, esim. info- ja apuhahmojen käyttö on mahdollista 

Palautteenanto ja moderointi 

16. Alustalla on mahdollista keskustella ja jättää/kerätä palautetta tarvittavilla tavoilla, esim.  

• Karttapalaute 

• Kyselyt 

• Äänestäminen 

• Peukuttaminen 

• Anonyymit keskustelut/kommentit 

• Rekisteröityneiden käyttäjien keskustelut/kommentit 

• Tietyn aiheen tai aineiston ympärille rajatut keskustelut/kommentit 

• Liitteiden lisääminen keskustelukenttään  

• Muu, mikä?  

17. Määrittele alustan vuorovaikutuskäytännöt ja säännöt  

18. Alustan moderaattorit, heidän vastuunsa ja toimintatavat alustalla on määritetty  

Tiedon hallinta ja yhteensopivuus 

19. Alustan aineistojen säilyttäminen, tietosuoja, tiedon omistajuus ja tietojen käyttöoikeus ja siihen liit-
tyvät prosessit ovat voimassa olevan lainsäädännön mukaisia ja niistä on sovittu yhteistyökumppa-
neiden kanssa  

20. Alustan rooli ja yhteys kunnan muuhun (ja tarpeelliselta osin maakunnan/kansallisen tason) järjes-
telmiin, ICT-arkkitehtuuriin ja palvelutuotantoon on selvitetty  

21. Alustan suunnittelussa on otettu huomioon rajapintojen yhteensopivuus ja tulevien tietojärjestel-
mähankkeiden vaikutukset alustan sisältöön ja elinkaareen tarpeellisessa laajuudessa  

 
 
 
Muistiinpanoja 
 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 


