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Tiivistelmä 

Oulun Yliopiston opiskelijat siirtyivät vuoden 2013 kesällä uuteen, 

pilvipalvelupohjaiseen sähköpostijärjestelmään vanhasta yliopiston tietohallinnon 

ylläpitämästä palvelinpohjaisesta järjestelmästä. Opiskelijoiden näkemyksiä muutosta 

kohtaan ei ollut kartoitettu ennen muutosta ja tämä tutkimus suoritettiin, jotta 

opiskelijoiden mietteitä saadaan kartoitettua ennen muutoksen ajankohtaa. Taustatietoa 

tutkimusta varten haettiin kirjallisuudesta kartoittamalla pilvipalveluiden tekniikat ja 

mitä pilvipalvelut yleensäkin ovat. 

Pilvipalveluiden eri palvelutasot määrittävät millä laajuudella niissä palveluita voidaan 

pyörittää. Tutkimuksen kannalta oleellisin taso, Sovellustaso, pyörittää esimerkiksi 

Microsoftin Exchange-pohjaista pilvisähköpalvelua, johon opiskelijoille tuleva 

sähköpostijärjestelmä kuuluu. Sovellustasolla pilvipalvelussa pyörivä sovellus käyttää 

hajautettuja resursseja eli palvelimia, jotka keskustelevat keskenään pilvipalvelun 

infrastruktuurissa. Tämä tehokas ja skaalautuva verkosto tarjoaa laajoja 

laajentumismahdollisuuksia resurssikysynnän mukaan ja tarjoaa laajat 

yhteysmahdollisuudet.  

Yliopistossa on tärkeää, että henkilöiden yksityisyys säilyy ja ettei opiskelijoiden data 

sekaannu keskenään. Yksityisyys on tämän tutkimuksen yksi muuttuja ja yksityisyyden 

osalta pyritään selvittämään miten yksityisyyden tuntemus vaikuttaa opiskelijan 

käyttöaikomuksiin sähköpostinmuutoksen suhteen. Yksityisyys ei ole ainoa tässä 

tutkimuksessa käytettävä muuttuja, vaan lisäksi käytetään käyttäytymisteoriamallin 

muuttujia. Käyttäytymisteoriamallia käytetään ihmisen käyttäytymisen tutkimiseen ja 

tässä tutkimuksessa sitä hyödynnetään kartoittamaan opiskelijoiden motivaatiotekijöitä 

sähköpostimuutosta kohtaan. 

Tutkimuksen suoritusajankohta oli kesä 2013, jolloin Oulun Yliopiston opiskelijoille 

lähetettiin kutsu vastaamaan sähköiseen kyselyyn. Tutkimus oli laadultaan määrällinen 

tutkimus ja kyselyllä kerättyjen vastausten perusteella saatiin monenlaisia tuloksia. 

Tärkeimmät tulokset olivat, että opiskelijat suhtautuvat pilvisähköpostiin siirtymiseen 

suvaitsevaisesti, mutta kokevat yksityisyyden säilymisen suhteen pientä 

varautuneisuutta. Yliopiston ulkopuolisen palveluntarjoajan ei koettu aiheuttavan 

kriittistä uhkaa opiskelijoiden sähköpostien yksityisyydelle eikä ole esteellinen tekijä 

uuden sähköpostipalvelun käytölle. Lisäksi opiskelijat kokivat vertaistuen olevan 

tärkeässä asemassa muutoksesta selviämisessä. 

Asiasanat: Pilvipalvelut, Yksityisyys, Protection motivation theory, 

Opiskelijasähköposti 
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Alkusanat 

Pilvipalvelut olivat kuuma ja mediassa usein esillä ollut käsite aloittaessani pohdiskeluja 

tämän tutkielman alkuperäisestä aiheesta. Aihe liittyi peleihin ja niiden pelaamista 

tarjoaviin pilvipalveluihin. No kauas siitä aiheesta lopulta päädyttiin, kun sattumalta 

vuoden 2012 lopulla sekaannuin Pilottihankkeeseen, johon etsittiin opiskelijoita 

koekäyttämään Microsoftin tarjoamaa pilvipalveluympäristöä. Siitä se idea sitten lähti 

ryhtyä tutkimaan opiskelijoiden sähköpostien siirtoa pilvipalvelupohjaiseen 

järjestelmään. Nyt puolitoista vuotta myöhemmin, kun tutkielma on valmis, alkaa 

kokonaisuus opiskeluista viimeinkin muodostua ja päähäni alkaa hahmottua ymmärrys 

erään elämäntaipaleen loppumisesta.  

Haluan kiittää graduni ohjaajaa Juhani Warstaa sekä opponenttina toiminutta Seppo 

Pahnilaa. 

Kiitos myös perheelleni sekä muille tukijoilleni, jotka ovat tukeneet minua etenemään 

tätä valitsemaani opintopolkua pitkin. Välillä on ollut vaikeampaa ja välillä helpompaa, 

mutta lopulta maaliviivakin tuli saavutettua. Viimeisenä vielä mietelause, joka on 

kulkenut Pro Graduni alkusanoissa pitkään muistuttamassa mihin olen pyrkimässä. 

Pitkän taipaleen jälkeen koittaa valmistuminen 

Ville-Matti Alanko 

Oulussa, 18.5.2014 
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Lyhenneluettelo 

IaaS = Infrastructure as a Service eli Infrastruktuuritaso 

PaaS= Platform as a Service eli Sovellusalustataso 

SaaS= Software as a Service eli Sovellustaso 

PMT = Protection Motivation Theory eli Käyttäytymisteoriamalli 

NIST = National Institute of Standards and Technology  

Web app = Exchange Web application 
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1. Johdanto 

Pilvipalvelut ovat olleet kasvava verkkopalvelu niin yritysmaailmassa kuin yksityisten 

tietokäyttäjien markkinoilla viime vuosina. Vuodesta 2009 lähtien 

pilvipalvelumarkkinoiden koko on moninkertaistunut (Salo, 2010) muutamien vuosien 

aikana. Pilvipalveluista kiinnostavan tekee niiden dynaamisuus ja kyky vastata 

tehokkaasti vaihtelevaan resurssikysyntään ja mahdollistaa näin toimintapohjan monille, 

erilaisille palveluille. Pilvipalveluiden myötä vähennetään resurssien turhia 

ylläpitokustannuksia eikä asiakkaan tai organisaation tarvitse tehdä ylimääräisiä 

hankintoja resurssipiikkeihin vastaamiseksi (Salo, 2010).  

Pilvipalvelut jaetaan yleensä kolmeen eri tasoon. Nämä tasot ovat infrastruktuuritaso 

(IaaS), sovellusalustataso (PaaS) sekä sovellustaso (SaaS) (Czernicki, 2011). 

Sovellustaso-mallissa ohjelmisto pyörii pilvipalvelun sisällä ja käyttäjä käyttää 

ohjelmaa yleensä selaimen tai virtuaalikoneen kautta (Dikaiakos ja kumppanit, 2009; 

Salo, 2010). Microsoft tarjoaa Sovellustaso-mallista pilvisähköpostipalvelua Exchange 

online-nimellä. Palveluperiaate on tarjota pilvipalvelumallisesti toimivia sähköposti- ja 

online-palveluita (Microsoft, 2013).  

Oulun Yliopisto tarjoaa tämän opinnäytetyön kirjoitushetkellä opiskelijoilleen 

paikalliseen palvelinpohjaisuuteen perustuvaa sähköpostipalvelua. Jokainen Oulun 

yliopistoon kirjoille tuleva opiskelija saa käyttöönsä sähköpostilaatikon, jota hän voi 

hyödyntää parhaaksi kokemallaan tavalla. Sähköpostilaatikko on alunperin tarkoitettu 

tukemaan opiskelijoiden opintoja ja lähtökohtana on ollut tarjota yhteydenpitokanava 

uusille opiskelijoille. Oulun Yliopisto on ottamassa uuden askeleen 

opiskelijasähköpostien suhteen, kun yliopistolla on päätetty siirtyä pilvipalveluaikaan. 

Opiskelijoiden sähköpostin siirtyy syksyllä 2013 pilveen, kun suunnitelmien mukaan 

opiskelijasähköpostit siirrettään Microsoftin tarjoamaan Exchange online-

pilvipalveluun. Pilvipalvelu tarjoaa entistä suuremman tallennustilan sähköposteille 

sekä pilveen tallentamisen, jolloin postit ovat saatavilla useilla päätelaiteilla aina kun 

opiskelija niitä tahtoo päästä katsomaan. Suurin ero vanhaan sähköpostijärjestelmään on 

sähköpostipalvelun pilvipalvelupohjaisuus ja tallennuksen siirtyminen paikalliselta 

palvelimelta hajautettuun pilvitallennusmalliin.  

Tämän Pro Gradu-tutkielman teoriaosuus esittelee mitä pilvipalvelun perusperiaatteet 

ovat, pilvipalvelun eri palvelutyypit sekä pilvipalveluita kohtaan kohdistuvia asenteita ja 

haasteita. Pilvipalveluiden esittelyn jälkeen perehdytään Protection Motivation Theory 

eli Käyttäytymisteoriamalliin, jonka avulla voidaan tutkia henkilöiden käyttäytymiseen 

johtaneita motivaatiotekijöitä. Käyttäytymisteoriamalli ei ole virallinen suomennos 

teorialle vaan sitä käytetään tässä tutkielmassa PMT-lyhenteen sijaan 

helppolukuisuuden vuoksi.   Lisäksi avataan yksityisyyden käsitettä ja miten se voi 

vaikuttaa käyttäjän käytökseen. Näiden teorioiden ja käsitteiden avulla tutkimusmalli, 

jonka avulla pyritään kartoittamaan tekijöistä, joita halutaan tutkia opiskelijoiden 

asenteista sähköpostisiirtoa kohtaan. 

Tutkimusosa käsittelee Oulun Yliopiston opiskelijoiden asenteita pilvipalveluita 

kohtaan ja kokemuksia opiskelijasähköpostin siirtymisestä pilvipalveluihin. Tutkimus 
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toteutettiin sähköisenä kyselynä vuoden 2013 kesällä, ja pyrkimyksenä oli kerätä tietoa 

opiskelijoiden asenteista pilvipalveluiden suhteen yksityisyyden saralla.  

Oulun Yliopisto on halunnut tukea opiskelijoidensa opiskelun aloittamista tarjoamalla 

heille sähköpostilaatikon. Sähköpostilaatikon avulla opiskelijoille tarjotaan 

mahdollisuutta olla yhteyksissä kurssinpitäjiin, muihin opiskelijoihin sekä käyttää sitä 

yleisenä kommunikointivälineenä yliopiston ulkopuolisiin tahoihin. Järjestelmä on luotu 

aikana, jolloin ei vielä ollut tarjolla yleisiä sähköpostipalveluita tai ne olivat maksullisia, 

ja juuri tätä tekijää on pyritty poistamaan yliopiston sisäisellä sähköpostilaatikolla. 

Järjestelmä on kuitenkin ajan myötä jäänyt ulkoisten sähköpostipalveluiden jalkoihin, ja 

vanha järjestelmä on käynyt kankeaksi. 

Oulun Yliopiston Tietohallinto siirtää opiskelijoiden sähköpostit vuoden 2013 syksynä 

kolmannen osapuolen ylläpitämään pilvipalveluun, jotta vanhaksi käyvän 

palvelintekniikan omaava sähköpostipalvelin voidaan poistaa käytöstä ja sähköpostin 

ylläpito voidaan ulkoistaa kolmannelle osapuolelle. Nykyinen palvelutekniikka on 

perustunut Linux-pohjaiseen palvelinympäristöön ja sitä tukeviin toissijaispalvelimiin, 

joissa on säilytetty opiskelijoiden käyttäjätilien palvelintilaa. Tätä rakennelmaa 

purkamaan on luotu suunnitelma siirtää sähköposti pilvipalvelimelle, jolloin tarve 

yliopiston omalle palvelimelle poistuu ja ylläpito saadaan palvelutoimittajan kautta. 

1.1 Tutkimusongelma 

Pro Gradun-tutkielman tutkimusongelma on kartoittaa opiskelijoiden asenteita ja 

näkemyksiä sähköpostimuutosta kohtaan. Opiskelijoiden ja henkilökunnan sähköposti 

tulee siirtymään yliopiston sisäisiltä palvelimilta ulkoisen palveluntarjoajan 

ylläpitämään, hajautettuun pilvipalvelutallennukseen.  Pilvipalvelulle on ominaista 

vaikeasti määritettävä datan sijainti ja tämä on suuri muutos aiempaan järjestelmään, 

jossa data sijaitsi Oulun yliopiston omalla palvelimella yliopiston tiloissa. On 

mielenkiintoista kartoittaa opiskelijoiden näkemyksiä tästä muutoksesta, koska 

opiskelijajoukko on laaja ja moneen tiedekuntaan jakautunutta. Näin ollen näkemykset 

voivat olla hyvinkin erilaisia palvelumuutosta kohtaan. On myös tärkeää kartoittaa 

opiskelijoiden mietteitä, jotta jatkossakin Oulun yliopiston Tietohallinto pystyy 

tarjoamaan turvallista ja yksityisyyden suojan sisältävää palvelua vaikka 

sähköpostipalvelun palvelintekniikka siirtyy pois tietohallinnon ylläpidosta.  

Tutkimusongelmat pohjautuvatkin edellä mainittuihin lähtökohtiin ja ne pyrkivät 

kartoittamaan tärkeimmät kysymykset, joita muutoksessa voi nousta esille. 

Tutkimuskysymyksiä on kaksi ja ne on lueteltu alla. Näiden kysymysten avulla pyritään 

saamaan tarkka kuva, siitä minkälaiset odotukset opiskelijoilla tulee olemaan ja miten 

he kokevat yksityisyyden muuttuvan. 

Miten yliopisto-opiskelijat suhtautuvat pilvisähköpostiin siirtymiseen? 

Miten opiskelijat kokevat yksityisyyden muutoksen sähköpostimuutoksessa? 

Lisäksi kartoitetaan muutamilla kysymyksillä vastaajien tiedekuntataustaa sekä yleisestä 

tietoteknistä osaamista. Näiden tietojen avulla saadaan kerättyä metadataa mahdollisia 

jatkotutkimuskysymyksiä varten.  
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1.2 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimus on laadultaan Määrällinen tutkimus ja tutkimuksen kyselyaineiston keruu 

tapahtuu sähköisenä kyselynä Webropol-palvelun kautta. Webropol on internet-sivusto, 

jonka kautta voidaan luoda sähköisiä kyselyitä kohdennetulle joukolle, tässä 

tutkimuksessa Oulun Yliopiston opiskelijoille. Tutkimuksen esittelevä sähköposti 

lähetetään Oulun yliopiston jäsenmaksun maksaneille (paikalla oleville) opiskelijoille. 

Sähköpostissa esitellään tämän tutkimuksen tutkimusongelma ja pyydetään täyttämään 

sähköinen lomake, joka on laadittu aiempien tutkimusten pohjalta. Kyselyn kysymykset 

käsittelevät sähköpostimuutosta niin yksityisyyden kuin käyttäytymisteoriamallin 

käsitteistön pohjalta. Kyselylomake sisältää 23 kysymystä, joista viisi on taustoja 

keräävää kysymystä ja loppujen kahdeksantoista tutkimuksellisesti tärkeiden 

kysymysten mitta-asteikko on Likert-asteikolla Samaa mieltä – Täysin Eri mieltä 

viidellä valintakohdalla. Viiden valintakohdan avulla saadaan rajattua paremmin 

mielipiteet asiasta (Likert Scale, 2014), joka on opiskelijoille uusi ja tulossa oleva. 

1.3 Tutkielman rakenne 

Tutkielma rakentuu kirjallisuuskatsauksesta, tutkimusosasta ja sen tulosten 

analysoinnista, tutkielmaa tukevista lähteistä sekä liiteosiosta, jossa esitellään 

tutkimuksen aikana tuotetut materiaalit. Kirjallisuuskatsauksessa käydään läpi 

tieteellistä aineistoa ja artikkeleita, joissa on käsitelty tämän tutkimuksen aiheeseen 

liittyvää sisältöä ja tutkimustuloksia. Tarkoituksena on tuoda esiin erilaisia näkemyksiä, 

joita tutkijoilla on pilvipalvelutekniikasta ja pilvipalveluihin liittyviä yksityisyyden 

kannalta ongelmallisia seikkoja. Pilvipalveluiden rakenne ja erilaiset ominaisuudet 

esitellään siinä määrin, jotta niitä voidaan soveltaa tähän tutkimustyöhön. Pilvipalvelut 

ovat laajahko käsite, mutta sisältävät tiettyjä peruselementtejä ja palvelurakenteita, jotka 

esitellään tutkielman teoriaosuudessa. 

Pilvipalveluihin tutustumisen jälkeen käsitellään käyttäytymisteoriamallia, joka on alun 

alkaen luotu tutkimaan ja mallintamaan ihmisen käyttäytymiseen johtaneita 

motivaatiotekijöitä. Tätä mallia on käytetty hyvin paljon käyttäytymistutkimuksessa ja 

sitä on myös suoraan sovellettu tietojenkäsittelytieteisiin liittyvissä 

tietoturvallisuustutkimuksissa. Tämä teoriamalli ei kuitenkaan yksistään riitä, koska se 

käsittelee pelkästään käyttäytymiseen liittyviä motivaatiotekijöitä, vaan mukaan tuodaan 

lisäksi yksityisyyden käsite. Yksityisyys tuo lisäulottuvuutta pilvipalveluiden hajautetun 

tiedontallennustekniikan tutkimiseen ja yksityisyyteen vaikuttavien tekijöiden 

kartoittamiseen.  Käyttäytymisteoriamallin ja yksityisyyden yhdistäminen on yksi tämän 

tutkielman kulmakivistä, koska näiden pohjalta rakennetaan kyselytutkimus joka tullaan 

suorittamaan Oulun Yliopiston opiskelijoille kesäkuussa vuonna 2013.  

Tutkielman teoriaosuuden jälkeen esitellään teorian pohjalta johdetun 

kyselytutkimuksen tulokset ja niiden pohjalta tehty analyysi. Tuloksien esittelyssä 

tuodaan esiin niitä pääpiirteitä, joita havaittiin kyselytutkimuksessa käytettyjen osa-

alueiden osalta. Osa-alueita ovat käyttäytymisteoriamallin osa-alueet sekä yksityisyys. 

Tulosten esittelyn jälkeen on varsinainen tutkielman yhteenveto, jossa pohditaan miten 

opiskelijat lopulta suhtautuvat tulevaan sähköpostimuutokseen ja miten he ajattelevat 

sen näkyvän heidän sähköpostin käytössä jatkossa. Lisäksi pohditaan miten opiskelijat 

kokevat yksityisyytensä säilyvän muutoksen myötä. 
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2. Pilvipalvelut 

Tämä kappale esittelee miten pilvipalvelut on yleisesti kirjallisuudessa määritelty ja 

minkälaisia käyttömalleja pilvipalvelut tarjoavat. Lisäksi käydään läpi pilvipalvelujen 

palveluarkkitehtuurit sekä yleisimmät toimintatasot, joita kirjallisuudessa tuodaan esille. 

Näiden määritteiden perusteella esitellään mihin pilvipalvelumallisissa palveluissa 

kyetään. 

Tietoverkot ja palvelut ovat kehittyneet huimasti niiden historian aikana ja erilaisten 

palveluiden kysyntä on moninkertaistunut vuosien varrella. Internetin suosion kasvu 

palveluiden käytössä ja palveluiden monimuotoisuus ovat olleet haaste, jonka vuoksi 

ajatus palvelinten tehokkaammasta käytöstä on noussut suureksi pohdinnan aiheeksi. 

Palvelinten virtualisoituminen oli yksi askel kohti kulujen karsimista ja käytön 

tehostamista (Heino, 2010). Internetiin pääsy on kuluttajien näkökulmasta helpottunut 

huomattavasti liikuteltavien eli mobiililaitteiden yleistyessä sekä langattomien 

verkkojen tekniikoiden kehittyessä. Mitä pilvipalvelut tarkoittavat käsitteenä ja miten se 

eroaa perinteisemmistä palvelinmalleista?  

2.1 Pilvipalveluiden piirteitä ja palveluajatus 

Jotta voidaan puhua pilvipalveluista, tulee palvelun sisältää muutamia määriteltyjä 

ominaisuuksia. Näitä ovat virtualisointi, rinnakkaislaskenta sekä hajautettu tallennus. 

Varsin monesti pilvipalvelut sekoitetaan virtualisoituihin palvelinympäristöratkaisuihin, 

koska pohja niissä on pitkälti sama, mutta pilvipalvelussa on lisänä muut piirteet, joiden 

myötä voidaan puhua pilvipalvelusta. 

2.1.1 Pilvipalvelujen piirteitä 

Pilvipalveluiden palveluajatuksena on tarjota ohjelmistoja ja palveluita Internetin yli 

(Viega, 2009) korvaten näin vanhanmalliset ratkaisut pöytäkoneista ja niiden 

kovalevyillä olevista ohjelmistoista (Dikaiakos ja kumppanit, 2009).  Pilvipalveluita on 

ajamassa monet tekijät, joista tärkeimpiä ovat laajalle levinneet langattomat 

internetyhteydet ja laajakaistaliittymät kuin myös laskeneet datavarastokustannukset 

(Dikaiakos ja kumppanit, 2009). Pilvet näyttäytyvät asiakkaalle yksittäisinä kohteina, 

joista hän pääsee suorittamaan haluamiaan toimenpiteitä (Malathi, 2011).   

Virtuaalisoinnin myötä ohjelmistot pystytään eriyttämään toisista virtuaali-instansseista 

sekä itse virtuaalikoneita pyörittävän koneen sisällöstä. Tämä mahdollistaa korkean 

tietoturvan sekä käyttäjän tarpeiden yksilöimisen omiin instansseihinsa. (Wu ja 

kumppanit, 2010). Virtuaalisoinnin ja pilvipalvelun myötä pilvilaskentaa voidaan 

hyödyntää minkä tahansa päätelaitteen kautta, joka on vain internetyhteyden päässä 

(Zhang ja kumppanit, 2010). 

Tehokas rinnakkaislaskenta mahdollistaa suurempien laskentamäärien suorittamisen 

verrattuna keskitettyyn laskentaan (Heino, 2010). Laskenta tapahtuu useissa 

instansseissa yhden sijaan, jolloin laskenta pilkotaan pienempiin osiin ja niiden 

yksittäisiä tuloksia yhdistellään yhdeksi kokonaisuudeksi. Pilvipalvelussa tallennus 

tapahtuu hajautetusti, useille eri palvelimille ympäri maailmaa tai tiettyä aluetta ja 

pilvensisäinen struktuuri hoitaa tiedon varmuuskopioinnin pilven sisällä (Wu ja 
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kumppanit, 2010). Tämän myötä pilven tallennustila on dynaamista eikä sitä jouduta 

fyysisesti jatkuvasti lisäämään. Hajautuksesta huolimatta asiakas voi tarpeen tullen 

määrittää alueellisesti mistä resursseja käytetään (Malathi, 2011), mikäli 

palveluntarjoaja tarjoaa kyseistä palvelua. 

Pilvipalveluille on tehty erilaisia määrityksiä eri toimijoiden toimesta ja tässä niistä on 

esitelty muutama. ”Pilvipalvelut ovat palveluntarjoajan IT-resurssien, kuten 

ohjelmistojen, laitteiston tai palvelujen, dynaamista tarjoamista asiakkaiden käyttöön 

verkon välityksellä" (Accenture, 2012) on yksi määritelmä. Tämä määritelmä kuvaa 

hyvin pilvipalveluiden yhtä perusluonnetta, joka on dynaamisuus. Toinen määritelmä 

tulee Yhdysvalloista, National Institute of Standards and Technology (NIST) on 

määritellyt pilvipalvelun seuraavasti "Pilvipalvelu on toimintamalli, joka mahdollistaa 

pääsyn vapaasti säädettäviin ja skaalautuviin tietotekniikkaresursseihin, jotka voidaan 

ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä helposti ja nopeasti." (Mell ja Grance, 2011). 

Molemmat määritelmät sisältävät dynaamisuuden käsitteen, joskin hieman eri tavoin 

selitettynä. Dynaamisuus on hyvin tärkeä tekijä, kun haetaan kustannussäästöjä sekä 

tehokasta ja nopeaa vastetta kysyntäpiikkeihin. 

Markkinoilla on myös palveluntarjoajia, jotka markkinoivat palveluitaan pilvipalveluna 

vaikka todellisuudessa ovatkin ihan perinteisiä palvelinratkaisuja (Salo, 2010, Heino, 

2010). Pilvipalvelun piirteitä Zhangin ja kumppaneiden (2010) mukaan ovat hyvin 

suuret mittakaavat, virtuaalisointi, palvelun korkea luotettavuus, monipuolisuus, tehokas 

laajennettavuus, tarpeen mukaan käytössä olevat palvelut sekä todella matalat 

operointikustannukset. Mell ja Grance (2011) mukaan NIST luonnehtii pilvipalvelun 

piirteiksi itsepalvelun, pääsyn palveluihin eri päätelaitteilla, resurssien tehokkaan 

yhteiskäytön, nopean joustavuuden eri tilanteisiin sekä tarkasti mitattavissa olevat 

palvelut. NIST:n määritelmä tuo esille laskutuksen tarkkuuden ja palvelun tarkan 

mitattavuuden mikä on tärkeää asiakkaalle. Tämä on selkeä keino mitata palvelun 

toimivuutta ja miten se vastaa asiakkaan haluamaa palvelukonseptia. 

Pilvipalveluiden avainpiirteet Malathin (2011) mukaan ovat itsepalvelu, nopea ja laaja 

verkko, resurssien tehokas yhdistäminen ja jakaminen paikallisesti ja laajemmin, 

mitattavissa olevat palvelut ja nopea muuntautuminen. Itsepalvelu mahdollistaa 

resurssien käytön asiakkaan toimesta ilman palveluntarjoajan henkilön puuttumista 

asiaan. Asiakas voi käyttää palvelua milloin tarvitsee eikä ole riippuvainen 

palveluntarjoajan henkilöistä ja tällöin henkilöstökuluja saadaan laskettua niin 

asiakkaan kuin palveluntarjoajan yrityksessä. Nopea verkko mahdollistaa suurien 

tietomäärien liikuttelun pilvipalveluun ja takaisin palvelunkäyttäjälle. Toimiakseen 

nopea verkko vaatii nopean ja toimivan, pilven sisäisen, linkityksen, jolloin on 

mahdollistaa useammanlaisen päätteen kytkemisen verkkoon ja tiedonhaku pilven 

sisältä nopeutuu. 

Näiden muutaman esimerkin pohjalta voidaan tehdä yhteenveto, että pilvipalveluilta 

odotetaan läpinäkyvää laskutusta ilman piilokustannuksia, helppoa ja tarveperusteista 

käyttöä, tehokkuutta ja joustavuutta eri tilanteisiin sekä matalaa kustannusrakennetta ja 

käyttöä useista eri päätelaitteista. Nämä ovat hyvin tyypillisiä nykyajan odotuksia 

palvelua kohtaan, kun on siirrytty internetin palvelukäyttöaikaan. 

2.1.2 Pilvipalveluiden liiketoimintamalli 

Pilvipalveluiden liiketoimintamallina on yleisesti veloittaa käytettyjen resurssien 

mukaan, koska usein pilvipalveluiden toimintamalli on tarjota tarvepohjaista laskentaa 

(Dikaiakos ja kumppanit, 2009). Pilvipalveluntarjoajat voivat laskuttaa useilla eri 
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tavoilla kuten tiedon kulkumääristä, tiedon varastoinnin määrällä, syöte ja 

hakupyyntöjen määrällä ja eri ip-osoitteiden määrällä. Pilvipalvelut ovat rajusti 

lisääntyneet Pk-yrityksissä, koska ne ovat kokonsa puolesta kykeneviä reagoimaan 

nopeasti muutoksiin eivätkä omista laajoja ja raskaita it-infrastruktuureja kuten suuret 

organisaatiot. (Malathi, 2011). 

Pilvipalveluiden arvolupaus on merkittävästi pienentyvät toimintakustannukset kun 

ohjelmistoja vuokrataan verkon yli (PalsonKennedy ja Gopal, 2010). PalsonKennedy ja 

Gopal (2010) määrittivät pilvipalveluiden arvolupaukseksi ohjelmistojen verkon yli 

tapahtuvan vuokraamisen, jonka myötä yritykselle tulee mahdollisuus laskea 

toimintakustannuksia huomattavasti. Pilvipalvelut ovat kasvaneet viimeisen muutaman 

vuoden aikana todella suuresti (Salo, 2010) internetin yleisen kasvun ohella ja ovat tällä 

hetkellä suosittu tutkimuskohde juurikin sen suhteellisen nuoren iän myötä. 

Pilvipalvelut eivät vain mahdollista palvelun laajaa tavoitettavuutta, vaan myös 

hajautetun resursoinnin, jolloin resurssien ylläpito ei keskity vain yhteen 

maantieteelliseen alueeseen. 

2.2 Pilvipalveluiden käyttömallit 

Pilvipalveluille määritellään usein neljä erilaista käyttömallia, joita ovat yksityinen 

pilvi, yhteisöllinen pilvi, julkinen pilvi sekä hybridipilvi (Mell ja Grance, 2011). 

Pilvipalvelua ei ainoastaan tarjota internetin yli vaan sitä voidaan tarjota myös 

organisaatioiden sisäisissä verkoissa, rajattuna ja rajaamattomana. Dikaiakos ja 

kumppanit (2009) määrittelevät pilvipalveluiden käyttömalleja, joita ovat sisäiset pilvet, 

kolmannen osapuolen tarjoaman pilvet, rajatulle käyttäjäkunnalle tarkoitetut 

yksityispilvet, julkiset pilvet sekä monen erilaisen pilvityypin yhdistelmä hybridipilvi. 

Tässä tutkielmassa käydään kuitenkin läpi neljä yleisintä; yksityinen pilvi, yhteisöllinen 

pilvi, julkinen pilvi sekä hybridipilvi, jotka on esitelty Mell ja Grancen (2011) NIST-

listalla. Alla olevassa kuvassa yksi kuvataan Microsoftin Office 365 pilvipalvelun 

kolme erilaista käyttömallia. 

 

Kuva 1. Office 365 pilvipalveluiden käyttömallit (Withee & Reed, (2012) muokattu). 
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2.2.1 Julkinen tai ulkoinen pilvi 

Julkinen pilvi/ulkoinen pilvi on pilvipalvelun käyttömalli, jossa pilvipalvelu tarjotaan 

itsepalveluperiaatteella esimerkiksi webpalvelun/sisäverkon kautta. Palvelu jaetaan 

dynaamisesti palvelupyyntöjen mukaan ja käytöstä laskutetaan sen mukaan kuinka 

paljoa käyttöä on tullut. (Malathi, 2011). Yleensä julkiset pilvet ovat tarkoitettu 

avoimeen käyttöön ja niitä voi ylläpitää jokin julkinen taho tai vaikkapa yritys. 

Pilvipalvelu on käytössä sen mukaan, miten ylläpitäjä sitä pitää käynnissä (Mell ja 

Grance, 2011). Pilvipalvelun ylläpitäjä omistaa laitteiston ja vastaa sen ylläpidollisista 

kustannuksista sekä on vastuussa sen toimivuudesta sopimuksessa määritellyin tavoin 

(Heino, 2010). Julkisen pilven mukana tuomat rahalliset edut ovat merkittävät, koska 

asiakas maksaa vain sen verran mitä käyttää eikä joudu maksamaan käyttämättömästä 

palvelinajasta palveluntarjoajalle. Lisäksi asiakkaan ei tarvitse hankkia itse 

palvelinkoneistoa, koska sen omistus ja sijainti on pilvipalvelun tarjoajalla. 

2.2.2 Yksityinen tai sisäinen pilvi 

Yksityinen (myös sisäinen) pilvi on pilvipalveluksi mallinnettu yksityinen verkko, 

missä tuote on virtualisoitu oman yhteisön käyttöön. Tämän myötä lähiverkko on 

tehokkaassa käytössä ja sitä kyetään hyödyntämään useammalle instanssille verraten 

siihen, kun yksi henkilö käyttää yhtä työasemaa (Malathi, 2011). Lisäksi vaihtelevat 

kuormitukset kyetään tasaamaan tehokkaammin, koska virtuaalikoneita voidaan ohjata 

toimimaan useammalla virtuaaliasemalla. Yksityinen pilvi on kallis, koska se vaatii 

ylläpidon, rautapuolen hankinnat ja rakentamisen sekä näiden ylläpidon mikäli 

organisaatio itse tuottaa pilvipalvelun (Heino, 2010). Yksityinen pilvi toimii 

organisaation sisällä, rajatussa ympäristössä ja näin parantaa tietoturvaa sekä lisää 

pilven hallintaa.  

Yksityinen pilvi voidaan kuitenkin ostaa yhteisön tai yrityksen ulkopuolelta (Mell ja 

Grance, 2011), palveluntarjoajalta jonka verkko on suurissa tietokeskuksissa ja siellä on 

sovitun mukainen yksityinen pilvi palvelimen päässä. (Malathi, 2011). Tällöin tietoturva 

ei kuitenkaan ole yhtä korkea kuin pilven ollessa yrityksen omissa tiloissa, koska välissä 

voi olla yrityksien välisiä yhteyksiä ulkopuoliseen verkkoon.  

2.2.3 Yhteisöllinen pilvi 

Yhteisöpilvi on kahden tai useamman organisaation yhteinen pilvipalvelu, jonka avulla 

yritykset voivat toimia ja ajaa yhteneviä laskentoja ja toimintoja. Tämän mallin avulla 

pilvipalveluista johtuvia kustannuksia voidaan jakaa useammalle taholle vaikka 

kokonaiskustannus on suurempi kuin julkisten pilvipalveluiden käytössä. Tämän mallin 

myötä organisaatioille on tarjolla huomattavasti parempaa tietoturvaa. (Malathi, 2011). 

Pilvi voi sijaita joko yritysten tiloissa tai sen on voitu sijoittaa ulkopuoliselle taholle, 

kuitenkin niin, että siihen voidaan yhdistää ainoastaan yhteisöön kuuluvista yrityksistä 

tai organisaatioista (Mell ja Grance, 2011). 

2.2.4 Hybridipilvi 

Hybridipilvi on sekoitus julkisen, yksityisen ja yhteisöllisen pilven piirteistä. Tässä 

mallissa eri pilvipalvelut ovat yhteyksissä toisiinsa internet-yhteyden välityksellä, 

toimien kuitenkin jokainen omana palvelunaan (Heino, 2010; Mell ja Grance, 2011).  

Hybridipilvi mahdollistaa eri toimijoiden palveluiden kommunikoinnin kuitenkaan 

sotkematta sisältöjä keskenään. Hybridipilvi voi hyödyntää myös fyysisen 

palvelinpuolen rautainfrastruktuuria ja voi käyttää rinnakkain julkisia ja yksityisiä 
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tietovarastoja muista pilvipalveluista ja mahdollistaa näin hyvin toimivan 

varmuuskopioinnin (Malathi, 2011). 

2.3 Pilvipalveluarkkitehtuuri 

Pilvipalveluarkkitehtuuri koostuu kolmesta eri tasosta, joista alemmat luovat pohjan 

aina seuraavalle tasolle. Nämä tasot ovat infrastruktuuritaso (IaaS), sovellusalustataso 

(PaaS) sekä sovellustaso (SaaS) (Heino, 2010; Salo, 2010).  Infrastruktuuritaso sisältää 

datan ja laskentatoimintojen kuljettamisen verkon yli. Tasoon sisältyy kaikki 

verkkoliikennettä ylläpitävät tekijät ja työkuormien hallintajärjestelmät. 

Infrastruktuuritaso toimii pilvipalveluiden perustana, jonka päälle rakentuu 

sovellusalustataso sekä sovellustaso. Sovellusalustataso sisältää korkeamman asteen 

toimintoja ja palveluita kuten kehitys-, testaus-, asennus-, palvelin- ja ylläpitotyökaluja 

integroituna yhteen ympäristöön. Sovellustaso sisältää nimensä mukaisesti sovelluksia, 

joita tarjotaan pilvikäyttöön. (Dikaiakos ja kumppanit, 2009). 

Dikaiakos ja kumppanit (2009) jakavat edellä mainitun pilvipalveluarkkitehtuurin 

kahteen osaan. Näistä ensimmäinen osa sisältää tasot, jotka lisäävät 

laskentakapasiteettia tarpeen mukaan. Tähän kategoriaan lukeutuvat sovellustaso sekä 

sovellusalustataso. Toinen osa on suunniteltu tarjoamaan tieto- ja laskentatehokkaita 

ohjelmistoja laajennettavilla kapasiteeteilla. Tähän kategoriaan kuuluu 

infrastruktuuritaso. 

Seuraavaksi nämä eri tasot esitellään ja niiden toimintaperiaatteet sekä hieman mitä 

tietoturvauhkia eri tasoihin kohdistuu. Tasot eroavat toisistaan monelta osin ja tasot 

esitellään laajimmasta ja monimutkaisimmasta tasosta ylöspäin kohti kuluttajille 

suunnattuja, yksinkertaisempia toimintatasoja. 

2.3.1 Infrastruktuuritaso 

Infrastruktuuritaso (IaaS) on esitelty kuvassa kaksi. Infrastruktuuritasolla käyttäjän 

kontrolli on suurinta pilvipalvelumallien sisällä. Asiakas voi suhteellisen laajasti 

muokata ja säätää infrastruktuuriin liittyviä palveluita ja tehdä niistä omaan tarpeeseen 

sopivia (Salo, 2010). Palveluntarjoaja luo virtuaalisia konesaleja, joissa on valmiiksi 

lohkottu omia ”hiekkalaatikoitaan”, joissa asiakas voi itse pyörittää omaa 

toimintaympäristöään (Heino, 2010). Näin virtualisoituja palvelimia tarjoava osapuoli 

voi säädellä tarvittavia resursseja reaaliaikaisesti (Viega, 2009).  

Virtualisointi on tehokas ratkaisu resursoinnin kannalta, koska palvelun ostaja ei joudu 

maksamaan resurssien hukkakäytöstä ja palveluntarjoaja voi tarjota käyttämättä jääneitä 

palvelinresursseja toiselle asiakkaalle. Huomioitavaa on asiakkaan ja palveluntarjoajan 

suuri riippuvuus toisistaan. Mikäli palveluntarjoaja ei saa palvelulleen maksavia 

asiakkaita, jää hankitut välineet tuottamaan tappiota. Asiakas kärsii mikäli palvelun 

internetyhteydet katkeavat esimerkiksi luonnonkatastrofista johtuen tai jos 

palveluntarjoaja lopettaa yhtäkkiä toimintansa esimerkiksi konkurssin takia. (Malathi, 

2011). 
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Kuva 2. Infrastruktuuritaso (Heino, (2010) muokattu). 

Infrastruktuuritasolla asiakas voi ajaa ohjelmistojaan oman halunsa mukaan. Tämä tuo 

hyötyä, koska pilvessä oleva ohjelmisto on hyvin skaalautuva, se on nopeasti saatavissa 

tarjolle (vaatii etukäteen kehitetyn ohjelmiston) ja palvelupiikkejä voidaan tasata. 

Haasteita tämän mallin mukana tulee hinnoittelumallista, mahdollisista lukkotilanteista, 

joissa asiakkaan on vaikea irrottaa palvelujaan pilvipalveluympäristöstä, tietoturvasta ja 

yksityisyydestä ja hallitsemattomasta kasvusta. (Malathi, 2011). 

Infrastruktuuritaso on ollut pisimpään käytössä, koska se on hyvin lähellä perinteikästä 

palvelinmallia. Sen käytölle on kehittynyt pitkän ajan tietoturvakokemus, mikä parantaa 

palvelutason luotettavuutta. Lisäksi tietoturva on tärkeintä juuri infrastruktuuritasolla, 

koska siellä sijaitsee toimintakriittisimmät työkalut. (PalsonKennedy ja Gopal, 2010). 

Tämä tarkoittaa myös sitä, että käyttäjällä on tällä tasolla kaikista suurin vastuu omista 

tekemisistään ja joutuu näin itse kehittämään sekä ylläpitämään toimintojaan. 

Palveluntarjoaja vastaa ainoastaan palvelun toimivuudesta ja turvallisuudesta sekä 

eriyttää eri asiakkaiden toiminnot toisistaan. (Salo, 2010). 

2.3.2 Sovellusalustataso 

Sovellusalustataso (PaaS) on esitetty kuvassa kolme. Sovellusalustataso on palveluna 

käyttäjälle samankaltainen kuin sovellustason palvelu, mutta palveluntarjoaja tarjoaa 

rajoitetut työkalut sovellusten kehittämiseen web-infrastruktuurin sisällä. Asiakas voi 

ryhtyä kehittämään palveluitaan suhteellisen edullisin kustannuksin, koska työkalut ovat 

tarjolla pilvipalvelun kautta. (Viega, 2009).  



16 

 

Kuva 3. Sovellusalustataso (Heino, (2010) muokattu). 

Tällä tasolla käyttäjän kontrolli on infrastruktuuritasoa pienempää, mutta käyttäjä joutuu 

silti itse vastaamaan tuotteen kehittämisestä annetuilla työkaluilla. Huomattavaa on 

kuitenkin se, että asiakas ei ylläpidollisesti joudu vastaamaan palvelun 

infrastruktuurista, ainoastaan sen kehittämisestä tarjolla olevista moduuleista, 

kolmansien osapuolien lisäosista tai itse kehittämällä. (Salo, 2010). Huomioitavaa tässä 

on sitoutuminen toiseen tai jopa kolmanteen osapuoleen ja tästä syntyy uusia riskejä, 

kun verrataan perinteiseen kehitysratkaisuun sekä lisäksi lukkiutumisongelmat 

palveluntarjoajaan ovat mahdollisia. 

Sovellusalustatasolla voidaan tarjota toimintaympäristön lisäksi myös kehitys-, testaus- 

ja implementointiympäristö. Sovellusalustataso luo palvelulle arvoa, tarjoaa 

skaalautuvuutta markkinoille pääsyyn ja luo taloudellista vipuvoimaa yritykselle. 

Haasteina ovat päivitysongelmat, hinnoittelumallit ja palvelusta poistumisstrategia. 

(Malathi, 2011). Sovellusalustataso on kaikista haavoittuvin taso, koska siinä pyörivät 

alustojen toiminnot, joiden kautta tieto liikkuu infrastruktuuritason ja sovellusten 

välissä. Tämä näkyy erityisesti tietoturvahyökkäyksien uhkana, joiden avulla yritetään 

väärentää ylläpito-oikeuksia tason toimintoihin ja niiden kautta yritetään päästä käsiksi 

palvelinten tietoihin. (PalsonKennedy ja Gopal, 2010). 

2.3.3 Sovellustaso 

Sovellustaso mahdollistaa asiakkaalle pilvipalveluntarjoajan pilvessä toimivien 

ohjelmistojen etäkäytön verkon yli eri päätelaitteiden kautta (Mell ja Grance, 2011), 

jolloin ohjelmistoja ei tarvitse hallita käyttäjän päässä (Heino, 2010). Sovellustaso 

(SaaS) on esitetty kuvassa neljä.  
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Kuva 4. Sovellustaso (Heino, (2010) muokattu). 

Sovellustason ratkaisu mahdollistaa suurien laskentatoimitusten suorittamisen 

suhteellisin vähäisillä resurssivaatimuksilla (Viega, 2009). Ohjelmaan pääsee käsiksi 

asiakasrajapinnan kautta mutta hän ei pääse käsiksi rajapinnan alla toimivaan 

sovellusalustatasoon. Sovellustaso mahdollistaa nopean palvelun käyttöönoton, helpon 

ylläpidon ja päivittämisen sekä lisäksi palvelu on hyvin skaalautuva. Sovellustason 

riskeinä ovat vähäinen muokattavuus, datan integroinnin vaikeus toiseen palveluun, 

ohjelmiston tietoturvallisuus ja yksityisyys, ohjelmiston päivittämistä ei voi hallita 

asiakaspäästä ja poistumisstrategia voi olla ongelmallista luoda sekä mahdollinen 

hallitsematon kasvu. (Malathi, 2011). Asiakkaan ei tarvitse ostaa itselleen kalliita 

lisenssejä, vaan maksu perustuu käytettyyn aikaan, laskentamäärään tai muuhun 

sovittuun laskettavissa olevaan määreeseen kuten esimerkiksi käsiteltyyn datamäärään 

(Salo, 2010) 

Sovellustasolle on yleistä erilaiset tietoturvamurtoyritykset, koska siellä toimivat 

sovellukset saattavat sisältää ohjelmointivirheitä, joita hyödyntämällä hyökkääjät voivat 

päästä käsiksi käyttäjätileihin ja niiden tietoihin. (PalsonKennedy ja Gopal, 2010). 

Tämän tason ratkaisut voivat vaatia kolmannen osapuolen ohjelmistoa käyttöä, jolloin 

tietoturvan taso voi kärsiä erittäin paljon. 

2.4 Pilvipalveluiden hyödyt ja haasteet 

Pilvipalvelun nuorehkon kehityskaaren mukana on tullut niin hyötyjä kuin haasteitakin. 

Tämän kappaleen tarkoituksena on esitellä suurimmat hyödyt, joita pilvipalvelu tuo 

organisaatiolle. Toinen osa kertoo mitä haasteita pilvipalvelut tuovat tullessaan. 

Pilvipalvelun uusi luonne aiheuttaa monien hyvien asioiden lisäksi myös mahdollisia 

tietoturvaongelmia ja monet pilvipalveluihin kohdistuvat uhkuvakuvat löytyvät palvelun 

tietoturvassa. Pilvipalveluiden periaate on hajauttaa tietoja eri palvelimille, jotta tietojen 

tehokas saatavuus voidaan taata. Tämä johtaa siihen, että käyttäjät eivät voi varmasti 

tietää missä heidän tietonsa sijaitsevat tai ketkä heidän tietojaan pääsevät käyttämään. 

(Dikaiakos ja kumppanit, 2009). 
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2.4.1 Pilvipalveluiden hyödyt 

Pilvipalvelu tarjoaa monenlaisia hyötyjä niin palveluntarjoajille kuin käyttäjillekin. 

Pilvipalveluiden perusominaisuus, hajautettu tiedonhallinta, mahdollistaa hyvän 

käyttövarmuuden, koska useista lähteistä muodostuva palvelin ei mene 

toimintakyvyttömäksi vaikka yksi sen lähteistä kaatuisi (Wu ja kumppanit, 2010). 

Lee on kehittänyt mallin missä hän jakaa pilvipalvelun hyödyt kahteen kategoriaan: 

infrastruktuurikeskeiset ja käyttäjäkeskeiset hyödyt. Infrastruktuurilliset hyödyt ovat 

palvelimien parantunut hyödyntäminen virtuaalisoinnin myötä, parantunut luotettavuus, 

vihreämpi IT-toiminta sekä selkeämmät liiketoimintamallit. Käyttäjälle hyötyä 

muodostuu resurssien yleistymisestä ja vähentyneenä kehittelynä, käyttöresurssien 

saatavuutena tarpeen mukaan, lisäksi palvelun muokkaaminen ja käytön aloittaminen on 

helpompaa virtuaalisoinnin myötä. (Lee, 2010). 

Muitakin hyötyjä pilvipalveluille on määritelty. Pilvipalvelut eivät yleensä sijaitse 

asiakkaan omissa tiloissa paitsi erityistapauksissa (organisaation yksityinen pilvi), joten 

pilvipalvelun käyttöönotto on helppoa ja edullista, varsinkin pienille asiakkaille 

(Malathi, 2011). Myös kustannusrakenne muuttuu, koska yrityksen ei tarvitse hankkia 

raskasta kalustoa omiin tiloihin ja ylläpitää niitä siellä, vaan tämän puolen hoitaa 

palveluntarjoaja jossain muualla, joten pääomaa ei tarvitse sitoa vaan sen voi siirtää 

toimintakustannuksiin. Virtuaalisoinnin myötä palvelimia voidaan sulkea ja käynnistää 

tarpeen mukaan, jolloin isäntäpalvelinta ei tarvitse pitää täydellä teholla jatkuvasti mutta 

myös virtuaalipalvelimia voidaan lisätä suuren kysynnän mukaan ja näin vastata ennalta 

odottamattomiin kulutuspiikkeihin. (Malathi, 2011). 

Ennen on ollut haasteellista tarjota palvelinyhteyksiä erilaisilla varusteluilla oleviin 

kohteisiin ja nykyään ihmiset liikkuvat hyvin paljon mikä on entisestään lisännyt 

palvelinyhteyksien ylläpidollista haastetta. Pilvipalveluiden myötä tämä haaste osittain 

vältetään, koska ainoa vaadittava asia on internetyhteys, joka nykymaailmassa on 

tarjolla useilla alueilla. Erilaiset laitteistopohjat eivät aiheuta palvelun käytölle kovin 

suuria vaikeuksia, koska pilvipalvelun kautta palvelut voidaan yhdistää useimpiin 

laitepohjiin entisiä räätälöityjä palveluita helpommin. Lisäksi langattomien 

internetyhteyksien myötä liikkumisen vapaus on tullut myös palvelinyhteyksiin. 

2.4.2 Pilvipalveluiden haasteet 

Pilvipalvelut sisältävät vielä puutteita ja monenlaisia haasteita verrattuna 

perinteisempiin palvelinmalliratkaisuihin. Pilvipalveluiden ominaisuuksista, hajautettu 

tiedon säilöntä, on yksi haaste, joka voi aiheuttaa ongelmia. Maantieteellisesti yli 

rajojen tapahtuva tallennus tuo dataliikenteeseen mukaan useampia toimijoita verrattuna 

perinteisempään palvelinmalliin. Näiden toimijoiden luotettavuus voidaan 

kyseenalaistaa, koska palvelinta on vaikea testata ennen kuin käyttäjän data on sen 

kautta liikkunut (Dikaiakos ja kumppanit, 2009). Maantieteellinen hajautus tuo 

mukanaan myös kysymyksen, missä data lopulta sijaitsee ja käyttäjän on hyvin vaikea 

saada selville tätä tietoa. Tämä asia nousee esille varsinkin kun puhutaan 

arkaluontoisista materiaaleista, esimerkiksi yritysten sisäisistä tiedoista. Tietoturvan 

taso ja mitattavuus nousee tärkeäksi tekijäksi. Onkin tärkeää, että käyttäjälle on 

selkeästi kerrottu käyttöehdot ja mitä sääntöjä pilvipalvelussa tulee noudattaa. Lisäksi 

palveluntarjoajan tulee pitää liikenteen salaus ja kryptaus ajan tasalla sekä miettiä, miten 

palvelin- ja selainrajapinnat on toteutettu (Viega, 2009). 
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Pilvipalveluiden tarjoajia ilmestyy markkinoille kiihtyvällä tahdilla ja heidän tarjoamat 

palvelut eivät välttämättä aina ole parhaimmalla tasolla (Malathi, 2011).  Huonosti 

ylläpidetty pilvipalvelu voidaan murtaa ja käyttää siten esimerkiksi 

palvelinestohyökkäykseen, joka voi johtaa huomattaviin ongelmiin. Tämä ongelma 

korostuu huonosti hoidetussa tietoliikenteessä sekä huonosti ylläpidetyllä tietoturvalla 

ulkoapäin kohdistuviin uhkiin (Viega, 2009) 

Yrityksille ja organisaatioille liiallinen tukeutuminen pilvipalveluihin voi kostautua, 

mikäli palveluntarjoaja menee konkurssiin tai lopettaa toimintansa. Tällöin on 

haasteellista lähteä siirtämään tiettyyn formaattiin muodostettu tieto kolmannelle 

osapuolelle. Yritys joutuu lukkotilanteeseen, josta pois pääseminen voi tulla kalliiksi. 

(Malathi, 2011). Myös tilapäiset ongelmat palveluntarjoajan palvelussa voivat 

kriittisesti haitata yrityksen toimintoja, esimerkiksi hidastuneena tiedonsiirtona sekä 

katkeilevina internetpalveluina. 

Brodkin (2008) julkaisemassa uutisessa esitetään Gartnerin (2008) julkaisema lista 

pilvipalveluita uhkaavista turvallisuusriskeistä. Lista kertoo omalla tavallaan, miksi 

pilvipalveluiden luotettavuutta tulee pohtia. Listalle on kerätty kohdiksi 1. ulkopuolisten 

pääsy tietoihin, 2. vastuu datan turvallisesta tallennuksesta, 3. datan sijainti, 4. oman 

datan erottaminen muiden datasta, 5. virheistä oppiminen, 6. virhetilanteista toipuminen, 

7. tutkivat tukipalvelut, 8. pitkän ajan elinkelpoisuus palvelulle. Kuka on oikeutettu 

pääsemään käsiksi pilvipalvelussa olevaan dataan ja kenellä on oikeus tämänkaltaisiin 

päätöksiin, pohtii Ramgovind ja kumppanit (2010) pohjautuen Brodkin tekemään 

listaan Gartnerin tuloksista.  

Onko tämä päätösvalta asiakkaalla joka ostaa palvelun palveluntarjoajalta vai kuuluuko 

päätösvalta vain palveluntarjoajalle jolloin asiakkaan on hyväksyttävä kaikki tämän 

tekemän päätökset oikeuden haltijoista? Tämä on yksi pilvipalvelun haasteita 

nimenomaan siksi, että hajautettu tallennus mahdollistaa laajan ylläpitäjämäärän, jonka 

edessä yksittäinen asiakas voi olla voimaton. Hajautetun tallennuksen myötä nousee 

esille myös päätösvalta datan sijainnin päättämisestä sekä siitä kuka sen turvallisuudesta 

vastaa. Käyttäjän data voi sijaita eri mantereilla, ellei hän ole kirjoittanut sopimusta, 

missä määritellään tarkasti mihin hän datansa haluaa tallennettavan. Palvelumallista 

riippuen tietoturvan huolehtiminen voi jäädä asiakkaan omalle vastuulle, vaikka 

perusturvaus dataan pääsylle onkin tarjottu palveluntarjoajan palvelusta. Kenellä on 

vastuu datan palautuksesta mahdollisessa katastrofitilanteessa tai palveluntarjoajan 

mennessä konkurssiin.( Ramgovind ja kumppanit, 2010). 

Lakiasiat ja sopimukset ovat yksi pilvipalveluiden haaste. Maantieteellisesti hajautettu 

data ei ole enää saman lain piirissä kuin siinä maassa, missä data on tuotettu. 

Esimerkiksi Euroopan Unionin sisällä sijaitsevien palvelinkeskusten tulee noudattaa 

EU:n lainsäädäntöä (EU:n tietosuojadirektiivi, 1995).  Tämä aiheuttaa haasteita kun 

EU:n ulkopuolinen palveluntarjoaja haluaa päästä EU:n markkinoille kilpailemaan 

markkinoista. EU:n ulkopuolinen palveluntarjoaja joutuu rakentamaan palvelinhallit 

EU:n sisälle ja näin ollen se vastaa EU:n lainsäädäntöä säilyttämällä datan sijainnin 

EU:n rajojen sisäpuolella.  
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3. Yksityisyys sekä käyttäytymisteoria  

Tässä kappaleessa esitellään yksityisyyden käsite sekä käyttäytymisteoriamalli 

(Protection Motivation Theory). Yksityisyyden käsitteen ja käyttäytymisteoriamallin 

esittelyn jälkeen käydään läpi laajennettu PMT-malli, jota tullaan käyttämään 

tutkimuksen pohjana. 

Protection Motivation Theory (PMT) eli käyttäytymisteoriamalli, käsittelee 

motivaatiotekijöitä, jotka johtavat henkilön valitsemaan käyttäytymiseen. Alkuperäistä 

käyttäytymisteoriamallia soveltamalla on tutkittu esimerkiksi ihmisten näkemyksiä 

omasta käyttäytymisestä tietyissä tietoturvaskenaarioissa IT-alan tutkimuksissa, joissa 

käsitellään tietoturvarikkeitä ja henkilöiden omia motivaatiotekijöitä rikkeitä kohtaan. 

3.1 Käyttäytymisteorian malli 

Käyttäytymisteoriamalli on alun perin Rogersin (1975) kehittelemä teoriamalli, jonka 

avulla pystytään tulkitsemaan ihmisten käyttäytymistä pelkotilanteissa ja 

käyttäytymiseen johtaneita motivaatiotekijöitä. Myöhemmin Rogers (1983) on 

kehittänyt malliaan vastaamaan yleisempiäkin tilanteita kuin pelkästään pelkotiloja. 

Teoriaa on sovellettu hyvin monelle tieteenalalle ja se on yksi teoria, jota sovelletaan 

tässä tutkimuksessa, kun selvitetään opiskelijoiden asenteita pilvipalveluihin 

siirtymisestä. Teoria sisältää ihmisen käyttäytymiselle olennaisia osia ja teoriamallin 

avulla pyritään selittämään ihmisen käyttäytymistä eri tilanteissa. Lopputulokseen 

vaikuttavat niin ulkoiset tekijät kuin henkilön omat sisäiset ajatusmallit (Siponen ja 

kumppanit, 2006), jotka muokkaavat yleisiä käyttäytymismalleja.  

Käyttäytymisteoriamallin avulla pyritään selittämään motivaatiotekijöitä, joiden 

vaikutuksesta yksilö käyttäytyy valitsemallaan tavalla häntä uhkaavissa tilanteissa. Tätä 

teoriamallia voidaan hyödyntää myös muihin tieteenaloihin. Pahnila ja kumppanit 

(Pahnila ja kumppanit, 2007) ovat hyödyntäneet teoriamallia tietoturvaan liittyvissä 

tutkimuksissaan, joissa on tutkittu työntekijöiden käyttäytymistä tietoturvamääräyksien 

suhteen. Tietojenkäsittelytieteissä tätä teoriamallia voidaan siis soveltaa esimerkiksi 

tietoturvan osalta, kuinka henkilöt muodostavat toimintamalleja uhkakuvaa kohtaan, 

jossa he saattavat rikkoa yrityksen tietoturvasääntöjä ja mitkä tekijät vaikuttavat siihen, 

että henkilöt päätyvät mahdollisesti rikkomaan näitä tietoturvasääntöjä. 

Teoria koostuu kolmesta vaiheesta, joista ensimmäisessä käydään läpi henkilön arvio 

uhkakuvasta, jonka hän on kohdannut. Henkilö pohtii kuinka haavoittuvainen hän on 

uhalle ja kuinka vakavasti se voi häntä vahingoittaa. Lisäksi hän käy läpi mahdollista 

käyttäytymistään tilanteessa eli pohtii miten tehokas reagointi vaikuttaa lopputuloksen 

muodostumiseen ja miten tehokas hänen oma reagointinsa tilanteeseen on. Tämän 

jälkeen hän muodostaa mielikuvan tilanteesta, joka heijastaa hänen mahdollista 

käyttäytymistään ja sen jälkeen tuottaa käytöksensä näihin edellä mainittuihin 

pohdintoihin pohjautuen. (Norman ja kumppanit, 2005; Tanner ja kumppanit, 1991; 

Milne ja kumppanit, 2000; Herarth ja Rao, 2009). Käyttäytymisteoriamalli on esitetty 

kuvassa viisi. 
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Kuva 5. Käyttäytymisteoriamalli (lainattu 

http://homepage.ntlworld.com/gary.sturt/health/healat2.htm).  

Henkilö on havainnut häntä uhkaavan tilanteen, jonka takia hän ryhtyy miettimään 

kuinka reagoida asiaan tehokkaasti. Henkilö perustelee tilannetta itselleen, jolloin 

muodostuu uhkakuva tilanteesta. Tämä muodostunut uhkakuva kertoo miten vakavasti 

tilanne vaikuttaa häneen ja henkilö ryhtyy miettimään haavoittuvuuttaan. Tilanteen 

aiheuttaman haavoittavuuden pohjalta henkilö ryhtyy muodostamaan reagointimallia. 

Reagoinnin tehokkuudella henkilö toteaa, miten uhkaan reagoiminen auttaa häntä uhan 

realisoituessa. Tämän jälkeen hän miettii miten omalla tehokkuudella hän on kykenevä 

reagoimaan uhkaan. Lopputuloksena on toiminnan motivaatio ja aikeet, jotka johtavat 

lopulta henkilön valitsemaan käyttäytymiseen kyseisessä tilanteessa. (Boer ja Seydel, 

1996; Norman ja kumppanit, 2005).  

3.2 Yksityisyys 

Yksityisyyttä voidaan kuvailla tietona siitä että tietojaan luovuttava kohde tietää mitä, 

milloin ja miten hänen tietojaan kerrotaan eteenpäin (Westin, 1967).  Yksityisyyttä 

voidaan myös lähteä tarkastelemaan Smithin ja kumppaneiden (1996) muodostamalla 

teoreettisella mallilla, joka sisältää neljä eri ulottuvuutta joiden avulla voidaan 

tarkastella yksityisyyden huolenaiheita. Nämä ovat luvaton pääsy tietoihin, tietojen 

luvaton käyttö, tietojen virheet ja tietojen kerääminen. (Smith ja kumppanit, 1996). 

Tietojen keräämistä tapahtuu nykymaailmassa joka paikassa ja sitä on lähes mahdotonta 

päästä piiloon. Tietojen kerääminen sisältää käyttäjän henkilökohtaisia tietoja, joten 

niiden kerääminen tulisi minimoida (ACM Code of Ethics and Professional Conduct, 

1992) ja näin henkilön ei tarvitsisi huolehtia mitä tietoja hänestä kerätään.  

Tietojen kerääminen on lähes välttämätöntä joillakin liiketoiminnan osa-alueilla ja tästä 

johtuen muodostuu seuraava huolenaihe, tietojen luvaton käyttö. Henkilön voi olla 

vaikea seurata miten hänen kerättyjä tietojaan käytetään ja käytetäänkö niitä vääriin 

tarkoituksiin. Tätä väärinkäyttöä voi tapahtua sisäisenä tai ulkoisena käyttönä. 

Sisäisessä käytössä käyttäjästä kerättyä tietoa käytetään organisaation omien 

käyttötarpeiden kohdentamiseen tai muuhun yleiseen hyötyyn (Smith ja kumppanit, 
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1996; Cespedes ja Smith, 1993). Ulkoisessa käytössä aineistoa tarjotaan 

tulonhankintatarkoituksessa kolmannelle osapuolelle eikä alkuperäinen tietojen antaja 

pääse välttämättä hyötymään asiasta (Smith ja kumppanit, 1996). Tämän seurauksena 

seuraavan huolenaihe on luvaton pääsy tietoihin. Henkilöstä kerätyt tiedot säilytetään 

organisaation jossain osassa ja yleensä näihin tallennettuihin tietoihin on rajatut 

käyttöoikeudet. On kuitenkin mahdollista, että jostain syystä ulkopuolinen henkilö, 

organisaation sisäinen tai ulkoinen, pääsee käsiksi näihin tietoihin vaikka ei olisikaan 

oikeutettu ja tämä on Smithin ja kumppaneiden (1996) mukaan yksi suuri huolenaihe 

yksityisyyden osalta.  

Viimeinen huolenaihe yksityisyyttä koskien on tietojen virheellisyys tai oikeellisuus. 

Tietojen virheellisyys voi johtaa kaikenlaisiin lopputuloksiin tilanteesta riippuen ja 

näiden virheiden välttäminen on hyvin tärkeää, koska tästä voi lähteä liikkeelle jatkuva 

väärän tiedon periytyminen (Miller, 1981; Smith, 1994). Tämä ei ole hyvä asia 

yksityisyyden kannalta, kun henkilö ei välttämättä edes tiedä väärien tietojen 

olemassaolosta. 

On siis hyvin tärkeää, että yksityisyys on kunnossa. Lopputuloksena voi olla erittäin 

kriittisiä asioita henkilön kannalta, mikäli hänestä on kerätty vääristyneitä tietoja, joita 

sitten väärinkäytetään kolmansien osapuolten toimesta. Tämä korostuu nykypäivän 

tiedonvälityksessä, joka on hyvin pitkälle digitalisoitunutta ja informaatiota on hyvin 

helppo kerätä digitaalisten palveluiden käyttäjiltä. 

3.3 Yksityisyys käyttäytymisteoriamallin lisänä 

Kun käyttäytymisteorian mallia laajennetaan yksityisyys-muuttujalla, voidaan 

tarkastella henkilön käyttäytymistä yksityisyyden tuoman muutoksen myötä. Tämä 

laajennettu malli on esitetty kuvassa kuusi. Sähköpostia käyttäessä yksityisyys on tärkeä 

tekijä, koska kyse on postista, jonka käyttäjä on lähettänyt tietylle vastaanottajalle tai 

joukolle, ja tämän tiedon hän on tarkoittanut vain tälle valitsemalleen kohteelle. 

Opiskelijoille yksityisyys on tärkeää, koska opiskeluun liittyvä sähköpostiliikenne voi 

sisältää arkaluontoista tietoa, jonka opiskelija haluaa lähtökohtaisesti pitää 

ulkopuolisilta salassa.  Yksityisyyden tunteen puute voi aiheuttaa muutoksia asenteissa 

pilvisähköpostin käyttöä kohtaan, joten sen tutkiminen on tärkeää. Alla olevassa 

kuvassa kuusi on esitelty alkuperäisen käyttäytymisteoriamallin pohjalta muokattu 

käyttäytymisteoriamalli, jota on laajennettu lisäämällä yksityisyys-muuttuja malliin.  
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Kuva 6. Käyttäytymisteoriamalli laajennettuna yksityisyys-muuttujalla. 

On oletettavaa, että yksityisyyden menettäminen vaikuttaa käyttäytymisen aikeisiin ja 

täten myös lopulliseen käytökseen eri tilanteissa. Varsinkin pilvipalveluiden suhteen on 

mielenkiintoista tarkastella miten yksityisyys vaikuttaa siihen käyttääkö henkilö 

pilvipalvelua vai ei. Kokeeko hän yksityisyyden tärkeäksi asiaksi ja kokeeko hän sen 

säilyvän pilvipalvelun käytön aikana. 

Pilvisähköpostissa käyttäjän data, eli tässä tapauksessa sähköpostit, on tallennettuna 

palvelimelle, jonka sijaintia käyttäjä ei voi tarkkaan tietää johtuen pilvipalveluiden 

hajautetusta tallennuksesta (kappale 2.1.1). Sähköpostin käyttäjä ei pysty, sopimuksesta 

riippuen, jäljittämään datansa sijaintia tarkalleen siihen pisteeseen missä se sijaitsee. 

Miten opiskelijasähköpostien kohdalla nämä tekijät vaikuttavat opiskelijasähköpostin 

käyttöön sähköpostin siirryttyä pilvipalveluun ja minkälaisia asenteita opiskelijoilla 

ilmenee tätä muutosta kohtaan. 

3.4 Käyttäytymisteoriamalli ja yksityisyys pilvisähköpostimuutoksen 
tutkimuksessa 

Käyttäytymisteoriamallin avulla voidaan selittää miten henkilöt käyttäytyvät tietyssä 

tilanteessa tai kontekstissa. Mallia sovelletaan tässä tapauksessa 

pilvipalvelututkimuksessa ja sitä muutetaan tuomalla mukaan uusi muuttuja, 

yksityisyys. Yksityisyyttä pidetäänkin yhtenä asiana, johon pilvipalveluissa tulisi 

kiinnittää huomiota ja sen tuomiin mahdollisiin tietoturvauhkiin (Dikaiakos ja 

kumppanit, 2009; Malathi, 2011; Viega, 2009). 

Edellä esitetyt käyttäytymisteoriamalli sekä yksityisyyden käsite ovat sovellettavissa 

myös pilvisähköpostien tarkasteluun. Käyttäytymisteoriamalli kuvaa käyttäytymiseen 

johtavia tekijöitä ja yksityisyys-muuttujan avulla pyritään tuomaan esille miten henkilö 

kokee mahdollisen yksityisyyden muutoksen vaikuttavan käyttäytymiseensä.  Tähän 

laajennettuun teoriamallin ja aiempiin kirjallisuudessa esiintyneisiin kysymyksiin 

pohjautuen on muodostettu tämän tutkimuksen kyselypohja (liite A). Muodostetun 

mallin avulla arvioidaan millä tavoin mallin muuttujat (vakavuus, haavoittuvuus, 
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reagoinnin tehokkuus, oma tehokkuus sekä yksityisyys) selittävät sähköpostin käyttäjän 

aikomuksia ja käyttäytymistä pilvisähköpostimuutosta kohtaan. Vakavuuden 

muuttujalla pyritään selittämään miten vakavaksi opiskelijat kokevat muutoksen ja 

miten se vaikuttaa heidän käyttöaikomuksiin. Haavoittuvuuden muuttujalla pyritään 

selittämään muutoksen aiheuttaman haavoittuvuuden tunteen vaikutusta 

käyttöaikomuksiin. Reagoinnin tehokkuuden osalta pyritään selittämään miten 

muutokseen reagointi näkyy käyttöaikomuksina sekä miten oman toiminnan tehokkuus 

muutoksen aikana näkyy käyttöaikomuksissa.  Yksityisyyden osalta pyritään 

selittämään miten yksityisyyden tuntemus vaikuttaa opiskelijan käyttöaikomuksiin 

sähköpostinmuutoksen suhteen. Nämä yksittäiset tekijät muodostavat teoriamallin joka, 

laajennettuna auttaa tutkimaan miten opiskelijat muodostavat oman 

käyttäytymismallinsa sille kuinka reagoida sähköpostimuutokseen, jossa sähköpostit 

siirtyvät yliopiston sisäiseltä palvelimelta kolmannen osapuolen ylläpitämään 

palvelinjärjestelmään.  



25 

4. Yliopiston vanha sähköpostipalvelu ja uusi 
sähköpostipilvipalvelu 

Oulun yliopisto on tarjonnut opiskelijoilleen sähköpostijärjestelmää jo useita vuosia ja 

syksyllä 2013 tapahtuvan muutoksen myötä sähköpostijärjestelmä tulee muuttumaan 

ulkoisen palveluntarjoajan pilvipalvelupohjaiseksi sähköpostiksi. Tämä kappale 

esittelee vanhan, käytöstä poistuvan sähköpostijärjestelmän, jota Oulun Yliopiston 

opiskelijat ja henkilökunta ovat käyttäneet ennen tulevaa sähköpostimuutosta sekä 

uuden pilvipalvelun pohjalla toimivan sähköpostijärjestelmän kuvaukset pääpiirteittäin. 

Järjestelmien teknisiin ominaisuuksiin tutustaan pääpiirteittäin ja tarkoituksena on antaa 

kevyt kuvaus siitä mistä lähtökohdasta muutosta lähdetään suorittamaan. Kappaleen 

viimeinen osa käsittelee vanhan ja uuden järjestelmän suurimpia eroavaisuuksia. 

4.1 Vanha Linux-pohjainen järjestelmä 

Oulun yliopiston vanha sähköpostipalvelu on Linux-pohjainen ympäristöratkaisu, missä 

paikallisella palvelimella ylläpidetään ja ajetaan sähköpostipalvelua ja ylläpidetään 

käyttäjien Saapuneet sähköpostit nimistä sähköpostilaatikkoa. Muut käyttäjän postitilin 

sähköpostikansiot sijaitsevat erillisellä palvelimella käyttäjätilien hakemistorakenteiden 

kanssa. 

Kuvassa seitsemän kuvataan vanha sähköpostijärjestelmä ja kuinka opiskelijan 

sähköpostit ovat tallennettuna palvelimelle sekä miten opiskelija pääsee käyttämään 

sähköpostiaan. Oulun yliopiston opiskelijasähköpostijärjestelmää käytetään joko 

tekstipohjaisena (esimerkiksi Pine-ohjelma) tai selaimen kautta avattavan portaalin 

kautta (Webmail). Käyttäjä voi myös ohjata sähköpostinsa toiseen sähköpostipalveluun 

palvelimelle tehtävän uudelleen ohjaus-tiedoston (forward) avulla. Tällöin käyttäjä voi 

hallita postejaan kolmannen osapuolen palvelussa, esimerkiksi Googlen Gmail-

sähköpostipalvelussa, jonne hän ohjaa postit, jotka ovat alun perin saapuneet yliopiston 

palvelimelle. 

Käyttäjän sähköpostit ovat tallennettuna yliopiston sisäiselle palvelimelle, joka sijaitsee 

yliopiston tietohallinnon hallinnoimassa palvelintilassa. Sähköpostit ohjautuvat 

tullessaan käyttäjän Saapuneet-kansioon, josta käyttäjä voi siirtää niitä tarvittaessa 

omiin kansioihin. Tällöin sähköposti siirtyy hänen henkilökohtaisen käyttäjätilin 

ulkoisiin kansioihin, jotka sijaitsevat eri palvelimella kuin sähköpostin Saapuneet-

kansio. Tämä ratkaisu johtuu tilankäytöstä, koska Saapuneet-kansion koko on rajattu 10 

MB kokoiseksi ja ylimääräinen tila on tarjolla opiskelijan omassa käyttäjäkansiossa. 
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 Kuva 7. Yliopiston vanha sähköpostijärjestelmä. 

 

Syyt muutokselle ovat kustannusperäiset, koska suuren opiskelijasähköpostimäärän 

ylläpitäminen ei ole lakivelvoitteista ja aiheuttaa näin ”ylimääräisiä” kuluja yliopistolle. 

Ulkoistettu sähköpostipalvelu tuottaa keskitetyn palveluratkaisun, jonka kustannuksia 

on helpompaa ennakoida ja seurata.  

4.2 Pilvipalvelujärjestelmä 

Uusi opiskelijoiden sähköpostijärjestelmä tulee olemaan osa pilvipalvelua, jonka Oulun 

yliopisto ottaa käyttöönsä. Kuvassa kahdeksan on kuvattu pääpiirteittäin uusi 

pilvisähköpostijärjestelmä ja siihen liittyvät yhteydet.  Pilvipalvelu koostuu 

loppukäyttäjistä eli tässä tapauksessa opiskelijoista, Internet-yhteydestä, Microsoftin 

ylläpitämästä ja tarjoamasta Exchange Web applicationista sekä pilvipalveluosasta 

missä säilytetään sähköpostin käyttäjän dataa sekä itse palvelun toiminnallisuus.  

Mainittavaa on myös, että sähköposti on vain yksi osa pilvipalvelukokonaisuutta, joka 

tulee muutoksen myötä. Opiskelijoiden käyttöön tulee myös muita pilvipalveluun 

kuuluvia toiminnallisuuksia kuten Microsoft Lync, kalenteri, uutisvirta sekä Sharepoint-

toiminallisuus. Nämä kaikki pyörivät samalla pilvipalvelualustalla, mutta niiden 

tarkempaa esittelyä ei tässä tutkielmassa tehdä. 

Opiskelija pääsee käsiksi sähköpostipalveluun internetin välityksellä, jolloin rajapintana 

toimii Microsoftin tarjoama Exchange Web sovelluksesta. Web app muodostaa 

näkymän sähköpostipalvelimella sijaitsevaan käyttäjätiliin. Opiskelijan sähköpostitilin 

muutokset tapahtuvat palvelimella ja käyttäjä ei suoraan ole yhteydessä fyysiseen 

palvelimeen vaan hän pitää yhteyttä Web appin kautta. Postit sijaitsevat 

pilvipalvelimella, joten käyttäjä ei tiedä missä postit sijaitsevat maantieteellisesti. Tätä 

asiaa on kuitenkin rajattu sopimuksen avulla jonka Oulun Yliopiston tietohallinto on 

tehnyt Microsoftin kanssa. Sopimuksessa määritellään, että postien tulee sijaita 

Euroopan Unionin alueella. Saapuvat, lähtevät ja tallennetut sähköpostit sijaitsevat 

hajautetuissa tallennuspisteissä, joten niiden fyysistä tallennussijaintia ei voida 

määrittää tarkasti. Web appin avulla käyttäjän on mahdollista ottaa yhteys 
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sähköpostiinsa eri päätelaitteilla, jotka vain tukevat tarvittavaa protokollaa eli tässä 

tapauksessa Microsoftin Exchange-palvelua.  

 

 
Kuva 8. Havainnekuva käyttöönotettavasta pilvisähköpostijärjestelmästä. 

4.3 Vanhan ja uuden sähköpostipalvelun eroavaisuudet 

Muutoksia entisen ja vanhan sähköpostiratkaisun välillä on useita. Suurimmat 

muutokset vaikuttavat käyttäjän käyttökokemukseen, kun alttius käyttökatkoille 

pienenee pilvimallin hajautetun toimintamallin myötä. Yksityisyyden kannalta 

suurimmat muutokset ovat omistusoikeuden hämärtyminen, kun data tallennetaan 

kolmannen osapuolen palvelimelle ja ovat tämän tahon ylläpidon alla. Vanhassa 

palvelussa käyttäjä oli suoraan yhteydessä yliopiston palvelimelle ja näin ollen pystyi 

käsittelemään sähköpostejaan ja muita kansioita suoraan. Uudessa palvelussa tämä ei 

ole mahdollista vaan käyttäjälle esitetään pilvipalvelimen tilanne, jonne hän voi lähettää 

muutoskäskyjä, mutta ei suoraan pääse käsiksi sähköposteihin ja tiedostoihin. 

 

Vanhassa sähköpostipalvelussa data sijaitsi yliopiston omalla palvelimella, joka oli 

fyysisesti yliopiston tiloissa. Uudessa palvelussa datat ovat tallennettuna 

pilvipalvelimella, jossain Euroopan Unionin alueen sisällä. Vanha sähköpostijärjestelmä 

oli rakennettu aikana, jolloin tallennustila oli kalliimpaa kuin nykypäivänä ja täten 

käyttäjän sähköpostilaatikon koko oli rajoitettu hyvin pieneksi, vain 10 Megatavun 

kokoiseksi. Tämä mahdollisti ainoastaan tulevan sähköpostin tallentamisen suoraan 

sähköpostipalvelimelle, muu posti ohjattiin käyttäjän henkilökohtaiseen kansioon, joka 

sijaitsi eri palvelimella. Tämä vaikutti muun muassa sähköpostiliitteiden käyttöön ja 

tulevien sähköpostikansion jatkuvaan täyttymiseen ja sähköpostimuistutuksiin asiasta. 

Uudessa pilvitallennuspohjaisessa sähköpostissa ei ole näin rajattua kansiokäyttöä, vaan 

tila on moninkertainen ja dynaamisesti muuttuva. Kaikki sähköpostit ovat näennäisesti 

samassa tilassa ja ovat aina saatavilla. 

 

Vanha sähköpostipalvelu oli altis käyttökatkoille, kun data sijaitsi keskitetysti 

palvelimella. Mahdolliset huoltokatkot ja sähkökatkot estivät sähköpostinkäytön, koska 
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palvelin oli pois käytöstä. Lisäksi tietoliikenneongelmat saattoivat hidastaa 

sähköpostiliikennettä tai jopa estää sen. Uudessa pilvisähköpostissa data on hajautettu 

useille eri palvelimille, jolloin yhden palvelimen putoaminen palvelusta pois ei estä 

sähköpostin käyttöä eikä välttämättä edes näy käyttäjälle mitenkään. Tämä tehostaa 

sähköpostin ylläpitotehtäviä eikä näy loppukäyttäjän käyttökokemuksessa. 
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5. Opiskelijoiden asenteet pilvipalvelusähköpostia 
kohtaan 

Tämä kappale käsittelee tutkielman tutkimusosuutta. Tutkimuksessa käytetty aineisto 

esitellään ja kerrotaan miten sitä on hyödynnetty tutkimusta tehdessä. Esittelyosan 

jälkeen paneudutaan tutkimuksessa saatuihin tuloksiin ja niiden pohjalta tehtyyn 

analyysivaiheeseen. Analyysivaihe tuottaa tutkimuksen alkuvaiheessa muodostettuihin 

tutkimuskysymyksiin vastaukset. 

5.1 Tutkimuksen taustat ja esittely tuloksista 

Tutkimus suoritettiin kesällä 2013 noin kuukauden mittaisena internet-kyselynä. 

Kyselynä toimi selainpohjainen lomake, johon vastaajat vastasivat valitsemalla 

lähimpänä omaa mieltymystään olevan vaihtoehdon. Likert-asteikon skaala oli Samaa 

mieltä - Täysin eri mieltä ja valintavaihtoehtoja oli viisi. Keskimmäinen ”Ei 

mielipidettä” oli tarkoituksen mukaisesti mukana, koska sähköpostimuutos oli vasta 

tulossa opiskelijoiden kohdalle ja oli mielenkiintoista kerätä tietoa siitä kuinka monelle 

ei vielä ollut muodostunut mielipidettä muutoksesta. Kysely lähetettiin noin 11700 

opiskelijalle Oulun Yliopistolla ja vastauksia tuli 825. Kyselyn myös avasi, mutta sulki 

sen tekemättä sitä loppuun, yhteensä 524 opiskelijaa.   

Kyselyn rakenne muodostui 23 kysymyksestä, joista osa oli muodostettu 

kirjallisuuskatsauksen pohjalta ja osa oli tehty vastaajien taustakartoitusta varten. 

Taustakartoituksen tarkoituksena oli tuoda esiin opiskelijoiden eroavaisuuksia 

mielipiteissä muutosta kohtaan eri tiedekuntien välillä. Lisäksi kartoitettiin avoimella 

tekstikentällä mietteitä muutoksesta ja kyselystä. Näitä tuloksia ei suoranaisesti otettu 

tähän tutkimukseen.  

Tutkittavat osa-alueet olivat yksityisyys sekä käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät: 

haavoittuvuus, vakavuus, reagoinnin tehokkuus ja oma tehokkuus. Jokaiselle osa-

alueelle oli kolmesta viiteen kysymystä, joiden avulla kartoitettiin opiskelijoiden 

näkemyksiä. Osa kysymyksistä pohjautuu Herath ja Rao (2009) artikkelin kysymyksiin, 

osa on kehitetty yksityisyyden määritteiden ympärille; luvaton pääsy tietoihin, tietojen 

luvaton käyttö, tietojen virheet ja tietojen kerääminen.  

Kysymysten jaottelu näkyy tarkemmin liitteestä A, mutta yksityisyys käsitteen alla on 

neljä kysymystä, haavoittuvuus-käsitteen alla on kolme kysymystä, vakavuus-käsitteen 

alla on kolme kysymystä, reagoinnin tehokkuus-käsitteen alla on kolme kysymystä ja 

oma tehokkuus-käsitteen alla on viisi kysymystä. Kysymykset on jaoteltu eri vaiheisiin 

kyselyä, jotta ne muodostaisivat mielekkään kyselyrakenteen. Kysymyksistä ei 

tarkoituksenmukaisesti nähdä suoraan mitä tutkimuksen osa-aluetta kysymyksen avulla 

pyritään selvittämään.   
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5.2 Tutkimusongelmat ja niiden tutkiminen 

Tutkielman alussa esitellyt tutkimusongelmat olivat: Miten yliopisto-opiskelijat 

suhtautuvat pilvisähköpostiin siirtymiseen? sekä Miten opiskelijat kokevat 

yksityisyyden muutoksen sähköpostimuutoksessa? Nämä kysymykset pyrkivät 

kartoittamaan opiskelijoiden näkemystä uudesta sähköpostijärjestelmästä ja itse 

muutosvaiheesta sekä miten he kokevat yksityisyytensä muuttuvan uuden 

palveluntarjoajan myötä. 

Näihin kysymyksiin vastatakseni etsin kirjallisuudesta teoriaa käytökseen johtavista 

motivaatiotekijöistä ja, koska sähköpostit siirtyvät yliopiston sisäiseltä 

palvelinympäristöltä ulkoisen tarjoajan piiriin, toin mukaan yksityisyyden käsitteen. 

Yksityisyys on olennainen osa perinteistä postiliikennettä ja tämän tulisi olla oikeus 

myös sähköpostin käytössä. Yksityisyyden ja ihmisen käytökseen johtavia motivaatioita 

tutkimalla saadaan muodostettua kuvaa siitä, miten opiskelijat tulevat ottamaan vastaan 

tulevan sähköpostimuutoksen ja miten he siitä kokevat selviävänsä. 

Näitä tietoja kartoittamaan luotujen kysymysten laatiminen oli haasteellista, koska 

pyrkimyksenä oli saada mahdollisimman suuri vastausmäärä, jotta kyselyn tuloksen 

vastaisivat mahdollisimman hyvin laajan opiskelijajoukon näkemystä. Kysymykset 

eivät saaneet olla liian tarkkoja, mutta samalla niiden piti liittyä ennalta määrättyihin 

kriteereihin, joita olivat yksityisyyden käsite sekä käyttäytymisteorian pohjalta 

kumpuavat osa-alueet. Lopulliset kysymykset pohjautuvat osittain Herath ja Rao (2009) 

tutkimukseen ja osa kysymyksistä muodostui yksityisyyden määritelmän (kappale 3.2) 

ympärille.  

5.3 Opiskelijoiden taustatietojen kartoitus 

Tutkimuksen yhtenä osa-alueena oli kerätä taustatietoja vastaajista, jotta niistä voidaan 

muodostaa mahdollisia jatkotutkimusaiheita. Taustatietoja kartoitettiin viidellä 

kysymyksellä; Sukupuoli, Tiedekunta, Tietotekninen osaaminen, Ymmärrys 

pilvisähköpostista ja Yleinen asenne pilvisähköpostiin siirtymisestä. Vastaajia 

tutkimuksessa oli yhteensä 825 kappaletta, joista naisia 411 ja miehiä 414. 

Tiedekunnittain suurin osa vastauksista tuli Luonnontieteellisestä tiedekunnasta (255) ja 

toiseksi eniten tuli Teknillisestä tiedekunnasta (199) ja näistä vastaajista muodostui 

yhteensä yli puolet kyselyyn vastanneista opiskelijoista. Muut tiedekunnat keräsivät 

pienempi määriä vastauksia, eikä suurempia eroja vastausmäärissä tullut muiden 

tiedekuntien välillä. 

Opiskelijoiden keskuudessa tietotekninen osaaminen koettiin olevan perustasolla tai 

perustasoa parempi, heikoksi oman osaamisensa koki vain 20 tutkimukseen vastannutta. 

Yleinen ymmärrys itse pilvisähköpostista oli kohtalaisella tasolla, 551 vastaajaa ilmoitti 

ymmärtävänsä asian vähintään pilvipalvelun käsitteen jollain tasolla. Tulos oli hieman 

yllättävä, koska pilvipalvelut eivät ole olleet esillä vielä kovinkaan pitkää aikaa.  Loput 

vastaajista eivät olleet kovinkaan tietoisia mistä pilvisähköpostissa on kyse. 

Kolmannes vastaajista ei ollut vielä osannut antaa mielipidettään sähköpostimuutosta 

kohtaan, sillä 274 vastaajaa eivät osanneet kertoa mielipidettään siitä, onko muutos 

hyvä vai huono asia. Yhteensä 374 vastaajaa piti muutosta kuitenkin hyvänä asiana ja 

181 vastaajaa piti tulevaa muutosta negatiivisena asiana. Näiden perusteella yleinen 

asenne pilvisähköpostiin siirtymistä kohtaan oli hyvä ja pilvipohjaisuutta ei koettu 

täysin tuntemattomana asiana.  
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5.4 Yksityisyys 

Yksityisyydellä on tärkeä rooli tässä tutkimuksessa. Tämän käsitteen avulla saadaan 

tuotua esille huolenaiheita, joita ei tule yleiseen tietoon tai ne jäävät vain opiskelijoiden 

sisäisiin piireihin kahvipöytäkeskusteluksi. Tällöin tämä tieto ei välttämättä päädy 

tietohallinnon käsiin ja näin ollen tietohallinto ei pääse sitä hyödyntämään palveluun 

tehtävissä muutoksissa. Yksityisyyden osalta kyselyssä oli neljä kysymystä, joiden 

avulle tutkittiin miten opiskelijat suhtautuvat siihen, että heidän sähköpostit siirtyvät 

yliopiston ulkopuoliselle palveluntarjoajalle. 

Ensimmäisenä kysyttiin opiskelijoiden näkemystä ulkoisesta palveluntarjoajasta. 

Yllättäen mielipiteet vastaajien kesken meni lähes tasan siitä, ovatko he huolissaan vai 

eivät sähköpostien siirtymisestä ulkopuoliselle palveluntarjoajalle (kuva yhdeksän). 

Tämä tulos tuo ilmi, että joukossa on muutoksesta huolestuneita opiskelijoita. 

Kokevatko nämä opiskelijat oman yksityisyytensä olevan vaarassa sähköpostin 

käytössä, sitä ei voi suoraan todeta, mutta jatkokysymyksissä havaittiin samansuuntaisia 

näkemyksiä. 

 

Kuva 9. En ole huolissani yliopiston ulkopuolisesta palveluntarjoajasta (Kysymys 10). 

Huolestuneisuus hieman kasvaa, kun selvitettiin mietteitä sähköpostitietojen 

hajautetuntallennuksen vaikutuksesta. Kuvassa 10 nähdään, että vastauksista suurin osa 

jakautui joko puolesta tai vastaan, mutta yhteensä 359 vastaajaa on huolissaan ainakin 

osittain hajautetusta pilvitallennusmallista. Osa opiskelijoista kokee tässä tilanteessa 

huolestuneisuutta muutoksen vaikutuksista heidän yksityisyyteensä.  Tämä tukee 

edellisessä kysymyksessä ilmi tullutta huolestuneisuutta opiskelijoiden keskuudessa. 

Huomioitavaa on myös, että vastaava joukko vastaajista ei ole huolissaan 

sähköpostimuutoksesta. Tämä jakaa vastaajia yhä enemmän kahteen eri luokkaan, joista 

toinen on enemmän huolissaan sähköpostimuutoksen negatiivisesta vaikutuksesta 

heidän yksityisyyteensä. 
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Kuva 10. En ole huolissani sähköpostitietojen hajautetusta pilvipalvelutallennuksesta 

(Kysymys 11). 

Kysyttäessä opiskelijoiden näkemystä tietojen salassapidosta kolmansilta osapuolilta, 

ilmeni hieman suurempaa hajontaa vastauksissa kuin aiemmissa yksityisyyteen 

liittyvissä kysymyksissä. Noin kolmannes vastaajista ei osannut sanoa, pysyykö heidän 

tietonsa salassa kolmansilta osapuolilta ja toinen kolmannes oli sitä mieltä, että tiedot 

pysyvät salassa kolmansilta osapuolilta, kun käytössä on yliopiston ulkopuolelle 

tapahtuva tietojen tallennus.   

Yllättäen hieman alle kolmannes vastaajista oli ilman selkeää mielipidettä asian 

suhteen. Tämä on yllättävää siksi, että se herättää kysymyksiä siitä ovatko opiskelijat 

valveutuneita yksityisyydestään tai eivätkö he vain välitä, siitä että pysyvätkö heidän 

tietonsa poissa ulkopuolisten käsistä. Tämä linja hieman rikkoo kahden aiemman 

kysymyksen muodostamaa kahtia jakautunutta vastaajajoukkoa. Kuitenkin on 

havaittavaa, että edelleen vastaukset menevät melkein tasan keskijakauman molemmin 

puolin kuten kuva 11 tuo ilmi.  

 

Kuva 11. Sähköpostitiedot pysyvät salassa kolmansilta osapuolilta yliopiston 

ulkopuolelle tehtävästä tiedon tallennuksesta huolimatta (Kysymys 12). 

Seuraava kysymys käsittelee olennaista osaa yksityisyyden käsitteestä, tietojen 

koskemattomuutta ja säilyvyyttä, koska käyttäjän tietojen hävittäminen on oltava 

käyttäjän hallittavissa eikä yllättäviä tiedon häviämisiä saa tapahtua.  Kysyttäessä 

opiskelijoiden mielipiteitä sähköpostitietojen hävikistä sähköpostimuutoksen 

yhteydessä, ilmenee että suurin osa vastaajista ei osaa sanoa mitä mieltä ovat (kuva 12).  

Enemmistö lopuista vastaajista on sitä mieltä, että muutos voi aiheuttaa jonkin verran 
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hävikkiä heidän sähköposteihin. Tämä on tärkeä tieto, koska sen avulla voidaan 

ohjeistaa käyttäjiä paremmin siitä miten sähköpostit siirtyvät vanhasta järjestelmästä 

uuteen järjestelmään. Yksityisyyden kannalta tämä tulos ei ole paras mahdollinen, koska 

muutoksessa tulisi pyrkiä täydelliseen tietojen siirtymiseen vanhan ja uuden palvelun 

välillä eikä hävikin uhkaa tulisi muodostua. 

 

Kuva 12. Pilvisähköpostin käyttöönotto ei aiheuta sähköpostissa olevien tietojen 

häviämistä (Kysymys 8). 

Tähän tulokseen tarkennuksena, että käyttöönoton yhteydessä opiskelijoiden tulee itse 

siirtää vanhat sähköpostit uuteen järjestelmään eikä se tapahdu automaattisesti 

muutoksen yhteydessä. Tämä kyselyn jälkeen esille tullut tieto aiheuttaa tilastoon 

vääristymän näin tutkimuksen teon jälkeen. 

Näiden tulosten perusteella noin puolet opiskelijoista on muutoksen myötä huolissaan 

yksityisyydestään yleisellä tasolla ja nykypäivänä sähköisessä ympäristössä, missä 

sosiaalinen media on tärkeimpiä yhteydenpitovälineitä, voi olla hyvinkin tärkeää 

huolestua omasta yksityisyydestä. Ympäristö muuttuu yhä enemmän tietotekniikkaan 

liitoksissa olevaksi ja yksityisyyden kannalta on olennaista, että vastaajat tiedostavat 

oikeutensa. Kyselyn tulosten perusteella vaikuttaa, että vastaajat jakautuvat hyvinkin 

paljon vastakkaisiin osapuoliin, kun heiltä kysytään pilvipalveluiden rakenteellisista 

eroavaisuuksista vanhaan sähköpostijärjestelmään yksityisyyden saralla. Kuitenkin 

tuloksista jää pieni epäilys siitä, ovatko opiskelijat sittenkään niin valveutuneita omasta 

yksityisyydestään.  

5.5 Haavoittuvuus 

Haavoittuvuus on käyttäytymisteorian yksi osa-alue ja tässä tutkimuksessa sitä 

kartoitettiin kolmella eri kysymyksellä. Haavoittuvuuden kysymyksillä selvitettiin 

opiskelijoiden asenteita muutosta kohtaan ja selvittämään, kuinka haasteelliseksi he 

muutoksen lopulta kokevat. Haavoittuvuuden kartoittaminen on tärkeää, jotta saadaan 

tuotua esille opiskelijoiden näkökanta muutoksen aiheuttamista huolista. Liiallinen 

haavoittuvuuden kokeminen voi haitata palvelun käyttöönottoa ja on opiskelijoiden 

kannalta parempi, etteivät he kokisi muutosta liian suurena. Heikosti mennyt muutos voi 

johtaa palvelun hylkäämiseen opiskelijoiden keskuudessa. 

Opiskelijoilta kysyttiin aluksi yleistä mielipidettä pilvisähköpostiin siirtymisen 

haasteellisuudesta, ja esiin nousi kolme eri näkökantaa. Osa opiskelijoista on sitä mieltä, 

että siirtyminen on osittain haasteellista kun suunnilleen sama määrä on sitä mieltä, ettei 

siirtyminen tule olemaan heille haasteellista. Kolmas ja suurin ryhmä on ilman 
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suurempaa mielipidettä asiasta, kuten kuvasta 13 näkyy. Tämä on mielenkiintoinen 

tulos, koska sen mukaan opiskelijat jakautuvat karkeasti kolmeen eri ryhmittymään 

mikä vaikeuttaa jonkin verran tulosten analysointia, koska osa opiskelijoista selkeästi 

kokee muutoksen haastavaksi ja osa taas ei näe asiaa sinänsä haasteellisena, mutta 

suurin ryhmä taas ei osaa antaa näkemystä asiasta. Mikä tähän vaikuttaa? Onko osa 

opiskelijoista kokenut vastaavia muutoksia ennenkin tai ovatko he tietoisia siitä, että 

tämänkaltaiset muutokset menevät yleensä hyvin ja niistä ei koidu harmia? Näihin 

kysymyksiin on vaikea antaa vastausta mutta on myös tärkeää huomata suurin ryhmä, 

joka ei osaa sanoa onko tilanne heidän kannaltaan haastava vai ei. Tätä ryhmää on 

vaikea lähteä tukemaan muutoksen hetkellä, koska he voivat reagoida muutokseen 

miten tahansa. 

 

Kuva 13. Pilvisähköpostin käyttöön siirtyminen vaikuttaa haastavalta (Kysymys 4). 

Seuraavana kysymys, kuva 14, käsittelee opiskelijoiden näkemyksiä mahdollisten 

käyttöönottovaiheen ongelmien vaikutuksesta sähköpostin käyttöön jatkossa. Mikäli 

opiskelijat kokevat muutoksessa haasteita, on suurin osa sitä mieltä, että jatkon kannalta 

sähköpostin käyttö tulee muuttumaan vanhan sähköpostin käyttöön verrattuna. Se, että 

väheneekö käyttö vai ei, ei tule esille tämän kysymyksen vastauksissa. Vaikutusta 

kuitenkin käyttöönoton mahdollisilla vaikeuksilla opiskelijoihin on. Osa opiskelijoista 

ei kuitenkaan koe uuden pilvisähköpostin käyttöönoton haasteita jatkon kannalta 

oleellisiksi muokkaamaan heidän sähköpostin käyttöä verratessa vanhaan järjestelmään.  

Tämä on tärkeä tieto, koska tähän Tietohallinto voi reagoida hyvin tarjoamalla tukea ja 

ohjausta opiskelijoille, mikäli he tuntevat olevansa pulassa uuden 

sähköpostijärjestelmän kanssa. Mikäli ongelmat ovat suuria, johtaa tämä 

todennäköisesti siihen, että opiskelijat kokevat uuden sähköpostijärjestelmän auttamatta 

ongelmalliseksi käyttää myös jatkossa jolloin he saattavat hylätä sen käytön ja siirtyvät 

muihin korvaaviin sähköpostijärjestelmiin. 

 

 



35 

 

Kuva 14. Pilvisähköpostin mahdolliset käyttöönottovaikeudet vaikuttavat 

opiskelijasähköpostini käyttöön jatkossa (Kysymys 7). 

Kolmas kysymys kartoittaa seuraavaksi miten opiskelijat kokevat ulkopuolisen 

palveluntarjoajan palvelun ongelmattomuuden verratessa vanhaan järjestelmään. Vanha 

yliopiston sähköpostijärjestelmä oli Tietohallinnon ylläpidon alaisuudessa ja sille oli 

nimetty ylläpitoon erikoistuneet henkilöt, joiden vastuulla oli korjata ongelmatilanteet ja 

seurata palvelimien tilaa. Sähköpostimuutoksen myötä ylläpito siirtyy ulkopuoliselle 

palveluntarjoajalle ja vastuuhenkilöitä on hyvin vaikea, ellei jopa mahdotonta tavoittaa 

opiskelijan toimesta. Kysyttäessä opiskelijoilta heidän näkemyksiään käyttöongelmien 

määriin sähköpostimuutoksen jälkeen, ilmenee että asiaa kohtaan ei ole suurimmalla 

osalla vastaajista näkökantaa kuten kuva 15 kertoo. Lopuista vastaajista suurin osa on 

kuitenkin sitä mieltä, että vanhassa järjestelmässä käyttöongelmia on ilmennyt 

vähemmän kuin tulevassa pilvijärjestelmään pohjautuvassa.  

 

Kuva 15. Muutoksen myötä sähköpostin käyttöongelmat vähenevät, kun käytössä on 

yliopiston ulkopuolinen palveluntarjoaja (Kysymys 14). 

Opiskelijat eivät siis ole kovin luottavaisella linjalla uuden sähköpostipalvelun suhteen. 

Tämä muutosvastarinta kertonee siitä, että muutos uuteen sähköpostijärjestelmään 

tuntuu opiskelijoista osittain uhkaavalta ja he eivät koe olevansa vielä valmiita sen 

käyttöönottoon. Tähän vaikuttanee nopea aikataulu, joka saattaa aiheuttaa opiskelijoille 

turhaa stressiä asian suhteen. Mikäli opiskelijat kokevat olevansa asialle haavoittuvaisia, 

saattavat he pyrkiä suojelemaan itseään muutokselta siirtämällä käyttöönottoa. 
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5.6 Vakavuus 

Vakavuus kuvastaa muutoksen aiheuttamien asioiden vaikuttavuuden kokemusta 

opiskelijoissa. Vakavuus on hyvä mittari sille, kuinka opiskelijat kokevat hyötyvänsä 

muutoksesta tai kuinka muutos saattaa haitata heidän sähköpostin käyttöään tai jopa 

opiskeluaan. Lisäksi saadaan hieman osviittaa siitä kokevatko opiskelijat muutosta 

ylipäätään hyödyllisenä asiana. 

Opiskelijoilta kysyttiin kolmella vakavuutta kartoittavalla kysymyksellä heidän 

näkemyksiään sähköpostimuutoksesta. Selkeä enemmistö ei osannut sanoa 

mielipidettään kysyttäessä tehostaako sähköpostimuutos heidän opiskeluaan (kuva18) 

tai sähköpostin käyttöään (kuva 16). Loput vastaajista oli kuitenkin sillä kannalla, että 

pilvisähköposti tehostaa sähköpostin käyttöä verrattuna vanhaan järjestelmään. Tämä 

kertoo siitä, että opiskelijat kokevat saavansa jotain hyötyä muutoksesta ja että 

muutoksella on hyviä seuraamuksia. Siihen, että onko tehostunut kommunikaatio aina 

hyvästä opiskelun kannalta, ei tässä tutkimuksessa oteta kantaa. Olisi mielenkiintoista 

nähdä tilanne vuosi muutoksen jälkeen ja mitä mieltä opiskelijat silloin ovat 

muutoksesta. 

 

Kuva 16. Pilvisähköposti tehostaa sähköpostin käyttöä verrattuna vanhaan 

sähköpostijärjestelmään (Kysymys 2). 

Jatkokysymyksessä vakavuuden osa-alueella kysyttiin opiskelijasähköpostin 

käyttömäärän muutoksesta ja suurin osa vastaajista oli eri mieltä siitä, että 

sähköpostimuutos lisäisi heidän sähköpostin käyttöään (kuva 17). Opiskelijat kokevat, 

ettei muutos lisää heidän opiskelijasähköpostin käyttöä. Tämä voi tuntua resurssien 

hukkaan menemiseltä, mutta voi olla, että opiskelijat lisäävät sähköpostijärjestelmän 

käyttöä myöhemmin muutoksen jälkeen. On kuitenkin selkeästi nähtävissä, että 

opiskelijat eivät ole tyytyväisiä muutokseen sähköpostin käytön suhteen. 
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Kuva 17. Pilvisähköpostiin siirtyminen lisää opiskelijasähköpostini käyttöä (Kysymys 

5). 

Kolmannessa vakavuutta kartoittavassa kysymyksessä etsittiin muutoksen vaikutusta 

yleisesti opiskelun tehokkuuteen. Tähänkään opiskelijat eivät osanneet antaa selvästi 

tulkittavissa olevaa kantaa, mutta suurin osa jäljelle jääneistä vastaajista oli sitä mieltä, 

ettei sähköpostimuutos tehosta heidän opiskeluaan. He vastasivat olevansa joko osittain 

tai täysin eri mieltä opiskeluja tehostavasta vaikutuksesta. Tämä vastaus kertoo siitä, 

että opiskelijat eivät osaa sanoa millä tavoin sähköpostimuutos voisi tehostaa heidän 

opiskeluaan. 

 

Kuva 18. Pilvisähköpostiin siirtyminen tehostaa opiskeluani (Kysymys 6). 

Nämä havainnot ovat mielenkiintoista, koska ensimmäisessä kartoittavassa 

kysymyksessä yhteensä 332 vastaajaa oli sitä mieltä, että uusi sähköpostijärjestelmä 

tulee osittain tehostamaan tai tehostamaan heidän sähköpostinkäyttöään mutta 325 

vastaajaa eivät osanneet antaa tulkittavaa mielipidettä asialle. Sitten mielipide kääntyy 

ja seuraavaksi voidaan todeta, että muutoksen myötä suurin osa vastanneista ei tule 

lisäämään opiskelijasähköpostin käyttöä. Lisäksi muutoksella ei vastausten perusteella 

ole tehostavaa vaikutusta opiskelijoiden kokonaisopiskeluun. Tästä voidaan tehdä 

päätelmä, että opiskelijat eivät käytä sähköpostia opiskeluissa niin aktiivisesti, että 

pilvipalveluun tapahtuvan muutoksen tuomat hyödyt sähköpostin käyttöön toisivat 

tehokkuuden kasvua opiskeluissa.  

5.7 Reagoinnin tehokkuus 

Seuraava vaihe oli kartoittaa opiskelijoiden reagoinnin tehokkuutta muutoksessa. 

Reagoinnin tehokkuudella pyritään kartoittamaan, kuinka tehokas reagointi auttaa 
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selviämään muuttuneesta tilanteesta. Opiskelijoiden reagoinnin tehokkuutta tutkimalla 

saadaan selville kuinka valmiita opiskelijat ovat tulevaan muutoksen ja kuinka he 

kokevat muutoksen jälkeisen tuen tarpeellisuuden. Lisäksi saadaan tietoa ovatko 

opiskelijat käyttämässä mahdollisesti tarjolla olevia ohjeistuksia ja neuvoja mikäli he 

näitä tarvitsevat.  

Kolmessa kysymyksessä kysyttiin muutoksen nopeasta kohtaamisesta ja muutoksen 

jälkeisistä toimenpiteistä. Kuva 19 näyttää, että yhteensä 406 vastaajaa piti nopeaa 

muutosta osittain hyvänä tai hyvänä asiana, ja toinen suuri joukko, 236 vastausta, ei 

osannut sanoa mielipidettään asiaan. Vähemmistö ilmoitti olevansa päinvastaisella 

kannalla nopeaa muutosta kohtaan. Tämä tieto tuo esille kahtia jakautumista 

opiskelijoiden keskuudessa, koska selkeästi pienin osa ei ole valmiita nopeaan käyttöön 

ottoon, mutta kaksi suurempaa osajoukkoa ovat jakautuneet kahteen leiriin. Valmiimpi 

osajoukko on valmiina ottamaan muutoksen vastaan ja reagoivat näin tehokkaasti 

muutokseen kun taas toinen suuri osajoukko ei osaa sanoa mitä mieltä ovat ja 

voidaankin pohtia ovatko he vielä valmiita muutokseen. Muutokseen suhtautumisen 

huolettomuus kertonee siitä, että tämä osajoukko kokee muutoksen osittain 

tuntemattomaksi asiaksi, johon ei oikein osata varautua. Alla olevassa kuvassa 19 näkyy 

selkeästi tämä jakautuneisuus. Se, että suuri joukko opiskelijoista ei osaa sanoa 

mielipidettään nopeasti tapahtuvasta muutoksesta, voi johtaa muutoksen jälkeisiin 

ongelmatilanteisiin mikäli he eivät ole edes varautuneet itse muutokseen. 

 

Kuva 19. Pilvisähköpostin nopea käyttöönotto on hyvä asia (Kysymys 3). 

Seuraavassa osa-alueen kysymyksessä kysyttiin mahdollisen ohjeistuksen tarjolla 

olemisen tuomaa hyötyä muutoksen tapahtuessa. Kysymyksen tulokset olivat 

mielenkiintoiset. Muutoksen aikaisen ohjeistuksen koki tärkeäksi tai osittain tärkeäksi 

yhteensä 406 vastaajaa (kuva 20). Tästä voidaan päätellä, että mahdolliset ongelmat 

ratkeaisivat mahdollisimman nopeasti ja helposti olemassa olevan ohjeistuksen avulla. 

Vaikka kysymys kertoo suoraan, että opiskelijat haluavat ohjeistuksen olevan tarjolla, 

kertoo se myös opiskelijoiden olevan valmiita käyttämään kyseistä ohjeistusta ja näin 

reagoimaan tehokkaasti omilla toimillaan selvitäkseen yli mahdollisista muutoksen 

tuomista vaikeuksista. Tämän kysymyksen tuloksissa näkyy olevan enää pieni joukko 

vastaajia, jotka ovat sitä mieltä, ettei ohjeistuskaan auta heitä selviämään muutoksesta. 

Näin ollen he viestivät etteivät ole reagoimassa kovinkaan tehokkaasti mahdollisesti 

tarjolla oleviin apukeinoihin muutoksesta selviämiseen. On kuitenkin selkeä asia, että 

enemmistö kertoo ottavansa ohjeet käyttöön mikäli niitä tarvitsevat. 
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Kuva 20. Opiskelijat kokevat käyttöönoton ongelmattomaksi mikäli tarjolla on tarkat 

ohjeet (Kysymys 15). 

Viimeisellä reagoinnin tehokkuuden kysymyksellä kysyttiin muutoksen jälkeisten 

ongelmatilanteiden ratkomista tarjolla olevalla ohjeistuksella. Vastausten perusteella 

suurin osa vastaajista oli valmiita ottamaan avuksi tarjotun avun tehokkaasti ja 

pääsemään näin yli muutoksen jälkeisistä haasteista (kuva 21). Huomattavaa on myös 

se, että pienempi määrä opiskelijoita kokee muutoksen jälkeisen ohjeistuksen 

hyödyttömänä kuin muutoksen aikaisen ohjeistuksen. Osa opiskelijoista on valmiita 

käymään muutoksen yli ilman ohjeistusta mutta muutoksen jälkeisiin ongelmiin he ovat 

kuitenkin valmiita käyttämään ulkopuolista apua ja kokevat sen olevan vielä 

hyödyksikin. Vastauksista käy ilmi opiskelijoiden olevan valmiita ottamaan tehokkaasti 

käyttöön mahdolliset apukeinot muutoksesta selviämiseen. 

 

Kuva 21. Muutoksen jälkeen tarjolla olevat ohjeet nopeuttavat mahdollisista 

sähköpostiongelmista selviämistä (Kysymys 17). 

On mielenkiintoista havaita, että opiskelijat kokevat tarjolla olevan avun olevan 

tarpeellista ja ovat valmiitta käyttämään sitä tarpeen vaatiessa. Vaikka enemmistö 

vastaajista ei osaa sanoa mitä mieltä ovat nopeasta käyttöönotosta, ovat he kuitenkin 

sillä kannalla että ohjeistukset ovat yksi keino sähköpostimuutoksen yli selviämiseen.  

5.8 Oma Tehokkuus 

Oma tehokkuus oli tutkimuksen viimeinen tutkittava osa-alue. Oman tehokkuuden 

avulla tutkitaan miten henkilö kokee hänen oman tehokkuuteensa vaikuttavan 

muutoksen kohtaamisessa. Tätä osa-aluetta kartoitettiin viidellä kysymyksellä. 
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Kysymysten sisältö käsitteli niin sähköpostin muutoshetkeä kuin sen jälkeistä toimintaa, 

sekä henkilön toimia muutoksen jälkeen. Tämä osa-alue on tärkeä kokonaisuuden 

kannalta, koska se viestii monia niitä tekijöitä, jotka lopulta vaikuttavat opiskelijoiden 

kokemaan muutosvastarintaan. 

Kysyttäessä pilvisähköpostin käyttöönotosta, ilmenee selkeää hajontaa vastaajien 

keskuudessa. Suunnilleen sama määrä vastaajista on ilmoittanut vastakkaiset 

mielipiteet, kun kysyttiin ottavatko he sähköpostin käyttöönsä ilman erillistä ohjeistusta 

(kuva 22). Osa opiskelijoista on valmiita kokemaan uuden sähköpostijärjestelmän ilman 

ulkopuolista ohjeistusta ja ovat kenties näin ollen valmiita oppimaan uuden järjestelmän 

itsenäisesti. Tämä ei ole yllättävää tietoa yliopistoympäristössä, missä tutkitaan ja 

etsitään uutta tietoa. Huomattava joukko vastaajista ei toisaalta ole valmiita ottamaan 

uutta sähköpostia käyttöönsä ilman ohjeistusta. Kertooko tämä siitä, että opiskelijat 

eivät ole valmiita muutokseen ja uusi järjestelmä tuntuu heistä uhkaavalta? Vai 

tuntevatko he olevan valmiimpia uuden järjestelmän käyttöön, kun heillä on tukenaan 

hyvä ohjeistus mikä auttaa heitä pääsemään yli muutoksesta?  

Oli syy mikä tahansa, on hyvä tietää että ohjeistuksen tarve on olemassa, koska se auttaa 

tietohallintoa valmistamaan perusneuvot, joiden avulla pääsee eteenpäin uuden 

sähköpostin kanssa. Se, kuinka tehokkaasti opiskelijat ovat valmiita tätä mahdollista 

ohjeistusta käyttämään, olisi mielenkiintoista tietää mutta tässä kyselytutkimuksessa ei 

sitä osa-aluetta saatu kartoitettua. Tämän kysymyksen kanssa samankaltaista tietoa 

kertoo myös se, että opiskelijat ovat valmiita käyttämään ohjeita muutoksen aikana 

mahdollisissa ongelmatilanteissa, kuten kappaleessa 5.7 todetaan.  

 

Kuva 22. Otan pilvisähköpostin käyttööni ilman erillistä ohjeistusta (Kysymys 9). 

Kysyttäessä sähköpostin käytön jatkamisesta muutoksesta huolimatta, selkeä enemmistö 

on valmis jatkamaan sen käyttöä (kuva 23). Tämän pohjalta voidaan sanoa, että 

opiskelijat eivät ole valmiita luopumaan sähköpostista vaikka palvelupohja siirtyy pois 

yliopiston tietohallinnolta ja mukaan tulee ulkopuolinen palveluntarjoaja. Vastaukset 

kertovat, että opiskelijat eivät koe muutosta pysäyttävänä ja haluavat päästä muutoksen 

yli sekä jatkaa sähköpostin käyttö myös muutoksen jälkeen. Tämä on mielenkiintoinen 

tieto myös siksi, että kappaleessa 5.6 kysyttäessä opiskelijoilta lisääkö muutos heidän 

opiskelijasähköpostin käyttöään, suurin osa vastaajista vastasi kielteisesti eli eivät aio 

ainakaan lisätä opiskelijasähköpostin käyttöä. He eivät myöskään tule luopumaan sen 

käytöstä sähköpostimuutoksen jälkeen, kuten tämän kysymyksen tulokset osoittavat. He 

kokevat muutoksen olevan muutoksia tekevä tilanne heidän sähköpostin käytölleen, 

mutta siitä huolimatta jatkavat sähköpostin käyttöä muutoksen jälkeen.  
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Kuva 23. Jatkan opiskelijasähköpostin käyttöä pilvipalveluun siirtymisestä huolimatta 

(Kysymys 13). 

Kolmessa jatkokysymyksessä kysyttiin ovatko opiskelijat valmiita hakemaan apua 

tietohallinnolta vai tukeutuvatko he kanssaopiskelijoihin (kuva 24) ja ovatko he valmiita 

auttamaan muita opiskelijoita tarpeen vaatiessa (kuva 25) sekä ovatko he valmiita 

olemaan omatoimisia ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi (kuva 26). Enemmistö 

vastaajista on sitä mieltä, että opiskelijat tukeutuvat toisiin opiskelijoihin apua 

tarvitessaan sen sijaan, että hakisivat neuvoja yliopiston Tietohallinnolta. Tämä sama 

näkemys jaetaan myös sen suhteen, että auttavatko opiskelijat kanssa-opiskelijoitaan 

sähköpostimuutoksen jälkeen. Vain pienehkö osuus vastaajista eivät ole valmiita 

auttamaan toisiaan sähköpostimuutoksen jälkeen, mikäli jotain ongelmatilanteita 

muodostuu.  

 

Kuva 24. Opiskelijat auttavat toisiaan muutoksen jälkeen mahdollisten 

sähköpostiongelmien kanssa sen sijaan, että hakisivat apua ongelmaan Oulun yliopiston 

Tietohallinnolta (Kysymys 16). 

Tämä on mielenkiintoinen tieto, koska se kertoo opiskelijoiden olevan valmiita 

uhraamaan omaa aikaansa muiden auttamiseksi. Opiskelijat tuntuvat luottavan siihen, 

että kanssaopiskelijat osaavat järjestelmän niin hyvin, että toiset voivat hyötyvät tästä 

osaamisesta.  Vastausten myötä opiskelijat ilmeisesti tuntevat myös, että sähköpostin 

käyttö on opetettavissa muille opiskelijoille vaikka järjestelmä tulee olemaan suurimalle 

osalle opiskelijoista uusi. Mielenkiintoista oli myös tulos siitä, että opiskelijat eivät ole 

halukkaita hakemaan apua tietohallinnolta vaan pyytävät apua enemmin muilta 

opiskelijoilta. Tämä voi kertoa siitä, että opiskelijat kokevat tehokkaammaksi hakea 

apua vertaiskäyttäjiltä kuin Tietohallinnon ammattilaisilta, jotka tuntevat järjestelmän 
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paremmin kuin opiskelijat. Tästä olisi mielenkiintoista saada lisätietoa, koske tieto 

saattaisi tuoda esiin mahdollisia ongelmia tietohallinnon ja opiskelijoiden välisistä 

suhteista ja käytännöistä. Tärkeä tieto tässä on, että opiskelijat kokevat kanssaopiskelijat 

tehokkaaksi välineeksi apua tarvittaessa. 

Kysymykset oman tehokkuuden osalta kartoitti myös millaisia keinoja opiskelijoilla on 

käytössään selvitäkseen muutoksen yli. Osa heistä kokee olevan valmiita tarjoamaan 

apua muille muutoksen jälkeen ja näin auttaa heitä muutoksen yli. Tämä tulos tukee 

myös aiemman kysymyksen tulosta opiskelijoiden tukeutumisesta muihin 

opiskelijoihin. Opiskelijoiden kannalta voi olla tärkeää saada tukea, koska vertaistuki on 

tehokasta ja auttaa molempia osapuolia selviämään muutoksesta tehokkaasti yli. Toisen 

auttaminen on tehokas keino myös opettaa itseään, koska läpi käydyt asian jäävät 

paremmin opastavan opiskelijan mieleen.  

 

Kuva 25. Autan muita opiskelijoita mahdollisuuksieni mukaan sähköpostin siirryttyä 

pilvipalveluun (Kysymys 19). 

Viimeiseksi kartoitettiin opiskelijoiden omatoimisuutta ja tehokkuutta. Yli puolet 

vastaajista ilmoittaa itse ratkaisevansa sähköpostiongelmat muutoksesta huolimatta 

(kuva 26). Noin neljännes vastaajista ei ole valmiita ratkaisemaan sähköpostiongelmia. 

Nämä havainnot ovat yhdenmukaisia edellisellä sivulla esiteltyjen tulosten kanssa, 

koska ne kertovat opiskelijoiden olevan pääsääntöisesti valmiita ratkomaan 

ongelmatilanteita omatoimisesti eivätkä tukeudu pelkästään ulkopuoliseen ohjeistukseen 

tai tukeen.  

 

Kuva 26. Ratkaisen itse omat sähköpostiongelmani muutoksesta huolimatta (Kysymys 

18). 
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Yhteenvetona oman tehokkuuden osalta näyttää siltä, että opiskelijat ottavat muutoksen 

tehokkaasti haltuunsa ja pyrkivät hakemaan apua tarvittaessa muilta opiskelijoilta 

Tietohallinnon työntekijöiden sijaan. Samansuuntaista tietoa kertoo myös vastaus siitä, 

että opiskelijat ovat valmiita tekemään itse töitä ongelmantilanteiden ratkomiseksi 

eivätkä pääsääntöisesti tukeudu tukipalveluihin. Opiskelijat ovat myös pääsääntöisesti 

valmiita tarjoamaan omaa apua muille opiskelijoille. Tämä kertoo heidän kokevan 

olevansa tehokkaita muutoksen aikana, kun pystyvät hyödyntämään omaa osaamistaan 

muiden hyväksi ja kenties syventämään omaa oppimaansa.  

5.9 Tulosten pohdinta 

Kyselytutkimuksen tulokset olivat mielenkiintoisia ja niistä käy ilmi, kuinka 

monimuotoista opiskelijakunta yliopiston sisällä on. Vastaukset jakautuivat monessa 

kysymyksessä vastakkaisiin näkökantoihin ja tämä kertoo näkemyseroista muutosta 

kohtaan. Varsin moni vastaajista ei muodostanut mielipidettään yksityisyyttä 

käsittelevissä kysymyksissä. Tämä voi kertoa siitä, että yksityisyyden käsite ei ole enää 

niin tärkeä opiskelijoille nykyajan globaalissa maailmassa, joka on muutenkin melko 

hajautunutta eri palveluiden osalta. Sosiaalinen media on rikkonut perinteiset 

kaveripiirien rajat ja siellä jaettu tieto on monesti hyvinkin vapaasti tarjolla palvelun 

ulkopuolisille henkilöille. Alle on koottu jokaisen tutkimuksen osa-alueen yhteenveto 

mistä käy ilmi tärkeimmät havainnot. 

Yksityisyys 

Tutkimuksen yksi muuttuja ja yksityisyyden osalta pyrittiin selvittämää miten 

yksityisyyden tuntemus vaikuttaa opiskelijan käyttöaikomuksiin sähköpostinmuutoksen 

suhteen. Tuloksista käy ilmi etteivät opiskelijat ole yksijakoisesta huolestuneita 

yksityisyytensä vaarantumisesta siirryttäessä ulkopuolisen palveluntarjoajan palveluun. 

Mielipiteet jakautuvat lähes tasan mikä viestii siitä, että yksityisyyden koetaan pysyvän 

lähes samalla tasolla kuin vanhan järjestelmän aikana. Opiskelijoiden näkemys 

yksityisyyden säilymisen suhteen kuitenkin painottuu huolestuneisuuden puolelle 

hajautetun pilvitallennuksen myötä, mutta luottamus omien tietojen säilymiseen 

ulkopuolisten ulottumattomissa pysyttelee keskimäärin neutraalilla kannalla. 

Selkeää luottamusta uuden järjestelmän käyttöönottovaiheen tietojen säilymiselle 

opiskelijat eivät osaa antaa eli pientä epävarmuutta on havaittavissa muutosta kohtaan. 

Pääsääntöisesti opiskelijat kuitenkin tuntevansa yksityisyytensä pysyvän suhteellisen 

samana kuin ennen sähköpostimuutosta, eivätkä opiskelijat koe hajautettua sähköpostin 

tallennusta kriittisenä uhkana yksityisyytensä vaarantumiselle vaikka palveluntarjoaja 

on ulkopuolinen taho. Näin ollen vastausten perusteella yksityisyyden osalta siirtyminen 

uuteen sähköpostipalveluun ei tule estymään. 

Haavoittuvuus 

Haavoittuvuuden muuttujalla pyrittiin selittämään muutoksen aiheuttaman 

haavoittuvuuden tunteen vaikutusta käyttöaikomuksiin ja tätä tutkittiin kolmella 

kysymyksellä.  Opiskelijat kokivat muutoksen haastavuuden suhteellisen neutraalina 

eikä selkeää ääripäätä sen helppoudesta tai haastavuudesta tullut selville. Haastavaa tai 

ei, niin selkeä enemmistö opiskelijoista ilmoitti mahdollisten käyttöönottovaikeuksien 

vaikuttavan heidän opiskelijasähköpostin käyttöön jatkossa. Kysymysasettelun takia 

tuloksesta ei kuitenkaan käy ilmi, miten mahdolliset vaikeudet vaikuttavat jatkoon, 

vähentävätkö ne vai lisäävätkö ne sähköpostinkäyttöä. Käytön kannalta on kuitenkin 

havaittavaa, että muutos ulkopuoliselle palveluntarjoajalla tuo hieman ilmi epäuskoa 
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käyttöongelmien vähentymiseen tulevaisuudessa mutta pääsääntöisesti tähän asiaan ei 

osattu antaa selkeää mielipidettä. Pientä epäluottamusta on siis havaittavissa muutosta 

kohtaan palvelun jatkon kannalta. Tulosten perusteella opiskelijat kokevat että 

mahdolliset käyttöönotto-ongelmat tekevät sähköpostin käytön haavoittuvaksi eikä 

ulkopuolinen palveluntarjoaja selkeästi pysty tätä tilannetta korjaamaan. 

Haavoittuvuuden tunteet voivat siis heijastua uuden sähköpostin käyttöön joissain 

määrin.  

Vakavuus 

Vakavuuden muuttujalla pyrittiin selittämään miten vakavaksi opiskelijat kokevat 

muutoksen ja miten se vaikuttaa heidän käyttöaikomuksiin ja tätä tutkittiin kolmella 

kysymyksellä. Opiskelijat eivät osanneet antaa tarkkaa mielipidettä siihen tuoko uuden 

sähköpostijärjestelmän käyttö lisää tehokkuutta verratessa vanhan järjestelmän 

käyttöön. Tästä huolimatta enemmistö vastaajista on sitä mieltä, ettei uuteen 

sähköpostijärjestelmään siirtyminen lisää heidän sähköpostin käyttöä opiskeluissa.  

Opiskelijat eivät myöskään osanneet tarkkaan sanoa mielipidettään tehostaako 

pilvisähköpostiin siirtyminen heidän opiskeluaan.  

Erityisen vakavaksi opiskelijat eivät siis sähköpostimuutosta koe ja tarkkaa mielipidettä 

sen tehostavalle vaikutuksella ei osata antaa. Opiskelijat ovat kuitenkin sitä mieltä, ettei 

uusi sähköpostijärjestelmä tule lisäämään heidän opiskelijasähköpostin käyttöä. Näiden 

vastausten perusteella opiskelijat eivät koe muutosta niin vakavana asiana, että se 

muuttaisi jatkossa opiskelijasähköpostin käyttöä erityisen paljoa. 

Reagoinnin tehokkuus 

Reagoinnin tehokkuuden osalta pyrittiin selittämään miten muutokseen reagointi näkyy 

käyttöaikomuksina ja tätä muuttujaa tutkittiin myös kolmella kysymyksellä.  Opiskelijat 

eivät osaa antaa tarkkaa mielipidettä kokevatko he uuden sähköpostin nopean 

muutostahdin hyvänä asiana vaikka muutos tapahtuu alle puolen vuoden varoitusajalla, 

mutta yhteensä 406 vastaajaa pitää nopeaa aikataulua hyvänä asiana. Lisäksi tarjolla 

oleva ohjeistus koetaan käytönoton yhteydessä hyvänä asiana ja muutoksen jälkeinenkin 

ohjeistus koetaan nopeuttavan ongelmatilanteista selviämistä. Näiden tulosten 

perusteella opiskelijat kokevat olevansa nopeasti valmiita reagoimaan muutoksen 

aiheuttamiin mahdollisiin ongelmatilanteisiin tarttumalla ohjeistukseen, vaikkakin 

muutos tapahtuu nopealla tahdilla.  

Oma Tehokkuus 

Viimeinen osa-alue tutkimuksessa oli miten oman toiminnan tehokkuus muutoksen 

aikana näkyy käyttöaikomuksissa. Selkeää enemmistöä ei ilmennyt sen suhteen 

ottavatko opiskelijat muutoksen vastaan ohjeistus tukenaan vai ilman ohjeistusta. 

Tarjolla oleva ohjeistus kuitenkin koettiin edellisessä kysymyssarjassa oleelliseksi 

ongelmatilanteista selviytymiseksi, joten ohjeistuksen käytölle on sen mukaan olemassa 

tarve. Opiskelijat ovat kuitenkin sitä mieltä, että he jatkavat opiskelijasähköpostin 

käyttöä muutoksesta huolimatta. Osa opiskelijoita on valmiita käyttämään ohjeistuksia, 

mutta kyselyn vastauksissa ilmeni myös etteivät kaikki opiskelijat pääsääntöisesti aio 

hakea tukea ongelmatilanteissa Oulun yliopiston Tietohallinnolta vaan tukeutuvat 

ennemmin muihin opiskelijoihin sekä pyrkivät ratkaisemaan ongelmia myös 

omatoimisesti. Opiskelijat ovat valmiita kohtaamaan muutoksen omien keinojen avulla 

mutta sitä kuinka tehokkaasti se käy, on vaikea sanoa 
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Tässä kappaleessa käytiin läpi tutkimuksessa saadut kyselyvastaukset ja niiden pohjalta 

suoritettiin analyysi, joka on käyty läpi tulosten pohdinta osiossa. Lyhyenä 

yhteenvetona todettakoon että, opiskelijat kokevat olevansa valmiita muutokseen pienin 

varauksin. Yksityisyyden osalta siirtyminen uuteen sähköpostipalveluun ei tule 

estymään. Opiskelijat tuntuvat olevan tehokkaita muutoksen yli päästäkseen ja 

tukeutuvat kanssaopiskelijoihin tai luottavat omaan osaamisensa sen sijaan, että 

tukeutuivat tietohallinnon tukeen. Pilvipalvelun ei koettu tuovan suurta muutosta 

opiskelijasähköpostin käytölle. 
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6. Yhteenveto ja jatkotutkimus 

Tässä tutkielmassa kartoitettiin Oulun Yliopiston opiskelijoiden mietteitä vuonna 2013 

tapahtunutta sähköpostimuutosta, missä opiskelijoiden sähköpostit siirrettiin yliopiston 

tietohallinnon ylläpitämästä palvelusta Microsoftin tarjoamaan pilvipalvelupohjaiseen 

sähköpostijärjestelmään. Tutkimuskysymykset muodostuivat ajatuksesta saada selville 

miten opiskelijat muutoksen kokevat.  

Miten yliopisto-opiskelijat suhtautuvat pilvisähköpostiin siirtymiseen? 

Miten opiskelijat kokevat yksityisyyden muutoksen sähköpostimuutoksessa? 

Tutkimusta tukemaan tehtiin kirjallisuuskatsaus, johon kerättiin pilvipalveluihin 

liittyvää tietoa jotta käsitys pilvipalveluista ja niiden perusperiaatteista tulisi paremmin 

ilmi. Lisäksi haettiin teoriapohjaista mallia, jonka pohjalle pystyi rakentamaan 

kyselypohjaa. Tämän kyselypohjan avulla suoritettiin määrällinen kyselytutkimus 

Oulun Yliopiston opiskelijoille sähköisenä kyselylomakkeena, joka oli tarjolla 

Webropol-nimisessä internetpalvelussa.  

Vastausten perusteella saatiin kerättyä laaja kirjo vastauksia. Vastauksista koostettiin 

analyysi jokaisesta muuttujasta, joita tässä tutkielmassa käytettiin: Yksityisyys, Oma 

tehokkuus, Reagoinnin tehokkuus, Haavoittuvuus sekä Vakavuus. Kyselyn tulosten ja 

niistä tehdyn analyysin vastauksina asetettuihin tutkimuskysymyksiin sanottakoon että, 

opiskelijat eivät koe muutosta pilvisähköpostiin siirtymisestä täysin negatiivisena asiana 

ja suurta muutosvastarintaa muutosta kohtaan ei ole tulosten pohjalta havaittavissa. 

Jotkin tutkimuksen osa-alueet aiheuttavat opiskelijoissa jonkin asteista varautuneisuutta 

muutosta kohtaan, mutta yleisesti ottaen muutos koetaan yllättävän helppona asiana. 

Opiskelijat suhtautuvat pilvisähköpostiin siirtymiseen suvaitsevaisesti, mutta kokevat 

yksityisyyden säilymisen suhteen pientä varautuneisuutta ja se on nykyaikaisessa 

globaalissa maailmassa hyvä asia. Yliopiston ulkopuolisen palveluntarjoajan ei koettu 

aiheuttavan kriittistä uhkaa opiskelijoiden sähköpostien yksityisyydelle eikä ole 

esteellinen tekijä uuden sähköpostipalvelun käytölle.  

Opiskelijat ovat melko valmiita muutoksen vastaanottamiseen huolimatta nopeahkosta 

muutosaikataulusta. Muutos ei lopeta opiskelijoiden mielestä opiskelijasähköpostin 

käyttöä mutta muutoksia sähköpostin käytössä se tulee aiheuttamaan entiseen 

sähköpostijärjestelmään verrattuna. Varautuneisuutta oman yksityisyyden säilymiseen 

ilmenee muutoksen myötä ja mahdollisten apukeinojen käyttö voi vaihdella 

opiskelijoiden keskuudessa muutoksesta selviämiseen. 

6.1 Rajoitteet 

Tutkimus suoritettiin Oulun Yliopiston opiskelijoille suunnatulla 

internetselainpohjaisella kyselylomakkeella kesäkuussa vuonna 2013. Kysely lähetettiin 

noin 11700 Oulun yliopiston opiskelijalle sähköpostina, joiden sähköpostiosoite oli 

yliopiston tiedossa. Kyselyn kielenä käytettiin suomea, joten suomenkieltä 

osaamattomat opiskelijat rajautuivat ulos mahdollisten vastaajien joukosta. 

Tutkimuksessa käytettyjen osa-alueiden kysymykset oli kysymysasettelussa sekoitettu, 

mutta muutoksen mukaista kronologisuutta kysymysasettelussa käytettiin. Tämä on 
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saattanut aiheuttaa hämmennystä kysymysten samankaltaisuuden takia, kun on 

kartoitettu muutoksen eri vaiheissa tapahtuvia asenteiden muutoksia. Kyselyn 

kysymykset oli osittain johdettu aiheeseen liittyvästä tutkimuksesta ja osa kysymyksistä 

oli muodostettu teoriakartoituksen pohjalta. Tämä vaikuttaa tutkimuksen 

tieteellisyyteen, mutta kysymysten asiasisältö on pyritty pitämään aiheeseen liittyvänä. 

Osa kysymyksistä osoittautui tuloksia analysoidessa hieman liian laajahkoiksi, ja niiden 

osalta ei saatu niin tarkkoja tuloksia kuin kysymyksiä laatiessa oli tarkoitus hakea.  

Kysely oli avoinna noin kuukauden ajan ja se keräsi yhteensä 825 vastausta. Kyselyn 

lopussa oli vapaa sana, joka oli tosin rajoitettu 260 merkkiin. Rajoituksen ideana oli 

kerätä lyhyitä ja asiasisältöisiä kommentteja muutoksesta, ja vähentää mahdollisten 

asiattomuuksien määrä vastauksissa. Yhteensä 524 opiskelijaa avasi kyselyn, mutta 

jättivät täyttämisen kesken ja sulkivat kyselyn kesken kaiken. Pienehkö vastausprosentti 

rajoittaa tulosten yleistettävyyttä, mutta antavat suuntaa opiskelijoiden näkemyksille 

sähköpostimuutosta kohtaan. Lisäksi kyselyn ajankohta ei ollut paras mahdollinen, 

koska suuri osa opiskelijoista oli siirtynyt aktiivisesti opiskelusta pois sen lukukauden 

osalta ja tämä saattoi vaikuttaa kyselyn vastausmääriin. 

Tutkimuksen keskittyminen yhden teorian ja lisäksi yhden käsitteen ympärille on 

vaikuttanut rajoittavasti kyselytutkimuksen kysymysten sisältöön. Laajemman 

teoriapohjan käyttäminen olisi voinut tuoda kysymyksiin lisäsisältöä tuottavia 

kysymyksiä, joiden avulla olisi saatu enemmän kiinni niistä taustatekijöistä, jotka 

vaikuttavat opiskelijoiden antamiin vastauksiin ja tuonut enemmän esille asenteista, 

joita opiskelijoilla on pilvipalveluita kohtaan. 

Kyselytutkimuksen kysymykset eivät täysin tukeneet asetettuja tutkimuskysymyksiä, 

mutta pääsääntöisesti kyselyn tulokset auttoivat muodostamaan käsityksen 

opiskelijoiden asenteista muutosta kohtaan ja miten he kokivat yksityisyyden säilyvän. 

Niistä käy ilmi tarvittavat tiedot, joiden pohjalta asetettuihin tutkimuskysymyksiin 

saatiin vastaukset tarvittavassa laajuudessa. 

6.2 Jatkotutkimus 

Aiheen jatkotutkimusta on vaikea lähteä tekemään muutoksen jo tapahduttua, mutta 

olisi mielenkiintoista tutkia mistä johtuu vastaajien asenne välttää tietohallinnon 

tarjoamaa apua sähköpostimuutoksen suhteen ja mitkä tekijät muodostavat 

opiskelijoiden välille vahvan auttamisen ja tukeutumisen halun. Näiden tekijöiden 

taustavaikutus oli mielenkiintoista löytää, koska se voisi vaikuttaa jopa opiskeluiden 

rakentamiseen, jos opiskelijoille lisättäisiin vertaistukeen perustuvaa opastamista eri 

kurssien sisällä. Lisäksi jatkotutkimus muutoksen jälkeisesti mielipiteistä olisi 

mielenkiintoinen tehdä, koska se toisi ilmi miten muutos on lopulta sujunut 

opiskelijoiden mielestä ja onko palvelusta ollut enemmän hyötyä kuin opiskelijat tämän 

tutkimuksen tuloksissa ilmaisivat. 
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Liite A. Tutkimuksen kysymykset osa-alueittain 

Alla on listaus tutkimuksessa käytetyistä kysymyksistä listattuna osa-alueisiinsa. 

Suluissa on kyselyn kysymysnumero. 

Yksityisyys  

Pilvisähköpostin käyttöönotto ei aiheuta tietojeni häviämistä (8) 

En ole huolissani yliopiston ulkopuolisesta palveluntarjoajasta (10) 

En ole huolissani hajautetusta pilvitallennuksesta (11) 

Sähköpostitiedot pysyvät salassa kolmansilta osapuolilta yliopiston ulkopuolelle 

tehtävästä tiedon tallennuksesta huolimatta (12) 

Haavoittuvuus 

Pilvisähköpostin käyttöön siirtyminen tuntuu haastavalta (4) 

Pilvisähköpostin mahdolliset käyttöönottovaikeudet vaikuttavat opiskelijasähköpostini 

käyttöön jatkossa (7) 

Pilvisähköpostin käyttö vähentää sähköpostin käyttöongelmia kun käytössä on 

yliopiston ulkopuolinen palveluntarjoaja (14) 

Vakavuus 

Pilvisähköposti tehostaa sähköpostin käyttöä verrattuna vanhaan 

sähköpostijärjestelmään (2) 

Pilvisähköpostiin siirtyminen lisää opiskelijasähköpostini käyttöä (5) 

Pilvisähköpostiin siirtyminen tehostaa opiskeluani (6) 

Reagoinnin tehokkuus 

Pilvisähköpostin nopea käyttöönotto on hyvä asia (3) 

Muutoksen jälkeen tarjolla olevat ohjeet nopeuttavat mahdollisista 

sähköpostiongelmista selviämistä (17) 

Opiskelijat kokevat käyttöönoton ongelmattomaksi mikäli tarjolla on tarkat ohjeet (15) 

Oma tehokkuus 

Otan pilvisähköpostin käyttööni ilman erillistä ohjeistusta (9) 

Jatkan opiskelijasähköpostin käyttöä pilvipalveluun siirtymisestä huolimatta (13) 
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Opiskelijat auttavat toisiaan pilvisähköpostiongelmien kanssa sen sijaan, että hakevat 

apua asiaan (16) 

Autan muita opiskelijoita mahdollisuuksieni mukaan sähköpostin siirryttyä 

pilvipalveluun (19)  

Tulen itse ratkomaan omat pilvisähköpostiongelmani (18) 
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Liite B. Opiskelijakyselyn tuloslistaus 

1. Pilvisähköpostiin siirtyminen on hyvä muutos 

Vastaajien määrä: 825 

 

 

2. Pilvisähköposti tehostaa sähköpostin käyttöä verrattuna vanhaan 

sähköpostijärjestelmään 

Vastaajien määrä: 825 
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3. Pilvisähköpostin nopea käyttöönotto on hyvä asia 

Vastaajien määrä: 825 

 

4. Pilvisähköpostin käyttöön siirtyminen vaikuttaa haastavalta 

Vastaajien määrä: 825 

 

5. Pilvisähköpostiin siirtyminen lisää opiskelijasähköpostini käyttöä 

Vastaajien määrä: 825 
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6. Pilvisähköpostiin siirtyminen tehostaa opiskeluani 

Vastaajien määrä: 825 

 

7. Pilvisähköpostin mahdolliset käyttöönottovaikeudet vaikuttavat 

opiskelijasähköpostini käyttöön jatkossa 

Vastaajien määrä: 825 

 

8. Pilvisähköpostin käyttöönotto ei aiheuta sähköpostissa olevien tietojen häviämistä 

Vastaajien määrä: 825 
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9. Otan pilvisähköpostin käyttööni ilman erillistä ohjeistusta 

Vastaajien määrä: 825 

 

10. En ole huolissani yliopiston ulkopuolisesta palveluntarjoajasta 

Vastaajien määrä: 825 

 

11. En ole huolissani sähköpostitietojen hajautetusta pilvipalvelutallennuksesta 

Vastaajien määrä: 825 
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12. Sähköpostitiedot pysyvät salassa kolmansilta osapuolilta yliopiston ulkopuolelle 

tehtävästä tiedon tallennuksesta huolimatta 

Vastaajien määrä: 825 

 

13. Jatkan opiskelijasähköpostin käyttöä pilvipalveluun siirtymisestä huolimatta 

Vastaajien määrä: 825 

 

14. Muutoksen myötä sähköpostin käyttöongelmat vähenevät, kun käytössä on 

yliopiston ulkopuolinen palveluntarjoaja 

Vastaajien määrä: 825 

 



58 

15. Opiskelijat kokevat käyttöönoton ongelmattomaksi mikäli tarjolla on tarkat ohjeet 

Vastaajien määrä: 825 

 

16. Opiskelijat auttavat toisiaan muutoksen jälkeen mahdollisten sähköpostiongelmien 

kanssa sen sijaan, että hakisivat apua ongelmaan Oulun yliopiston Tietohallinnolta 

Vastaajien määrä: 825 

 

17. Muutoksen jälkeen tarjolla olevat ohjeet nopeuttavat mahdollisista 

sähköpostiongelmista selviämistä 

Vastaajien määrä: 825 
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18. Ratkaisen itse omat sähköpostiongelmani muutoksesta huolimatta 

Vastaajien määrä: 825 

 

19. Autan muita opiskelijoita mahdollisuuksieni mukaan sähköpostin siirryttyä 

pilvipalveluun 

Vastaajien määrä: 825 

 

20. Ymmärrän mistä pilvisähköpostissa on kyse 

Vastaajien määrä: 825 
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21. Olen 

Vastaajien määrä: 825 

 

22. Tiedekuntani 

Vastaajien määrä: 825 

 

23. Tietotekninen osaamiseni 

Vastaajien määrä: 825 

 


