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Tiivistelmä 

Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää jo käyttöönotetun tietojärjestelmän 

vastaavuutta alkuperäiseen tarpeeseen. Tutkimuskysymykseen ja sen apukysymyksiin on 

haettu vastauksia teoriaan pohjautuen ja toteuttamalla siihen nojautuvat 

käyttäjätyytyväisyyskyselyt lukiotason oppilaitoksen opiskelijoiden keskuudessa.  

Kyseinen lukio-opetuksen tietojärjestelmä tarjoaa oppilaitoksen taholta opiskelijoiden 

nähtäväksi mm. heidän kurssitietonsa mobiiliin ympäristöön ja tietokoneelle. Tässä 

tutkielmassa etsittiin vastauksia tietojärjestelmän vastaavuudesta alkuperäisiin tarpeisiin 

tutkimuskysymyksellä ”Kuinka jo käyttöönotettu tietojärjestelmä on täyttänyt sille 

asetetut tavoitteet”. Täydentävät apukysymykset käsittelivät osa-alueiltaan itse 

järjestelmän ja sen ympärillä vaikuttavan toiminnan vastaavuutta opiskelijoiden 

tarpeisiin, sekä näiltä toivottavia kehitysellisiä näkökulmia jatkoa ajatellen. 

MAO Designin kalenteriohjelma Skolkalender oli osittain lunastanut sille asetetut 

tavoitteet. Teknisesti ympäristö oli enimmäkseen toimiva, vaikka parannettavaakin oli. 

Teknisten tavoitteiden puolesta järjestelmä kuitenkin vaikutti olevan varsin valmis. 

Muutamia ominaisuuksia, virheitä ja tarkennuksia vaativia tarpeita löytyi, mutta olemassa 

ollut toimintalogiikka ja ohjelmarunko vaikuttivat mahdollistavan tavoitteiden 

saavuttamisen yhdessä muiden osa-alueiden parantamisen kanssa. 

Järjestelmän lupausten lunastamiseksi täysimääräisenä oli merkittävin havainto se, että 

Skolkalenderia ympäröivän maailman täytyy hyväksyä ohjelman käyttäminen osana 

yhtenäistä toimintaprosessiaan ja toimia järjestelmää tukevalla tavalla sikäli, kun se on 

tarpeen. Tällä tarkoitetaan mukautumista tarpeellisiksi katsottuihin toimintamalleihin 

siten, että tässä tapauksessa Skolkalender-ohjelmisto kykenisi tarjoamaan sen teknisesti 

mahdollistamat ominaisuudet ja lisäarvon. Huomautuksena tällä ei kuitenkaan tarkoiteta 

järjestelmän palvelemista sen itsensä vuoksi. Yhteinäisellä toimintatavalla on mahdollista 

vastata asetettuihin tavoitteisiin maltillisella tiedonvälitystapojen tarkentamisella, sekä 

sitoutumisella näiden tapojen noudattamiseen ja näillä keinoin täyttää järjestelmän 

teknisesti mahdollistamat hyödyt ja sille asetetut tavoitteet. Toisin sanottuna hankittuja 

työkaluja tulee käyttää oikein. 

Mattliden gymnasium ei keväällä 2016 vielä ollut saavuttanut kaikkia MAO Designin 

Skolkalenderille asetettuja tavoitteita, mutta heillä on tähän todella hyvät edellytykset. 

Kiinnittämällä jatkossa erityistä huomiota sekä yhtenäistettyihin toimintatapoihin 

tiedonvälityksessä, että järjestelmän hienosäätöön yhdessä ohjelmistotalon kanssa, nämä 

tavoitteet ovat hyvinkin mahdollisia saavuttaa. 

Asiasanat 
perceived usefulness, implementointi, käyttöönotto,  prosessimalli, toimintamalli, 

vaatimusmäärittely, käyttöliittymä, elektroninen kalenteri 

Ohjaaja 
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Alkusanat 

Tämä tutkimus perustuu teoriasta käytäntöön johtaneisiin toimintamalleihin, sekä 

päinvastoin. Aihe tämän kaltaisen tutkimuksen tekoon kypsyi mielessäni pitkään. Olin 

aiemmin ollut läheisissä tekemisissä teollisuudessa toimintatapojen muokkauksen ja 

uusien toimintatapojen implementoinnin parissa. Näissä ympyröissä minulle avautui 

kokonaiskuva ja -käsitys käytännön elämästä suhteessa teoreettisiin malleihin 

kohdatessani massoittain toimintatapaansa muokkaavia työntekijöitä työnkuvani kautta. 

Monet teoreettisista malleista ovat varsin päteviä omalla kapealla sektorillaan. Useilla 

näistä malleista on kuitenkin sudenkuoppanaan hyvin suppea otanta aihepiiriinsä, joka 

nähdäkseni aiheuttaa ristiriitoja teoreettisen täydellisyyden ja arkisen organisatorisen 

elämän välille. Mielestäni on tärkeää tiedostaa tämä realiteetti ja teoreettisia tavoitteita 

unohtamatta kyetä tutkimaan kokemuksia ”kenttäolosuhteista” pyrkien oppimaan niistä. 

Paraskin järjestelmä on ainoastaan niin hyvä kuin sen käyttäjät, joten ihmisten 

käyttäytymisen ja sen takana olevan motivoinnin selvittäminen on tutkimisen arvoinen 

asia. 

Teollisuudessa on ollut nousevana trendinä perehtyä käytännön elämän, -projektien ja 

uusien työkalujen tai metodologioiden käyttöönotosta opittuihin asioihin, eli nk. Best 

Practices -kokemuksiin. Tällaisista toiminnan metodologioista on mahdollista sertifioida 

osaamistaan maksullisten kurssien kautta. Tämä on työnantajan suuntaan läpinäkyvä tapa 

todentaa tietämystään osittain akateemisen teorian ulkopuolella. Näistä jo opituista 

kokemuksista ammentamalla organisaatioissa voidaan mukauttaa implementointi-, 

suunnittelu-, tai muuta lähestymistapaa siten, että muutos saadaan toimivaksi 

mahdollisimman kivuttomasti. 

Tutkimuksia tehdessä rajanveto on tyypillisesti jyrkkää, jotta aineisto ja teoria eivät paisu 

ylisuuriksi. Näkisin silti mielelläni myös akateemisessa maailmassa maanläheisempää 

otetta jossa filosofisia, teoreettisia ja psykologisia viisauksia pyritään saamaan arkisen 

elämän hyödyksi kytkemällä teoria helposti hahmotettaviksi kokonaisuuksiksi 

käytännönläheisillä esimerkeillä. 

Toivon, että tämä lopputyö auttaa Mattlidenin lukiota ottamaan täyden hyödyn 

järjestelmistään ja MAO Designia kehittämään ohjelmaansa yhä paremmaksi. 

Toivottavasti kaikki tahot saavat tästä työstä hyötyä pohtiessaan yhteisiä toimintatapoja 

ja niiden käyttöönottoa kaikkien hyötyjen saavuttamiseksi. Yliopistoa kohtaan haluan 

osaltani auttaa selkeän ja käytännönläheisen suunnan hahmottamisessa akateemisissa 

ympyröissä. Toivon myös, että muut lukijat saavat näistä pohdinnoista ja havainnoista 

tukea omissa projekteissaan, joissa vedetään suuria viivoja isolla pensselillä. 

Haluan kiittää lähipiiriäni heidän tuestaan työssäni, koska se on ollut korvaamatonta. 

Erityisesti äidille ja isälle paljon terveisiä! 

 

Juha Salmisto 

Oulu, Toukokuun 11, 2016 
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1. Johdanto 

Tässä pro gradu -tutkielmassa perehdytään hyvin yleiseen tilanteeseen IT-järjestelmien 

ja ympäröivän maailman välisessä vuorovaikutuksessa: tietojärjestelmän käyttöönoton 

onnistumiseen. Tietojärjestelmät suunnitellaan ammattilaisten toimesta ja niitä käytetään 

tyypillisesti tekniikkaa tuntemattomien ihmisten toimesta. Tämän lopputyö tarkastelee 

esimerkkitapauksen ja jo tehtyjen tutkimuksien kautta sitä, kuinka käyttöönotto on 

onnistunut organisaatiossa. Selvityksen alla on siis jo käyttöönotetun tietojärjestelmän 

vastaavuus alkuperäiseen tarpeeseen ja mahdollistavatko asiakkaan toimintamallit 

tietojärjestelmän täysinäisen hyödyntämisen. Onko järjestelmä lunastanut lupauksensa, 

jos sellaisia on annettu, ovatko käyttäjät sitoutuneita toimintatapaan ja onko järjestelmää 

sekä työskentelyä tukevaa toimintatapaa esitelty kohdeorganisaatiossa. Valinta aihepiirin 

suhteen on tehty teknis- ja prosessiorientoituneisuuden, sekä mielenkiinnon kohteiden 

perusteella.  

Hyvin usein tieteellinen tarkastelu rajoittuu tiukasti lokeroituna joko tekniseen, 

humanistiseen, tai johonkin muuhun kapeasti rajattuun sektoriin. Tietojärjestelmien 

implementointia olisi kuitenkin parempi tarkastella kokonaisuutena siitä yksinkertaisesta 

syystä, että tietojärjestelmän tarkoitus ei ole palvella itseään, eikä käyttäjien tarkoitus ole 

palvella tietojärjestelmää. Järjestelmiä hankittaessa taustalla on ennalta määritelty tarve. 

Mukauttamalla ihmisten työkäyttäytymistä ja järjestelmän toimintaa vaatimuksiin 

vastaavaa toimintamallia tukevaksi, saadaan ideaalissa tapauksessa tämä ennalta 

määritelty tarve täytettyä. Onnistuminen tässä tavoitteessa vaatii sitoutuneisuutta 

yhtälailla johtoportaalta, käyttäjiltä kuin järjestelmäkehittäjiltä. 

Ajatus tutkimuksen aiheeseen on saatu kokemuksista järjestelmien ja toimintamallien 

käyttöönottotoimissa, päivittäisessä työelämässä. Uuden työskentelytavan 

implementointitoimet ja sitä tukevien ohjelmistotyökalujen käyttöönotto, yhdessä 

loppukäyttäjien ja toisaalta myös järjestelmäkehittäjien kanssa ovat tuoneet oman osansa 

tämän työn taustoihin. Taustaltaan aiemmissa kokemuksissa tavatut käyttäjät olivat joko 

ylempiä toimihenkilöitä, tyypillisesti projektipäälliköitä, program managereita tai 

directoreita. Nämä kokemukset ovat tuoneet uutta perspektiiviä siihen, missä valossa 

käyttöönottotoimien vaikutukset varsinaisen ohjelmistotuotteen tai toimintatavan 

toimivuuteen ovat tätä kirjoitettaessa näyttäytyneet. 

Havaintona olisi järkevää perehtyä ohjelmistoa ympäröivään maailmaan eli siihen, jossa 

sitä käytetään ja jota sen tulisi palvella. Täydellisinkään ohjelmisto ei kykene täyttämään 

vaatimuksiaan, jos ohjelmistolle ja organisaatiolle ei anneta mahdollisuutta onnistua. 

Tutkimuksessa perehdytään ensinnäkin siihen, kuinka ohjelman koetaan toimivan ja 

täyttävän tarpeensa, mutta toisaalta myös siihen kuinka toiminnan kehittäminen auttaisi 

ohjelmaa toteuttamaan sille alun perin suunnitellut hyödyt. 

Esimerkkitapauksena tutkielmassa on espoolainen lukio, Mattliden gymnasium. Tässä 

koulussa opiskelijoille aiemmin jaetut, paperiset kalenterit on korvattu uudella 

tietojärjestelmällä ja sitä tukevalla sovelluksella nimeltä Skolkalender. Tutkimuksen 

aineisto on kerätty kyselytutkimuksen muodossa opiskelijoilta keväällä 2016, noin vuosi 

uuden tietojärjestelmän käyttöönoton jälkeen. Kyselytutkimuksen rakenteen ja 

kysymysten pohjana toimivat teoreettiset lähteet ja aiemmat tutkimukset, sekä muutamat 

ohjelmistotalon ja koulun intressit ohjelman jatkokehitystä ja -käyttöä ajatellen. 
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1.1 Tutkimuskysymys ja metodit 

Tutkielman tutkimuskysymys ja sitä tukevat apukysymykset olivat seuraavat:  

Kuinka jo käyttöönotettu tietojärjestelmä on täyttänyt sille asetetut tavoitteet? 

- Toimiiko järjestelmä kuten on tarkoitettu? 

- Toimiiko prosessi kuten on tarkoitettu? 

- Mitä jatkokehitystä järjestelmältä tai toimintamallilta odotetaan? 

Alla ovat eriteltynä sekä tutkimuskysymys ja sen apukysymykset selkeyden vuoksi. Alla 

selvennetään minkälaisiin asioihin kysymyksellä ja apukysymyksillä pyritään saamaan 

vastauksia. 

Kuinka jo käyttöönotettu tietojärjestelmä on täyttänyt sille asetetut tavoitteet? 

Järjestelmälle on ollut toiminnallinen tarkoitus, eli syy tai syitä miksi hankintaan on alun 

perin päädytty. Syyksi organisaatioiden tietojärjestelmäimplementointeihin voidaan 

nähdä sekä tuottavuuden parantaminen ja toiminnan tehostaminen.  (Hevner, March, 

Park, & Ram, 2004) 

Tässä työssä pyritään löytämään vastauksia siihen, kuinka järjestelmä on nykyisellään 

lunastanut sille ennakkoon asetettuja lupauksia ja tavoitteita. 

- Toimiiko järjestelmä kuten on tarkoitettu? 

Tässä maisterintyössä pyrittiin löytämään tarkennuksia järjestelmän ja ympäristön 

tämänhetkiseen tilaan. Onko järjestelmän toiminnalla ollut odottamattomia vaikutuksia, 

tai toimiiko järjestelmä teknisesti kuin on ollut odotettavissa? 

- Toimiiko prosessi kuten on tarkoitettu? 

Tällä apukysymyksellä pyrittiin tarkemmin kartoittamaan päätutkimuskysymykselle lisää 

taustoja. Missä määrin itse työkalun ulkopuolinen käyttäytyminen määrittelee työkalun 

onnistumista alkuperäisten tarpeiden täyttämisessä? Onko organisaatio sitoutunut 

hyödyntämään tätä järjestelmää? 

- Mitä jatkokehitystä järjestelmältä tai toimintamallilta odotetaan? 

Saatuja tuloksia on pyritty jäsentelemään rakentavaan muotoon. Jotta tietojärjestelmä 

pystyisi helpottamaan ihmisten arkea, tulisi järjestelmää ja toimintamalleja tai niiden 

puutteita koskevat ehdotukset kyetä esittämään selkeässä ja rakentavassa muodossa 

perusteluineen. 

Ajatukset näihin kysymyksiin ja niiden asetteluihin saatiin omakohtaisista kokemuksista 

järjestelmäkehityksen, työkalujen ja toimintatapojen implementoinnista, sekä niiden 

edelleen kehittämisestä. Taustana näille kokemuksille toimivat tässä työssä esitetty 

akateeminen aineisto ja tämän työn oppimia sekä johtopäätöksiä tukevana aineistona 

Mattlidenistä kerätty kyselytutkimuksen materiaali. 
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Tutkimusmenetelmänä tutkimuksessa oli kvantitatiivinen analyysi kerätystä aineistosta. 

Kyselytutkimuksen kysymykset on käyty lävitse etsien vastauksia määriteltyihin 

tutkimuskysymyksiin. 

Teoreettisena viitekehyksenä toimi DeLone & McLean tutkimustulokset liittyen 

järjestelmien käyttöönoton onnistuneisuuden arvioimiseen (DeLone & McLean, The 

DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update, 2003). 

Teoreettisestä viitekehyksestä löytyvät omat pohdintansa alkupään teoriaosuudessa. 

Mallien mahdollisesta vastaavuudesta tarpeeseen ja oikeellisuudesta on keskustelua 

tämän teorian ja muiden lähteiden välillä, jonka perusteella Mattlidenin kyselyrakenne 

pyrittiin saamaan mahdollisimman tarkoitustaan palvelevaksi. 

1.2 Lopputyön rakenne 

Tämä tutkielma koostuu normaalien ja formaalien jaotteluiden ohessa kahdesta 

pääosiosta. Alkupään teoreettinen osuus valottaa lopputyön akateemista antia muiden 

ihmisten tutkimuksien ja tuloksien puolelta. Päätutkimuksina ovat DeLoan & McLeanin 

teoria ja malli tietojärjestelmien menestyneisyyden hahmottamisesta vuodelta 1992, sekä 

DeLoan & McLeanin uudempi kokemuksien mukaisesti jalostettu malli tietojärjestelmien 

menestyneisyyden mittaamisesta vuodelta 2003. Jälkimmäinen on kymmenen vuotta 

alkuperäistä uudempi sisältäen erilaisia katsantokantoja ja lähestymistapoja 

tietojärjestelmien implementointiasteen mittaamiseen. Alkuperäinen tutkimus on 

selkeäksi koottu kirjallisuuskatsaus siihenastisista teorioista ja uusi on koottu opituista 

asioista ja muiden tutkijoiden tuloksista välissä olleen vuosikymmenen aikana. (DeLone 

& McLean, The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-

Year Update, 2003) 

Lisäksi teoriassa perehdytään Jakob Nielsenin käytettävyysheuristiikkoihin niiltä osin, 

kuin ne ovat sovellettavissa tämän tutkielman kyselytutkimuksen osa-aluiden 

muodostamiseen. Nielsenin tutkimuksita on käytetty myös hänen kirjallisuuttaan 

käytettävyyteen ja järjestelmän hyväksymiseen liittyen, sekä ongelmatilanteiden 

suhteelliseen priorisointiin liittyen. Muina lähteinä ja tukena teorioille toimivat 

Opetushallituksen, Espoon kaupungin, Ohjelmistotalojen ja muiden tutkijoiden tarjoama 

aineisto, joihin on viitattu tarvittaessa, kuten Palenin teoriaan ja tutkimuksiin elektronisia 

kalentereita koskien. Loppupää tutkielmasta käsittelee kyselytutkimusta 

kohdeorganisaatiossa, eli lukiotason koulussa jossa jo käyttöönotetun tietojärjestelmän 

vastaavuutta alkuperäisiin tarpeisiin mitattiin. 

Oman tutkimuksen osiossa käsitellään tutkimuksen taustoja, tutkittavien aiheiden 

ominaispiirteitä ja itse kyselytutkimusta. Kyselytutkimuksen taustan ja selvennyksien 

jälkeen kysymykset käydään kohta kohdalta lävitse. Kysymyskohtaiset pohdinnat ovat 

jaoteltu kysymyksittäin ja kysymysryhmittäin niiden konsensuksen mukaisesti. 

Vastauksien ohessa on pohdittu joko suoraan tai välillisesti niiden merkitystä varsinaisille 

tutkimuskysymyksille. Kyselytutkimuksen kysymysten asettelulla oli laajempi tarkoitus, 

jolla pyritään esitettyihin teorioihin pohjautuen mittaamaan tietojärjestelmän 

käyttöönoton tavoitteiden saavuttamista eri osa-alueilla. 

Lopuksi kyselyiden eri osa-alueiden yksittäisiin sekä kollektiivisiin vastauksiin perustuen 

vedetään johtopäätökset. Hyödyllisiksi koetut yksittäiset palautteet jatkokehitysideoista 

ja muista tutkimuksen aikana esille tulleista seikkaperäisemmistä asioita löytyvät tästä 

työstä ja kaikki vapaamuotoinen palaute on toimitettu sellaisenaan tutkimuksen kohteelle, 

sekä ohjelmistotalolle. 
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2. Metodologia ja aiempi tutkimus 

Tämä lopputyö perustuu metodologialtaan kvantitatiiviseen analyysiin. Kvantitatiivisella 

analyysillä tarkoitetaan määrällistä arviointia selvityksen alla olevista asioista. Suuri 

määrä tietoa pyritään muotoilemaan keskenään vertailukelpoiseksi kokonaisuudeksi, 

josta voidaan oppia ja vetää johtopäätöksiä (Jyväskylän yliopisto, 2015). 

Koostettujen, keskenään vertailukelpoisten tulosten lisäksi tässä työssä huomioitiin myös 

irrallisia lisätietoja, joista vastaajat pystyivät antamaan erillisten lisätietokenttien kautta. 

Pääosin saadut tulokset perustuvat siis esitetyistä teorioista johdetuilla 

kyselykysymyksillä ja -kokonaisuuksilla saatuihin vastauksiin ja tähän työhön auki 

kirjoitetut lisätiedot vastauksista ovat enemmänkin tiedoksi tuotavia lisähuomioita. 

Tutkielman tässä osassa käydään lävitse teoreettisia lähteitä, jotka ovat tuoneet osansa 

kyselytutkimuksen muodostamiseen ja toisaalta myös aiheeseen kuuluvaa käsitteistöä. 

Julkaisujen olennaisimpia kohtia käydään lävitse aihe kerrallaan ja lopuksi näiden 

julkaisujen eroavaisuuksia ja yhteneväisyyksiä vedetään yhteen kyselytutkimuksen 

teoreettisen pohjan muodostamiseksi. 

2.1 Katsaus tietojärjestelmien implementoinnin sanastoon 

Tämä työ käsittelee jossain määrin monimutkaisia asiakokonaisuuksia, joihin viitataan 

tekstissä varsin tiiviillä asiasanastolla. Seuraavassa on kirjoitettuna auki yleistä 

käsitteistöä tämän työn osalta ja käytännön esimerkkejä termistöstä. Lukijalla on näin 

mahdollisuus saada parempi tarttumapinta aiheeseen. 

2.1.1 Implementointi, käyttöönotto 

Implementoinnin voi suomentaa vapaasti käyttöönotoksi. Mitä on käyttöönotto? Millä 

sitä mitataan? Mitataanko sitä? Ohjelmistoja, tietojärjestelmiä ja toimintatapoja voidaan 

implementoida. Organisaatiot implementoivat tietojärjestelmiä tuottavuuden 

parantamiseksi ja tehostaakseen toimintaansa (Hevner, March, Park, & Ram, 2004). 

2.1.2 Prosessimalli, toimintamalli 

Prosessimalli on teoreettinen malli toiminnan ohjaamiseen. Toiminnan ohjaaminen 

valitun mallin mukaisesti on yleinen tapa organisaatioissa ja yrityksissä. Sen 

tarkoituksena on järkeistää ja tehostaa organisaation toimintaa. Mitattavilla määreillä 

tehostamista voidaan nähdä vaikkapa ajallisessa, rahallisessa, tai laadullisessa mielessä. 

Prosessimalleja on erilaisia erilaisiin käyttötarkoituksiin tarkoitettuna. Kyseessä on 

periaatteessa työn pilkkominen selkeiksi osakokonaisuuksiksi, joilla on jokin 

yhtenäistetty rajapinta. Tätä rajapintaa noudattamalla osaset ovat keskenään ainakin 

jossain määrin vertailukelpoisia jolloin usean ihmisen keskinäinen työskentely ja 

kommunikointi toimivat ideaalissa tapauksessa tehokkaammin kuin 

järjestäytymättömässä. 
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2.1.3 Maturiteettiaste 

Maturiteettiasteella tarkoitetaan yleisesti jonkin käytössä olevan toiminnan 

kypsyysastetta. Teoriasta käytäntöön siirryttäessä muutos ei ole täysin teorioiden 

ihanteiden mukainen. Maturiteettiasteen arvioinnilla pyritään saamaan kokonaiskuva 

siitä, kuinka hyvin organisaatio toimii suunnitelmansa mukaisesti ja kuinka laadukasta 

sen tuottama tieto on. 

2.1.4 Käyttöliittymä 

Käyttöliittymä on ohjelmiston rajapinta. Tämä rajapinta tarjoaa loppukäyttäjälle 

visuaalisen näkymän ohjelmiston toimintoihin. Käyttöliittymäsuunnittelu on 

ohjelmistosuunnittelun tärkeä osa-alue, koska se vaikuttaa ohjelmiston arkiseen käyttöön 

koko ohjelmiston elinkaaren ajan. Järjestelmän sosiaalisen hyväksynnän jälkeen sitä 

voidaan lukuisten yksittäisten määreiden lisäksi arvioida hyödyllisyyden kautta, eli 

kuinka voidaanko järjestelmää käyttämällä saavuttaa haluttu lopputulos; hyödyllisyys 

voidaan puolestaan jakaa tekniseen toimivuuteen ja käytettävyyteen (Nielsen, 2. What Is 

Usability?, 1994).  Käyttöliittymän onnistuneisuutta eli käytettävyyttä voidaan arvioida. 

Eräitä suosituimmista metodologioista ovat Jakob Nielsenin heuristiikat. Näillä 

arvioidaan kuinka hyvin ohjelmiston käyttöliittymä palvelee käyttäjän positiivista tai 

negatiivista käyttökokemusta.  

2.1.5 Elektroninen kalenteri 

Elektonisella, tai e-kalenterilla tarkoitetaan tässä yhteydessä sähköistä kalenteriohjelmaa 

jollain päätelaitteella. Kalenteriohjelmat sinällään voivat olla laitekohtaisia ja täten 

vaihdella ulkoasultaan jonkin verran, koska tutkimuksen kohteena olevan järjestelmä 

tarjoaa mahdollisuuden kalenterisynkronointeihin alustariippumattomasti. Elektroniselle 

kalenterille on tässä yhteydessä myös web-käyttöliittymä, johon tarjoutui pääsy tavallisen 

internet-selaimen kautta. 

Elektroninen kalenteri on ensinnäkin paperisen kalenterin henkilökohtainen korvike, tai 

korvaaja. Tämän lisäksi e-kalenteri tarjoaa nykyisin sosiaalisen rajapinnan. Kyseessä on 

siis ryhmätyökalu, jossa henkilökohtaiset merkinnät ja erinäisiä ryhmiä koskevat yhteiset 

merkinnät hakevat rinnakkain paikkansa arkisessa aikataulutuksessa. (Palen, 1999) 

2.1.6 Wilma-järjestelmä 

Kuten useimmilla suomalaisilla kouluilla tätä kirjoitettaessa, myös arvioitavana olleella 

koululla oli käytössä Wilma-järjestelmä. Wilma on tuttu useimmista suomalaisista 

kouluista elektronisena yhteydenpitokanavana. Wilma on nettiselaimen ylitse toimiva 

kokonaisvaltainen rajapinta koulun, opiskelijan ja vanhempien välillä. 

Wilmalla opiskelijat voivat muun muassa tarkistaa läksynsä, lukujärjestyksensä, 

arvosanojaan, kurssivalintoja ja viestiä opettajien sekä oppilaiden kanssa. Poissaolojen 

selvittämiset, opettajien kanssa viestiminen, hakemusten täyttö ja lukujärjestysten 

seuraaminen ovat joitakin toimintoja vanhempien näkökulmasta. Järjestelmä toimii 

pääosin internet-selaimen kautta. (Starsoft, 2016) 
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2.2 DeLone & McLean: Model of Information Systems Success 

DeLone ja McLean ovat tutkineet tietojärjestelmien menestymistä kohdeorganisaatioissa 

ja käyttäjähyväksynnän merkitystä onnistumiselle. He ovat julkaisseet aiheesta kaksi 

tutkimusta, joihin tämän lopputyön perusoletukset pitkälti perustuvat. 

Aiemmin DeLone & McLean julkaisivat tutkimuksen, joka käsittelee tietojärjestelmien 

menestymistä. Heidän tarkoituksenaan on ollut saattaa yhteen siihen astinen tutkimustyö, 

joka käsittelee tietojärjestelmien menestyneisyyttä. Lopputuloksena heillä on tietotaidon 

koottu kokonaisuus, ”Body of Knowledge”, jonka tarkoitus on ollut auttaa muita 

tutkimuksentekijöitä heidän tulevissa haasteissaan. (DeLone & McLean, Information 

systems success: The quest for the dependent variable, 1992) 

Heidän tutkimuksessaan on hyödynnetty kommunikaatiotutkimusta Shannon & 

Weaverilta, Masonin tiedon ”vaikutusvallan” teoriaa 1978 ja empiirisiä tutkimuksia 

johdon tietojärjestelmistä vuosilta 1981-1987. Näiden tietojen pohjalta he ovat laatineet 

saatavilla ymmärrettävästi tulkittavan moniulotteisen mallin tietojärjestelmien 

menestyneisyydestä. Kuten DeLone & McLean toteavat, Shannon & Weaverin 

määritelmät tasoille ovat tekninen taso, semanttinen taso ja vaikuttava taso. Heidän 

mukaansa teknisen kommunikoinnin taso on kommunikaatiojärjestelmän kyky tuottaa 

tarkkuutta ja tehokkuutta käyttäen tietoa (technical level). Semanttinen taso määrittelee 

onnistumisen tiedon ymmärrettävyyden kautta (semantic level). Siis sen, että 

järjestelmässä oleva tieto on ymmärettävää vastaanottajalle. Vaikuttava taso on vaikutus, 

jonka järjestelmässä oleva tieto saa aikaan vastaanottajassa (effectiveness level). (DeLone 

& McLean, Information systems success: The quest for the dependent variable, 1992) 

DeLoan & McLeanin IS Success Model –mallissa (Kuva 1) ”systems quality”, 

järjestelmän laatu mittaa teknistä menestymistä. ”Information quality” eli tiedon laatu 

mittaa semanttista menestyneisyyttä. Vaikuttavaa tasoa, ”effectiveness level” mitataan 

mallissa ”use, user satisfaction, individual impacts” ja ”organizational impacts” osa-

alueilla. Vapaasti suomennettuna näitä voitaisiin nimittää käytöksi, 

käyttäjätyytyväisyydeksi, yksilöllisiksi vaikutuksiksi ja organisatorisiksi vaikutuksiksi. 

Heidän mukaansa käytettyjen pohjatietojen oikeellisuus on kestänyt erittäin hyvin ajan 

hammasta. (DeLone & McLean, Information systems success: The quest for the 

dependent variable, 1992) 

Mallissa (Kuva 1) on siis määriteltynä peruselementeiksi järjestelmän laatu (System 

Quality), sekä tiedon laatu (Information Quality). Nämä yhdessä vaikuttavat suoraan 

järjestelmän käyttöön (Use) ja käyttäjien tyytyväisyyteen (User Satisfaction). Käyttö ja 

käyttäjätyytyväisyys tukevat toinen toisiaan; käyttö lisää järjestelmän tuntemusta, taitoa 

ja tietoa aiheuttaen positiivisia käyttäjäkokemuksia. Tällöin järjestelmä on helpompi 

hyväksyä osaksi arkisia toimintoja ja sen käyttö lisääntyy. Toisaalta vaatimattomat 

peruselementit järjestelmän- tai tiedon laadun suhteen eivät indikoi suurta suosiota 

käyttöasteelle, jolloin käyttäjätyytyväisyyskin on vaatimatonta. Kuten käytön ja –

tyytyväisyyden elementit, myös näiden johdannaiset yksilöllinen vaikutus (Individual 

Impact) ja tämän johdannainen organisaatiollinen vaikutus (Organizational Impact) 

mittaavat tietojärjestelmän tehollista menestystä. (DeLone & McLean, Information 

systems success: The quest for the dependent variable, 1992) 
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Kuva 1 D&M tietojärjestelmän onnistuneisuuden arviointimalli.  (DeLone & McLean, Information 

systems success: The quest for the dependent variable, 1992) 

Prosessiin ja kausaaliseen harkintaan perustuen nämä kuusi menestyksen osa-aluetta ovat 

ennemminkin keskinäisessä vuorovaikutuksessa, kuin itsenäisiä elementtejä. Puhtaan 

prosessimallin vastaisesti kausaalinen- tai vaihtelua mittaava malli tutkii näiden 

elementtien keskinäistä kausaalista vaikutusta. Esimerkiksi korkeamman 

järjestelmälaadun voidaan odottaa vaikuttavan käyttöön positiivisesti, jonka puolestaan 

voidaan olettaa johtavan parempaan tuottavuuteen yksilötasolla, joka taas johtaa 

suurempaan tuottavuuteen organisaationaalisena kollektiivisena vaikutuksena. 

Perinteisen yksisuuntaisen prosessimallin mukaisesti järjestelmän implementointi olisi 

yksisuuntainen prosessi; tietojärjestelmä luodaan, sisältäen erinäisiä toimintoja ja osa-

alueita. Seuraavaksi käyttäjät ja johtajat kokevat nämä ominaisuudet ja ovat joko 

tyytyväisiä tai tyytymättömiä niihin. Järjestelmän ja sen tietojen käyttö aiheuttaa 

seurauksenaan yksilölliset ja organisaationaaliset vaikutukset. DeLoan & McLeanin malli 

on siis näiden kahden mallin yhdistelmä, jossa perinteinen prosessi saa vyöryvän aallon 

periaatteiden mukaisesti jatkuvia kerrannaisvaikutuksia muilta kokonaisuuden 

elementeiltä. (DeLone & McLean, Information systems success: The quest for the 

dependent variable, 1992) 

DeLoan & McLean kritisoivat saamaansa kritiikkiä ja myös lainauksiaan siitä, että heidän 

malliaan on tulkittu liian yksipuolisesti. Osa kritisoijista ja mallin hyödyntäjistä ovat 

nähneet mallissa vain heidän hakemansa yksittäisen, irroitetun osa-alueen käsittelyä joka 

ei suinkaan ole ollut tutkijoiden tarkoitus. He haluavat korostaa mallillaan nimenomaan 

kaikkien elementtien keskinäistä vuorovaikutusta. Näin yksittäisiä osa-alueita voidaan 

arvioida, mutta on äärimmäisen tärkeää muistaa yksittäisten elementtien vaikutus muihin 

osa-alueisiin ja muiden osa-alueiden vaikutus yksittäiseen arvioitavaan elementtiin. 

(DeLone & McLean, Information systems success: The quest for the dependent variable, 

1992) 

2.3 DeLone & McLean: Model of IS Success: A Ten Year Update 

DeLoan & McLean ovat sittemmin tehneet tuoreemman tutkimuksen samasta aihepiiristä, 

eli tietojärjestelmien menestymiseen vaikuttavien tekijöiden mallintamisesta. Kymmenen 

vuotta alkuperäisen tutkimuksen jälkeen he halusivat mitata heidän alkuperäisen 

tutkimuksensa paikkansapitävyyttä. Kymmenen vuotta alkuperäisen teoriamallin jälkeen 
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he olivat saaneet ehdottamilleen, mutta testaamattomiksi jääneilleen 

vuorovaikutussuhteille kenttätason kokemuksia ja muiden mallia adoptoineiden 

tutkijoiden tuloksia. (DeLone & McLean, The DeLone and McLean Model of 

Information Systems Success: A Ten-Year Update, 2003) 

Alkuperäisen tutkimuksen ja mallin laatimisen pohjana toimii teoreettisen mallin 

laatimiseen mennessä ilmestynyt kirjallisuus ja tutkimus. DeLone & McLean tiivistivät 

löytämänsä ja tutkimansa tiedon yhdeksi kokonaisuudeksi, joka olisi helpompi hahmottaa 

ja ennen kaikkea selkeälukuinen ja ymmärrettävä. (DeLone & McLean, Information 

systems success: The quest for the dependent variable, 1992) 

Nykyisessä paperissaan he pohtivat ja tutkivat miten entinen malli on kestänyt aikaa, eli 

kuinka se vastaa nykypäivän vaatimuksiin. Koska kyseessä oli alun perin lähinnä 

kirjallisuuskatsaus, heitä kiinnosti suuresti kymmenen vuoden aikana ilmaantunut palaute 

heidän tutkimuksestaan ja etenkin heidän tekemästään mallista. (DeLone & McLean, The 

DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update, 2003) 

Nykyinen malli on samaan taustatietoon pohjautuva kuin edellinenkin ja suurilta osin 

samanlainen. He ovat kuitenkin ottaneet mukaan uuden määritelmän tai mittarin, ”Net 

Benefits”. Nämä ”nettohyödyt” eivät sinällään ole heille täysin uusia, mutta aiemmasta 

tutkimuksesta tämä osuus oli jätetty pois lähinnä tiedon muotoilullisista ja rajauksellisista 

syistä. (DeLone & McLean, The DeLone and McLean Model of Information Systems 

Success: A Ten-Year Update, 2003) 

DeLone & McLeanin löydökset osaltaan vahvistivat ja osaltaan kommentoivat heidän 

tutkimustaan kriittisempään sävyyn. Osa palautteen antajista, tai siis heidän tuotoksiinsa 

reagoineista tahoista oli esittänyt rinnakkaisia, omia mallejaan tietojärjestelmien 

onnistuneisuuden mittaamiseen. Osa malleja muokanneista tai rinnakkaisia malleja 

esitelleistä kriitikoista oli jättänyt huomiotta DeLoan & McLeanin kenties tärkeimmän 

yksittäisen huomion, erillisten elementtien keskinäisen vuorovaikutuksen laadullisesti 

mitattuna. Suuri osa kymmenen vuoden aikaisesta yleisöstä tuki ja kannusti heidän 

malliaan hyvänä ja todellisuutta kuvastavana. (DeLone & McLean, The DeLone and 

McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update, 2003) 

Heidän uusi versio mallista tunnetaan nimellä Updated D&M IS Success Model. 

Kyseessä voidaan katsoa olevan entisistä perusteista pidemmälle jalostettu versio. 

Käsitteet ovat sijoiteltu aavistuksen erilailla, mutta pääperiaate on sama kuin 

alkuperäisessä. (DeLone & McLean, The DeLone and McLean Model of Information 

Systems Success: A Ten-Year Update, 2003) 

Uudessa mallissa (Kuva 2) Järjestelmän laatu, ”System Quality”, sekä tiedon laatu, 

”Information Quality”, ovat saaneet rinnalleen erikseen eriteltynä palvelun laadun, 

”service quality”. Nämä kolme lähtökohtaa ja niiden yhdistelmät ovat pääkohtia, joiden 

pohjalle jo käyttöönotettujen tietojärjestelmien menestyneisyyttä voidaan järkevästi 

eritellä ja joiden kollektiiviseen laatuun menestyneisyys suurilta osin perustuu. (DeLone 

& McLean, The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-

Year Update, 2003) 
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Kuva 2 D&M päivitetty tietojärjestelmän onnistuneisuuden arviointimalli.  (DeLone & McLean, The 

DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update, 2003) 

Kuten aiemmassa tietojärjestelmien onnistumismallissa, myös tässä on syy-yhteys 

käyttäjäkokemukseen ja sitä kautta käyttämisen yleistymiseen ja moninaistumiseen. 

DeLone & McLean ovat kuitenkin nähneet tarpeelliseksi eritellä käytön yhteyteen 

rinnakkaisen kokonaisuuden, käyttöaikomukset ”Intention to Use”. Tämä on selkeydestä 

johtuva valinta. Käyttäjätyytyväisyys voidaan nähdä itseään ruokkivana noidankehänä. 

Positiiviset kokemukset vahvistavat käyttöaikeita, mikä puolestaan tuo järjestelmälle 

lisää käyttöä. Järjestelmän lisääntynyt käyttö parantaa käyttäjäkokemusta lisääntyneen 

osaamisen kautta, joka vaikuttaa tiedon laatuun. Maturiteettiasteen parantuessa tiedon 

parempi laatu lisää tyytyväisyyttä käyttäjien parissa ja positiivinen kehä on valmis. 

(DeLone & McLean, The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: 

A Ten-Year Update, 2003) 

Uudemmassa mallissa (Kuva 2) voidaan seurata asiayhteyksien vaikutusta toisiinsa. 

Tiedon laatu, järjestelmän laatu ja palvelun laatu vaikuttavat kukin osaltaan sekä 

käyttöaikeisiin, että käyttäjätyytyväisyyteen. Näiden elementtien laadullinen paremmuus 

määrittelee hyvin pitkälti sen, mitkä ovat järjestelmän tarjoamat nettohyödyt. 

Kokonaisuuden muodostamat, tai summaamat nettohyödyt vaikuttavat yhtälailla 

käyttäjätyytyväisyyteen ja käyttöaikeisiin. Tästä syklistä aiheutunut käyttö vaikuttaa yhä 

edelleen sekä käyttäjätyytyväisyyteen, että nettohyötyihin jotka siis muodostuvat 

käyttäjäkokonaisuuden lisäksi järjestelmän kolmesta peruselementistä. (DeLone & 

McLean, The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year 

Update, 2003)  
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Kuva 3 D&M e-vuorovaikutuksen onnistuneisuuden mittarit. (DeLone & McLean, The DeLone and 

McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update, 2003) 

DeLone & McLean puhuvat elektronisen kanssakäymisen, tai –kaupankäynnin 

tärkeydestä ja siitä kuinka merkityksellistä onnistunut käyttäjäkokemus on. Onnistunut 

käyttökokemus on varsinkin asiakas-tarjoaja-mallissa ensisijaisen tärkeää, jotta 

positiivinen kokemus edesauttaa tulevia käyttökertoja. Eli asiakkaan tai käyttäjän tulee 

kokea mielekkääksi ja mieluisaksi palata uudelleen järjestelmän pariin. Asiakassuhteessa 

riskitekijät näkyvät suoremmin, mutta samaa ideologiaa voidaan hyödyntää kaikkien 

tietojärjestelmien käyttökokemuksen ja onnistuneisuuden arvioinnissa. (DeLone & 

McLean, The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year 

Update, 2003) 
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Yllä olevassa Kuva 3 nähdään elektronisen kommunikoinnin arviointikriteereitä osa-

alueittain. Nämä osa-alueet perustuvat DeLone & McLeanin uudempaan malliin ja ovat 

tarkemmin aukikirjoitettuja kuvauksia siitä, mitä tulisi pyrkiä arvioimaan järjestelmien 

onnistuneisuutta mitattaessa. Aivan kuten tämän tutkielman kyselytutkimuksessa, myös 

DeLone & McLeanin teoriassa erotellut osa-alueet liittyvät kuitenkin läheisesti toisiinsa. 

Tämä mielessä voidaan heidän teoriastaan erotella erillisiä komponentteja, joita on 

mahdollista käyttää tukena kyselytutkimuksen pohjaksi: (DeLone & McLean, The 

DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update, 2003) 

”Information Quality”, tiedon laatu. e-vuorovaikuksen sisällöllinen näkökulma. 

Sisällön tulisi olla personoitavissa, valmista, olennaista, helppoa ymmärtää ja 

tietoturvallista. Näin oletetun käyttäjän voidaan odottaa suorittavan askareensa 

järjestelmässä ja palaavansa sen pariin yhä uudelleen. 

”System Quality”, järjestelmän laatu mittaa e-järjestelmän haluttuja ominaispiirteitä. 

Käytettävyyttä, saatavuutta, luotettavuutta, skaalautuvuutta, sekä vasteaikoja 

esimerkkeinä piirteistä, joita käyttäjät arvostavat e-asioinnissa. 

”Use”, käyttö (järjestelmän) mittaa kaikkea navigoinnista vierailutieheyden kautta tiedon 

hakuun ja toimintojen suorittamiseen. 

”User Satisfaction”, käyttäjätyytyväisyys on tärkeä osa-alue asiakkaiden mielipiteiden 

mittaamiseen. Arvioitavana on koko käyttäjäkokemuksen onnistuneisuus. 

”Net Benefits”, nettohyödyt ovat tärkein yksittäinen käsite. Niitä ei voida kuitenkaan 

analysoida ja ymmärtää ilman järjestelmän laadun ja tiedon laadun määritteitä. 

Esimerkiksi e-vuorovaikutuksessa web-sivuston vaikutusta käyttäjän asioinnille ei voida 

täysin ymmärtää ilman arviota web-sivuston käytettävyydestä, tai ilman sivustolla 

tarjotun tiedon kyseiseen asiointiin liittyvää asiaankuuluvuuden arviointia. 

Kaikki osa-alueet liittyvät toisiinsa itseään ruokkivana ketjuna. Positiiviset kokemukset 

aiheuttavat lisää järjestelmän implementoinnin kannalta positiivisia tapahtumia muilla 

osa-alueilla ja päinvastoin. Muutosvastarinta, käyttämättömyys ja negatiiviset 

kokemukset eri osa-alueista eivät edistä järjestelmän onnistunutta implementointia. 

Tämän vuoksi johdon sitoutuneisuus ja tuki ovat ensiarvoisen tärkeitä, jotta ketju tai 

prosessi saadaan toimivaksi ja itseään täydentäväksi. (DeLone & McLean, The DeLone 

and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update, 2003) 

2.4 Nielsenin käytettävyysheuristiikat 

Jakob Nielsen on tutkinut paljon käytettävyyttä ja sen syvintä olemusta. Tekemällä 

tutkimuksia ja julkaisemalla artikkeleita hän on päätynyt määrittelemään ryhmän 

käytettävyysheuristiikkoja. Hänen koostamansa käytettävyysheuristiikat pyrkivät 

toimimaan ohjenuorana ja apuna käytettävyyssuunnittelussa, sekä käytettävyyden 

arvioinnissa. Heuristiikat eivät sinällään ole absoluuttisia totuuksia, mutta ne antavat 

hyvän ohjenuoran siihen minkälaisiin asioihin käytettävyyden arvioijan tai –

suunnittelijan olisi työssään hyvä fokusoida. (Nielsen, 2. What Is Usability?, 1994) 

Artikkelissaan ”Usability Inspection Methods” Nielsen määrittelee metodeja 

käytettävyyden tarkastelun. Käytettävyyden tarkastelulla pyritään löytämään siihen 

liittyviä ongelmia järjestelmän suunnittelusta. Toisaalta metodeilla voidaan myös joissain 

tapauksissa arvioida käytettävyysongelmien vakavuusastetta ja kokonaisen järjestelmän 
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käytettävyyttä järjestelmäsuunnittelun näkökulmasta. Hänen mukaansa heuristinen 

arviointi on esitellyistä vaihtoehdoista informatiivisin tapa arvioida käytettävyyttä. 

(Nielsen, Usability Inspection Methods, 1994) 

Muutama Nielsenin heuristinen arviointikriteeri on syytä mainita arvioitavana olleeseen 

ympäristöön liittyen. Lopullinen käyttörajapinta on suurimmalta osalta puhelimen tai 

muun mobiililaitteen kalenteriohjelman sanelema, mutta nämä suunnitteluperiaatteet 

pätevät luonnollisesti niihinkin.  

”Match between the system and the real world”. Järjestelmän tulisi puhua käyttäjälle 

hänen kielellään. Sanojen, virkkeiden ja käsitteiden tulisi olla käyttäjälle entuudestaan 

tuttuja, eikä järjestelmäkeskeisiä erikoissanoja. Käyttöliittymän tulisi noudattaa 

todellisen maailman yleisiä tapoja, jotta tieto ilmenee luonnollisessa ja loogisessa 

järjestyksessä. (Nielsen, 10 Usability Heuristics for User Interface Design, 1995) 

”Consistency and standards”. Käyttäjien ei tulisi ihmetellä tarkoittavatko erinäiset 

sanat, tilanteet, tai toimet samaa asiaa. Alustakohtaiset suunnittelupiirteet tulisi 

huomioida käytettävyyssuunnittelussa. (Nielsen, 10 Usability Heuristics for User 

Interface Design, 1995) 

”Flexibility and efficiency of use”. Kokeneemmille käyttäjille tulisi tarjota 

räätälöintimahdollisuuksia usein tarvituille toiminnoilla. Nämä tyypillisesti nopeuttavat 

kokeneen käyttäjän vuorovaikutusta järjestelmän kanssa, mutta samalla kokemattomat 

käyttäjät pystyvät yhä käyttämään järjestelmää yksinkertaisesti (Nielsen, 10 Usability 

Heuristics for User Interface Design, 1995) 

“Aesthetic and minimalist design”. Ilmoitusten ja tekstien ei tulisi näyttää epäolennaisia 

tai harvoin tarvittuja tietoja. Jokainen ylimääräinen tiedonjyvä ruuduilla kilpailee 

oleellisten tietojen rinnalla vähentäen niiden suhteellista näkyvyyttä. (Nielsen, 10 

Usability Heuristics for User Interface Design, 1995) 

“Help users recognize, diagnose and recover from errors”. Virhetilanteiden viestit 

tulee ilmaista selkokielellä, ei koodeilla. Niiden tulisi osoittaa täsmällisesti ongelma ja 

esittää rakentavasti ratkaisuvaihtoehtoja virheen kiertämiseksi. (Nielsen, 10 Usability 

Heuristics for User Interface Design, 1995) 

Jakob Nielsen on kenties tunnetuin kymmenestä käytettävyyden arviointiin liittyvästä 

säännöstään. Tässä yhteydessä esittelyssä olivat viisi niistä. Nämä periaatteet toimivat 

kyselytutkimuksen kysymysten suunnittelun apuna. Jotta tutkimuskysymyksiin olisi 

saatu selkeät ja todenmukaiset vastaukset, tuli kyselyn rakenne hioa näiden ja muiden 

teorioiden periaatteiden mukaisesti. Näin järjestelmän ja käyttöönoton onnistumisen 

arviointi on toimivaksi todetulla pohjalla ja siten se myös pystyy toimittamaan osapuolille 

hyödyllistä tietoa nykytilasta ja tulevaisuuden tarpeista. 

Hänen tutkimuksessaan ”Enhancing the Explanatory Power of Usability Heuristics” on 

selvitetty mitkä määritellyt osa-alueet käytettävyyden arvioinnissa selittävät parhaiten 

todellisia käytettävyyden ongelmia. Tuloksissa kaksi korkeimmalle sijoittunutta 

ongelmatilanteita selittävää aihepiiriä ovat ”Concistency: Same thing, same way”, sekä 

Speak the user’s language. Ensimmäinen kohta tarkoittaa sisällön ja toimintojen 

esittämistä yhdenmukaisesti ja loogisesti kautta järjestelmän laajuuden. Toinen tarkoittaa 

ymmärrettävyyttä, eli käyttäjän kannalta järjestelmän sisällön tulee noudatella tuttuja 

virkkeitä, sanoja ja käsitteitä. (Nielsen, Enhancing the Explanatory Power of Usability 

Heuristics, 1994) 
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Käyttöönotetun tietojärjestelmän onnistuneisuuden arvioinnissa on ensisijaisesti 

arvioitava lopullista käytettävyyttä näiden suosituimpien ongelmakohtien aiheuttajien 

kautta. Asioiden yhtenäinen esittämistapa kattoi 23% ongelmatapauksista yleisellä tasolla 

ja 23% kumulatiivisena kertymänä kaikista ongelmatapauksista joissa osa-alue oli 

edustettuna. Käyttäjän kannalta tuttujen sanojen ja käsitteiden käyttämättä jättäminen 

kattoi 16% ongelmatapauksista yleisellä tasolla ja 39% kumulatiivisena kertymänä 

kaikista ongelmatapauksista joissa osa-alue oli edustettuna. (Nielsen, Enhancing the 

Explanatory Power of Usability Heuristics, 1994)  

Suhdeluvut ovat niin suuria muihin osa-alueisiin verrattuna, että niillä saatavat hyödyt 

kertautuvat järjestelmän ja tiedon esittämistavan parantamisella samassa suhteessa. 

Toimintatavoista, eli tiedon yhtenäisestä esittämis- ja jakamistavasta, sekä järjestelmän 

käytettävyydestä riippuvat asiat parantavat käyttäjäkokemusta merkittävissä määrin. 

2.5 Leysia Palen: Social, Individual & Technological Issues for 
Groupware Calendar Systems 

Elektroniset kalenterit ovat olleet kuluttajien saatavissa jo muutaman vuosikymmenen 

ajan, 1970-luvun loppupuolelta lähtien (Palen, 1999). Ne ovat muotoutuneet alun perin 

paperisten sisarustensa kopioiksi, eli uuden teknologia-alustan tavaksi esittää perinteinen 

kalenteri tai almanakka. Sähköiset kalenterien ei siis sinällään voida katsoa olevan kovin 

uusi asia nykyisille sukupolville. Yleistyessään e-kalenterit ovat toimineet 

tietokoneohjelmistojen ohessa ja niiden kanssa. Leysia Palen on tutkinut kalenterien 

kehittymistä alkuperäisestä, yhden käyttäjän sähköisestä paperin korvaajasta 

moderneihin ryhmätyökaluihin, jotka hyödyntävän sosiaalista elementtiä perinteisen 

kalenterinkäytön ohessa. Hän käyttää näistä nimitystä ”Groupware calendar systems” 

(Palen, 1999) 

Yksittäisen käyttäjän e-kalenterista on kuoriutunut tietoverkkojen yleistymisen ja kautta 

sosiaalisempi ja kehittyneempi versio. Työasemien henkilökohtaisten kalenterien rinnalle 

tarjoutui verkottumisen myötä mahdollisuus kalenterien kehittämisen ryhmätyökalujen 

kautta. Ryhmätyöskentelypaketit yleistyivät tietojenkäsittelyssä ylipäätään (nk. 

Groupware) ja näiden eräs ilmenemismuoto ovat olleet sähköiset kalenterit, joihin 

sisältyy sosio-organisatorinen elementti. Tämän elementin voidaan katsoa olevan kolmas 

ulottuvuus perinteisen kalenterin käytön rinnalle. (Palen, 1999) 

Palen kuvaa perinteistä kalenterinkäyttöä kahden kauppana. Yksittäinen käyttäjä 

valjastaa teknologian hyödykseen ja käyttää näin ollen henkilökohtaista, sähköistä 

paperikalenterin korviketta. Näiden rinnalle Palen kuvaa kolmatta ulottuvuutta, eli sosio-

organisatorista ympäristöä (Socio-Organizational environment). Tämä sosiaalinen 

rajapinta muodostaa verkottuneissa e-kalentereissa yhteyden kahteen ensin mainittuun 

entiteettiin, eli käyttäjään ja teknologiaan. Näin entiteeteistä muodostuu kolmio, jonka 

kaikki osa-alueet ovat tarpeen mukaisesti yhteydessä toisiinsa verkottumisen ansiosta. 

Tämän tutkielman yhteydessä Kuva 4 esittelee Palenin kolmiota. (Palen, 1999) 
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Kuva 4 Palen 1999 ja hänen esittämänsä e-kalenterien kolmas ulottuvuus 

Elektronisen kalenterin rajapinta liittyy käyttäjään teknologian kautta, mutta myös 

sosiaalisen verkoston myötä. Tyypillisesti Groupware-kalentereissa on mahdollista 

varata yhteistä kalenteriaikaa omista ja toisten e-kalentereista. Verrattuna yksittäisen 

henkilön kalenteriin jota ainoastaan hän ylläpitää, on menojen synkronointi sosiaalisen 

verkoston kanssa paljon käytännöllisempää. Kalenteriohjelmistojen suunnittelun 

kannalta tämä kuitenkin tarkoittaa kahden yhtäaikaisen tarpeen huomioimista; käyttäjän 

omien sekä sosiaalisten koordinointien näkökulmaa. Kalentereilla on siis 

henkilökohtainen perspektiivi, sekä yhdistetty sosiaalinen perspektiivi jonka suunnittelun 

kautta usealle käyttäjälle jaettu informaation jakelu mahdollistuu. (Palen, 1999) 

Suunniteltaessa Groupware-kalentereita Palenin esittelemät perspektiivien tulisi olla 

kiinteässä yhteydessä vaatimusmäärittelyssä, koska ne määrittelevät kalenterin 

perustarpeet suhteessa käyttäjään itseensä ja vallitsevaan sekä tekniseen, että sosiaaliseen 

ympäristöön. Karkeasti kalenterien jako tehdään henkilökohtaisen kalenterin ja yrityksen 

tai yhteisön jaetun kalenterin perusteella. Joissain järjestelmissä entiteetit, jotka eivät ole 

henkilöitä, voivat myös omistaa oman kalenterin. Tällaisia voivat olla esimerkiksi 

neuvotteluhuoneet, tai muut välineresurssit joiden ajallisista käyttömahdollisuuksista 

pidetään kirjaa. (Palen, 1999) 

Vaikka e-kalenterit ovat nykypäivää, Palenin mukaan niistä on toistaiseksi tehty 

suhteellisen vähän tutkimusta. Hän tarkoittaa nimenomaan kolmikantaisia 

verkkokalentereita. Yksittäisten käyttäjien e-kalentereista löytyy tutkimuksia, joissa ei 
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käsitellä verkottumista. Toisaalta paperisista kalentereistakaan ei löydy kovin paljoa 

tutkimusaineistoa. Kalenterien sosiaalista näkökulmaa, eli verkottumisen kolmatta 

ulottuvuutta on siis hänen mukaansa syytä tutkia tarkemmin ja määritellä niitä seikkoja, 

jotka liittyvät olennaisena osana jaettujen kalenterien suunnitteluun. Palen on käyttänyt 

omassa empiirisessä tutkimuksessaan Sun Microsystemsin kalentereita 

järjestelmäalustana. Hän tutki sekä yksittäisen käyttäjän, käyttäjien välisen että sosiaalis-

teknisen evoluution kalenterivaatimuksia. Eräänä tärkeimmistä havainnoista yksittäisen 

henkilön ja useamman välisessä kalenterien käytössä ovat aikojen varaamisen ohella 

konfliktitilateet. Niissä tilanteissa kun yhteinen aika menee päällekkäin omien 

merkintöjen, tai jo sovittujen muiden sosiaalisten kalenterimerkintöjen kanssa, tulee 

järjestelmän kyetä käsittelemään päällekkäisyyksiä loogisesti. Käyttäjä luonnollisesti 

tekee ratkaisunsa priorisoinnin perusteella, mutta järjestelmän suunnittelussa täytyy 

huomioida tarve sille, että järjestelmä ymmärtää jäsennellä päällekkäisyydet käyttäjän 

suuntaan siten, että hän on päällekkäisyyksistä tietoinen ja kykenee täten tekemään 

vaadittuja ratkaisuja. (Palen, 1999) 

Palen myös korostaa varhaisten suunnitteluratkaisujen merkityksellisyyttä. Järjestelmiä 

suunniteltaessa on huomioitava esimerkiksi oletusasetukset. Hän havaitsi 

tutkimuksissaan, että hänen kohdeorganisaationsa resurssimäärä kasvoi nopeasti yli 20 

tuhanteen henkilöön. Vaikka Sun on korkean teknologian organisaatio, se ei kuitenkaan 

mittaushetkellä ollut enää mikään pieni UNIX-työpaja kuten vuosikymmentä aiemmin. 

Tästä huolimatta hänen tuloksensa osoittivat, että 81% kalenterin käyttäjistä pitäytyivät 

kalenterijaon suhteen oletusasetuksissa. Oletusasetukset mahdollistivat koko kalenterin 

näkymisen ”muulle maailmalle”, eli kaikki samaa kalenterijärjestelmää käyttävät talon 

työntekijät näkivät oletuksena toistensa kalenterit. Tämä tilanne ei ole hänen mukaansa 

optimaalinen, mutta ei myöskään ainutkertainen. Hänen viittaamassaan toisessa 

tutkimuksessa Microsoftilta heidän kalenterin käyttönsä oli hyvin samankaltaista; 80% 

käyttäjistä pitäytyi kalenterijaon yksityisyyden suhteen oletusasetuksissa. Microsoftin 

oletusasetukset tosin näyttivät muille organisaation käyttäjille ainoastaan Free / Busy –

tilan, eli oliko käyttäjällä kalenterissaan vapaita aikoja vai ei. Palenin mukaan on siis 

hyvin tärkeää kiinnittää huomiota kalenterin käyttäytymisen suunnitteluun jo varhaisessa 

vaiheessa ohjelmistojen suunnittelua. (Palen, 1999) 

2.6 Prosessimallit 

Prosessimallilla tarkoitetaan yleisesti organisaatioiden toiminnan kuvaamista. 

Organisaatiot jäsentävät toimintojaan loogisiksi kokonaisuuksiksi parantaakseen  

tehokkuuttaan ja tuottavuuttaan, eli kehittääkseen toimintaansa. Toimintamalli on 

pelkistetty kuva todellisen maailman ilmiöstä, jossa kuvataan vain osa ympäristön 

piirteistä. Piilottamalla epäolennaiset seikat voidaan selventää ymmärrystä 

mallinnettavasta kohteesta. Mallintaminen sinällään ei ole varsinainen tarkoitus 

toiminnalle, mutta se auttaa hahmottamaan ja ohjaamaan jatkokehitys-, tehostamis- ja 

parannustarpeiden löytämisessä. Toimintaa voidaan näin yhdenmukaistaa esimerkiksi 

uusien tietojärjestelmien tuomien hyötyjen valjastamiseksi. Toiminnan mallintamisen 

syinä voivat olla esimerkiksi muutostarve organisaatiossa, tietojärjestelmässä, työn 

organisoinnissa, tai havaittu ongelma. Mallintamalla nykyinen toiminta, annetaan sille 

myös edellytykset kehittymiseen ja kehittämiseen. (Aalto-yliopisto, Itä-Suomen 

yliopisto, 2012) 

Prosessimallin laatimisessa voidaan käyttää hyödyksi jo olemassa olevia malleja. 

Saatavilla olevan tiedon hyödyntäminen vaatii kuitenkin organisaationsa mallintamisessa 

mukana olevilta riittävän monipuolista osaamista ja kommunikointitaitoja kaikkien 
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mukana olevien tahojen ymmärtämiseksi. Riittävät esiselvitykset edesauttavat osaltaan 

onnistumista organisaation mallintamisessa ja yhdistämisessä johonkin hyväksi todettuun 

toimintamalliin, sekä päinvastoin. Yhteisesti tuotetun konkreettisen mallin merkittävänä 

etuna on mahdollisuus palata sovitun mallin pariin yhä uudelleen, kun yleisen keskustelun 

tasolle jääneillä ideoinneilla on tapana unohtua hyvin helposti.  (Aalto-yliopisto, Itä-

Suomen yliopisto, 2012) 

Tampereen Ammattikorkeakoulun Virtuaali-AMK on käsitellyt organisaatioiden 

toiminnan kehittämistä opetusmateriaaliensa kautta. Heidän mukaansa 

toimintaprosessien kehittämisessä on tärkeimpänä tavoitteena kokonaisuuden 

ymmärtäminen. Tämä syntyy heidän mukaansa yhteisöön kuuluvien henkilöiden 

yhteistyön tuloksena. Tiedon esittämistavalla on suuri merkitys, jossa hyödynnetään 

avoimesti ihmisen ongelmanratkaisukykyä käyttäen hyväksi visuaalista kieltä. Erilaiset 

grafiikat ovat kokonaisuuksia havainnollistavia esitystapoja, mutta lisäksi tarvitaan 

muitakin esitystapoja asiayhteyden mukaan. Prosessien mallintamisen hyötyihin 

lukeutuvat yhteinen sanasto, kokonaisuuden ymmärtämisen helpottaminen, 

ongelmakohtien esilletuonti, samankaltaisuuksien löytäminen ja –uudelleenkäyttö, sekä 

suunnittelun eteenpäin vieminen. Käyttökelpoisen mallin tulee olla rakennettavaa 

kokonaisuutta oikein kuvaava, helposti selitettävä, helposti muutettava, ymmärrettävä ja 

näkymät eivät saisi kuvata keskenään ristiriitaisia ominaisuuksia. Tampereen AMK 

katsoo yhtälailla tarpeelliseksi dokumentoidun prosessin arvon: kirjallisen ja jo sovitun 

kuvauksen pariin voidaan palata yhä uudelleen. (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2006) 

Toimintamallilla pitäisi kuvata vähintään sitä kuka tekee tai on vastuussa, mitä tehdään 

ja mille tehdään eli syötteen ja tulosteet. Jokaisella prosessilla on oltava tarkoitus eli 

oikeutus olemassaololleen, eli miksi näin tehdään. Mallin tavoite määrittelee mihin 

lopputulemaan prosessi osakokonaisuuksiensa suorittamisella tähtää. Kaikkien 

toimintamallissa mukana olijoiden tulee olla yhtä mieltä prosessin tavoitteista. Hyödyt 

näkyvät tyypillisesti asiakkaalle. Asiakas voi olla sisäinen tai ulkoinen toimija, eli myös 

organisaatiossa sisällä oleva entiteetti. Huolellisella määrittelyllä eri entiteettien 

saavuttamia hyötyjä voidaan korostaa, tehostaa ja näin ollen sisäisiä kitkoja 

pienentämällä parantaa koko organisaation tehokkuutta. Toimintakaavion lisäksi 

tarvitaan yleensä sanallinen kuvaus yksityiskohtien selkeyttämiseen. (Tampereen 

ammattikorkeakoulu, 2006) 

2.7 Tutkimuksen tekeminen & ihmistieteet 

Jari Metsämuuronen on koonnut yksiin kansiin tieteellisen tutkimuksen tekemiseen 

liittyviä kokonaisuuksia tieteellisen tiedon jäsentelyä ja tutkimista silmälläpitäen. Hänen 

mukaansa tieteellisesti todistetun tiedon ominaispiirteenä on se, että tieto korjaa itse 

itseään. Väärä tieto kuihtuu pois tieteellisistä piireistä, kun taas oikea tieto saa ajan myötä 

vahvistusta uusista tuloksista ja tutkimuksista. Väärää tietoa ei myöskään kyetä 

todentamaan oikeaksi. Oleellisena pohjana tutkimuksen tekemiselle on hyvä perusta, 

pohjatieto: ennestään hankittua tietoa tulee hyödyntää pohjana omissa tutkimuksissa. 

(Metsämuuronen, 2010) 

Tieteellisen tutkimuksen kumuloituva, eli kasautuva luonne vaatii, että luotettavan 

tutkimuksen aikaansaamiseksi tekijän on tutustuttava aihepiiriä käsittelevään 

kirjallisuuteen. Tämä antaa luotettavamman pohjan sekä tutkimuksen tekemiseen, että 

sen johtopäätöksiin. Jotta aiempaan tutkimukseen saataisiin parempaa otepintaa, on oman 

tutkimuskysymyksen asettelu ensiarvoisen tärkeää. Metsämuuronen kannustaakin 

aihepiirin hakua omiin mielenkiinnon kohteisiin tai spesialiteetteihin perustuen. Hän 
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myös erittelee työelämästä löytyviä aihepiirejä seuraavasti: ”Tutkimuksen aihepiirin 

löytyminen käytännön työmaailmasta vaatii jatkuvaa kriittistä ympäristön tarkkailua ja 

asioiden kyseenalaistamista: Onko tämä menetelmä todellakin paras? Voisiko asian tehdä 

toisella tavalla? Mikä oikeastaan teki toiminnasta tehokkaan tai vaikuttavan?” 

(Metsämuuronen, 2010)  

Metsämuuronen tukee löytämiään aiempia kirjallisuusviittauksia siinä, että tutkittavaan 

kysymykseen ei ensinnäkään voida vastata pelkästään ”Kyllä” tai ”Ei”. Sen avulla 

voidaan joko parantaa tai tehostaa oppimista, lisätä teoriatietoa, tuottaa uutta tutkimusta 

tai ratkaista jokin tietty ongelma. Mikäli aiempaa vertailumateriaalia aihepiiriin löytyy, 

kysymyksen ulkoasu ei ole niinkään kuvaileva, vaan enemmänkin vertaileva. ”Millainen” 

ja ”Kuinka” ovat eräitä tällaisia erittelyitä vertailevan tutkimuskysymyksen 

muodostamiseksi. (Metsämuuronen, 2010) 

2.8 Opetussuunnitelmat 

Kohdeorganisaationa toimi Mattliden gymnasium Espoon Matinkylästä. Mattliden 

tarjoaa opetusta lukiomuotoisesti ruotsin kielellä. Vaihtoehtoisena opintosuuntana 

Mattlidenissä on IB-linja (Esbo, 2016). IB-linjalla vuosikurssien nimeäminen toimii eri 

periaatteiden mukaan ja ensimmäinen vuosi onkin todellisuudessa toinen lukiovuosi. 

Varsinainen ensimmäinen vuosi on valmistava vuosi tulevia opintoja varten. Tästä syystä 

kyselytutkimuksen englanninkielisessä versiossa, joka on IB-linjalle suunnattu, 

vuosikurssit on nimetty eriävästi. 

Opetushallituksen mukaisesti lukioilla on mahdollisuus tarjota opetustaan erityisen 

koulutustehtävän puitteissa. Tällöin lukiossa voidaan opiskella ensisijaisesti lukion 

oppimäärä ja suorittaa ylioppilastutkinto. Samalla opiskelijalla on oikeus poiketa hieman 

valtakunnallisesti määritellystä tuntijaosta ja suorittaa erityisalan opintoja. IB-linjat ovat 

yksi näihin erityisiin koulutustehtäviin kuuluvista alueista. (Opetushallitus 

Utbildningsstyrelsen, 2016)  

Kyseessä on kansainvälisesti vertailukelpoiseen ”International Baccalaureate” –

tutkintoon valmistava koulutus. Opiskelijat valitaan IB-opintoja valmistavalle luokalle 

erillisen prosessin kautta jossa käytössä ovat vertailuvut keskiarvoon, harrastuneisuuteen 

ja kykyyn liittyen. Tämän lisäksi opettajalausunnoilla on merkityksensä valinnoissa. 

(Opetushallitus Utbildningsstyrelsen, 2016) 

Opetushallitus on määritellyt ohjeistuksissaan laatukriteerit e-oppimiselle. Määritykset 

koskevat oppimateriaalien laatimista, niiden sisältöä ja teknistä ympäristöä, verkottumista 

ja tieto- sekä viestintätekniikkaa. Yleiset ja yhteiset laatukriteerit summaavat oppimisen 

samojen perusperiaatteiden hyödyntämistä, jota voi soveltaa kaikkien aineiden 

verkkomateriaaleissa. Vaikka opetusaineet eroavat toisistaan opiskelutavoiltaan, 

korostetaan opetushallituksen ohjeistuksissa yhtenäisiä ja loogisia kokonaisuuksia. 

Vaikka eri aineiden laatukriteereitä ei ole mahdollista tehdä yksilöidysti jonkin 

oppiaineen didaktisiin lähtökohtiin, voidaan yhteinäisen kokonaisuuden luomiseksi 

käyttää suoraa lainausta käyttäen ”tervettä pedagogista järkeä”. (Opetushallitus, 2012) 

Pedagogisen laadun määritelmänä toimii oppimateriaalien soveltuminen luontevasti 

opetus- ja opiskelukäyttöön siten, että aineisto tukee opetusta, oppimista ja tarjoaa 

pedagogista lisäarvoa. Pedagogisella lisäarvolla tarkoitetaan esimerkiksi uudenlaisia tai 

monipuolisempia käytäntöjä jonkin tehtävän tekemiseen tai tiedon käyttöön. Oppilaan 

tietoista ajattelua ja hänen aktiivista toimintaansa tulee tukea tarjotuilla aineistoilla. 
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Tärkeänä huomiona opetushallitus esittää laadun määrittelyn: ”Laatu on osiensa summa”. 

Oppimateriaalin ei tulisi edellyttää vaativia teknisiä operaatioita tai olla saatavuudeltaan 

monimutkaista. E-oppimateriaalin laatu on osatekijöiden kollektiivinen tulos: mielekkäät 

tehtävät, oppimisen kannalta keskeinen visuaalisesti mielekäs sisältö ja hyvin toimiva 

tekninen kokonaisuus muodostavat pedagogisen laadun. (Opetushallitus, 2012) 

Muutos ja sen hallinta ovat usein esillä toimintatapoja muokattaessa. Opetushallituksen 

ohjeistuksessa Sosiaalisen median oppimisympäristöjä koskien käsitellään kritiikkiä ja 

muutosvastarintaa. Rakenteet organisaatioissa eivät välttämättä tue uutta 

toimintakulttuuria ja muutosvastarintaa ilmenee monissa tilanteissa. Teknologian 

mahdollisuudet ovat nykyisin laajat ja moni tuntee hämmennystä näiden keskellä. Jos 

tekniset työympäristöt eivät toimi halutulla tavalla, on mahdollista tavata ”varjo-IT”-

ilmiöitä. Tällöin työntekijät virittävät omia ratkaisujaan korvatakseen laitteistoalustojen 

ja tarjottavien ohjelmistojen puutteita. Opetuskäytössä ei myöskään ole tavatonta, että 

kotikoneella valmisteltu opetusmateriaali ei toimi koululla, jossa video pysähtyy 

palomuuriin tai selaimen lisäosan puute estää animaatioiden näyttämisen. 

(Opetushallitus, 2012)  

Toimintakulttuuri tulisikin pyrkiä muokkaamaan sellaiseksi, jossa muutosvastarinta 

voidaan käsitellä rakentavasti ja sekä sopia että organisoida yhteiset alustavalinnat 

opetuskäyttöön, jotta tällaisia vika- ja ristiriitatilanteita voitaisiin välttää. 

2.9 Teoriasta todellisuuteen 

Voidaan nähdä, että edellä esitetyt asiat tukevat jo käyttöönotetun tietojärjestelmän 

onnistuneisuuden arviointia. Tämän lisäksi useimmat esitetyt seikat tukevat toisiaan, 

mikä puolustaa niiden paikkaa teoreettisina lähteinä onnistuneisuutta, jatkokehitystä ja 

käyttökokemusta arvioitaessa. Useat tahot ovat tunnistaneet ongelmia teorian ja 

käytännön välillä uusia menetelmiä ja työkaluja implementoidessa. Paperilla loogisesti ja 

yksioikoisella logiikalla suunnitellut kokonaisuudet kohtaavat todellisissa 

käyttöolosuhteissa mitä moninaisimpia ongelmatilanteita mitä erinäisimmiltä 

käyttöönoton onnistumisen arvioinnin osa-alueilta. 

Implementoinnin onnistuminen on kiinni useasta eri osa-alueesta, joiden kaikkien tulee 

olla kestävällä pohjalla. Jakob Nielsenin esitellyt käytettävyyden arvioinnin periaatteet 

toimivat kyselytutkimuksen kysymysten suunnittelun apuna (Nielsen, 10 Usability 

Heuristics for User Interface Design, 1995). Toisaalta nämä periaatteet nivoutuvat 

limittäin muiden esiteltyjen teoreettisten näkökulmien kanssa. Tämä on ymmärrettävää, 

koska DeLoan & McLean ovat tehneet alkuperäisen tutkimuksensa koostamalla 

tutkimuksen julkaisuun asti kirjoitettuja järjestelmän käyttöönoton onnistumiseen 

kohdennettuja julkaisuja. Nämä ovat olleet oman aikansa edelläkävijöinä määrittämässä 

teoriasta käytäntöön siirtymisen ”sudenkuoppia”. DeLoan & McLean esittelivät 

tietojärjestelmien onnistuneisuuden arviointiin tarkoitetun teoreettisen mallin 

tutkimuksiinsa pohjautuen. Heidän mallinsa käsittää onnistumisen kulmakiviksi kaksi 

asiaa: järjestelmän laadun (System Quality), sekä tiedon laadun (Information Quality). 

Nämä perusteet ovat yhteneväisiä Nielsenin havaintojen kanssa onnistuneen 

käyttöliittymäsuunnittelun heuristiikoissa. Nielsen käsittelee nimenomaan järjestelmän ja 

tiedon laatua tähdentämällä niiden ymmärrettävyyttä ja yhdenmukaisuutta. Laadulliset 

mittarit ovat jossain määrin erilaisia, mutta ne omaavat hyvin samankaltaisia piirteitä. 

Opetushallituksen ohjeistukset osaltaan painottavat yhtenäistä ja tasaista laatua 

oppimateriaaleissa ja –ympäristössä, joten teoria on tässä tapauksessa samoilla linjoilla 

käytännön ohjeistuksien kanssa. 
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Uusi DeLoan & McLeanin kuvio käyttöönotetun tietojärjestelmän onnistuneisuudesta 

tukee aiempia teorioita. Heidän uusi mallinsa on tehty vuosikymmen alkuperäisen jälkeen 

sisältäen uusia elementtejä. Elementit tuovat mukaan erilaisia näkökulmia, mutta ne 

tukevat järjestelmän onnistuneisuuden arviointia samoilla periaatteilla kuin muutkin 

teoriat. Heillä on uudemmassa mallissaan kolmas kulmakivi: palvelun laatu (Service 

Quality). Kuten muutkin elementit, myös tämä on merkittävä osa arvioitaessa syitä, jotka 

johtavat käyttöön otetun järjestelmän käyttöön tai käyttämättömyyteen ja tätä kautta joko 

käyttäjän tyytyväisyyteen ja motivoituneisuuteen, tai niiden puutteeseen. Järjestelmän 

käyttö ja siitä saatava palkitsevuus on tärkeä motivaattori kaikissa esitellyissä 

tutkimuksissa. Mikäli käyttäjä kokee järjestelmän tarkoituksenmukaiseksi, 

yhteneväiseksi tiedon ja teknisen laadun suhteen ja mikäli suunnittelu on näin ollen tehty 

Nielsenin periaatteiden mukaisesti, voidaan järjestelmän katsoa lunastavan sille asetetut 

tavoitteet. Järjestelmän käyttävä osapuoli on käyttäjä ja ilman motivoitunutta käyttöä 

esitettyjen prosesssien ei voida katsoa täyttyvän, jolloin tavoitteetkaan eivät täyty. Jos 

järjestelmää ei alun pitäen koeta puoleensavetäväksi voi kyse olla Opetushallituksen 

määrittelemästä teknologisiin mahdollisuuksiin liittyvästä muutosvastarinnasta. Eriävä 

käytäntö, toimintatapa tai järjestelmä voi aiheuttaa poikkeavia mielipiteitä käyttäjissä. 

Muutosvastarinta osaltaan aiheuttaa negatiivistä sykliä tietojärjestelmän käyttöön ja sen 

palkitsevuuteen, joka jää tässä tapauksessa matalalle asteelle ollen toisin sanoen 

riskitekijä järjestelmän sosiaaliselle hyväksynnälle ja sitä kautta käyttöönoton 

onnistumiselle ja järjestelmälle asetettujen lupausten lunastamiseen.  

Koska tutkielman aihe liittyy sähköisiin kalentereihin, mukana on esitelty Palenin 

tutkimuksia e-kalentereihin liittyen. Hänen havaintonsa määrittelevät tietojärjestelmän, 

nykyaikaisen sähköisen kalenterin perusvaatimuksia ja suunnitteluun haasteellisuuteen 

liittyviä kriteerejä. Palen esittelee kolmikantaisen käsitteen nykyaikaisen e-kalenterin 

entiteeteistä: käyttäjän, sosiaalisen ryhmän ja järjestelmän. Tämä rikkoo perinteisen 

kalenterikäsityksen rajoja lisäämällä kolmannen huomioitavan ulottuvuuden 

suunnitteluun. DeLoan & McLeanin mallien yksi kulmakivi on järjestelmän laatu, jota 

Nielsenkin erityisesti painottaa. Järjestelmän suunnittelussa ja sen käyttöliittymän 

ominaisuuksissa on tärkeää hahmottaa tämä kolmas ulottuvuus. Verkkorajapinta 

käyttäjästä ja järjestelmästä sosiaaliseen entiteettiin vaatii tavalliseen käyttäjä-

järjestelmä-rajapintaan nähden moninkertaisen määrän huomioitavia suunnittelullisia 

seikkoja. Muodostettaessa järjestelmän toimintoja ohjelmistosuunnittelussa ja 

määritellessä sen toimintaympäristöä kohdeorganisaation voimin tulee huomioida sekä 

järjestelmän että toiminnan mallintaminen. Prosessimallin laatiminen omasta 

organisaatiosta hyödyttää kaikkia osapuolia sekä Palinin, DeLoan & McLeanin, Aalto-

yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja Tampereen Ammattikorkeakoulun näkemyksissä. 

Samasta syystä kaikkien prosessiin osallistuvien tulisi olla yhtä mieltä toiminnan 

tavoitteesta: miksi prosessi on olemassa ja mitä tarkoitusta se palvelee. Määrittelemällä 

ja sopimalla tarpeisiin vastaava, oma toimintamalli saavutetaan kaikkien käyttäjien 

hyväksyntä ja organisaationaaliset hyödyt toiminnan tehostumisen muodossa. Tähän asti 

esitetty tieteellinen pohja on aiheesta varsin yksimielinen. 

Palenin mukaan sosiaalinen entiteetti tarvitsee rinnakkaisen ulottuvuuden 

henkilökohtaisen kalenterin rinnalle. Näin kokonaisuus on hallittavissa sekä käyttäjän, 

että järjestelmän näkökulmasta. Myös sosiaalinen rajapinta kykenee hahmottamaan 

käyttäjän saatavilla olemisen, mikäli järjestelmä on suunniteltu näiden periaatteiden 

mukaisesti. Siinä miten tällainen järjestelmä on täyttänyt sille asetetut ennakko-

odotukset, voidaan hyödyntää ainakin McLean & DeLoanin kahta eri aikakausien 

tutkimusta, sekä Nielsenin neljää erillistä tutkimusjulkaisua. Palenin määritelmä sanelee 

siis osittain sen, mitä näkökulmia järjestelmän suunnittelu on pitänyt sisällään 

toimintalogiikan osalta ja on näin ollen vankka pohja ominaisuuksien ja vaatimuksien 
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määrittelylle. Näitä määreitä on mahdollista arvioida mittaamalla joko Nielsenin tai 

McLean & DeLoanin, tai molempien teorioita mukaillen ja saada johtopäätös sille, onko 

jo käyttöönotettu tietojärjestelmä lunastanut sille asetetut tavoitteet. 

Mikäli perusosaset järjestelmässä ovat suunniteltu kaikkien tutkijoiden ehdottamien 

periaatteiden mukaisesti, voidaan kokonaisuuden katsoa siirtyvän suuremmassa määrin 

DeLoan & McLeanin uudemman ja vanhemman mallin mukaisesti järjestelmästä 

saatavien etujen suuntaan. Peruspalikat ovat motivoineet käyttäjiä ja ylläpitäjiä suoraan 

ja välillisesti käyttämään järjestelmää ja toimimaan määriteltyjen mallien mukaisesti. 

Tämä on synnyttänyt tarvetta ja motivaatiota järjestelmän pariin palaamiseen jolloin 

käyttäjäryhmät myös pääsevät hakemaansa tietoon käsiksi, eli heidän toimintoketjunsa 

tulee täytetyksi. Tällöin McLean & DeLoanin uudemman mallin nettohyödyt (Net 

Benefits) tulevat näkyville. Alkuperäisessä mallissaan he käyttävät järjestelmän 

lupauksien lunastavuudesta käsitteitä yksilöllinen vaikutus (Individual Impact), sekä 

organisatorinen vaikutus (Organizational Impact). Nielsenin heuristiikkojen mukaan 

näiden ketjujen onnistuessa hänen arviointi- ja suunnittelukriteerinsä ovat onnistuneesti 

suoritettu ja Palenin mukaan järjestelmäsuunnittelussa on huomioitu onnistuneesti kaikki 

kolme hänen esittelemäänsä entiteettiä, sekä näiden keskinäinen näiden vuorovaikutus. 

Näiden teorioiden toisiaan tukeva symbioosi saa vahvistusta Metsämuurosen tieteellisen 

kirjoittamisen ohjeista. Tieteelliset totuudet pyrkivät vahvistamaan toisiaan ja epätodet 

kumoutumaan, joten tutkimuksen teoriapohjalle on löydettävissä tieteellinen oikeutus.  

Jotta tutkimuskysymyksiin olisi saatu selkeät ja todenmukaiset vastaukset, tuli kyselyn 

rakenne hioa esiteltyjen teorioiden periaatteiden mukaisesti. Näin järjestelmän ja 

käyttöönoton onnistumisen arviointi toimintamalleineen on toimivaksi todetulla pohjalla, 

ja siten se pystyy toimittamaan osapuolille hyödyllistä tietoa järjestelmän käyttöönoton 

nykytilasta ja tulevaisuuden tarpeista tavoitteiden täyttämiseksi. Tietojärjestelmien 

menestyksen tai tehokkuuden mittaaminen on kriittistä, jotta ymmärtäisimme 

tietojärjestelmiä koskevien hallinnollisten toimenpiteiden ja taloudellisten sijoitusten 

todellisen vaikutuksen ja arvon (DeLone & McLean, The DeLone and McLean Model of 

Information Systems Success: A Ten-Year Update, 2003). 

2.10 Ohjelmiston käyttöönotto  

Ohjelmistojen käyttöönotto on tekniseltä kannalta suoraviivainen operaatio. Hankitaan 

sopiva laitteisto, asennetaan se ja aletaan käyttämään. Kuten aiemmin on todistettu, 

tällaisen näkökulman ei voida kuitenkaan katsoa olevan puhdasoppinen implementointi. 

Aiemmassa valossa olisi hyvin riskialtista vain asentaa järjestelmä ja jättää se lähes oman 

onnensa nojaan. 

Oppimana voitaneen sanoa, että kokonaisuus huomioiden tekninen laatu toimii erittäin 

tärkeänä tekijänä onnistuneisuuden täyttymisessä. Ennakkoon mietityt prosessimallit 

toiminnanohjausta varten auttavat valitsemaan oikeanlaisen järjestelmän, sekä 

suunnittelemaan ylläpitäjien ja käyttäjien ohjeistusta. Vaikuttaa siltä, että useimmat 

järjestelmät myös ovat alun pitäen pyritty tekemään erinäisiä toimintamalleja tukeviksi. 

Yritykset ja yhteisöt ottavat tietojärjestelmiä käyttöön parantaakseen tuottavuutta ja 

tehostaakseen toimintaansa (Hevner, March, Park, & Ram, 2004). Näin ollen heidän tulisi 

viedä tämä aikaa, energiaa ja kärsivällisyyttä vaativa prosessi loppuun asti ja perehtyä 

tarkasti siihen, kuinka nämä reunaehdot saadaan parhaiten täytettyä. 
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3. Vastaavuus ennakko-odotuksiin tapauksessa 
Skolkalender 

Tutkimuksen toteutuspaikkana oli lukio Espoossa. Mattliden gymnasium on noin 

viidensadan henkilön oppilaitos (Esbo, 2016). On mainitsemisen arvoista, että kyseisen 

koulun pääkielenä opetuksessa toimii toinen virallinen kieli ruotsi. Koulussa on tämän 

lisäksi kansainvälinen IB-linja, jossa opetuskielenä on englanti. IB-ryhmäläiset ovat 

taustoiltaan vaihteleva joukko, joista useimmat osaavat suomen- tai ruotsin kieltä, mutta 

he ovat saattaneet syntyä tai kasvaa ulkomailla joko perhetaustoistaan, vanhempien 

työkomennuksista tai muista syistä johtuen. 

Mattlidens gymnasium on pyrkinyt vaihtamaan opiskelijoille jaetut, paperiset kalenterit 

sähköisellä versiolla etupäässä kustannussyistä. Paperisten kalenterien painattaminen on 

ymmärrettävästi suuri yksittäinen kuluerä. Sähköisen kalenterin etuna ja 

kompastuskivenä on mahdollisuus käyttää sitä mobiilisti päätelaitteella, eli toisaalta 

paperille kirjoittaminen ei käy päinsä. Oli siis ajankohtaista pyrkiä selvittämään kuinka 

onnistuneesti kalenteriohjelma on ottanut paikkansa koulumaailmassa käyttäjien, sekä 

sisällöstä vastaavien tahojen keskuudessa.  

Tyypillisesti ohjelmistotyökaluja käytetään, koska niistä koetaan saatavan lisähyötyä 

joihinkin tehtäviin, tässä tapauksessa koulunkäyntiin. Tämä edellyttää sekä toimivaa 

järjestelmää ja varsinkin ajantasaista, yhteneväisesti jäsenneltyä tietoa jota voidaan 

käyttää lisähyötynä opiskelussa. Lisäarvon määrittelynä nähdään siis tässä yhteydessä 

helpompi, nopeampi, vaivattomampi ja paremmin ymmärrettävissä oleva pääsy koulun 

tarjoamaan informaatiosisältöön. Lisäarvo tuo jotain hyötyä käyttäjälle, kun puolestaan 

sen puute aiheuttaa ylimääräistä kuormitusta vähentäen tehokkuutta, motivaatiota, tai 

tiedon laatua. 

3.1 Tutkimuksen tausta ja aiheen valinta 

Useamman teollisessa ympäristössä tuotekehitysosastolla vietetyn vuoden jälkeen 

tarjoutui aika saattaa lähes valmiit opinnot kunniakkaasti loppuun. Eräänä aiemmista 

korkeimmalle priorisoiduista työtehtävistäni oli uuden toimintatavan ja sitä tukevan 

tietojärjestelmän implementointi R&D-osastolle. Henkilöstön koulutuksissa 

käsittelemäni teemat koskivat oman ja hieman muidenkin osastojen resurssien 

sitouttamista ja motivointia uuteen metodologiaan, eli organisaation toimintamalliin. 

Pidin myös aiheeseen liittyvien ohjelmistotyökalujen käyttöön liittyviä koulutuksia. 

Yleisenä huomiona oli, että kehityksen ja tuen tuli olla jatkuvaa. Tuen tapa muutti 

muotoaan prosessin maturiteettiasteen kasvaessa, mutta jatkuvat tukitoimet puolustivat 

vahvasti paikkaansa kun tavoiteltiin ajantasaista ja laadukasta tietoa siitä mitä talossa oli 

tekeillä. 

Koulutustilaisuuksien ja perusteiden opettamisen jälkeen ylläpidin tukikokouksia 

rutiininomaisesti ja säännöllisesti. Tukikokoukset olivat henkilökohtaisempia tapaamisia 

joissa paneuduttiin aiempiin asioihin jotka olivat suuresta tietomäärästä johtuen jääneet 

epäselviksi, uusiin ominaisuuksiin, tiedon jäsentelyyn, toimintatavan noudattamiseen ja 

muihin ihmisten osaamista sekä sitä kautta datan laatua tukeviin aiheisiin. Suora palaute 

ruohonjuuritasolta halutuista ominaisuuksista, niiden puutteesta ja yksityiskohtien 

oikeasta tasosta toi kokemukset järjestelmän ja toimintamallin implementoinneista hyvin 

käsin kosketeltavaksi kokonaisuudeksi. Kaikista yksityiskohtaisin tieto ei aina palvele 
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suurempaa tarkoitusta, koska mainittujen havaintojen mukaan sopiva yksityiskohtien taso 

tukee työskentelytapaa ja työntekijöitä. Liian yksityiskohtainen tieto ei varsinaisesti tuo 

lisähyötyä vaan pikemminkin hidastaa talon varsinaisia toimintoja. Lisäksi tiedon 

päivittäminen ja ylläpito voi muuttua pahimmillaan täysin mahdottomaksi, mikäli 

eriteltyä tietoa on yksinkertaisesti liian paljon. Toisaalta turhan ympäripyöreä ja yleinen 

tieto ei itsessään tarjonnut juurikaan arvoa, eli informaatiosisältö saattoi olla myös liian 

pientä. Käytäntö osoitti suuntaviivoja siitä, mikä oli oikea yksityiskohtien taso 

huomioiden tuotekehityshankkeiden laajuus, resursoinnin määrä, markkinavaatimukset, 

riskitekijät ja muut liiketoiminnan lainalaisuudet jotka vaikuttavat riskien 

muodostumiseen ja hankkeiden hallinnollisen jäsentelyn laajuuteen. 

Pilottihankkeissa tällaiset asioiden ja käsitteiden yhteensovittamiset sujuvaksi 

kokonaisuudeksi olivat arkipäivää. Kritiikki ja muutosvastarinta tulivat hyvin tutuiksi. 

Onnistumisen iloa tuli koettua niinä hetkinä, kun muutosvastarinnan saattoi havaita 

muuttaneen muotoansa positiiviseksi palautteeksi siitä, kuinka työt pelasivat aiempaa 

paremmin ja selkeämmin. Organisaatioissa sopiva määrä muutosvastarintaa on 

tervetullutta. Pieni konservatiivisuus asioita muutettaessa varmistaa sen, että asioiden 

tekeminen palvelee varsinaista tarkoitusta ja huonossa mielessä radikaaleja muutoksia ei 

pääse suoralta kädeltä tapahtumaan. 

Alkuperäinen kipinä tutkimuksen aiheeseen on siis tullut työtehtävien kautta. Työssä 

koettujen ja opittujen asioiden kautta mielessä pyöri pitkään visio aihepiiristä, joka 

jalostui pala palalta eteenpäin kypsäksi tutkimusaiheeksi. Voisikin sanoa, että aihe oli 

valmiina etsien sopivaa kohdetta. Mattlidenin lukiosta kuulin tuttavapiirin kautta 

gradupohdintojen kirvoittamana. Nyt oli oiva hetki pyrkiä mittaamaan tietojärjestelmän 

implementoinnin onnistuneisuutta ja jatkokehitystarpeita työkaluun sekä 

käyttöympäristöön liittyen. 

Otin yhteyttä ohjelmistotyökalun kehittäjään, MAO Designin Per-Oskar Joenpeltoon ja 

kerroin tekeväni lopputyötä aihepiiristä. Kyselin onko heillä tarvetta mitata tämän 

aihepiirin asioita ja kuinka käytännön järjestelyissä edettäisiin. Sovimme Mattlidenin 

rehtorin, Saana Ruotsalan kanssa alustavan suunnitelman tutkimuksen toteuttamiseksi. 

Henkilöt kyselyyn on valittu samalla kertaa kuin kohdekoulu löytyi. Mattlidenin rehtorin 

ja opettajakunnan myötämielisellä fasilitoinnilla toteutetut kyselyt tarjottiin siis 

opiskelijoiden täytettäväksi koulun omien aikataulujen mukaan. Luokanvalvojan tunnit, 

abien lukulomat ja vanhojen tanssien jälkimainingit tarjosivat kullekin opiskelijalle 

mahdollisuuden vastaamiseen. Vastaaminen oli vapaaehtoista, mutta tästä huolimatta 

kyselyyn tuli runsaasti aineistoa.  

Opetuskielestä johtuen kyselystä on kaksi sisällöltään samanlaista versiota; ruotsin- ja 

englanninkielinen. Englanninkielinen versio on IB-luokkalaisia varten, kun taas 

ruotsinkielinen versio on kaikkia muita varten. 

3.2 Skolkalender – mikä se on? 

Skolkalender on verkon ylitse toimiva tietokantaohjelma. Ohjelma on opiskelijan 

näkökulmasta sisältöpalvelu. Opiskelijan suuntaan tarjottuja ominaisuuksia ovat web-

käyttöliittymä ja sähköisen kalenterin synkronointimahdollisuus. Sähköisen kalenterin 

synkronointi onnistuu miltei kaikilla nykyaikaisilla laitteilla, jotka kykenevät 

käsittelemään verkon yli päivitettäviä kalentereita (Palen, 1999). Sähköisiä 

kalenteripalveluitaan tarjoavat esimerkiksi Google, Microsoft ja Apple. Toiminnan 



27 

tasolla kyseessä ovat lukion henkilökunta, opiskelijat ja molempien toimintamallit. 

Teknisestä näkökulmasta Skolkalenderissa kyse on Mao Design-nimisen yrityksen 

ohjelmistotuotteesta nimeltään Skolkalender (MAO Design, 2016). 

Skolkalender tarjoaa tuttuja sähköisten kalenterien ominaisuuksia ja elementtejä. Etunaan 

yleisesti saatavilla oleviin e-kalentereihin nähden Mattlidenin koululle keskitetyt 

sisältöpäivitykset pystyvät tarjoamaan opiskelijoille heidän opintojaan koskevia 

räätälöityjä aikatauluja muiden ominaisuuksien ohessa. Skolkalenderia on markkinoitu 

alun perin ensisijaisesti paperisen kalenterin kustannustehokkaana korvaajana, mutta 

toisaalta teknisillä, opiskelijan arkea helpottavilla ominaisuuksilla höystettynä.  

Alkuperäisiä lupauksia järjestelmälle ovat olleet Skolkalenderin avautuminen puhelimen 

kautta, lukujärjestyksen ja ruokalistojen näyttäminen. Lisäksi ohjelman on kerrottu 

tarjoavan ajankohtaiset informaatiot koulun tiedotuskanavana, aamunavausten sisällön, 

luokanvalvojan viestit ja opettajien kurssikohtaiset päivitykset. Näillä tarkoitetaan siis 

yksittäisten tuntimerkintöjen detaljipäivityksiä, kuten esimerkiksi: ”Muistakaa lukea 

huomiseksi kappaleet 5-7”. 

Mitatussa hetkessä ohjelmisto tarjosi tietoa Web-käyttöliittymän ja kalenteripäivitysten 

kautta. Lukujärjestykset, lounaslistat ja ajankohtaiset merkinnät olivat käytettävissä. 

Yksittäisiä tuntikohtaisia merkintöjä ei ilmeisesti kuitenkaan käytetty mittaushetkellä. 

Verrattaessa Wilma-järjestelmään Wilma puolestaan ei kykene tarjoamaan opiskelijoille 

mahdollisuutta henkilökohtaisen kalenterin ylläpitoon. Wilmassa puolestaan on 

viestimismahdollisuudet ja esimerkiksi poissaolomerkinnät tulevat tiedoksi tätä kautta. 

Kuitenkin kenties merkittävimpänä yksittäisen markkinointivalttina Skolkalenderin 

hyväksi on ollut sen edullisuus painettuihin kalentereihin verrattuna. Immateriaalinen 

tiedonvälitys on monistettavissa huokeammin kuin yli viidensadan kalenterin 

painattaminen.  

3.3 Kyselytutkimuksen kysymysten määrittely 

Tutkimusta hahmotellessa on perehdytty tausta-aineistoon kyselyn tulevia suuntaviivoja 

määriteltäessä. Aiempi tutkimus aiheesta, muiden ihmisten lopputyöt ja tieteelliset 

tutkimukset antoivat kyselylle sen tarvitseman akateemisen pohjan. Ymmärtämys 

tietojärjestelmien käyttöönottoon oikeassa elämässä auttoi hahmottelemaan kyselyn 

rakennetta. Aiemmin työelämän kautta vastaanotetut ja annetut palautteet 

tietojärjestelmän ominaisuuksista, käytettävyydestä ja jatkokehityksestä toivat 

jäsentelyyn käytännönläheisen otteen. Prosessimallien käyttöönottotoimet olivat toinen 

vahva osaamisalue, mikä osaltaan ohjasi mielenkiinnon kohteita tutkimuksen 

hahmottelussa lopulliseen muotoonsa. 

Alkuperäinen tutkimuskysymys tarkennuksineen toimi ohjenuorana, kun kyselyn 

rakenne selkeni. Sisältöön vaikuttivat osaltaan eri tahojen toiveet tutkimukseen liittyen, 

kun tavoitteiden täyttämisen arviointiin tarjoutui kaikille osapuolille tutkielman 

mahdollistama tilaisuus. Päätarkoitus oli kuitenkin tutkimuskysymyksen noudattaminen 

ja järjestelmällinen kartoittaminen tavoitteiden täyttymisestä. 

Ohjelmistotalo MAO Design Ab Oy, joka Skolkalender-ohjelman tarjoaa, oli mukana 

tukemassa kyselyn toteuttamista. He ovat tehneet aiemmin kyselyn toisessa koulussa 

pääkaupunkiseudulla, jossa ohjelma on otettu jo aiemmin käyttöön. Tämä kyselypohja oli 

hyödynnettävissä omia kysymyksiä pohtiessa. Ohjelmistotalo toivoi muutamia 

tarkennuksia kyselyyni ajatellen omia tarkoitusperiään. Tämä oli alun perin osa 
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näkemystä kyselyn toteuttamiseksi. Saimme samalla kertaa sekä akateemisemman 

selvityksen käyttöönoton toimivuudesta, sekä arvokasta tietoa ohjelmiston kehittäjille. 

MAO Designin alkuperäiset kyselyt ovat tässä tutkielmassa Liite A: Kysely Lärkan, 

oppilaat, Liite B: Kysely Lärkan, opettajat  

Kehittäjät toivoivat yksityiskohtaista ja seikkaperäistä tietoa jatkokehitystä ajatellen. 

Tämä toive oli varsin ymmärrettävä. Teknisestä näkökulmasta on tärkeää tietää mikä 

tarkalleen ottaen on kehityksen kohde ja tarve. Kysely laadittiin siten, että kokemukset 

Skolkalenderiin liittyen olivat keskenään rinnastettavia ja vertailukelpoisia. Yleinen 

kysymysrakenne oli monivalintaskaala, esimerkiksi vaihteluvälillä ”Täysin samaa 

mieltä” ja ”Täysin eri mieltä”. Kysymysten asettelu pyrittiin saamaan yksiselitteiseksi, 

mutta ohjelmiston kehittämisen kannalta lisätiedot olivat luonnollisesti erittäin toivottu 

asia. 

Tästä syystä johtuen kyselyssä oli useampia vapaan tekstin kenttiä. Kentät oli aseteltu 

siten, että erityisen tärkeäksi koetun aihepiirin jälkeen oli erillinen kenttä lisätietoja 

varten. Tähän oli mahdollisuus joko täyttää lisätietoja tai olla täyttämättä. Tulosten 

vertailukelpoisuuden varmistamiseksi vapaan palautteen kenttiä ei ole hyödynnetty 

raakadatan keskinäisessä vertailussa, koska se olisi vaikeaa tai mahdotonta. Vapaa 

palaute on kuitenkin pistetty merkille huomioina tuloksista vedetyissä johtopäätöksissä. 

Ohjelmistotalo saanee palautteesta arvokasta tietoa tarkoista yksityiskohdista, jotka 

vaatisivat lisäkehitystä. 

Ensimmäinen kysely, jonka ohjelmistotalo oli aiemmin tehnyt, oli varsin teknisestä 

näkökannasta laadittu. Tämä antoi minulle mielenkiintoisen perspektiivin yleensä ottaen 

käytettävyystutkimusta ja käyttöönottoa ajatellen. Kysely kartoitti varsin tarkasti itse 

ohjelmaan, käyttöympäristöön ja laitealustan tapaisiin asioihin liittyviä asioita. 

Aiempien lisäksi Mattlidenin koulun puolesta kyselyn tulokset herättivät yhtälailla 

mielenkiintoa. Koulu harkinnee jatkossa aika ajoin käytössä olevien järjestelmien 

hyödyllisyyttä ja toimivuutta sekä sitä, minkä tarpeen mikäkin työkalu täyttää. 

Kustannukset ovat luonnollisesti osa arvioitavaa palettia. Oli siis mielenkiintoista koulun 

näkökulmasta saada selville tämän viimeisimmän ohjelman toimivuus ja vastaavuus 

tarpeeseen.  

Koulu järjestänee jatkossa uusia tarjouskilpailuja käytössä olevista järjestelmistään ja 

mahdollisesti myös aiemmin käytössä olleiden paperisten kalenterien kohtalosta ja 

hinnoittelusta. Näissä arvioinneissa on monta muuttujaa ja ne ovat oma monimutkainen 

arviointinsa, joten toivottavasti tämän kyselyn tulokset voivat toimia apuna 

kilpailutuksia, toimintamalleja ja työkalujen hyödyllisyyttä arvioidessa ja kehitettäessä. 

3.4 Kyselytutkimuksen kysymykset ja vastaukset 

Seuraavassa käydään lävitse mitkä olivat kyselytutkimuksen kysymykset ja mihin 

tarpeeseen mikäkin niistä vastaa. Kyselyrunkoja oli kaksi kappaletta, vaikka ne ovat 

sisällöltään identtisiä. Toinen on ruotsinkielinen ja toinen englanninkielinen. Tässä 

yhteydessä molemmat versiot kysymyksistä käydään lävitse epäselvyyksien 

välttämiseksi. Kahden kieliversion rakenteeseen on lisäksi myös sisällöllinen syy. Eri 

kieliset lukiolinjat käyvät toisistaan poikkeavia kursseja, josta on tälle tutkielmalle hyötyä  

vedettäessä johtopäätöksille rajaa tekniikan, sisällöllisten asioiden ja toimintatapojen 

välillä. 



29 

Kysely oli jaettu 3 pääkohtaan asiayhteyden mukaisesti. Ensimmäisessä osuudessa 

pyrittiin selvittämään käyttäjän perustaustoja liittyen hänen mahdollisuuksiinsa olla 

tekemisissä järjestelmän kanssa. Käyttikö vastaaja mitään kalentereita ja jos niin mitä 

niistä? Oliko hänellä historiaa sähköisten tai paperisten kalenterien parissa, tarvitsiko 

vastaaja sellaisia ja mikä oli hänen suhtautumisensa kalenteriin uudekseltaan? 

Toisessa osuudessa kartoitettiin vastaajan kokemuksia järjestelmän käytöstä, kuten 

käytön teknisiä puolia ja yhtälailla sisältöön liittyneitä asioita. Vastaajilta kysyttiin heidän 

mielipiteitään Skolkalenderin käytöstä ja etenkin siitä, kuinka helppoa kalenterin käyttö 

oli erityyppisissä tilanteissa, viitaten teknisiin ominaisuuksiin ja käytettävyyteen. Lisäksi 

tiedusteltiin sisällön laatuun liittyviä asioita kuten olivatko tiedot ajan tasalla, 

yhdenmukaisia ja asiaankuuluvia. Skolkalenderilla oli kalenterisynkronointien lisäksi 

tarjolla web-käyttöliittymä, joten viimeisissä tämän osion kysymyksissä kiinnitettiin 

huomiota sen käytettävyyteen ja yleiseen miellyttävyyteen. 

Kolmannessa osiossa pyrittiin hakemaan ajatuksia, ideoita ja tarpeita liittyen edelleen 

kehittämiseen. Eli siihen, kuinka koulutyö toimisi tulevaisuudessa saumattomammin 

käyttäen apuna työkalun nykyisiä tai tulevia ominaisuuksia, sekä nykyisiä tai tulevia 

esitystapoja sisältöön liittyen. Vastaajilta kysyttiin koulunkäyntiin liittyneitä 

seikkaperäisiä esimerkkejä käyttäen, millaisia tietoja he olisivat halunneet nähdä 

tarjottavan. Heiltä tiedusteltiin motivoituneisuutta Skolkalenderin käyttöön jatkossa ja 

muutoksia käyttömotivaation määrään riippuen ylläpitävän organisaation 

sitoutuneisuudesta samaan toimintaan. Vastaajille annettiin myös mahdollisuus ilmaista 

vapaan sanan kautta erityisiä toiveita tai puutteita. Lisäksi tiedusteltiin paperisen 

kalenterin sijoittumista hyödyllisyysasteikolla suhteessa teknisempiin ratkaisuihin. 

Jokaisessa osiossa oli yksi tai useampia vapaan sanan kenttiä. Vastausten päälinjaukset 

saatiin selville vertailukelpoisten valintojen jakaumista, mutta oli mielekästä tarjota 

jokaiseen osioon vähintään yksi lisätietokenttä. Tämä auttoi osaltaan sekä ymmärtämään 

vastauksien tarkoituksia liittyen käytön mielekkyyteen, että teknisten ongelmien 

seikkaperäisyyteen. Hyvin usein tekniset ongelmat ovat pitkälle riippuvaisia käyttäjän 

lisäksi teknisestä laitteistosta, ohjelmistoversioista ja muista yksityiskohtaisista tiedoista, 

joita olisi ollut mahdotonta tai hyvin vaikeata kysyä keskenään vertailukelpoisella 

asteikolla. Vaikka kaikkea vapaiden kenttien informaatiota ei hyödynnetty vastausten 

koostamisessa, voi niistä kuitenkin olla verraton apu etenkin teknisten ongelmien ja 

kommunikaatiokatkosten selvittelyssä. 

Vastaajalle annettiin ohjeet kyselyn täyttämiseksi ja sekä tärkeää, että osaltaan 

vastausmotivaatiota kohottavaa tietoa siitä mitä kyselyllä pyritään selvittämään ja miksi. 

Kyselyillä oli siis alustava pohjustus ja lopuksi vastaajalle oli summaava kappale 

kiitoksineen. Jo juridisista syistä vastaajille täytyi ilmoittaa kuka kysyy, mitä ja miksi. 

Samoista syistä johtuen minulle, kyselyn laatijalle tuli olla myönnettynä Espoon 

kaupungin tutkijalupa. Kysely toteutettiin sekä ruotsiksi, että englanniksi vastaajien 

opetuskielen mukaisesti. Toisena syynä eriteltyihin kieliryhmiin on vertailupohja; eri 

opetuskielellä opiskelleet kävivät eri kursseja. Tällä tavalla jäsenneltynä saatiin lisää 

keinoja joilla paneutua sisällön laatuun ja toimintatapojen kehittämistarpeisiin. Koska 

alusta molemmille vastaajaryhmille oli sama Skolkalender, nämä erot pystyttiin 

tunnistamaan muihin muuttujiin liittyviksi. Seuraavassa ovat eriteltynä molemmat tekstit 

aukikirjoitettuna, vastauksineen ja näihin pohjautuvine tulkintoineen. 
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3.4.1 Osuus 1: Taustatiedot 

Vastaajat toivotettiin tervetulleiksi kyselyn pariin ja pyrittiin motivoimaan ensinnäkin 

täyttämään kysely, mutta myös tekemään se mahdollisimman todenmukaisesti. Koska 

tietotekniikka ei voitu olettaa olevan kaikille ihmisille itsestäänselvyys ja jokapäiväinen 

työkalu, kyselyssä oli erillinen termistö. Termistöllä pyrittiin avaamaan mahdollisia 

epäselviä käsitteitä, jotta vastaaminen olisi ollut mahdollisimman mutkatonta 

 

THE ELECTRONIC SCHOOL CALENDAR 

Help us make The School Calendar better for You! Share your honest thoughts about the 

current use of The School Calendar. Your answers are anonymous. Answering takes only 

a few minutes. 

Please choose the option that best describes your opinions. There are optional text boxes 

available for providing extra information. DO NOT PRESS ENTER, it will send the form. 

If you do, just re-open the questionnaire. 

Your answers are valuable to Mattlidens Gymnasium and the developers of The School 

Calendar. The answers will also be used in a Pro-gradu study at Oulu University. Thank 

you for your effort!  

Mattlidens Gymnasium / MAO Design / Oulu University / Juha Salmisto 

DEN ELEKTRONISKA SKOLKALENDERN 

Hjälp oss förbättra den elektroniska Skolkalendern och dela dina ärliga åsikter om 

användningen av den. Du svarar anonymt. Det tar endast några minuter att svara. 

Välj det svarsalternativ som bäst motsvarar din åsikt. Det finns möjlighet att skriva 

textsvar för tilläggsinformation. Svaren bearbetas på finska så du kan gärna skriva på 

finska eller engelska om du vill. TRYCK INTE PÅ ENTER, för det skickar iväg svaren. 

Om detta händer, kan du öppna frågeformuläret på nytt.  

Dina svar är värdefulla för Mattlidens gymnasium och utvecklarna av Skolkalendern. 

Svaren kommer också att användas i en Gradu-undersökning vid Uleåborgs universitet. 

Tack för din insats! 

Mattlidens gymnasium / MAO Design / Uleåborgs universitet / Juha Salmisto 

 

Terms explained 

The School Calendar = Mattlidens digital school calendar synchronized onto a mobile 

device 

e-Calendar = any electronic calendar, e.g. Google.com or Outlook.com 

Synchronizing = Sending & Receiving updates directly to a mobile calendar application 

Förklaring av termer 
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Skolkalendern = Mattlidens digitala skolkalender som synkroniseras med din mobila 

kalender t.ex. på din smarttelefon.  

e-kalender = vilken som helst elektronisk kalender, t.ex. Google.com eller Outlook.com 

Synkronisering = Automatisk uppdatering av information direkt till en mobil 

kalenderapplikation 

Year of studies: 1 / Pre-DP,  2 /  IB 1,  ABI /  IB 2  

Gender: Male, Female 

Årskurs: 1, 2, ABI 

Kön: Man, Kvinna 

Ensimmäisissä kysymyksissä lähdettiin liikkeelle perusteista. Vastaajien vuosikurssi ja 

sukupuoli kysyttiin. Koska lukiossa toimivat sekä englanninkielinen IB-linja, että 

tavallinen ruotsinkielinen lukio, vuosikurssien vastausvaihtoehdot ovat toisistaan 

poikkeavia kyselyn kielivalinnan mukaisesti. Vastausvaihtoehtoja on molemmille kielille 

kolme ja englanninkieliselle linjalle vaihtoehdot koskevat sekä lukiopohjaista, että IB-

pohjaista vuosikurssien nimeämiskäytäntöä (Opetushallitus Utbildningsstyrelsen, 2016).  

Taustatiedot käyttäjien vuosikurssista kerättiin lähinnä sekä poikkeustilanteiden 

selkeyttämiseksi, että ohjelmistotalon ja koulun mahdollisiin tarpeisiin. Mikäli 

vastauksissa olisi ilmennyt merkittäviä tasoeroja tietotaidossa, mielipiteissä tai muissa 

seikoissa, olisi vuosikurssista johdettavissa ollut ikäkysymys voinut avata tilannetta 

yleisellä tasolla. 

Mikäli järjestelmä olisi ollut käytössä koululla useamman vuoden, pienemmän 

vuosikurssien opiskelijoiden mahdollinen heikompi tyytyneisyys järjestelmän 

toimivuuteen olisi voinut antaa johtolankoja jatkotutkimukselle vastausten syistä. 

Mahdollinen lisääntynyt käyttökokemus, käyttäjätyytyväisyys lisääntyneen osaamisen ja 

tätä kautta käyttäjän palkitsemiskokemuksen ansiosta olisi voinut olla tutkittava 

yksityiskohta. Toisaalta vastaajien ollessa täysi-ikäisyyden kynnyksellä yleinen oppiman 

ja henkisen kasvun lisäys olisi voinut antaa psykologisesti mielenkiintoisen näkökulman 

tutkimukseen. Tämä ei kuitenkaan ollut tarpeen tässä tutkimuksessa, koska vuosikurssien 

välisiä eroja ei ollut tarpeen eritellä.  
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Kuva 5 Vastaajien sukupuolijakauma 

Kuten Kuva 5 käy ilmi, nykypäivän lukiossa tyypillinen sukupuolijakauma on varsin tasa-

arvoinen. Vuosikurssien vaihdellessa sukupuolijakauma on kutakuinkin tasapainossa. 

Koska kaikki Mattlidenin lukion oppilaat eivät kuitenkaan vastanneet tähän kyselyyn, on 

absoluuttisten totuuksien vetäminen riskialtista. Vastaajat edustavat otannaltaan 

kuitenkin merkittävää määrää opiskelijoista, joten tuloksia voinee pitää tarpeeksi 

luotettavina. 

 

Before The School Calendar, how often did you use any kind of E- CALENDAR?: 

1) Never 2) Occasionally 3) Monthly 4) Weekly 5) Daily 

Hur ofta använde du en E-KALENDER före den digitala Skolkalendern togs ibruk? 

1) Aldrig 2) Sällan 3) En gång i månaden 4) En gång i veckan 5) Dagligen 

Tässä kysymyksessä tiedusteltiin käyttäjän aiempaa kokemuspohjaa elektronisista 

kalentereista. Kysymyksellä pyrittiin rakentamaan käsitystä käyttäjän teknisistä taidoista 

ja kiinnostuksen kohteista. Tämän lisäksi käyttäjän ajankäytöllisten tarpeiden 

merkitsemisestä pyrittiin saamaan jonkinlainen käsitys. Tietoteknisesti vähemmän 

orientoituneet opiskelijat olisivat voineet osaltaan selittää mahdollista motivaation 

puutetta järjestelmän käyttöön, tai ylipäätään järjestelmän käytön puutetta. 
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Kuva 6 e-kalenterin käyttö ennen Skolkalenderia 

Kuten Kuva 6 käy ilmi, enemmistö opiskelijoista ei omaa aiempaa kokemusta sähköisistä 

kalentereista. Kuitenkin oli huomionarvoista pistää merkille, että lähes puolet vastaajista 

on käyttänyt sähköistä kalenteria. Reilu neljännes vastaajista käytti aiemmin jotain 

sähköistä kalenteria vähintään kerran kuukaudessa. 

Mahdollisina syinä sähköisen kalenterin käytön puutteeseen voitaisiin nähdä ainakin 

lukio-opiskelijoiden yhteiskunnallinen asema. Alaikäisinä koululaisina heillä ei ole ollut 

työpaikan tarjoamaa painetta tai mahdollisuutta sähköisen kalenterin käyttöön. MAO 

Design on tarjonnut ohjelmaansa lukioiden käyttöön.  

Koululaisten ja koulujen yhteydenpito vanhempien välillä kouluun liittyvien asioiden 

parissa on kasvanut viimeisinä vuosikymmeninä räjähdysmäisesti. Suomalaisissa 

kouluissa on yleisesti käytössä Wilma-järjestelmä, jolla välittömämpi ja ennen kaikkea 

sähköinen yhteydenpito koteihin on tullut mahdolliseksi ja arkipäiväiseksi (Starsoft, 

2016). Onkin siis mahdollista, että tulevien opiskelijoiden aiempi e-kalenterien käyttö 

voisi olla jatkossa yleisempää. 

 

Before The School Calendar, how often did you use a PAPER Calendar?: 

1) Never 2) Occasionally 3) Monthly 4) Weekly 5) Daily 

Hur ofta använde du en PAPPERSKALENDER före den digitala Skolkalendern 

togs ibruk? 

1) Aldrig 2) Sällan 3) En gång i månaden 4) En gång i veckan 5) Dagligen 

Tässä pohjatietoa alustavassa kysymyksessä tiedusteltiin käyttäjän aiempaa 

kokemuspohjaa paperisista kalentereista. Kysymyksellä pyrittiin rakentamaan käsitystä 

käyttäjän ajankäytöllisistä tarpeista. Olivatko kalenterit, tässä kysymyksessä paperiset 

kalenterit, hänelle tarpeellisia arkisten menojen järjestyksessä pitämiseen? 
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Kuva 7 Paperikalenterin käyttö ennen Skolkalenderia 

Vastauksista Kuva 7 kävi ilmi, että vajaa kolmannes ei ole käyttänyt paperista kalenteria 

ennen Skolkalenderin käyttöönottoa, loput ovat. Tämän kysymyksen osalta on 

mielenkiintoista todeta määrän olevan noin kolmannes, koska lukiomuotoinen opiskelu 

on tyypillisesti kestoltaan kolme vuotta. Skolkalender oli ollut käytössä Mattlidenissä 

noin vuoden verran, joten oli mahdollista vetää johtopäätös että ainakin osa opiskelijoista 

on saanut kosketuksensa paperisen kalenterin käyttöön lukion aloitettuaan. Kuten 

aiemmin tutkimuksessa on mainittu, Mattliden korvasi painetut paperiset kalenterit 

Skolkalender-järjestelmällä, joten ensimmäisen vuoden opiskelijat eivät olleet 

vastaanottaneet paperista kalenteria lukioaikanaan. Ensimmäisen vuoden opiskelijat 

muodostavat karkeasti kolmanneksen Mattlidenin lukiolaisista. 

Näkemystä paperisen kalenterin käytöstä tukisi myös sitä aktiivisemmin käyttäneiden 

opiskelijoiden määrä. Karkeasti puolet opiskelijoista oli käyttänyt paperikalenteria kerran 

kuussa tai useammin. Oletettavasti osa opiskelijoista ei vaivaudu koskemaan kalenteriin 

ainakaan aluksi, joten toisen ja kolmannen vuoden opiskelijat muodostivat otollisen 

määrän tämän johtopäätöksen vetämiseksi. Kalenterin käytön voitiin siis katsoa 

lisääntyneen lukiomuotoisen opiskelun kautta, tai kouluasteissa ylöspäin siirtyessä. 

 

When you heard that the electronic School Calendar was coming to use (instead of 

a printed calendar), how did you feel? 

1) Awful 5) Very good 

Hur kände du dig när du fick höra att en digital Skolkalender skulle tas ibruk 

(istället för en papperskalender)? 

1) Mycket missnöjd 5) Mycket nöjd 

Tällä kysymyksellä tiedusteltiin vapaasti ilmaistua tunnetilaa siihen, kun Skolkalenderin 

käyttöönotosta ilmoitettiin. Elektonisen kalenterin käyttöönotto toisaalta tarkoitti sitä, että 

opiskelijat eivät vastaanottaneet aiempaan tapaan paperista kalenteria. Tämän 

kysymyksen mittari on varsin vapaamuotoinen antaen vastaajalle ainoastaan nimetyt 

ääripäät. Kysymyksellä kartoitettiin yleisen ennakkoasenteen lisäksi tunnetilaa, joka on 

hyvin subjektiivinen asia.  
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Kuitenkin tämä kysymys antaa vastauksen siihen, minkä verran Mattlidenin koulu 

organisaationa oli kokenut muutosvastarintaa käyttöönottoon liittyen. Muutosvastarinta 

ilmiönä on yleistä ja tiettyyn rajaan asti myös tervetullut ilmiö. Sopivalla tasolla 

ilmetessään tietty määrä vastarintaa auttaa välttämään virhearviointeja (Opetushallitus, 

2012). 

 

Kuva 8 Ennakkomielipide käyttöönottoa koskien 

Kuva 8: Käyttöönottoon liittyvät mielipiteet jakautuivat yhdentekevän ja negatiivisen 

välille painottuen. Lähes puolet vastaajista ei omannut asiaan liittyviä tuntemuksia. Yli 

kolmannes piti käyttöönottoa negatiivisenä asiana. Vastaus voi johtua joko paperisen 

kalenterin menettämisestä, tai yleisestä muutosvastarinnasta uusia ilmiöitä kohtaan. 

Toisaalta noin 15% vastaajista piti sähköisen kalenterin etuja odottamisen arvoisena. 

Tämä voisi selittyä suuremmalla opiskelumotivaatiolla, sekä suuremmalla 

valveutuneisuudella tietokonejärjestelmiä kohtaan. Tuttu rajapinta saa helpommin 

käyttäjältään hyväksynnän kuin täysin uusi ja tuntematon (Nielsen, 10 Usability 

Heuristics for User Interface Design, 1995). 

 

Today I use... 

Only a paper calendar / Only The School Calendar / Only another e-Calendar / Both a 

paper calendar and The School Calendar / Both a paper calendar and another e-calendar 

/ No calendar whatsoever (I only check Wilma for info and schedules) 

Idag använder jag... 

Endast en papperskalender / Endast Skolkalendern / Endast en annan e-kalender / Både 

en papperskalender och Skolkalendern / Både en papperskalender och en annan e-

kalender / Ingen kalender alls (Jag kollar endast Wilma för information och schema) 

Kysymyksessä tiedusteltiin vastaajien senhetkisiä kalenterin käyttötottumuksia. Sitä 

käyttävätkö he kalenteria ylipäänsä ja jos jotain, onko se sähköinen, paperinen, tai jokin 

välimuoto. Kysymyksessä haluttiin myös saada selville miten Skolkalender ja koulun 

tarjoama sisältö sijoittuivat muihin sähköisiin kalenteripalveluihin nähden.  
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Kuva 9 Käytössä olevat kalenterit 

Kuva 9 on kalenterikäytön jakautuminen. Tavallisista lukiolaisista noin 40% ja IB-

linjalaisista noin neljännes ei käyttänyt mitatulla hetkellä mitään kalenteria. Osa ihmisistä 

ylipäätään eivät käytä kalentereita, joten sinänsä tulos oli odotettu. Suurin osa vastaajista 

kuitenkin käytti jonkinlaista kalenteria tai niiden yhdistelmää. Mielenkiintoisinta tämän 

tutkimuksen osalta oli, että heistä jotka jotain kalenteria käyttävät, suurin osa molemmista 

ryhmistä käytti pelkästään Skolkalenderia. Kun tähän yhdistetään yhdistelmänä 

paperikalenteri ja Skolkalender, suhdeluvut kasvavat lähes yhtä suuriksi kuin heillä, jotka 

käyttävät pelkästään Wilmaa koulun tietojen katsomiseen. Hieman näitä pienempi ryhmä, 

jonkin muun yhdistelmän käyttäjät muodostivat noin neljänneksen käyttäjistä. On 

kuitenkin hyvä panna merkille, että paperikalenterilla on yhä käyttäjäkuntansa. Paperin 

välittömyyttä ja riippumattomuutta laitteistoista voinee pitää sekä etuna, että haittana 

joissain tilanteissa (Palen, 1999). 

Johtopäätöksenä voitiin nähdä, että kalenteria käytetään aktiivisesti. Suurella 

todennäköisyydellä vielä merkittävämpi osa opiskelijoita on kokeillut Skolkalenderin 

ominaisuuksia. Jos he eivät sitä enää tehneet, on kohdan 2. Nykyiset toiminnallisuudet 

tehtävä hakea vastauksia syihin miksi näin ei tapahtunut enää tutkimusta tehdessä. 

 

Do you synchronize The School Calendar with your devices? 

I.e. do you see the School Calendar on your Smartphone, Tablet or other device? 

Yes / No 

Synkroniserar du Skolkalendern med dina olika apparater? 

Alltså ser du Skolkalendern på din Smarttelefon, en Padda, eller annat? 

Ja / Nej 

Tässä kysymyksessä tiedusteltiin vastaajilta synkronisoivatko he Skolkalenderin 

tarjoaman tiedon omien laitteidensa kalenteriohjelmiin. Kysymyksellä haettiin 

ymmärrystä siihen, olivatko tietojärjestelmän tarjoamat suorat kalenteripäivitykset 

opiskelijoiden mielestä mielenkiintoisia ja käyttämisen arvoisia. 
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Kuva 10 Skolkalenderin synkronointiominaisuuden käyttö 

Kuva 10: Vastausten perusteella lähes puolet vastaajista synkronisoivat 

kalenteriohjelmaansa joko pelkästään tai myös Skolkalenderin tarjonnan. Suhdeluku on 

mielenkiintoinen edelliseen kysymykseen nähden, sillä kertomansa mukaan suurempi osa 

opiskelijoita synkronisoi Skolkalenderin laitteisiinsa kuin sitä aktiivisesti käytti. Tästä 

saattoi päätellä joko vastausten suuntaa antavuuden tarkkuutta, tai todennäköisemmin 

aiheena olleen kaltaisen järjestelmän perustarkoitusta. On todennäköistä, että ainakin osa 

opiskelijoista pitää Skolkalenderin synkronisointia yllä varmuuden vuoksi.  

Mikäli varmuuden vuoksi synkronointi oli totta, kohdassa 2. Nykyiset toiminnallisuudet 

pyrittiin hakemaan syitä tähän käytökseen. Oliko toimintaprosessissa parantamisen varaa, 

jotta tiedon kulun turvaamisesta ja sen jäsentelystä saattoi olla varma ilman vapaaehtoista 

Skolkalenderin käyttöä? Mikäli etenkin henkilökunnalla ei ollut vakiintunutta, yhteistä 

toimintamallia ylijärjestelmällisen kommunikoinnin taustalla, opiskelijalla saattoi olla 

epävarmuus siitä, saako hän kaiken tarpeellisen tiedon muita kanavia pitkin  (DeLone & 

McLean, The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year 

Update, 2003). 

 

How easy or difficult was it to add synchronizing of The School Calendar to your 

devices initially? 

1) Impossible 2) Quite difficult 3) Manageable, not easy or difficult 4) Fairly easy 5) Very 

easy 

Hur lätt eller svårt var det att ursprungligen tillåta synkronisering av 

Skolkalendern med dina andra apparater? 

1) Omöjligt 2) Ganska svårt 3) Ok, inte lätt eller svårt 4) Ganska lätt 5) Mycket lätt 

Kysymyksessä selvitettiin opiskelijoiden omien laitteiden käytettävyyttä sekä sitä, kuinka 

mutkattomaksi vastaajat kokivat Skolkalenderin päivitysten lisäämisen laitteidensa 

kalenteriohjelmistoihin. Mikäli käyttökokemus olisi ollut näiltä osin negatiivinen, 

käyttäjän motivoiminen palkitsevien käyttökokemuksien kautta olisi ollut vaikeampaa 

(DeLone & McLean, Information systems success: The quest for the dependent variable, 

1992). Tällöin kalenterin mahdollinen toimivuus olisi jäänyt taka-alalle, koska 

järjestelmän vastaanotto olisi koettu negatiiviseksi jo ennen sen varsinaista käyttöä 

(Nielsen, 10 Usability Heuristics for User Interface Design, 1995). 
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Kuva 11 Synkronoinnin helppouden vaikutelma 

Vastauksista Kuva 11 näkyy, että suurimmat ryhmä pitivät synkronoinnin käyttöönottoa 

verrattain siedettävänä, tai helppona toimintona. Tämä on itse käyttöönoton kannalta 

kriittinen kysymys, koska ilman synkronointia kalenteripäivitykset eivät toimi ja tätä 

ominaisuutta ei olisi voitu hyödyntää. Toisaalta IB-ryhmäläisten keskuudessa oli 

havaittavissa piikki synkronoinnin mahdottomuuden kohdalla. Vaikka vastaukset 

jakautuvat jossain määrin kaikille vastausvaihtoehdoille, voidaan tätä katsoa kuitenkin 

siten, että synkronointi on suurimmalla osalla vastaajista ollut mahdollista toteuttaa. 

Tämä on ollut luonnollisesti ensiarvoisen tärkeää ja yhtä tärkeää olisi pyrkiä kehittämään 

käyttöönoton helppoutta, jotta myös heikommin asian kokeneet saisivat jatkossa 

järjestelmästä enemmän irti. 

Hankalaksi tai mahdottomaksi synkronoinnin aloittamisen koki noin kolmannes 

vastaajista. Tässä saattoi olla kehittämisen arvoinen yksityiskohta joko ohjelmistotalolle, 

laitteiden valmistajille, koululle, tai kaikille näistä. On ensiarvoisen tärkeää, että 

järjestelmä joka aiotaan ottaa käyttöön, on koettu ylipäätään mahdolliseksi sisäistää 

käyttäjien keskuudessa (DeLone & McLean, The DeLone and McLean Model of 

Information Systems Success: A Ten-Year Update, 2003). 

 

I use The School Calendar with a mobile device 

1) Never 2) Occasionally 3) Monthly 4) Weekly 5) Daily 

Hur ofta använder du Skolkalendern med en mobil apparat? 

1) Aldrig 2) Sällan 3) En gång i månaden 4) En gång i veckan 5) Dagligen 

Käyttötottumukset haluttiin selvittää. Kokevatko käyttäjät tarvetta palata järjestelmän 

pariin yhä uudelleen? Millä tiheydellä he käyttävät Skolkalenderia? Käytön tiheyden 

mukaan olisi jatkokysymyksillä mahdollista perustella syitä miksi järjestelmää käytetään 

yhä uudelleen, tai miksi se kärsii käytön puutteesta. Mikäli käyttö on aktiivista, voidaan 

sanoa että järjestelmä ainakin jossain määrin palkitsee käyttäjää. Mikäli järjestelmää ei 

käytetä ollenkaan tai hyvin vähän, järjestelmän eri osa-alueiden summa on liian pieni 

tarjotakseen käyttäjälle tarpeellisen määrän positiivisia kokemuksia (DeLone & McLean, 
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The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update, 

2003).  

 

Kuva 12 Mobiili käyttötiheys 

Kuva 12 ilmenee, että yllättävän suuri määrä opiskelijoista ei synkronoinut kalenteriaan 

Skolkalenderin kanssa. Mikäli syyt liittyvät sisältöön tai teknisiin ominaisuuksiin tai 

muihin epämieluisiksi koettuihin ominaisuuksiin, niille pyrittiin saamaan tarkennusta 

osuuden 2. kysymyksissä. Tästä huolimatta noin kolmannes käyttäjistä kuuluu aktiivisten 

käyttäjien joukkoon. 

Aktiiviseksi käyttäjäksi katsottiin säännöllisesti järjestelmän pariin palaava opiskelija. 

Lukujärjestykset, ruokalistat ja useat muut tiedot jaotellaan viikoittain. Näin ollen on 

ymmärrettävää, mikäli mobiili käyttö tapahtuu esimerkiksi kerran viikossa. 

Kauaskantoisempana riskinä käytön puutteessa on järjestelmän käyttöasteen 

romahtaminen. DeLoan & McLean ovat todenneet, että käyttö itsessään synnyttää 

erinäisiä laadullisesti mitattavia, paranevia määreitä ja näin ollen parantaa järjestelmän 

laatua lisäten käyttäjätyytyväisyyttä ja järjestelmän käyttöä entisestään (DeLone & 

McLean, Information systems success: The quest for the dependent variable, 1992). 

 

If you have never used or even tried to synchronize The School Calendar, give 

reasons why. 

If so, you may jump ahead to Page 3 (The future) 

(Vapaa teksti) 

Om du aldrig har försökt använda eller ens provat att synkronisera Skolkalendern 

med en apparat, berätta varför. 

Om detta gäller, kan du hoppa fram till Sida 3 (Om framtiden) 

Vastaajille annettiin mahdollisuus informoida seikkaperäisemmin syitä siihen, miksi he 

eivät olleet käyttäneet Skolkalenderin synkronointiominaisuutta. Tällä pyrittiin saamaan 

esille yksittäisiä teknisiä ongelmia järjestelmässä, käyttöliittymäsuunnittelussa ja 

käyttäjien ongelmatilanteissa. 
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Kuva 13 Palaute-esimerkki synkronisoinnin puutteesta 

Kyseessä oli lisätietokenttä, joten vastausmäärä oli luonnollisesti muita vastauksia 

suppeampi. Palautteesta ilmeni kuitenkin muutamia huomionarvoisia seikkoja 

järjestelmän ja ohjeistuksen kehittämistä ajatellen. Tämä palaute toimitettiin sellaisenaan 

järjestelmän kehittäjien käyttöön. Kuva 13 näyttää otannan tyypillisistä vastauksista. 

Vaikka tämän tutkimuksen pääpaino ei ollut vapaamuotoisissa vastauksissa, vaan 

kvantitatiivisessä analyysissä, on mainitsemisen arvioisia palautteita hyödynnetty tämän 

tutkimuksen yhteenvedossa. 

Avoimessa palautteessa kyseltiin miksi vastaaja ei käytä Skolkalenderin synkronointia. 

Monet vastaajista kokivat synkronoinnin joko tarpeettomaksi, tai kertoivat käyttävänsä 

aktiivisesti muita elektronisia järjestelmiä aikansa jäsentämiseksi. Useat kuitenkin 

kertoivat katsovansa Skolkalenderin tietoja suoraan järjestelmästä käyttämällä 

esimerkiksi selaimen kirjanmerkkiä. 

Synkronoinnin käyttämättömyyden syiksi mainittiin lisäksi bugista synkronointia, sekä 

tietojen puutteita. Hyvä huomio oli myös iCal-sovelluksen perhejako: käyttäjä halusi 

erottaa oman ja kouluelämän jo siksi, että kalenterijako perheen kanssa sisältää liikaa 

epäoleellisia yksityiskohtia mikäli koko perhe näkee Skolkalenderin sisällön sellaisenaan.  

 

3.4.2 Osuus 2: Nykyiset toiminnallisuudet 

 Please give your honest opinion about how well The School Calendar is working for 

you. 

Ge dina ärliga åsikter om hur väl Skolkalendern fungerar för dig. 

 

What do you think about the functions? 

Please tell us how easy it is to use. 

Easy to check the schedule 

Easy to notice and check notes attached to events/lessons 

Easy to add your own events 

Easy to add a note for existing lessons (e.g. homework, reminders etc) 

Easy to add links and attachments 
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Fully agree / Partly agree / Neutral / Partly disagree / Fully disagree 

 

Vad anser du om funktionerna? 

Lätt att kolla schemat 

Lätt att märka och kolla meddelanden och påminnelser som ingår i lektioner eller 

evenemang 

Lätt att lägga till dina egna personliga evenemang 

Lätt att lägga till egna anmärkningar för existerande lektioner och evenemang (t.ex. läxor, 

påminnelser etc) 

Lätt att lägga till länkar och bilagor 

Helt samma åsikt / Delvis samma åsikt / Neutral / Delvis annan åsikt / Helt annan åsikt 

Nykyisten toimintojen arvioinnin (Osuus 2) ensimmäisessä kysymysryhmässä pyrittiin 

selvittämään järjestelmän helppokäyttöisyyttä, yleistä ymmärrettävyyttä ja arvioimaan 

toimintojen teknistä puolta. Tässä kysymysryhmässä kiinnitettiin siis erityistä huomiota 

käyttöliittymäsuunnitteluun ja tämän kautta itseään ruokkivan positiivisen 

käyttäjäkokemuksen vaikutelmaan. Ryhmässä alkupään kysymykset painottuivat tiedon 

löytämiseen ja jälkimmäiset kysymykset painottuivat käyttäjän itsensä lisäämän 

informaation helppouteen. 

DeLoan & McLeanin mukaan järjestelmän tekninen toteutus käyttäjää palvelevasti 

kuuluu System quality –osa-alueen alle, tukien osaltaan järjestelmän nettohyötyjä (Net 

benefits). Ilman laadukasta järjestelmää on mahdotonta saavuttaa suuria nettohyötyjä. 

(DeLone & McLean, The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: 

A Ten-Year Update, 2003) 

 

Kuva 14 Käytön vaivattomuus, lukujärjestys 

Kysymyksellä selvitettiin kokevatko vastaajat aikataulun tarkistamisen helpoksi. 

Aikataulu, eli lukujärjestys oli järjestelmän keskeisiä toimintoja. Toiminnon tarkoitus on 

tuoda esimerkiksi tulevan opetuksen tiedot helposti nähtäville. Kuva 14 mukaisesti 
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vastaajista ylivoimaisesti suurin osa oli sitä mieltä, että lukujärjestyksen katsominen on 

helppoa. IB-ryhmällä helppokäyttöisyys oli määräävämpi tekijä, kuin muilla lukiolaisilla. 

Käytettävyyden määrittelyssä henkilökohtaiset näkemykset yleisen tason helppoudesta 

tai vaativuudesta voidaan purkaa osakokonaisuuksiksi, joita pystytään arvioimaan 

(Nielsen, 2. What Is Usability?, 1994). 

 

 

Kuva 15 Käytön vaivattomuus,  kertaluontoiset huomiot 

Kysymyksellä selvitettiin kokivatko vastaajat yksittäisten tuntimerkintöjen 

muistiinpanojen tarkistamisen helpoksi. Tämä oli aikatauluihin liittyvä lisäominaisuus, 

jossa voidaan merkitä yksittäisiä huomioita, kuten vaikkapa seuraavan kerran läksyt. 

Kuva 15 mukaisesti vaustaukset IB-opiskelijoilla olivat varsin tasaväkisiä. Ainoastaan 

täysin eri mieltä vaivattomuudesta olevat edustivat pienempää otantaa.  Tämä indikoisi, 

että tuntikohtaisten muistiinpanojen tarkistaminen on varsin subjektiivinen kokemus. 

Tavallisilla opiskelijoilla mielipide oli neutraalimpi, mutta edusti silti selkeästi 

vaivattomuuteen painottuvaa mielipidettä. 

 

Kuva 16 Käytön vaivattomuus, omien tapahtumien luominen 

Kuva 16 osoittaa sekä tavallisten, että IB-opiskelijoiden pitäneen omien 

kalenterimerkintöjen luomista varsin neutraalina tapahtumana vaivattomuuden suhteen. 

Sama suhtautuminen koski myös koulun toimittamien opetusmerkintöjen yhteyteen 
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liitettyjä omia muistiinpanoja, kuten Kuva 17 osoittaa. Tästä saattoi vetää pari 

vaihtoehtoista johtopäätöstä. Kyseiset toiminnot saattoivat olla varsin läpinäkyvä osa 

järjestelmää. Suurimman osan vastatessa kokevansa toiminnot käytettävyydeltään 

neutraaleiksi, muiden vastaajien painopisteet kääntyivät täpärästi positiivisen puolelle. 

 

 

Kuva 17 Käytön vaivattomuus, omat merkinnät per tunti 

Vaihtoehtoisena johtopäätöksenä vastauksien jakautumista tarkastellen voidaan ajatella, 

että tietojen maturiteettiaste ja käytön yleistyminen eivät olleet vielä edenneet tasolle, 

jossa syvällisempien ominaisuuksien käyttöön olisi käyttäjien mielestä ollut mielekästä 

siirtyä (DeLone & McLean, Information systems success: The quest for the dependent 

variable, 1992). On tärkeää huomata, että tämä havainto koski kaikkia kolmea opiskelijan 

omaa sisällöntuotantoa koskevaa kohtaa, eli Kuva 16, Kuva 17 ja Kuva 18. Palenin 

kolmikantaisen kalenterientiteettien määrittelyn mukaisesti yksittäisen käyttäjän ja 

järjestelmän välinen vuorovaikutus ei vastauksista päätellen toteutunut niin vahvasti, kuin 

olisi ollut toivottavaa (Palen, 1999). 

 

 

 

Kuva 18 Käytön vaivattomuus, linkkien ja liitteiden lisääminen 
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Kuva 18 näyttää vastaukset linkkien ja liitteiden lisäämisen vaivattomuuteen. Kuten 

tuloksista näkyy, suurimmalla osalla vastaajia ei ole näihin ominaisuuksiin vahvoja 

mielipiteitä. IB-ryhmässä on havaittavissa eroa negatiiviseen suuntaan, joten 

liitetiedostoista tai linkkien lisäämisestä on voinut olla huonoja kokemuksia. 

Yleisellä tasolla vastauksista teknisiin ominaisuuksien liittyen näkyi pari trendiä. Osa 

vastaajista antoi negatiivisia mielipiteitä käytön vaivattomuuteen liittyen. Tämä saattoi 

johtua yksittäisistä teknisistä ongelmista, jotka mahdollisesti estävät järjestelmän käyttöä 

heidän osaltaan. Toisena havaintona oli neutraalien vastauksien suuri määrä. Suuri 

neutraalien vastaajien määrä ei ollut sinänsä yllättävää, mutta sekin saattoi kertoa 

toimintamallin puutteellisesta määrittelystä tai käyttöönotosta. Jos opiskelija ei kokenut 

tarvitsevansa ohjelmistoa määriteltyjen toimintojen hoitamiseen tai tarkistamiseen, hänen 

mielipiteensä saattoivat suurella todennäköisyydellä olla mielipiteettömiä. 

 

What do you think about the content in The School Calendar (e.g. lesson info, 

reminders, school events)? 

The information is reliable 

Additional lesson information is equally given for all courses and events 

Information is sufficient, i.e. there is enough of it 

The information is relevant to my studies 

Most teachers put notes, reminders and information into their lessons and events 

I check the lesson notes, reminders and information written by teachers 

Fully agree / Partly agree / Neutral / Partly disagree / Fully disagree 

Vad tycker du om INNEHÅLLET i Skolkalendern (t.ex. lektionsinformation, 

påminnelser, info om extra evenemang etc)? 

Informationen är pålitlig 

Meddelanden och påminnelser ges lika mycket för alla kurser 

Det kommer tillräckligt information i Skolkalendern 

Informationen är relevant för mina studier 

De flesta lärare sätter ut lektionsinfo, påminnelser och meddelanden angående deras 

lektioner och evenemang i Skolkalendern 

Jag kollar lärarnas lektionsinfo, påminnelser och meddelanden i Skolkalendern 

Helt samma åsikt / Delvis samma åsikt / Neutral / Delvis annan åsikt / Helt annan åsikt 

Nykyisten toimintojen arvioinnin (Osuus 2) toisessa kysymysryhmässä pyrittiin 

selvittämään ja jäsentämään järjestelmän sisällöllistä antia. Tässä kysymysryhmässä 

kiinnitettiin erityistä huomiota tiedon laatuun. Ensimmäisissä kysymyksissä selvitettiin 

tiedon nykytilaa, laatua ja maturiteettiastetta, kun taas jälkimmäisissä kysymyksissä 
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selvitettiin maturiteettiastetta toisella asettelulla. Useimpien opettajien käyttäytymisen 

selvittäminen ja käyttäjän oman aktiivisuuden selvittäminen liittyvät toimintamallin 

kypsyyteen. Vähäisellä tai hajanaisella käytöllä järjestelmästä voitiin peilata prosessin 

sen hetkisen laadun ja toimintamallin kypsyyden osittain puutteellista määrää. 

DeLoan & McLeanin mukaan järjestelmän sisällön laadullinen toteutus käyttäjää 

palvelevasti kuuluu ”Information quality”–osa-alueen alle, tukien osaltaan järjestelmän 

nettohyötyjä (Net benefits). Ilman laadukasta, luotettavaa, yhdenmukaista ja ajantasaista 

tietoa on mahdotonta saavuttaa suuria nettohyötyjä muilla avuilla. (DeLone & McLean, 

The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update, 

2003) 

 

 

Kuva 19 Tiedon laatu, sisällön luotettavuus 

Kuva 19 osoittaa käyttäjämielipiteet Skolkalenderissa olleen sisällön luotettavuudesta. 

Ylivoimainen enemmistö piti järjestelmässä olleita tietoja luotettavina, eli voidaan sanoa 

henkilökunnan pitäneen syöttämänsä tiedot oikeina ja ajantasaisina. Vaikka IB-ryhmän 

negatiiviset vastaukset erosivat prosentuaalisesti riviopiskelijoista noin puolella, olivat 

vastaajien lukumäärät lähes samat. 

 

Kuva 20 Tiedon laatu, sisällön maturiteettiaste 
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Tiedon maturiteettiastetta arvioinut Kuva 20 mukainen vastausjakauma käsitteli 

kurssikohtaisten lisätietojen määrän ja laadun tasaisuutta kurssien välillä. 

Vastausjakauma oli mielenkiintoinen ja hieman vaikeasti tulkittava. Enemmistö 

molemmista ryhmistä, eli yli 40% per ryhmä vastasi neutraaleimman vaihtoehdon. Tämä 

saattoi tarkoittaa joko sitä, että lisätietojen määrä ei herättänyt suuria tunteita tai sitä, että 

lisätietojen käsite jäi hämäräksi. Mikäli järjestelmää ei käyttänyt, tai sitä käytti 

pintapuolisesti, tarkemmat kysymykset sisältöön liittyen ovat yleensä hankalia vastattavia 

koska tarkempi tietämys järjestelmän tiedoista on puutteellinen. 

Ruotsinkielisistä vastaajista, eli enemmistöstä, vajaa 37%, piti lisätietojen jakautumista 

kurssirajojen ylitse epätasaisena. Englanninkielisistä vastaajista molempien laitojen 

mielipiteet olivat noin 30%, jolloin neutraalit vastaajat täyttivät loput noin 40%. Tämä 

heijastelisi IB-muotoisten kurssien sisällön olleen aavistuksen tasalaatuisempia kun 

tavallisten lukiomuotoisten kurssien. 

 

Kuva 21 Tiedon laatu, sisällön riittävyys 

Tiedon määrää kartoittavassa kysymyksessä tarkoitus oli saada kuva tyypillisen sisältöä 

tarjoavan kurssin tietomäärän riittävyydestä. Mikäli tietomäärä katsotaan sopivaksi, ne 

kurssit joista tietoa löytyi, olivat siis tyypillisesti riittävän kattavasti dokumentoitu. Suurin 

osa vastaajista piti tietomäärää riittävänä, kuten Kuva 21 näyttää. Sisällön vertailun 

kannalta kannattaa tuoda esille, että IB-linjan opiskelijat olivat väitteestä eri mieltä noin 

21% osuudella, kun taas normaalimuotoisten opiskelijoiden määrä oli ainoastaan noin 

12%. Voitaisiin siis päätellä, että IB-kurssit olisivat tarvinneet hivenen lisää dataa 

ollakseen samalla viivalla muiden kurssien kanssa. 
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Kuva 22 Tiedon laatu, asiaankuuluvuus 

Tiedon määrän riittävyys selvisi edellisessä kysymyksessä, kun tämä kysymys puolestaan 

pyrki selvittämään vastasiko saatavissa ollut tieto niitä opintoja, joista tietoa haettiin. 

Vastaajat pitivät tiedon vastaavuutta tarpeeseen enimmäkseen hyvänä. 

Normaalimuotoisessa lukiossa tyytymättömyys oli hivenen pienempää IB-linjaan 

verrattuna, kuten Kuva 22 selviää. 

 

Kuva 23 Tiedon laatu, kurssikohtainen sisällöntuotanto 

Kysymyksellä pyrittiin saaman selvyyttä siihen, kuinka yleisesti ja perusteellisesti 

opettajakunta hyödyntää Skolkalenderia. Puolet vastaajista molemmissa kyselyissä oli 

sitä mieltä, että opettajat eivät hyödyntäneet Skolkalenderia siinä laajuudessa, kuin olisi 

mahdollista. Kuva 23 mukaisesti karkeasti noin 30% vastasi neutraalisti, joten pääpaino 

vastauksilla indikoi vahvasti käytön puutetta. Tämä saattoi johtua esimerkiksi 

epäselvyyksistä tiedonvälityskanavien käytössä, eli siitä minkä tiedon tulisi löytyä mistä 

järjestelmästä (Wilma, Skolkalender). Tavallisten opiskelijoiden parissa äärimmäinen 

tyytymättömyys oli huomattavasti pienempää kuin IB-linjalla, eli ilmeisesti useammat 

opettajat tarjosivat ainakin jonkinlaista lisätietoa kursseistaan Skolkalenderin kautta 

kurssitarjontaan suhteutettuna. 
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Kuva 24 Tiedon laatu, sisällön käyttöaste 

Kysymyksellä pyrittiin selvittämään käyttäjien tottumuksia annetun sisällön 

hyödyntämiseen. Kuva 24 vastaukset indikoivat matalaa käyttöastetta. Noin 40% 

vastaajista ei juurikaan tarkista opettajien lisämerkintöjä Skolkalenderista. Toisaalta noin 

30% tarkistivat ja loput eivät eritelleet mielipiteitään. Aihe saattoi olla jälleen hivenen 

vieras sisäistää, mikäli toiminnot ovat hieman tuntemattomia. Syynä toimintojen 

vähäiseen käyttöön saatettaisiin pitää yli kurssirajojen saatavilla olevan tiedon 

riittämätöntä määrää, jolloin opiskelijan itsemotivoituminen jää vähäisemmäksi (DeLone 

& McLean, Information systems success: The quest for the dependent variable, 1992). 

Sisältökohtaisesti voitiin todeta, että yleisellä tasolla laadullinen jakautuminen 

kurssirajojen ylitse ei ollut riittävää, jotta jatkuva käyttö olisi luontevaa. Sekavuus tietojen 

jäsentelyssä eri järjestelmissä saattoi toimia osasyynä tilanteeseen, jolloin opiskelijat 

todennäköisesti turvautuvat Wilmaan sen ollessa suurempi ja pidempään käytössä ollut 

pakollinen järjestelmä. Wilmaa käyttäjien oli joka tapauksessa pakko käyttää ja 

Skolkalender oli vapaaehtoista, jonka käyttöä rajoitti epävarmuus tiedon 

kokonaisvaltaisesta saatavuudesta kurssien välillä. Kokonaisvaltainen saatavuus 

tarkoittaa siis tiedon tasaista laatua, ei sen absoluuttista määrää. Tietojen looginen 

jäsentely yli kurssi- ja järjestelmärajojen on erittäin tärkeää. 

Opetushallituksen mukaisesti tiedon tulisi olla tasoltaan yhteneväistä, vaikka 

opetusmenetelmät vaihtelevatkin aineittain (Opetushallitus, 2012). DeLoan & McLean 

tähdentävät malleissaan, että tasalaatuisuus sisällössä on merkittävä kivijalka 

järjestelmän yleiselle hyväksynnälle ja järjestelmälle asetettujen odotusten täyttämiselle 

(DeLone & McLean, Information systems success: The quest for the dependent variable, 

1992) Uudemmassa mallissaan DeLoan & McLean määrittelevät nettohyötyjen 

vaikuttavan suoraan käyttäjien käyttömotivaatioon ja tätä kautta palkitsevuuteen 

onnistuneista toimenpiteistä järjestelmässä (DeLone & McLean, The DeLone and 

McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update, 2003). Palenin e-

kalenterien jaottelussa tähdennetään järjestelmän kykyä jäsennellä sisältö selkeästi 

sosiaalisen entiteetin ja yksittäisen käyttäjän välillä, johon tasalaatuinen sosiaalisen 

entiteetin tarjoama sisältö osaltaan kuuluu (Palen, 1999). 

 

Web interface of The School Calendar 
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Please, share your thoughts about The School Calendar website and web calendar on 

mattliden.skolkalender.fi 

The School Calendar website works well technically 

The School Calendar website looks nice 

Functions are easy to use on The School Calendar website 

Fully agree / Partly agree / Neutral / Partly disagree / Fully disagree 

Skolkalenderns websida 

Ge dina åsikter om Skolkalenderns websida och webkalender på 

mattliden.skolkalender.fi 

Skolkalenderns websida fungerar väl tekniskt 

Skolkalenderns websida ser bra ut 

Funktionerna är lätta att använda på Skolkalenderns websida 

Helt samma åsikt / Delvis samma åsikt / Neutral / Delvis annan åsikt / Helt annan åsikt 

Tietojärjestelmällä oli tutkimusta tehdessä tarjolla myös suora Web-käyttöliittymä 

osoitteessa http://mattliden.skolkalender.fi. Tämä sivusto tarjosi opiskelijoille 

mahdollisuuden käyttää järjestelmän toimintoja minkä tahansa internet-selaimen kautta 

ja saada pääsy Skolkalenderin sisältämään informaatioon ilman e-kalenterin 

synkronointia tai sen kanssa. Koska Web-käyttöliittymä oli käyttäjän näkökulmasta 

erillinen kokonaisuus, oli oikeutettua tehdä rajapintakohtainen kysely järjestelmän 

käytettävyydestä. Tällainen lähestymistapa auttanee osaltaan MAO Designia 

parantamaan edelleen heidän järjestelmänsä laatua, koska kyseinen osa-alue oli erikseen 

rajattu.  

 

Kuva 25, web-osion tekninen toimivuus 
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Kuva 26, web-osion ulkoasu 

 

 

Kuva 27, web-osion helppokäyttöisyys 

Web-käyttöliittymän kysymykset oli muotoiltu yksinkertaisesti. Kolme erillistä 

kysymystä käsittelivät teknistä toimivuutta (Kuva 25), Web-käyttöliittymän ulkoasun 

miellyttävyyttä (Kuva 26) ja toimintojen helppokäyttöisyyttä Web-käyttöliittymässä 

(Kuva 27).  

Käyttäjäarviot Web-käyttöliittymästä olivat kokonaisuutena enimmäkseen positiivisia. 

On kuitenkin hyvä panna merkille, että karkeasti noin kolmannes oppilaista molemmissa 

ryhmissä vastasivat kaikkiin kysymyksiin neutraalisti. Mahdollisina syinä tähän voisi 

pitää negatiivisemmin katsottuna järjestelmän vähäistä käyttöä, tai positiivisemmin 

nähden tämä osuus vastaajista saattoi olla kalenterisynkronoinnin aktiivisempia käyttäjiä. 

Aktiivinen synkronointi olisi saattanut ilmetä Web-käyttöliittymän käytön vähenemisenä, 

koska käyttäjä näkee samoja tietoja muilla ohjelmistotyökaluilla. 

Jakob Nielsen on määritellyt käytettävyyden heuristista arviointia hyvin seikkaperäisesti 

ja todennut heuristisen evaluoinnin olevan kenties tärkein metodi käytettävyyden 

onnistuneisuuden arvioinnissa (Nielsen, Usability Inspection Methods, 1994). 

Kysymykset tässä osiossa pyrkivät vastaamaan Nielsenin heuristiikkoihin käyttöliittymän 

arvioinnista (Nielsen, 10 Usability Heuristics for User Interface Design, 1995). 
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Käytettävyyden määritelmiin perustuen kysymykset jaoteltiin eri sektoreihin, jotta 

pystyttäisiin ottamaan kantaa tärkeimpiin konfliktitilanteiden aiheuttajiin (Nielsen, 

Enhancing the Explanatory Power of Usability Heuristics, 1994). 

Free word #1 (optional) 

If you want, you can explain / give additional development ideas here. 

Frivillig tillägsinformation, förklaringar eller utvecklingsidéer 

Du kan skriva dina svar på finska eller engelska om du vill (eftersom svaren bearbetas på 

finska) 

(Their long answer) 

Lisätietokentässä kerättiin ohjelmiston kehittäjälle seikkaperäistä palautetta järjestelmän 

jatkokehitystä varten. 

3.4.3 Osuus 3: Jatkokehitys 

Give us your opinion on how The School Calendar could support your studies better. 

Ge dina åsikter om hur Skolkalendern kunde bättre stöda dig i dina studier. 

 

Development ideas for the content 

I want to make notes in more detail 

The rooms for lessons should be visible 

I want to see my friend's calendar (and share mine with him/her) 

There should be clear rules about where lesson information and reminders are published 

(Wilma or The School Calendar) 

I would use The School Calendar more if also the teachers used it more (put more lesson 

information there) 

Teachers' lesson notes and reminders should be more clearly visible for lessons and events 

I prefer pen and paper so no changes will make me totally happy 

Fully agree / Partly agree / Neutral / Partly disagree / Fully disagree 

 

Utvecklingsidéer för innehållet i Skolkalendern 

Jag vill göra mer detaljerade anteckningar 

Rummen för lektionerna borde vara synliga 
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Jag vill se min kompis kalender (och dela min egen med honom/henne) 

Det borde finnas tydligare regler på var information och meddelanden angående lektioner 

publiceras (Wilma eller Skolkalendern) 

Jag skulle använda Skolkalendern mera om lärare publicerade mera information om 

lektioner där 

Lärarnas lektionsinfo, meddelanden och påminnelser borde vara mera synliga intill 

lektionerna/evenemangen 

Jag föredrar penna och papper, så inga ändringar gör mig helt nöjd 

Helt samma åsikt / Delvis samma åsikt / Neutral / Delvis annan åsikt / Helt annan åsikt 

 

Jatkokehitysosion ensimmäinen asettelu oli jaettuna kahteen teemaan; ensimmäiset 

kolme kysymystä koskivat Skolkalenderin teknisiä kehitysmahdollisuuksia. Ehdotukset 

kysymyksissä perustuivat osittain jo kerättyihin vapaamuotoisiin ideoihin MAO Designin 

toimesta ja olivat siksi jo valmiiksi suhteellisen kohdennettuja tiettyihin ominaisuuksiin. 

Käyttäjän palkitseminen haetun toiminnon löytymisellä aktivoi järjestelmän käyttöä, 

kasvattaen hyväksyntää käyttäjien keskuudessa (DeLone & McLean, The DeLone and 

McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update, 2003). 

Seuraavat kolme kysymystä olivat tarkoitettu sisällöllisen laadun mittaamiseen. Keinona 

toimi sisällön yhdenmukaisuuden mittaaminen. Päämääränä näillä kysymyksillä oli 

selvittää vastauksia apukysymyksiin, eli miten prosessi toimii ja mitä jatkokehitystä 

koulun nykyinen toimintamalli tai sen mahdollinen puute olisivat kaivanneet. 

Toimintamallin tärkeys on yksi pääkriteereistä järjestelmän käyttöönoton onnistumisen 

kannalta (DeLone & McLean, The DeLone and McLean Model of Information Systems 

Success: A Ten-Year Update, 2003) 

Viimeinen kysymys oli käyttötottumuksia, mieltymyksiä ja asenteita mittaava. 

Täydellisinkään järjestelmä ei voi toimia, jos se ei vastaa tarpeeseen. Jotkin oppilaat 

olivat todennäköisesti joka tapauksessa mieltyneitä fyysiseen kalenteriin jota voi 

kosketella ja johon kirjoittaminen tuottaa välittömän palautteen. Tämä voisi myös selittää 

passiivisten vastauksien osuutta osiossa 2. Alkuperäisissä ohjeissa neuvottiin siirtymään 

osiosta 1 suoraan osioon 3, mikäli vastaaja ei ollut käyttänyt Skolkalenderia. Tämän ei 

kuitenkaan voi automaattisesti olettaa varmuudella tapahtuneen. 
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Kuva 28, Sisältökehitys, Muistiinpanojen yksityiskohdat 

Kuva 28 kuvaa mielipiteitä yksityiskohtaisempien muistiinpano-ominaisuuksien 

implementoinnille. IB-ryhmäläisissä oli havaittavissa kiinnostusta ominaisuutta kohtaan. 

Ainakin jossain määrin kiinnostuneiden määrä oli vajaa 40%. Myös perus lukiolaiset 

olivat ominaisuudesta jossain määrin kiinnostuneita. Vastaukset kuitenkin painottuivat 

selkeästi neutraaliin suuntaan. Yli puolet molemmista vastaajaryhmistä vastasi neutral. 

 

Kuva 29, Sisältökehitys, luokkahuoneet 

Kuva 29 näyttää luokkahuoneiden ilmoittamisen tarpeen kalenterin yhteydessä. 

Enemmistö eli noin puolet vastaajista halusi luokkahuoneiden tiedot lukujärjestykseensä 

jatkossa. Yhdistettynä osittain samaa mieltä oleviin suhdeluvut ovat tämän tutkimuksen 

vahvimmat. Kahdeksan kymmenestä IB-opiskelijasta koki tarvitsevansa 

luokkahuoneiden tietoa ja seitsemän kymmenestä tavallisen lukion opiskelijasta kokivat 

samoin. 
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Kuva 30, Sisältökehitys, kalenterin jako 

Kalenterin jako ystävälle oli yksi mahdollinen kehityspolku Skolkalenderille. Kuva 30 

mukaisesti vastaukset olivat erittäin tasaväkisiä. Neutraalien vastausten määrä oli lähes 

puolet ja mielipiteillä varustetut vastaukset kallistuivat juuri ja juuri kannatuksen 

puolelle. Neutraalit vastaukset indikoivat, että ominaisuus olisi ollut nykyisellä 

käyttöönoton asteella aavistuksen toissijainen. 

Yhdistävänä tekijänä myös tämän osion piirteissä oli se, kuka järjestelmään syöttää tietoa. 

Ne ominaisuudet, jotka vaativat opiskelijan tuottavan oman informaationsa olivat 

mielipiteiden sävyltä hyvin neutraaleja, kun taas koulun puolesta tarjottavan informaation 

kehittämiseen tuli huomattavasti vahvempia mielipiteitä. Kaikkia ominaisuuksia 

kuitenkin toivottiin. Tulosten sävy tarkoitti todennäköisesti matalaa maturiteettiastetta 

järjestelmän käytölle, eli opiskelijoita ei oltu täysin onnistuttu motivoimaan järjestelmän 

pariin tarjoamalla hänelle selkeää lisäarvoa tasalaatuisen kurssitietojen merkeissä. Tämä 

vaikuttaa DeLoan & McLeanin mukaan käyttöä vähentävästi (DeLone & McLean, 

Information systems success: The quest for the dependent variable, 1992). Yhtälailla 

Opetushallitus painottaa tiedon tasaista laatua opiskelua motivoivana osatekijänä 

(Opetushallitus, 2012). 

Seuraavat kysymykset liittyvät sisällön asetteluun, esille tuomiseen ja jäljittävät osaltaan 

toimintamallin kehittämiseen liittyviä tarpeita. 
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Kuva 31, Sisältökehitys, toimintamallin tarve 

Selkeän toimintamallin tärkeyttä on tässä tutkimuksessa tuotu julki useaan otteeseen. 

Kuva 31 kysymys oli varsin suora johdattelu toimintamallin tärkeyteen tietojärjestelmän 

implementoinnin onnistumisessa. Noin kolme neljästä IB-ryhmäläisestä ja yli puolet 

tavallisista lukiolaisista haluavat selkeät toimintasäännöt järjestelmien käyttöön. Lähes 

kukaan vastaajista ei ollut toimintamallien tarpeellisuudesta eri mieltä. Nämä vastaukset 

olivat selkeintä antia tämän tutkimuksen osalta. 

 

Kuva 32, Sisältökehitys, käytön motivointi 

Vastaajat olivat varsin toiveikkaita järjestelmän jatkosta. Teknisen puolen puutteineen ja 

hyötyineen opiskelijat olivat valmiita käyttämään Skolkalenderia jatkossa enemmän, 

mikäli opetuksen edustajat ovat valmiita sitoutumaan järjestelmän käyttöön. Vastaukset 

Kuva 32 näyttävät tavallisista lukiolaisista yli puolen olleen ainakin jossain määrin tätä 

mieltä ja IB-linjalaisista vielä useamman, eli lähes seitsemän kymmenestä vastaajasta. 

Neutraaleja kannanottoja oli riviopiskelijoissa reilu kolmannes ja IB-linjalla hieman yli 

parikymmentä prosenttia, joten eriävät mielipiteet tästä olivat varsin vähäisiä. 
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Kuva 33, Sisältökehitys, tuntikohtainen esilletuonti 

Jatkumona edelliselle kysymykselle opiskelijoilta kysyttiin tarvittiinko opettajien tunti- 

ja tapahtumakohtaisiin muistiinpanoihin ja -muistutuksiin lisää selkeyttä. Kuva 33 

vastauksineen indikoi, että tämä olisi hyvä kehityssuunta. Riviopiskelijoissa esiintyi 

aavistuksen vähemmän mielipiteitä neutraalien vastauksien muodossa. Kuitenkin sekä 

IB-ryhmät, että tavalliset opiskelijat olivat vahvasti sitä mieltä, että tietoihin tarvittiin 

lisää selkeyttä. Kaksi kolmesta IB-linjalaisesta ja puolet riviopiskelijoista olivat tätä 

mieltä. 

 

Kuva 34, Sisältökehitys, tahtotila 

Kuva 34 kysymys oli käyttötottumuksia varmistava. Onko vastaaja tottunut käyttämään 

paperisia kalentereita ja onko hän motivoitunut siirtymään sähköiseen maailmaan joko 

osittain tai kokonaan? Kuten on meitäkin moneksi, niin oli vastauksissa jakaumaakin. 

Mielipiteet puolesta ja vastaan paperisia ja sähköisiä kalentereita jakautuivat yllättävän 

tasan kaikkien vaihtoehtojen kesken. Neutraaleja vaihtoehtoja voisi kuitenkin tulkita 

ainakin kahdella tapaa: joko kalenterien käyttö ei ole neutraaleille vastaajille 

ajankohtaista, tai he tulevat yhtä hyvin toimeen sekä paperisella että sähköisellä 

kalenterilla. Viime kädessä päätös erityyppisten kalenterien kannattavuudesta, 

järkevyydestä ja hyödyllisyydestä oli siis tehtävä koulun toimesta tutkien muuta 

vastausmateriaalia. 
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I have had these problems with The School Calendar (optional): 

Jag har haft följande problem med Skolkalender (frivillig) 

Du kan svara på finska eller engelska om du vill 

(Their long answer) 

I would like to have these features added to The School Calendar (optional): 

Jag skulle vilja att följande funktioner läggs till i Skolkalendern (frivillig) 

Du kan svara på finska eller engelska om du vill 

(Their long answer) 

These features need to be further developed in School Calendar (optional): 

If something is not working as it is, let us know. 

Följande funktioner borde utvecklas i Skolkalendern (frivillig) 

Du kan svara på finska eller engelska om du vill 

 (Their long answer) 

Näillä vapaamuotoisilla kentillä kyselyssä ajettiin taka samaa asiaa: järjestelmäkehitystä. 

Lisätietokentillä kerättiin ohjelmiston kehittäjälle seikkaperäistä palautetta järjestelmän 

jatkokehitystä varten. Kysymyksiä oli useita siitä syystä, että niiden avulla voitiin 

mahdollisesti aktivoida vastaajien näkökulmia kehityksen eri osa-alueisiin ja saada näin 

ollen enemmän hyödyllistä informaatiota järjestelmän kehitystarpeista. Vapaamuotoisia 

vastauksia ei ollut syytä eritellä tässä tutkielmassa, mutta tarkka data on toimitettu 

ohjelmistotalolle ja oppilaitokselle mikäli yksityiskohtaisia analysointitarpeita ilmenee 

jatkossa. Kaikki seikkaperäiset palautteet, kuten myös muu tutkimusaineisto on 

luovutettu niistä toivon mukaan hyötyville osapuolille, eli Mattliden gymnasiumille ja 

MAO Designille. 

 

Which system do you prefer as the main information channel, Wilma or The School 

Calendar? 

Information about lessons, reminders etc. should be available: 

Only in The School Calendar 

Mostly in The School Calendar 

Neutral 

Mostly in Wilma 

Only in Wilma 
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Vilket system föredrar du som lärarnas huvudsakliga informationskanal, Wilma 

eller Skolkalendern? 

Information, påminnelser och meddelanden borde publiceras: 

Endast i Skolkalendern 

Huvudsakligen i Skolkalendern 

Både i Wilma och Skolkalendern 

Huvudsakligen i Wilma 

Endast i Wilma 

 

Kysymyksellä haettiin vastausta siihen, mitä järjestelmää opiskelijat halusivat pääasiassa 

käyttää. Vastauksissa on syytä huomioida epäsuora vaikutus, jota teoriat tukevat, eikä 

niinkään suoraan tuomita kumpaakaan vaihtoehtoa.  

Muutosvastarinta uutta kohtaan, keskeneräiset toimintamallit ja tämän kautta 

mahdollisesti heikohko datan laatu aiheuttavat käyttäjien keskuudessa tyytymättömyyttä. 

Tyytymättömyys aiheuttaa käytön vähenemistä, joka puolestaan aiheuttaa lisää mainittuja 

ilmiöitä  (DeLone & McLean, The DeLone and McLean Model of Information Systems 

Success: A Ten-Year Update, 2003) 

 

Kuva 35, Yhteenveto,  järjestelmän valinta 

Vastauksista Kuva 35 näkyy, että ylivoimainen enemmistö halusi pitää Wilman 

päätietokanavanaan. Kysymyksen asettelusta oli syytä huomata, että tässä kysyttiin 

pääasiallista tietokanavaa. Vastausvaihtoehdoista oli mahdollista valita välimuotoja, eli 

eri painotuksia Wilman ja Skolkalenderin välillä. Tässä valossa mielenkiintoinen seikka 

on se, että pelkästään Wilmaa haluavien opiskelijoiden määrä on sekä IB-ryhmässä, että 

riviopiskelijoiden ryhmässä alle 40%. Se puolestaan tarkoitti, että Skolkalender 

ohjelmana kuitenkin puolustaa paikkaansa.  

Mahdollisia syitä sille miksi se ei kuitenkaan ole suositumpi voivat olla seuraavat: 

Päätietokanava voi olla harkitun päätöksen seurauksena Wilma, jolloin Skolkalenderin 
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toivottu rooli on avustava ja arkisissa asioissa Wilmaa nopeamman tiedon tarjoava 

apusovellus. Neutral-vaihtoehdon valinneet voivat olla kiinnostuneita täysin muista 

asioista kuin tietotekniikasta tai kommunikoinnista koulun kanssa. Tämä ryhmä on 

melkein 18% molemmissa opiskeluvaihtoehdoissa. Skolkalender-painotteiset vastaukset 

muodostavat murto-osan muista, joten tästä voidaan päätellä että Skolkalender on toivottu 

lisä opiskelun avuksi, mutta ei pääasiallinen tiedonvälityskanava. 

 

Is The School Calendar valuable (in addition to using Wilma)? 

It is unnecessary / It is very valuable 

Är Skolkalendern värdefull (utöver Wilma)? 

Den är helt onödig / Den är mycket värdefull 

 

Kuva 36, Yhteenveto, Skolkalenderin lisäarvo 

Skolkalenderin lisäarvoa mitattaessa käsiteltiin kokonaisuutta. Onko järjestelmä kyseessä 

olleella ajan hetkellä tuottanut opiskelijalle lisäarvoa? Kysymys Kuva 36 oli varsin 

moniulotteinen. Käsiteltiinkö sillä tietojärjestelmää ja sen teknistä paremmuutta? Vaiko 

sitä, kuinka jo käyttöönotettu tietojärjestelmä on täyttänyt sille asetetut tavoitteet?  

Käsiteltiinkö kysymyksellä sittenkin tiedon määrää, jäsentelyä ja sen tasalaatuisuutta? Tai 

kartoittiko tämä kysymys kokonaisuuden toimivuutta mitatulla ajan hetkellä, mahdollista 

yhtenäistä toimintamallia tai sen puutetta?  

Aiempien tulosten perusteella kysymyksestä vedettävät johtopäätökset liittyvät 

Skolkalenderin mittaushetkellä tuottamaan lisäarvoon. Toisin sanoen, kuinka se on 

täyttänyt sille asetetut tavoitteet koskien kaikkien apukysymyksien osa-alueita. 

Kokonaisuuden toimivuus kaipasi selkeästi lisähuomiota. Vastaukset molemmissa 

vertailuryhmissä olivat hyvin samankaltaisia. Vajaa kolmannes vastaajista ei kyennyt 

kertomaan oliko Skolkalenderista lisäarvoa mittaushetkellä. Noin 40% puolestaan kykeni 

kertomaan, että Skolkalender tai sen toimintaympäristö kokonaisuutena ei tuottanut 

lisäarvoa mittaushetkellä. Toisaalta vajaa 30% näki saavansa lisäarvoa Skolkalenderista. 
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If I got to choose, next year I would want Mattliden to use/distribute: 

A paper calendar 

The digital School Calendar 

Neither 

I don't know 

Om jag fick välja skulle Mattliden nästa år använda/dela ut: 

En papperskalender 

Den digitala Skolkalendern 

Ingendera 

Jag vet inte 

Seuraavan vuoden kalenterivalinta oli viimeinen monivalintakysymys. Suoraan 

kysymykseen tuli suoria vastauksia kaikilta sektoreilta. Aiemmissa kysymyksissä 

esiintyneen kritiikin valossa oli hyvä huomata, että toiveet kalenterivalinnasta jakautuivat 

enemmistöinä kahteen leiriin. 

 

Kuva 37, Yhteenveto, tulevan kalenterin valinta 

Kuva 37 esittää kalenterivalinnan mielipiteet sekä lukio- että IB-muotoisilla 

opiskelijoilla. Valintaansa empineet opiskelijat edustivat kummassakin ryhmässä 

suhteellisen tasaväkisesti. Muista vastauksista voidaan vetää joitain johtopäätöksiä 

taustalla vaikuttaneista syistä. Normaalin lukion kävijöillä kalenterivastaisuus kaikkia 

vaihtoehtoja kohtaan oli hieman suurempaa kuin IB-linjalaisilla. Paperikalenterin 

kannattajat olivat lähes identtinen joukko, mutta perinteinen lukio nousi tässä pari 

kymmenystä korkeammalle sijalle. Näin pieni ero selittyy virhemarginaalilla. 

Digitaalisen Skolkalenderin kannattajat olivat enemmistö IB-linjalla (39,8%) ja lähes 

tasaväkinen vähemmistö perinteisessä lukiossa (34,1%). Tämä ero oli mielenkiintoista 

siksi, että kyseessä on täsmälleen sama järjestelmä. Miksi suosio sitten vaihteli 

vertailuryhmittäin? Aiempien vastausten valossa syynä voidaan nähdä selkeästi 
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määritellyn toimintamallin ja ohjeistuksen puutteellisuus mitatulla hetkellä. Tämä 

aiheutti hajontaa kurssien sisältöön määrässä ja laadussa. Koska IB-linjalaiset kävivät eri 

kursseja kuin tavalliset lukiolaiset, tämä ero oli nähtävissä järjestelmää ja sen ilmiöitä 

arvioitaessa, vaikka itse kysymys ei suoraan asiaa olisi tiedustellutkaan. 

 

Free word #2 (optional) 

If you want, you can explain / give additional development ideas here. 

Frivillig tillägsinformation, förklaringar eller utvecklingsidéer 

Du kan skriva på finska eller engelska om du vill 

(Their long answer) 

Kyselyn loppuun lisättiin vielä vapaan sanan kenttä. Aiemmilla sivuilla pyrittiin 

motivoimaan vastaajia seikkaperäisemmillä osa-alueilla käyttäen useita kysymyksiä. 

Koimme, että lopussa on hyvä olla vapaamuotoisen palautteen mahdollisuus, jotta mikään 

mahdollisesti tärkeäkin yksityiskohta ei jäisi pimentoon järjestelmän kehittäjiltä, lukion 

edustajilta tai tämän tutkimuksen osalta. 

Tätäkään palautetta ei ollut syytä eritellä seikkaperäisesti tässä tutkielmassa, mutta kaikki 

palaute tästäkin vapaasta kentästä annettiin kehittävien osapuolien käyttöön mahdollisia 

tulevaisuuden tarpeita silmälläpitäen.  

 

You made it! Please press SUBMIT to save your answers! 

This questionnaire is making your voice heard. MAO Design, Mattlidens Gymnasium 

and Oulu University are thankful for your answers. 

An academic thesis will be made from this questionnaire for the University of Oulu / 

Information processing science. Results and development suggestions will be handed 

over for program development in MAO Design and content development in Mattlidens 

Gymnasium during the spring of 2016. 

Thank you! 

Tryck SKICKA/LÄHETÄ/SUBMIT för att spara svaren! 

MAO Design, Mattlidens gymnasium och Uleåborgs universitet är tacksamma för dina 

svar! 

Svaren används i en Gradu-undersökning vid Uleåborgs universitet, resultaten och 

utvecklingsidéerna delas med MAO Design och Mattlidens gymnasium.  

Tack! 

Kyselytutkimuksen loppulauseissa vastaajia kiitettiin osallistumisestaan ja vaivannäöstä. 

Hyvän tavan mukaisesti mielekäs päätelause vastineena annetulle panokselle on mukava 

päätös vastausketjulle. Kyselyn alussa ja lopussa vastaajille teroitettiin kuka kyselyn 

tekee, kenelle tiedot menevät ja mitä hyötyä tästä kaikesta saattoi olla odotettavissa. Tämä 
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on vakiokäytäntö varsinkin alaikäisiin vastaajiin liittyvissä kyselyissä ja juridisesti pätevä 

tapa toimia. Tämän lopputyön kirjoittajana ja kyselyn tekijänä minulle oli myönnetty 

Espoon kaupungin tutkijalupa koskien Mattliden gymnasiumia, eli Espoon Matinkylän 

lukiota. 

3.5 Tulosten luotettavuus ja pätevyys 

Kyselyn otanta oli ilahduttavan suuri. Lukio-opiskelijoiden vastauksia saatiin tähän 

tutkimukseen lähes 343 kappaletta. Englanninkielisiä vastauksia näistä oli 91kpl. Tämä 

on merkittävä osa koulun opiskelijoista. Mattliden on Espoon kaupungin ainoa ja Suomen 

suurin ruotsinkielinen lukio. Mattlidenin lukiossa on noin 520 oppilasta ja heistä noin 150 

käyvät englanninkielistä IB-linjaa (Esbo, 2016).  

Voitaneen siis todeta, että tämän tutkimuksen vastaukset edustavat opiskelijoiden 

enemmistöä. Tutkimuksen ajoitukseen liittyi muutamia seikkoja, jotka muuttivat 

aikatauluja. Toisluokkalaisten vanhojen tanssit siirsivät kyselyn toteuttamista 

ensimmäisistä aiotuista. Abiturientit ehtivät tämän vuoksi poistua koteihinsa 

lukulomilleen ylioppilaskirjoituksia varten, mutta kysely lähetettiin heille sähköpostitse 

ja ilahduttavaa kyllä varsin usea heistä vastasi. Useimmissa tapauksissa vastaukset ovat 

annettu koulupäivän muiden askareiden lomassa, esimerkiksi luokanvalvojan tunnilla. 

Koska kaikki Mattlidenin lukion oppilaat eivät kuitenkaan vastanneet tähän kyselyyn, on 

absoluuttisten totuuksien vetäminen riskialtista. Vastaajat edustavat otannaltaan 

kuitenkin valtaosaa opiskelijoista, joten tuloksia voinee pitää tarpeeksi luotettavina 

realististen johtopäätöksien ja tulkintojen vetämiseksi. 

Ominaisuuksien teknistä toimivuutta ja puutteellisuutta arvioitaessa oli kuitenkin hyvä 

muistaa kyselyssä ilmennyt järjestelmän käyttöaste. Suhteellisen matala synkronointiaste 

ja suuri määrä keskikastin vastauksia saattaa indikoida kehittämisvaraa joko 

ominaisuuksien helppokäyttöisyydessä, tekniikkaan liittymättöissä sisällöllisissä 

asioissa, toimintaprosessissa tai näiden yhdistelmissä. 
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4. Johtopäätökset & keskustelua oppimasta 

Mattlidenin tapaus oli varsin mielenkiintoinen tutkittava. Kyseessä oli käyttäjäryhmä, 

jolta ei suoranaisesti voida edellyttää asiantuntijatehtävissä vaadittavaa tasoa vaikkapa 

tietojärjestelmien käytössä. Tapaus oli siinä mielessä varsin kansanomainen ja edusti 

nähdäkseni hyvin tavallisia tottumuksia nykypäivän informaatioteknologiassa 

nuoremman sukupolven näkökulmasta. Opiskelijan tulevaisuus on useimmiten 

vaihtoehdoille avoin ja palkan sijasta mahdolliset muut tulevaisuuden kannustimet ovat 

sumeammin nähtävissä. Voidaanko tämän johdosta olettaa, että tällaiselta ryhmältä voisi 

saada suorempaa palautetta järjestelmän toiminnoista, tai ylipäätään tarpeeseen 

vastaavuudesta?  

Vastauksia tutkimuskysymyksiin haettiin kyselytutkimuksen kysymyksien 

kvantitatiivisella analyysillä. Lisäarvona tämän päämetodin ohessa kyselyssä oli useita 

vastauskenttiä vapaamuotoiselle palautteelle koskien järjestelmää, toimintatapaa, tiedon 

laatua ja muita yksityiskohtia. Tekniset ja sisällölliset yksityiskohdat pulmatilanteisiin 

liittyen voivat olla hyödyksi perehtyessä yksittäisiin käyttöönoton kipupisteisiin ja ne 

tulisi tämän vuoksi käsitellä sellaisenaan, suoraan raakadataan perehtyen. 

Kuinka jo käyttöönotettu tietojärjestelmä on täyttänyt sille asetetut tavoitteet? 

Alkuperäisiä tutkimuskysymyksiä seuraillen, voitiin johtopäätöksenä todeta 

Skolkalenderin osittain täyttäneen sille asetetut tavoitteet. Kokonaisuutena järjestelmän 

voitiin nähdä tuottavan opiskelijalle lisäarvoa, mutta varauksin. Järjestelmän lisäarvoa 

mitattaessa käsiteltiin kokonaisuutta. Apukysymykset auttoivat vastaamaan 

tutkimuskysymykseen eritellen tarkemmin sitä, kuinka järjestelmä on täyttänyt 

tavoitteensa. Mitatulla ajanhetkellä järjestelmä oli toiminnassa ja tarjosi opiskelijoille 

teknisiä toimintoja, joilla lisäarvoa oli mahdollista tarjota. Kuitenkin sisällölliset 

vastaukset antoivat ymmärtää, että tiedon yhdenmukaistamisessa oli vielä työtä. Joitain 

teknisiä ongelmia käsiteltiin tämän lisäksi, mutta pääpiirteittäin järjestelmän voitiin 

katsoa toimivan ja tarjoavan teoreettisen mahdollisuuden tavoitteiden täyttämiseksi. 

Kokonaisuuden toimivuus kaipasi selkeästi lisähuomiota. Vastaukset molemmissa 

vertailuryhmissä olivat tässä mielessä hyvin samankaltaisia. Vajaa kolmannes vastaajista 

ei kyennyt kertomaan tarjosiko Skolkalender lisäarvoa mittaushetkellä. Noin 40% kykeni 

sen sijaan kertomaan, että ohjelma tai toimintaympäristö kokonaisuutena ei tuottanut 

lisäarvoa mittaushetkellä. Toisaalta vajaa 30% näki saavansa lisäarvoa Skolkalenderista, 

joka kertoo että järjestelmällä on oikeutus olemassaoloonsa ja mahdollisuudet 

täysimittaiseen onnistumiseen. 

Digitaalisen Skolkalenderin kannattajat olivat enemmistönä IB-linjalla (39,8%) ja lähes 

tasaväkisenä vähemmistönä perinteisessä lukiossa (34,1%). Ero oli mielenkiintoinen 

siksi, että kyseessä oli täsmälleen sama järjestelmä. Miksi suosio vaihteli 

vertailuryhmittäin? Vastausten valossa syynä voidaan nähdä selkeästi määritellyn 

toimintamallin ja ohjeistuksen puutteellisuus mitatulla hetkellä. Tämä aiheutti hajontaa 

kurssien sisältöön määrässä ja laadussa. Koska IB-linjalaiset kävivät eri kursseja kuin 

tavalliset lukiolaiset, ero oli nähtävissä järjestelmää ja sen ilmiöitä arvioitaessa, vaikka 

näiden kohtien kysymykset eivät suoraan asiaa tiedustelleetkaan. 
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- Toimiiko järjestelmä kuten on tarkoitettu? 

Tutkimuksessa tuli esiin mielenkiintoinen seikka joka oli yhtä aikaa sekä yllättävä, että 

ennalta-arvattava. Kysymykset olivat aseteltu teemoittain; jossain osiossa mitattiin 

teknisiä ominaisuuksia ja jossain toisessa sisällöllistä toimivuutta. Yleisen 

tyytyväisyyden arviointi oli eräs tyypillisimmistä aihekohtaisista mittareista. Jaottelusta 

huolimatta, tai sen ansiosta, johtopäätöksiä voidaan vetää sekä järjestelmän, että sen 

ympärillä toimineen kokonaisuuden edelleen kehittämistä kannustavaksi. Toisin sanoen 

teknisten toimintojen mittareita voitiinkin tulkita siten, että henkilökunta ei välttämättä 

osannut tarjota tasalaatuista tietoa yleisölleen, oppilaille. Toisaalta sisällöllisistä 

kysymyksistä saattoi päätellä myös sen, että järjestelmän ominaisuuksissa on vielä 

kehitettävää selkeyden osalta. Joitakin toimintoja oli ilmeisesti tarpeen virtaviivaistaa 

sujuvimmiksi loppukäyttäjän näkökulmasta ajatellen. 

Järjestelmä saattoi siis toimia teknisesti, mutta olla silti toimimatta halutun toimenpiteen 

onnistuneen toteuttamisen kannalta. Toisaalta käyttäjällä saattoi olla jokin tieto tai tehtävä 

mielessään, jota hän ei kyennyt suorittamaan joko kriittisen tason teknisen ongelman, tai 

käyttöliittymäsuunnitteluun liittyvien yksityiskohtien johdosta. Puhtaasti teknisessä 

mielessä järjestelmän voitiin kuitenkin katsoa pääosin toimivan.  

- Toimiiko prosessi kuten on tarkoitettu? 

Opiskelijoiden hämmennys ja tyytymättömyys sisällöllisissä asioissa saattoi johtua 

epäselvyyksistä tiedonvälityskanavien käytössä, eli siitä minkä tiedon tulisi löytyä mistä 

järjestelmästä (Wilma, Skolkalender). Normaalien lukiolaisten tyytymättömyys oli IB-

linjaan verrattuna huomattavasti pienempää, eli ilmeisesti useammat opettajat tarjosivat 

ainakin jossain määrin yhtenäistä tietoa kursseistaan Skolkalenderin kautta, suhteutettuna 

oppilaiden kurssitarjontaan. 

Näkisin, että yhtenäisten toimintamallin laatiminen ja niihin sitoutuminen on ensisijaisen 

tärkeää opiskelijan näkökulmasta ajatellen. Henkilökunnan näkökulmaan suhteutettuna 

motivoivana tekijänä voitiin yhtälailla pitää opiskelijoihin verrattuja ja järjestelmän 

käyttöön liittyviä palkitsemismekanismeja, joita oli käsitelty tarkemmin teoriaosuudessa. 

Selkeämmin voitaisiin todeta, että opettajakunnan olisi hyvä laatia keskenään yhteiset 

pelisäännöt sille, mitä tietoa merkataan ja minne. Toisaalta olisi myös sovittava mitä 

tietoa ei laiteta määrättyihin paikkoihin, jotta data pysyy yhdenmukaisena ja loogisena. 

Vaikka kurssikohtaiset erot sisällössä olisivat suuria, tämä ei missään tapauksessa sulje 

pois yhteisen toimintamallin reunaehtoihin sitoutumista. 

Huolellisesti ja yhteisymmärryksessä käyttöönotettu toimintamalli auttaisi tässä 

lopputyössä mitattujen asioiden kaikilla osa-alueilla:  

Tärkein, eli oppilas, löytää tarpeellisen tiedon yli kurssirajojen, tietojen sijaitessa 

vakiintuneissa paikoissa. Tällöin hän voisi noudattaa samaa tiedonhankintamenetelmää 

kurssista riippumatta. 

Tutkimuskysymystä mukaillen: Jo käyttöönotettu tietojärjestelmä täyttää paremmin sille 

asetetut tavoitteet, kun toimintamalli sen mahdollistaa (enable). Järjestelmä kykenee 

palvelemaan tarkoitustaan ollen, ei ainoastaan halvempi korvike paperiselle kalenterille, 

mutta myös tuoden lisäarvoa tehokkuuden ja selkeyden kautta kaikille osapuolille. 
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- Mitä jatkokehitystä järjestelmältä tai toimintamallilta odotetaan? 

Tässä työssä esitellyn kyselyn tyyppiset kokonaistilannetta kartoittavat 

tyytyväisyyskyselyt voisivat olla hyödyllisiä säännöllisin väliajoin suoritettuna. 

Voitaisiin nähdä, että kokonaisuuden kartoittaminen tämän tutkimuksen kaltaisilla, 

kenties edelleen kehitetyillä metodeilla on hyödyllinen lähestymistapa. Lähestymistavan 

etuina voitaisiin nähdä saavutettu tietoisuus kokonaisuuden eritellyistä osa-alueista ja 

siitä, miten radikaalisti ne toisiinsa vaikuttavat. Kuten DeLoan & McLean toteavat, eri 

osa-alueet nivoutuvat toisiinsa läheisesti, mutta ovat silti kehityksen kannalta syytä 

erotella jotta varsinainen kehityksen tarve voidaan kohdistaa oikein (DeLone & McLean, 

Information systems success: The quest for the dependent variable, 1992). 

Järjestelmän osalta oli syytä perehtyä kriittisiin vikatilanteisiin. Yksittäiset 

vapaamuotoiset palautteet erittelivät teknisempiä yksityiskohtia niihin hetkiin kun 

järjestelmän käyttö on joko kokonaan estynyt, tai jolloin käyttölogiikka tai puuttuva 

toiminto on ollut käytettävyyden tiellä. Toisaalta osa esitetystä palautteesta oli hyvin 

subjektiivisia näkemyksiä, joten kritiikkiä lukiessa oli hyvä huomioida yleisiä 

käyttöliittymän suunnittelun periaatteita ja lainalaisuuksia ellei kyseessä ollut 

suoranainen vikatila. Sisältökehitykseen voitaisiin vaikuttaa myös järjestelmäkehityksen 

keinoin. Koska opettajien, vanhempien ja oppilaiden on sitouduttava Wilma-järjestelmän 

käyttöön, löytyy Wilmasta luonnollisesti laaja määrä tietoa. Mikäli samaa tietoa halutaan 

tarjota useassa näkymässä, paikassa tai järjestelmässä, tulisi harkita teknistä rajapintaa eli 

integraatiota Wilman ja Skolkalenderin välille. Tietojen automaattinen tai 

puoliautomaattinen siirto joko Wilmasta Skolkalenderiin, tai Skolkalenderista Wilmaan 

voisi osaltaan ratkaista sisällöllisiä ongelmia, sekä pienentää käyttäjien riskiä 

tuplatyöhön. Tämä ei poista vajaaseen toimintamalliin liittyviä ongelmia, mutta 

rajapintaa voitaisiin käyttää hyödyksi mahdollisessa tulevassa toimintamallissa. 

Jatkotutkimuksessa voisi olla hyödyllistä pyrkiä mittaamaan johtavan organisaation 

sitoutuneisuutta järjestelmään ja toimintatapoihin. Järjestelmiä hyödyntävän prosessin tai 

sen puutteen maturiteettiasteen arviointi olisi varmasti hyödyllistä tutkittavaa sekä 

käytännön, että teoreettisten parannuksien osalta. Tässä tutkimuksessa noin kolme 

neljästä IB-ryhmäläisestä ja yli puolet tavallisista lukiolaisista halusivat selkeät 

toimintasäännöt järjestelmien käyttöön. Lähes kukaan vastaajista ei ollut toimintamallien 

tarpeellisuudesta eri mieltä. 

Yleisesti ottaen uudet tuulet muokkaavat toimintaa johtotaso edellä. Toimintamallit 

valuvat ylhäältä alaspäin, joten niiden käyttöönotto on viime kädessä kiinni alullepanijan 

sitoutuneisuudesta ja tietoisuudesta implementoinnin loppuun saattamiseen. 

Loppukäyttäjien ollessa alinta kastia päätösvallan suhteen voidaan tällaisella 

tutkimuksella mitata ainoastaan reaktioita jo olemassa olevaan todellisuuteen. 

Alhaaltapäin on haasteellisempaa saada tarpeellisia muutoksia, kritiikkiä tai kiitosta läpi 

kun taas ylempi taso ei välttämättä näe ”kenttätason” ongelmia, varsinkaan mikäli 

käyttörajapinta ei ole sama. 
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Loppulauseena voidaan todeta, että Skolkalenderissa on potentiaalia paperikalenterin 

korvaajaksi. Kyselytutkimuksen perusteella järjestelmä ja toimintamalli eivät olleet 

täydellisiä, mutta tästä huolimatta Skolkalender kilpaili tasaväkisesti eräässä 

konkreettisimmista kysymyksistä: Halusiko opiskelija tulevana vuonna paperisen vai 

sähköisen kalenterin? Yhdenmukaistamalla pelisääntöjä ja parantamalla järjestelmää 

Skolkalenderilla on jatkossa kaikki edellytykset olla toimiva kalenteri koululaisille. 
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