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Tiivistelmä

1980-  ja  1990-luvuilla  ilmaantuneet  avoimen  lähdekoodin  ohjelmat  (open  source 
software,  OSS)  ovat  vakiinnuttaneet  asemansa  osana  nykyaikaista  tietojenkäsittelyä. 
Varhaisimmat avoimen lähdekoodin ohjelmat olivat lähinnä spesialisteille tarkoitettuja 
työkaluja,  mutta  nykyisin  kuka  tahansa  on  saattanut  tutustua  esimerkiksi  Mozilla 
Firefox  -selaimeen  tai  Ubuntu-käyttöjärjestelmään  työpaikalla  tai  kotona. 
Käyttäjäkunnan  tavallistuessa  huomiota  on  alettu  kiinnittää  yhä  enemmän  avoimien 
ohjelmien  käytettävyyteen,  jonka  puutteita  on  laajalti  kritisoitu.  Mahdollisia  syitä 
avoimen  lähdekoodin  ohjelmien  heikkoon  käytettävyyteen  voi  löytää  niiden 
hakkerilähtöisestä  historiasta  ja  toisaalta  OSS-kehittäjien  teknologiaan  ja  ohjelmien 
toiminnallisuuteen  keskittyneestä  mielenmaisemasta.  Tämän  pro  gradu  -tutkielman 
keskiössä on OSS-kehittäjien ja käyttäjien suhtautuminen käytettävyyteen.

Oulun  yliopistolla  on  järjestetty  vuodesta  2007  lähtien  UKKOSS-projekteja,  joiden 
tarkoituksena on käytettävyyden vieminen avoimen lähdekoodin projekteihin. Tässä pro 
gradu -tutkielmassa tarkastellaan tapaustutkimuksen keinoin neljää vuosina 2013-2014 
järjestettyä UKKOSS-projektia. Tutkimuksessa käytetään laadullisen sisällönanalyysin 
menetelmiä. Tutkimuksessa pyritään selvittämään, miten avoimen lähdekoodin yhteisöt 
suhtautuvat  yhteisön  ulkopuolelta  tuleviin  käytettävyyskontribuutioihin.  Lisäksi 
tutkitaan,  käyttävätkö  avoimen  lähdekoodin  yhteisöt  Rajasen,  Iivarin  &  Lanamäen 
kuvailemia portinvartiointitaktiikoita käytettävyystoimien estämiseen.

Tuloksista  saatiin  selville,  että  avoimen  lähdekoodin  kehittäjät  ovat  kiinnostuneita 
käytettävyydestä  ja  suhtautuvat  pääosin  myönteisesti  kehitysyhteisön  ulkopuolelta 
tulevan  käytettävyysryhmän  toimintaan.  Portinvartiointitaktiikoiden  käyttöä  oli 
havaittavissa  varsin  niukalti,  vaikkakin  sosiaalisen  rajaamisen  taktiikka  esiintyi 
eriasteisena  kaikissa  tapauksissa.  Kaikki  UKKOSS-projektiryhmät  pystyivät 
paikantamaan  kohdeohjelmistostaan  useita  eriasteisia  käytettävyysongelmia  ja 
tarjoamaan  näihin  parannusehdotuksia;  näin  ollen  opiskelijaprojektit  onnistuivat 
tuottamaan OSS-kehittäjille hyödyllistä tietoa käytettävyysasioista.

Koska  tutkittavana  oli  vain  neljä  UKKOSS-projektia,  joiden  aiheina  oli  keskenään 
erityyppiset OSS-ohjelmistot, eivät tulokset ole suoraan yleistettävissä. Tapaustutkimus 
tarjoaa kuitenkin uusia näkökulmia avoimen lähdekoodin ohjelmien käytettävyyteen ja 
OSS-kehittäjäyhteisöjen  näkemyksiin  käytettävyysasioista.  Tutkimuksen  tuloksia 
voidaan käyttää hyödyksi tulevissa UKKOSS-projekteissa.
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Alkusanat

Toisinaan tätä gradua kirjoittaessa oli päiviä, jolloin mieleni teki vain huokaista, luopua 
koko  työstä  ja  viskata  läppäri  lähimpään  ojanmutkaan.  Samankaltaisissa  synkeissä, 
mutta  kuitenkin  herkullisissa  mietteissä  vaeltaville  gradun  kirjoittajille  haluaisin 
siteerata erästä suurta ajattelijaa: 

"Do. Or do not. There is no try."
- Yoda

Haluaisin kiittää kaikkia UKKOSS-projekteissa mukana olleita opiskelijoita, sillä ilman 
heidän työtään tämän gradun aihetta ja tutkimusmateriaalia ei olisi olemassa. Haluan 
kiittää  myös  gradun  ohjaajaa  FT  Mikko  Rajasta,  joka  jaksoi  sinnikkäästi  vastailla 
loputtomiin, kulmakarvoja kohottavan pitkiin sähköposteihini. Kiitokset kuuluvat myös 
gradun  opponoineelle  professori  Netta  Iivarille,  jonka  hyviä  huomioita  gradun 
parantamiseksi pyrin harkintani ja kykyjeni mukaan noudattamaan. Lisäksi erityiskiitos 
kandidaatin  tutkielmani  ohjanneelle  Jouni  Lappalaiselle,  jolta  saamiani  neuvoja  ja 
oppeja ilman en olisi koskaan pystynyt kirjoittamaan tätä tutkielmaa. Tämä pro gradu 
-tutkielma  on  omistettu  puolisolleni  Sannille  ja  kissallemme  Nisulle,  jotka  sietivät 
jatkuvaa lymyilyäni Oulun pääkirjaston opintosalissa lähes koko syksyn 2016.

Lassi Hietala

Oulussa, huhtikuun 26. päivänä 2017
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1. Johdanto

Avoimen lähdekoodin ohjelmat ovat vakiintuneet osaksi nykyaikaista tietojenkäsittelyä 
ja  tietoyhteiskuntaa.  Kuka  tahansa  on  saattanut  törmätä  Firefox-internetselaimeen, 
Ubuntu Linux -käyttöjärjestelmään tai Open Office -toimisto-ohjelmistoon esimerkiksi 
koulussa  tai  työpaikalla.  Avointa  kehitysmallia  ja  avoimen  lähdekoodin  ohjelmien 
menestystä on luonnehdittu ohjelmistotuotannon vallankumoukseksi (mm. Bretthauer, 
2001). 

Vapaus  lukea,  muokata  ja  levittää  lähdekoodia  on  yksi  avoimien  ohjelmien 
keskeisimmistä  ideoista.  Periaatteessa  kuka  tahansa  voi  myös  osallistua  avoimen 
lähdekoodin  projektien  kehitystyöhön.  Kehitystyöhön  osallistumiselle  on  kuitenkin 
tunnistettu  monenlaisia  esteitä  (Steinmacher  &  al,  2014).  Käytännössä  useimmissa 
avoimissa  projekteissa  kehittäjien  välille  on  muotoutunut  varsin  selkeä 
hierarkiarakenne, jossa tiivis ydinryhmä vastaa suurista päätöksistä ja koodiin tehtävistä 
muutoksista.  Ydinryhmän  ulkopuoliset  kehittäjät  tai  kehittäjiksi  pyrkivät  käyttäjät 
voivat lähinnä esittää ehdotuksia (Bosu, 2012). Vaikka kehitysmalli on siis avonaisempi 
kuin  perinteisessä  ohjelmistotuotannossa,  on  avoimen lähdekoodin  ohjelmissa  varsin 
usein havaittavissa pääkehittäjien vahva auktoriteetti.

Avoimen  lähdekoodin  historia  on  kiinteästi  kytköksissä  1970-  ja  1980-lukulaiseen 
hakkerikulttuuriin. Varhaisimmat avoimen lähdekoodin projektit,  kuten GCC-kääntäjä 
ja GNU Emacs, olivatkin asialleen omistautuneiden erikoiskäyttäjien ohjelmia. Myös 
suomalaislähtöinen Linux-käyttöjärjestelmä, joka oli yksi ensimmäisistä koko maailman 
tuntemista  avoimista  projekteista,  oli  alkujaan  suosittu  pääasiassa  serverikäytössä 
(Yeats,  2007;  Bretthauer,  2001).  Tällainen  teknologiakeskeisyys  näkyy  avoimen 
lähdekoodin maailmassa edelleen vahvana.  Avoimia ohjelmia pidetään teknologisesti 
korkealaatuisena,  mutta  niitä  on  toisaalta  moitittu  heikosta  käytettävyydestä  (mm. 
Andreasen  &  al,  2006;  Nichols  &  Twidale,  2003;  Hall,  2014).  Tavanomaiselle 
tietokoneen  käyttäjälle  esimerkiksi  Linux  tai  Gimp  saattavat  näyttäytyä  paljon 
hankalampikäyttöisinä ohjelmistoina kuin Windows ja Photoshop. Potin (2016) mukaan 
Linuxin pitkään odoteltu suurmenestys työpöytämarkkinoilla alkaa kuulostaa jo Linux-
kannattajienkin mielestä vitsiltä.

Useiden  avoimien  ohjelmien  projektien  kehittäjät  ovat  edelleen 
teknologiaorientoituneita hakkereita, jotka tekevät ohjelmia itselleen ja samanmielisille 
kehittyneemmille  käyttäjille.  Tällaisilla  kehittäjillä  ei  ole  välttämättä  ymmärrystä  tai 
kiinnostusta  ottaa  tavallisia  käyttäjiä  huomioon  (Hall,  2014).  Toisaalta  on  olemassa 
viitteitä myös siitä, että avoimen lähdekoodin kehitysmalli ei ole kaikkein otollisinta 
maaperää  käytettävyysasiantuntijoiden  työskentelylle.  Eräissä  tapauksissa 
käytettävyysasiantuntijoiden työskentely on pyritty jopa tietoisesti estämään (Nichols & 
Twidale, 2003; Rajanen, Iivari & Lanamäki, 2015).

Oulun  yliopiston  UKKOSS-opiskelijaprojektien  ideana  on  käytettävyysasioiden 
vieminen  avoimen  lähdekoodin  ohjelmistoprojekteihin.  Vuodesta  2007  järjestettyjen 
UKKOSS-projektien  aikana  on  kohdattu  niin  suuria  onnistumisia  kuin  yllättäviä 
vastoinkäymisiä.  (Rajanen,  2015;  Rajanen  et  al.,  2015;  Rajanen  &  Iivari,  2015a; 
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Rajanen & Iivari,  2015b; Iivari  et al.,  2014; Rajanen & Iivari,  2013; Rajanen et  al., 
2012; Rajanen 2011; Rajanen et al., 2011). Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan 
neljää vuosina 2013-2014 järjestettyä UKKOSS-projektia.  Tutkimuksen keskiössä on 
avoimen  lähdekoodin  yhteisöjen  ja  näiden  ulkopuolelta  tulevien  opiskelijaryhmän 
välinen käytettävyyttä koskeva yhteistyö. Tutkielmassani pyrin vastaamaan seuraaviin 
tutkimuskysymyksiin:

• Miten avoimen lähdekoodin yhteisöt suhtautuvat yhteisön ulkopuolelta tuleviin 
käytettävyysaktiviteetteihin?

• Käyttävätkö  OSS-yhteisöt  portinvartiointitaktiikoita  (gatekeeping  tactics, 
Rajanen, Iivari & Lanamäki, 2015) käytettävyysaktiviteettien estämiseen?

Päämääränä  on  tapaustutkimuksen  keinoin  syventää  ymmärrystä 
käytettävyysaktiviteettien  viemisestä  avoimen  lähdekoodin  ohjelmistoprojekteihin  ja 
toisaalta  selvittää,  miten  opiskelijaprojektina  toteutettu  käytettävyystyöskentely 
onnistuu avoimen lähdekoodin projekteissa.

Gradun  aihe  liittyy  kiinteästi  omaan  tietokoneharrastukseeni.  Olen  jo  vuosien  ajan 
seurannut  avoimen  lähdekoodin  ohjelmia  ja  kulttuuria.  Mikäli  NetHack-roolipeli 
lasketaan,  avoimia  ohjelmia  olen  käyttänyt  90-luvun  puolivälistä  lähtien.  Eräs 
suosikkielämänkerroistani  on  Linus  Torvaldsin  Just  For  Fun  (Torvalds  & Diamond, 
2001), jota tässä tutkielmassa muutamassa kohdassa sivutaan. Kirjassa kerrotaan Linux-
käyttöjärjestelmän syntytarina todella inspiroivasti, ja mielestäni teos kuuluisi jokaisen 
tietojenkäsittelytieteiden  opiskelijan  peruslukemistoon.  Jo  opintojeni  alkuvaiheessa 
otaksuin tekeväni graduni jostakin avoimen lähdekoodin ilmiöstä.

Tutkimuksen  idea  muotoutui  keväällä  2014  suorittaessani  Projekti  II  -kurssia,  jossa 
UKKOSS13-projektiryhmämme  teki  käytettävyysaktiviteetteja  avoimen  lähdekoodin 
ohjelmalle  kohdaten  yhteisön  puolelta  yllättävän  voimakasta  vastustusta.  Tämä  pro 
gradu  -tutkielma  tarjoaa  tapaustutkimuksen  keinoin  omia  näkökulmiaan  UKKOSS-
projekteista  tehtävän  tutkimuksen  pitkään  jatkumoon.  Tuloksia  voidaan  käyttää 
hyödyksi tulevissa UKKOSS-projekteissa tai  muissa vastaavissa skenaarioissa, joissa 
OSS-yhteisön ulkopuolelta saapuvat tahot pyrkivät tekemään käytettävyysaktiviteetteja 
avoimen lähdekoodin ohjelmille. 

Tutkielma on jäsennelty kolmeen pääosioon seuraavasti. Alun kirjallisuuskatsauksessa 
käydään läpi tutkielman teoreettinen tausta. Ensiksi käydään läpi avoimen lähdekoodin 
ohjelmat,  avoin  kehitysmalli,  OSS-yhteisöjen  hierarkiarakenteet  ym.  ja  perehdytään 
myös  lyhyesti  avoimen  lähdekoodin  historiaan.  Kirjallisuuskatsaus  jatkuu 
käytettävyyden  määrittelyllä  ja  tutkielman  kannalta  olennaisten 
käytettävyysaktiviteettien esittelyillä. Avoimen lähdekoodin ja käytettävyyden aihepiirit 
yhdistyvät  kirjallisuuskatsauksen  viimeisessä  osuudessa,  jossa  sivutaan  OSS-
ohjelmistojen  käytettävyysongelmista  käytyä  keskustelua  ja  tuodaan  esille  OSS-
kehitykseen osallistumiseen liittyviä haasteita.

Tutkielman  toisessa  osuudessa  esitellään  tutkimuksen  kohteena  olleet  UKKOSS-
projektit  sekä  tutkimusmetodit,  eli  tapaustutkimus  ja  laadullinen  sisällönanalyysi. 
Kolmannessa osuudessa analysoidaan aineistoa ja esitellään löydöksiä. Analyysiosio on 
pyritty teemoittelemaan siten, että tutkimusmateriaalista esiin nostetut aineistohavainnot 
kytkeytyvät  suoraan  tutkimuskysymyksiin.  Seuraavaksi  löydöksiä  pohdiskellaan  ja 
lopuksi esitellään tutkielman johtopäätökset ja yhteenveto.
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Tämä tutkielma on pyritty kirjoittamaan siten, että kuka tahansa pystyy sitä lukemaan 
riippumatta  lukijan  aikaisemmasta  tietämyksestä.  Tietotekniikan  ja 
tietojenkäsittelytieteiden peruskäsitteiden tuntemisesta on lukijalle kuitenkin varmasti 
hyötyä. 
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2. Avoimen lähdekoodin ohjelmat

Ohjelmistotuotteisiin  on  suhtauduttu  perinteisesti  samoin  kuin  muihin  kaupasta 
ostettaviin  hyödykkeisiin.  Tämän  ajatelman  mukaan  kuluttaja  hankkii  valmiin 
ohjelmistotuotteen  ja  käyttää  sitä  ohjelmistokehittäjän  määrittelemillä  tavoilla. 
Ohjelman sisäistä toimintaa ei ole tarkoitus sen kummemmin ymmärtää, vaan riittää, 
että  ohjelma toteuttaa tietyn  määrän toimintoja.   Käyttäjän oikeudet  ohjelmaan ovat 
yleensä varsin rajalliset.  Ohjelman lisenssi,  tekijänoikeudet ja vastaavat oikeudelliset 
rakenteet  kieltävät  ohjelman  jäljentämisen,  muokkaamisen,  parantelun  ja  jakamisen 
muille  käyttäjille.  Erityisesti  ohjelman  muokkaaminen  ja  parantelu  on  käytännössä 
mahdotonta,  koska  kaupalliset  ohjelmat  julkaistaan  useimmiten  konekielisessä 
binäärimuodossa - siis ykkösten ja nollien muodostamana numerosarjana - jota ihmisen 
on mahdotonta lukea tai  ymmärtää.  Käyttäjä  ei  pääse halutessaan mitenkään käsiksi 
ohjelman  lähdekoodiin,  joka  on  binäärimuotoisen  ohjelman  "resepti"  (mm.  Weber, 
2003; Feller & Fitzgerald, 2000; Bretthauer, 2001).

Tämä  resepti  -  siis  suljettu  lähdekoodi  -  on  eräänlainen  yksityisomistuksellisten 
ohjelmistojen  kulmakivi,  johon  kaupalliset  yritykset  ovat  perinteisesti  suhtautuneet 
liikesalaisuutena.  Microsoft  Windowsin  lähdekoodi  ei  ole  saatavilla  ulkopuolisten 
luettavaksi  samoin  kuin  Coca-Colan  tarkkaa  valmistustapaa  ei  paineta 
virvoitusjuomatölkin  kylkeen.  Ohjelmistojen  salainen  lähdekoodi  on  esimerkiksi 
Microsoftin näkemyksen mukaan perustavaa laatua oleva syy, jonka vuoksi heillä on 
oikeus vaatia ohjelmistojensa käytöstä rahaa (Weber, 2003).

Avoimen  lähdekoodin  ohjelmat  (open  source  software,  OSS;  toisaalta  myös  vapaat 
ohjelmistot,  free  software)  kääntävät  tämän  asetelman  päälaelleen.  OSS-
ohjelmistomallissa pääajatus on, että ohjelman lähdekoodi on aina vapaasti saatavilla. 
Avoin  lähdekoodi  on  julkista,  ei  yksityisomistuksellista.  Avointa  lähdekoodia  saa 
käyttää  mihin  tarkoitukseen  hyvänsä  ja  sen  tutkiminen,  toimintaperiaatteiden 
selvittäminen ja ohjelman muokkaaminen on täysin sallittua eikä koodin levittämistä 
pyritä  rajoittamaan  mitenkään.  OSS-ohjelmiin  sisältyy  aina  mahdollisuus  ja  oikeus 
"kurkata konepellin alle" (Weber, 2003; Godfrey & Tu, 2000).

OSS-ohjelmia voi hankkia ja käyttää täysin maksutta. Niitä ei pidä kuitenkaan sekoittaa 
esim. “freeware”- tai “shareware”-ohjelmiin, jotka ovat ilmaisia ja vapaasti jaettavia, 
mutta  joihin sisältyy samanlaisia rajoituksia kuin tyypillisiin  kaupallisiin  ohjelmiin - 
kuten suljettu lähdekoodi (Feller & Fitzgerald, 2000; Bretthauer, 2001).

Avoimen  lähdekoodin  ohjelmistojen  käytön  edistämiseen  pyrkivä  Open  Source 
Initiative (OSI) määrittelee avoimen lähdekoodin ohjelmistoa mm. seuraavasti:

• Ohjelmiston levittämisen täytyy olla vapaata; ohjelmiston tai sen osien antamista 
tai myymistä muille osapuolille ei saa rajoittaa mitenkään.

• Lähdekoodi  on  toimitettava  ohjelman  mukana  tai  on  ainakin  ilmoitettava 
selkeästi, mistä lähdekoodi on saatavilla.

• Ohjelmasta  saa  haarauttaa  uusia  teoksia,  joiden  lisenssiehtojen  on  kuitenkin 
vastattava alkuperäistä ohjelmaa; ohjelmistolisenssiin liittyvien oikeuksien tulee 
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koskea kaikkia tahoja, joille ohjelmaa jaetaan.
• Lisenssiehdot  eivät  saa syrjiä  yksittäisiä  ihmisiä  tai  ihmisryhmiä.  Kaikilla  on 

ohjelmaan samat oikeudet.
• Ohjelman käyttöympäristöä tai -tarkoitusta ei saa rajata. Lisenssi ei saa riippua 

ohjelmistokokonaisuudesta,  jonka  osana  ohjelmaa  levitetään,  vaan  oikeudet 
säilyvät edelleen vaikka ohjelma irrotetaan kokonaisuudesta.

• Johdettua  teosta  ei  saa  levittää  samalla  versionumerolla  kuin  teosta,  jota  on 
muutettu.

• Lisenssi ei saa rajoittaa muiden ohjelmistojen levittämistä; esim. lisenssissä ei 
voida  vaatia,  että  sama  jakeluväline  sisältäisi  pelkkiä  OSS-ohjelmia.  (Open 
Source Initiative, 2014)

Ohjelman  voi  määritellä  avoimeksi  ohjelmaksi  riippumatta  siitä,  kuka  ohjelman  on 
tehnyt tai miten se on tehty. Kyse on ainoastaan ohjelman lisenssistä. Ei ole olemassa 
mitään tiettyä kaavaa, jonka mukaisesti jokin ohjelmistolisenssi asetetaan. Monet OSS-
projektit  ovat  olleet  alusta  lähtien  avoimia  projekteja:  esimerkiksi  Linux-
käyttöjärjestelmä  julkaistiin  hyvin  varhaisessa  kehitysvaiheessa  Internetiin  kaikkien 
nähtäville ja kokeiltavaksi. On myös ohjelmistoja, joita on kehitetty aluksi suljettuina 
ohjelmina, mutta jotka on myöhemmin julkaistu jollakin avoimella lisenssillä. Tällaisia 
ohjelmistoja  ovat  mm.  Mozilla-projekti  ja  Sunin  Java  Development  Kit  (Hippel  & 
Krogh, 2003; Godfrey & Tu, 2000). Ensimmäiset avoimen lähdekoodin ohjelmat olivat 
tyypillisesti käyttöjärjestelmä- ja verkkoliikenneohjelmia, mutta myöhemmin lisenssiä 
alettiin soveltaa myös toimisto-ohjelmistoihin ja peleihin (Feller & Fitzgerald, 2000).

Weberin  (2003)  mukaan  on  tärkeää  huomata,  että  avoimen  lähdekoodin  ohjelmistot 
eivät  suinkaan  ole  mikään  marginaalinen  ilmiö,  vaan  tärkeä  osa  nykyaikaista  IT-
infrastruktuuria. Esimerkiksi Google-hakujen tekeminen edellyttää vuorovaikuttamista 
tuhansien  Linux-tietokoneiden  kanssa.  Itse  asiassa  koko  World  Wide  Web  voidaan 
nähdä  yhtenä  suurena  avoimen  lähdekoodin  ohjelmana,  jonka  protokollat  ovat 
tekijänoikeuksista  vapaita  ja  kenen  tahansa  nähtävissä  (Kogut  &  Metiu,  2001). 
Tavalliselle käyttäjälle OSS-maailma näyttäytyy konkreettisesti siten, että nykyisin on 
mahdollista ostaa kaupasta tietokone, johon on asennettu Linux valmiiksi. Open Officen 
kaltaiset  työpöytäohjelmistot  ovat  myös  kasvattaneet  suosiotaan  Microsoft  Officen 
haastajana.  OSS-ohjelmistot  ovat  lisäksi  erityisen  houkuttelevia  julkishallinnoille  ja 
joissakin maissa onkin pyritty siirtymään täysin avoimiin ohjelmiin.  (Krishnamurthy, 
2003)  Nykyajan  tunnetuimpia  avoimen  lähdekoodin  ohjelmistoja  ovat  mm.  edellä 
mainittu  Linux-käyttöjärjestelmä,  Apache  HTTP -serveriohjelma,  MySQL-tietokanta 
sekä Mozilla Firefox -internetselain (Raza & Capretz, 2015; Kuva 1).
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Kuva 1. Ubuntu Linux -käyttöjärjestelmä ja Firefox-selain. (Ubuntu Suomi, 2017)

Tavanomaisten  ohjelmointiprojektien  rinnalla  voidaan  nähdä  myös  ns.  avoimet 
sisältöprojektit,  jotka  nekin  perustuvat  eri  puolella  maailmaa  asuvien  ihmisten 
vapaaehtoiseen yhteistyöhön. Esimerkiksi Wikipedia on miljoonia artikkeleita sisältävä 
Internet-tietosanakirja,  jonka  sisältö  on  työstetty  täysin  vapaaehtoisvoimin. 
Sisältöprojekteihin osallistuminen on helppoa, koska esimerkiksi tekstin kirjoittaminen 
ei  vaadi  ohjelmointiin  verrattavissa  olevaa  teknistä  erityisosaamista.  Tästä  johtuen 
sisällöntuottajat ovat monesti  alallaan "amatöörejä" kun taas avoimen ohjelmakoodin 
toimittajilla on ohjelmointiin myös ammatillinen pätevyys (Oreg & Nov, 2008).

Avoimen lähdekoodin käsite sai laajempaa julkisuutta vuosina 1997-1998, kun joukko 
ohjelmistokehittäjiä  julkaisi  avoimen  lähdekoodin  määritelmän  (Open  Source 
Definition). Idea ei suinkaan syntynyt tyhjästä, sillä koodin jakamisella oli ollut pitkät 
perinteet aina tietojenkäsittelyn alkuhistoriasta lähtien. Tämä 90-luvun lopun liikehdintä 
oli kytköksissä Unix-maailman hakkerietiikkaan ja erityisesti Richard Stallmanin 1980-
luvulla aloittamaan vapaiden ohjelmistojen (free software) liikkeeseen. Free Software 
Foundationin  lanseeraama  General  Public  License  (GPL)  oli  tunnetuimpia  avoimia 
lisenssejä.  Se  sisälsi  kuitenkin  yksityiskohtia  ja  sävyjä,  joita  erityisesti  yritykset 
vierastivat.  Avoimen  lähdekoodin  konseptilla  pyrittiin  lievittämään  GPL-lisenssin 
synnyttämiä  ennakkoluuloja  ja  markkinoimaan  uutta  ohjelmistokehittämisen  tapaa, 
johon myös yritykset uskaltaisivat tarttua (Feller & Fitzgerald, 2000; Vainio & Vadén, 
2007, s. 8-9; Yeats, 2007, s. 23). 

Irtiotto Free Software Foundationista aiheutti ja aiheuttaa edelleen vastustusta vapaiden 
ohjelmiston kannattajien joukoissa. Vapaiden ohjelmien ja OSS:n ideologioiden välillä 
on  havaittavissa  usein  vastakkainasettelua.  Toisaalta  termejä  on  niputettu  melko 
sujuvasti yhteenkin. Kirjallisuudessa “avoimen lähdekoodin ohjelma” on muotoutunut 
kattokäsitteeksi,  jolla  tarkoitetaan  sekä  vapaita  että  avoimen  lähdekoodin  ohjelmia 
(Hippel & Krogh, 2003).

Hieman  yksinkertaistaen  Free  Software  Foundationin  pyrkimykset  voidaan  nähdä 
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idealistisina  ja  Open  Source  Initiativen  käytännöllisinä:  ensiksi  mainittu  korostaa 
ohjelmakoodin levittämistä moraalisena velvollisuutena, kun taas jälkimmäinen katsoo, 
että  avoin  koodi  tuottaa  parempia  ohjelmistoja  (Yeats,  2007,  s.  23-24).  Suljettuihin 
ohjelmiin verrattuna vapaat ohjelmat ja OSI:n määritelmän mukaiset avoimet ohjelmat 
ovat  joka tapauksessa melko lähellä  toisiaan:  "Kyse ei  ole  täsmälleen samanlaisista  
ohjelmistoista:  he  (Open  Source  Initiative)  hyväksyvät  jotkut  lisenssit,  joita  me  
pidämme liian  rajoittavina,  ja  on  olemassa  free  software  -linsenssejä,  joita  OSI  ei  
hyväksy. Eroavaisuudet ovat kuitenkin pieniä: lähes kaikki free software -ohjelmistot  
ovat avoimen lähdekoodin ohjelmistoja ja lähes kaikki avoimen lähdekoodin ohjelmistot  
ovat vapaita.” (Free Software Foundation, 2014)

2.1. Avoin kehitysmalli

OSS-ohjelmistokehitykselle  ominaista  on  Internetin  kautta  organisoitu  hajautettu 
kehitystyö ja nopea kehitystahti, jossa ohjelmisto kehittyy jatkuvien inkrementaalisten 
päivitysten  kautta  (Feller  &  Fitzgerald,  2000).  Bonaccorsin  &  Rossin  (2003) 
luonnehdinnan  mukaan  avoimen  lähdekoodin  kehitysmallissa  tavanomainen, 
hierarkkisesti organisoitu ja tarkasti ennalta suunniteltu ylhäältä alas -malli on korvattu 
uudenlaisella alhaalta ylös -rakenteella, joka on paitsi hajautettu, myös ei-pakottava.

Kehitystyö  perustuu  siis  vapaaehtoisuuteen.  Työtehtäviä  ei  yleensä  sanella  ylhäältä, 
vaan  projektin  jäsenet  keskittyvät  niihin  yksityiskohtiin,  jotka  heitä  sattuvat 
kiinnostamaan.  Kehitystyö  tapahtuu  itseohjautuvasti  sitä  mukaa,  kun  kehittäjät 
määrittelevät  itselleen sopivia,  mielekkäitä  työtehtäviä  ja  suorittavat  niitä.  Formaalia 
kehityssuunnitelmaa, -aikataulua tai toimitettavien komponenttien listaa ei välttämättä 
ole lainkaan. Vaikka välttämättömät työtehtävät ovat yleisessä tiedossa, ei ole olemassa 
mekanismeja,  joilla  ketään  voisi  määrätä  tekemään niitä.  OSS-kehityksen globaaliin 
luonteeseen kuuluu, että kehittäjät eivät välttämättä koskaan tapaa toisiaan kasvokkain 
ja kommunikointi tapahtuu pääasiassa sähköpostin ja keskustelufoorumien välityksellä. 
(Mockus & al, 2002; Bonaccorsi & Rossi, 2003; Gläser, 2007) Vapaaehtoisuus voidaan 
nähdä  OSS-mallin  valttina:  ihminen,  joka  on  kiinnostunut  käyttämään  ohjelmaa, 
selvittämään miten se toimii, etsimään ratkaisuja löytämiinsä ongelmiin ja joka kykenee 
korjaamaan ongelmia,  on todennäköisesti  juuri  sellainen henkilö,  josta on projektille 
hyötyä (Raymond, 1999). 

Vaikka  tällainen  hajautettu  ja  vapaaehtoisuuteen  perustuva  systeemi  voi  vaikuttaa 
kaoottiselta, se on yllättävänkin tehokas. Esimerkiksi Linux-käyttöjärjestelmä kasvoi ja 
kehittyi  kuuden  ensimmäisen  vuotensa  aikana  äärimmäisen  tasaisesti,  vaikka 
perinteisesti  on  ajateltu,  että  ohjelmiston  kehitys  hidastuu  sitä  mukaa  kun  ohjelma 
kasvaa. (Godfrey & Tu, 2000) Kaoottisuudesta johtuen on kuitenkin tärkeää, että kaikki 
projektiin  osallistuvat  jakavat  yhteisen  päämäärän.  Kehityksessä pyritään  välttämään 
liiallista koodin hajautumista, sillä on epäkäytännöllistä, jos ohjelmasta syntyy useita 
rinnakkaisia  versioita,  jotka  eivät  lopulta  ole  yhteensopivia  keskenään.  (Feller  & 
Fitzgerald,  2000)  Toisaalta  OSS-maailmassa  ei  ole  mitenkään  tavatonta,  että 
ohjelmistojen suunnittelua koskeva keskustelu ajautuu pattitilanteeseen, jossa projekti 
lopultaa  sirpaloituu  erilaisiksi  varienteiksi.  Hyviä  esimerkkejä  ovat  Berkeleyn  Unix-
jakelun  ja  Sendmail-ohjelman  sirpaloituminen  1980-luvun  lopulla  (Lerner  & Tirole, 
2002).

Tyypillisesti avoimen lähdekoodin ohjelma saa alkunsa yksittäisen henkilön tai pienen 
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ryhmän projektina, joka voi olla täysin yksityiseen “harrastuskäyttöön” tai kaupalliseksi 
tarkoitettu sovellus. Ensiksi ohjelmasta kehitetään raakilemainen ensimmäinen versio, 
jonka avulla  lähinnä  luonnostellaan  ohjelmalle  kaavailtua  toiminnallisuutta.  Jo  tämä 
hyvin varhainen versio julkaistaan Internetiin kaikkien saataville. Projektin ympärille 
myös avataan tarvittavia tukitoimintoja, kuten postituslistoja ja keskustelufoorumeita. 
Mikäli  projekti  herättää  ohjelmointitaitoisten  ihmisten  mielenkiinnon,  yleisö  saattaa 
hiljalleen lähettää muokattua koodia alkuperäisten tekijöiden nähtäväksi. Jos muutokset 
todetaan  hyviksi,  ne  voidaan lisätä  ohjelman  viralliseen  versioon  (Hippel  & Krogh, 
2003). 

OSS-piirien  toiminnassa  on  yhteneväisyyksiä  tiedemaailman  mekanismeihin,  kuten 
työn  saattaminen  muiden  nähtäväksi  ja  koodin  parantaminen  annetun  palautteen 
perusteella.  Avoimen  lähdekoodin  ohjelma  on  ikään  kuin  tiedeprojekti,  johon  sadat 
tutkijat  osallistuvat  yhtäaikaisesti.  (Kogut  &  Metiu,  2001)  Työskentelyn  avoimuus 
edustaa nimenomaan uudenlaista ajattelutapaa.  Eric S.  Raymond lähestyy tunnetussa 
artikkelissaan  The  Cathedral  and  the  Bazaar  (1999)  avoimen  lähdekoodin 
tuotantomalleja  vertauskuvien  avulla.  GNU  Emacs  ja  GCC  edustavat  vanhemman 
koulukunnan  jäykkää,  kenties  elitististäkin  linjaa,  jossa  ohjelmistokehitys  tapahtuu 
katedraalin sisällä ulkopuolisilta silmiltä suojattuna. Tällainen toimintatapa oli vallalla 
vielä  1980-luvulla.  Kukaan  ei  tiedä,  mitä  katedraalissa  tehdään,  kunnes  jostakin 
ohjelmasta ilmestyy yhtäkkiä uusi versio. Sen sijaan katedraalin ulkopuolella on basaari, 
missä ajatukset ja tavarat vaihtuvat sujuvasti ihmiseltä toiselle. Uudempaa, Linuxista 
alkanutta  toimintamallia  voi  ajatella  ikään  kuin  basaarina,  jossa  eri  agendoja  ja 
lähestymistapoja  edustavat  ihmismassat  rakentavat  yhdessä  toimivia  kokonaisuuksia 
(Raymond, 1999).

Raymond  (1999)  esittää,  että  katedraalityyppinen  ohjelmistotuotanto  on  jäykkää  ja 
hidasta. Ohjelmavirheet (bugit) ja kehitystyöhön liittyvät ongelmat nähdään vaikeina, 
salakavalina ja syvällisinä ilmiöinä. Ohjelmaa hiotaan ja hiotaan, kunnes sen ajatellaan 
olevan riittävän virheetön. Tämän vuoksi julkaisujen välillä kuluu runsaasti aikaa. Sen 
sijaan  basaarimallissa  oletetaan,  että  ohjelmavirheet  ovat  loppujen  lopuksi  varsin 
pinnallinen ilmiö. Virheet paljastuvat nopeasti, kun riittävän moni asiasta kiinnostunut 
pääsee tutkimaan koodia. 

Raymondin  (1999)  mukaan  yksi  syy  Linuxin  ja  muiden  OSS-projektien  verrattain 
nopealle  kehittymiselle  on  se,  että  monet  käyttäjät  ovat  hakkereita.  Kun  tällaisia 
käyttäjiä hieman kannustaa, he löytävät ohjelmasta ongelmia, ehdottavat ratkaisuja ja 
auttavat  parantamaan  koodia  paljon  nopeammin  kuin  jos  ohjelmaa  kehitettäisiin 
suljetummissa olosuhteissa. Kun koodia tarkkailevien kehittäjien joukko on tarpeeksi 
laaja,  on  todennäköistä,  että  heidän  joukostaan  löytyy  aina  joku,  jolle  jokin  tietty 
ongelma näyttäytyy helposti ratkaistavana.

2.2. Osallistumisen motiivi

Avoimen lähdekoodin ilmiöön tutustuessa lienee perusteltua ihmetellä,  miksi taitavat 
ihmiset suostuvat näkemään valtavasti vaivaa, usein jopa ilman palkkaa. Perimmäinen 
syy  voi  olla  varsin  yksinkertainen:  ohjelmoiminen  itsessään  on  mukavaa  ja 
mielenkiintoista, ja kehittäjät käyttävät kirjoittamiaan ohjelmia itse (Raymond, 1999). 
OSS-projekteihin osallistuminen on kaikkiaan erinomainen itseilmaisun kanava. Vaikka 
ohjelmistokehitys mielletään usein puhtaasti tuottavaksi ja tuloskeskeiseksi toiminnaksi, 
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se on myös läheisesti kytköksissä luovuuteen. Projekteihin saatetaan osallistua pelkästä 
ohjelmoinnista koituvan mielihyvän takia, jolloin työstä saatu mahdollinen palkkio on 
vain  sivuseikka.  OSS-projekteissa  luovuutta  voidaan  pitää  jopa  tärkeimpänä  yksilön 
työskentelyä ajavana voimana: kyseessä on luova harjoite, josta syntyy myös loppujen 
lopuksi hyödyllinen lopputulos (Lakhani & Wolf, 2005).  

Avoimen  lähdekoodin  käsitteeseen  saatetaan  liittää  myös  poliittisia  ihanteita  - 
esimerkiksi  utopistinen  "lahjakulttuuri",  kapitalististen  rakenteiden  riisuminen  ja 
täydellinen  meritokratia.  Tällainen  lupaus  vapaudesta  vetoaa  erityisesti  henkilöihin, 
jotka saattavat nähdä uhkakuvia tulevaisuuden tietokoneistetusta yhteiskunnasta, jossa 
yritysten tai  hallituksen valvonta  ulottuu  elämän eri  osa-alueisiin.  Yksilöllisemmästä 
näkökulmasta  katsottuna  yhteiseen  hyvään  kontribuoiminen  toki  kasvattaa  myös 
ohjelmoijan mainetta, mikä antaa hänelle esimerkiksi lisää ammatillisia mahdollisuuksia 
(Weber, 2003; Kogut & Metiu, 2001; Raymond, 1999).

Oreg  &  Nov  (2008)  jakavat  osallistumisen  motiivit  kolmeen  osa-alueeseen:  1) 
arvostuksen ja hyväksynnän saavuttaminen; 2) omien taitojen kehittäminen; 3) altruismi 
eli halu auttaa muita yhteisön jäseniä. Näiden osa-alueiden merkitys osallistujalle voi 
riippua  projektin  kontekstista:  esimerkiksi  ohjelmointikeskeisten  projektien  jäsenet 
saattavat haluta ensisijaisesti kehittää omaa ammattitaitoaan, kun taas wiki-artikkelien 
kirjoittajia motivoi erityisesti yhteisön valistaminen.

Xun  ja  Jonesin  (2010)  mukaan  yksittäisen  kehittäjän  työpanoksen  suuruus  OSS-
projektissa riippuu paljolti siitä, missä määrin kehittäjä identifioi itsensä osaksi kyseisen 
projektin yhteisöä. Tällä tarkoitetaan siis sitä, että mikäli kehittäjä kokee itsensä OSS-
kehittäjäryhmän  jäseneksi,  niin  hän  käyttäytyy  kehittäjän  tavoin  ja  kontribuoi 
aktiivisesti  projektiin.  Identifioituminen  on  OSS-projekteissa  erityisen  tärkeää, 
perustuuhan työskentely vapaaehtoisuuteen. Projektiin osallistumiseen vaikuttaa lisäksi 
kokemus  sitoutumisesta  (obligation),  joka  kasvaa  kehittäjän  osallistuessa  projektin 
tiettyihin osa-alueisiin.

Yhteisössä  muodostetut  ihmissuhteet  voimistavat  identifioitumisen  ja  sitoutumisen 
tunnetta.   Jäsenten  väliset  emotionaaliset  kiinnikkeet  ovat  siis  "liima",  joka  pitää 
yhteisön loppupeleissä  kasassa.  Ryhmässä  työskenteleminen ja  yhteisten  päämäärien 
tavoittelu vahvistavat ryhmän jäsenten välisiä suhteita ja keskinäistä arvostusta. OSS-
kehittäjien  pitkäjänteinen  motivaatio  ei  siis  perustu  pelkästään  henkilökohtaisiin 
pyrkimyksiin,  vaan kehitystyöhön  osallistumiseen  vaikuttavat  myös  monet  sosiaalis-
relationaaliset  osatekijät.  OSS-projektien  yhteisölliseen  puoleen  tulisi  siis  kiinnittää 
huomiota,  mikäli  projektiin  halutaan  kerätä  paljon  aktiivisia  jäseniä.   (Xu & Jones, 
2010).

Santosin  ja  kumppaneiden  (2012)  mukaan  uudet  käyttäjät  ja  kehittäjät  valitsevat 
mieluiten  OSS-projektin,  joka  vaikuttaa  kaikista  vetovoimaisimmalta. 
Vetovoimaisuuteen vaikuttavat mm. ohjelman tunnettuus ja identiteetti suhteessa muihin 
vastaaviin  ohjelmiin  sekä  resurssit  (erityisesti  aktiiviset  kehittäjät),  joita  projektin 
käytössä  on.  Käytännössä  suuret,  vakiintuneet  ja  tunnetut  projektit  siis  keräävät 
ympärilleen  eniten  uusia  käyttäjiä  ja  kehittäjiä.  Toisaalta  vähemmän  tunnetuilla  ja 
uudemmilla  projekteilla  voi  olla  valttikortteja,  jotka  houkuttelevat  ihmisiä:  tällainen 
valttikortti voi olla esimerkiksi sopivanlainen avoin lisenssi, jota tunnetumpi ohjelma ei 
käytä (Santos & al, 2012).
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Hertelin  ja  kumppaneiden  (2003)  Linux-kehitystyötä  koskeva  tutkimus  paljasti,  että 
avoimen  lähdekoodin  projektiin  osallistutaan  pitkälti  samoista  syistä  kuin  muihin 
vapaaehtoistyöhön perustuviin hankkeisiin. Näitä vaikuttimia ovat aiemmin mainittujen 
kaltaisesti  mm.  identifikoituminen  osaksi  yhteisöä,  pragmaattiset  motiivit  l. 
henkilökohtaisten taitojen ja uran edistäminen, riippumattomiin ohjelmistoihin liittyvät 
sosiaaliset  ja poliittiset  motiivit,  hedonistiset  syyt  (eli  ohjelmoimisen hauskuus) sekä 
henkilökohtaisiin suhteisiin liittyvät syyt.

Linus Torvalds on summannut osuvasti näitä yllä mainittuja aspekteja kirjassaan Just 
For  Fun:  “Open  source  -hakkerit  eivät  kuitenkaan  ole  IT-maailman  vastine  äiti  
Teresalle.  Sitä  mukaa  kuin  heidän  panoksensa  hyväksytään  ohjelmiin,  heidän  
nimensäkin  ilmestyy  ohjelmien  tekijäluetteloon.  Paljon  ohjelmiin  päätyvää  koodia  
kirjoittavat  herättävät  työnantajien  mielenkiinnon.  [...]  Toinen  tärkeä  hakkereita  
motivoiva tekijä on halu saada ryhmän hyväksyntää kirjoittamalla hyvää koodia. Kaikki  
haluavat  tehdä vaikutuksen toisiin,  kiillottaa  omaa kilpeään ja  parantaa sosiaalista  
asemaansa.  Osallistuminen  open  source  -projektiin  antaa  hakkereille  tilaisuuden  
näyttää mitä he ovat miehiään (tai  naisiaan).” (Torvalds & Diamond, 2001, s. 143-
144).

2.3 Avoin lähdekoodi liiketoimintamallina

“Open sourcessa on kyse siitä, että kaikki saavat olla mukana leikkimässä. Miksi ovi  
pitäisi  sulkea  yritysmaailmalta,  joka  niin  monella  tavalla  on  tukenut  teknologian  
edistystä  -  jos  yritysmaailmakin  seuraa  samoja  sääntöjä  kuin  muut?” (Torvalds  & 
Diamond, 2011, s. 187)

Avoin  lähdekoodi  saatetaan  nähdä  usein  pelkästään  teknologisena  ratkaisuna  eikä 
niinkään  liiketalouden  mallina.  Kuitenkin  OSS-mallin  avulla  on  mahdollista  sekä 
vähentää  ohjelmistojen  kehityskustannuksia  että  kasvattaa  tuottoa.  Jotkut  yritykset 
hyödyntävät  avointa  lähdekoodia  vain  osittain,  mutta  on  myös  yrityksiä,  jotka  ovat 
rakentuneet  alusta  alkaen  OSS-mallin  ympärille.  (Krishnamurthy,  2003)  Jo  pitkään 
olemassa  olleiden  yritysten  voi  olla  vaikeaa  tai  mahdotonta  mukauttaa  toimintaansa 
täysin  OSS-malliin  sopivaksi,  mutta  useilla  yrityksillä  on  kuitenkin  OSS-maailmaa 
koskettavia hankkeita,  joilla tavoitellaan hyötyä ainakin välillisesti  (Lerner & Tirole, 
2002).

Yksi  yleisimmistä  ansaintakeinoista  on  erilaisten  tukipalvelujen  kauppaaminen. 
Esimerkiksi IBM:llä ja Hewlet-Packardilla on erilaisia Linux-konsultointipalveluja. Red 
Hatin ja SUSEn kaltaiset Linux-tuottajat myyvät omia jakeluitaan fyysisinä kopioina ja 
niin  ikään  tarjoavat  näille  maksullista  tukea.  Konsultaatiota  tarjoavat  yritykset  ovat 
huomanneet,  että  vaikka  avoimen  lähdekoodin  ohjelmat  ovat  ilmaiseksi  saatavilla, 
maksavat  asiakkaat  silti  mielellään  helppoudesta  ja  luotettavasta  brändistä. 
Tukipalveluita  ostavan organisaation kannalta on kätevämpää ja turvallisempaa ottaa 
yhteyttä suoraan ammattilaisiin kuin etsiä ongelmiin ratkaisuja keskustelupalstoilta ja 
ohjeteksteistä.  Red  Hatin  kaltaiset  yritykset  siis  helpottavat  OSS-ohjelmistojen 
käyttöönottoa luomalla asiakkailleen valmiita pakettiratkaisuja (Krishnamurthy, 2003; 
Feller & Fitzgerald, 2000; Fitzgerald, 2006).

Hieman yllä  olevaa muistuttavasti  Nikkanen (2000) mainitsee System Integrator-  tai 
Value-Added Reseller -mallin, jossa yritys toimittaa tietokonelaitteistoja ja ohjelmistoja 



15

valmiina  pakettina.  Yrityksen  tehtävänä  on  hyödyntää  erityisosaamistaan  siten,  että 
asiakkaalle  toimitetaan  paras  mahdollinen  kokonaisratkaisu.  Yritys  ottaa  selville 
asiakkaan  tarpeet  ja  ehdottaa  sitten  mahdollisia  laitteisto-/avoin  ohjelmisto 
-kokonaisuuksia, joista valitaan paras yhteistuumin. Tällaisessa mallissa asiakkaita ovat 
pienet ja  suuret yritykset. Yksi mahdollisuus on myös myydä loppukäyttäjille valmiita 
tietokonepaketteja, joissa on esim. Linux esiasennettuna (Nikkanen, 2000, s. 117-118).

Tukipalvelujen  tarjoaminen  on  ennen  kaikkea  vallitsevaan  tilanteeseen  reagoiva 
liiketoiminnan muoto, jossa pyritään vastaamaan tarpeisiin, joita OSS-yhteisö itsessään 
ei  kykene  tyydyttämään.  Tukipalveluja  tarjoavien  yritysten  on  kuitenkin  järkevää 
osallistua  myös  projektien  kehitystyöhön,  sillä  yrityksen markkinoiden koko riippuu 
täysin  OSS-projektien  suosiosta.  Eli  kun  esimerkiksi  Linuxin  suosio  yrityskäytössä 
kasvaa,  tarjoutuu  Red  Hatille  enemmän  tilaisuuksia  kaupata  tukipalvelujaan.  OSS-
kehityksen sponsoroiminen voi  olla  myös  Sunin kaltaisille  yrityksille  strategia,  jolla 
horjutetaan kilpailijoiden - kuten Microsoftin - asemaa  (Lerner & Tirole, 2002).

Tietokoneohjelmien  käyttäjäyhteisö  saattaa  tietää  kaikista  parhaiten,  millaisia 
ominaisuuksia ohjelmassa pitäisi olla. Osallistumalla avoimien ohjelmien kehitykseen 
yritykset hyödyntävät yrityksen ulkopuolista avointa innovointia. Tämä on strateginen 
päätös,  jossa  yrityksen  on  tiedostettava,  että  jotkut  ihmiset  saattavat  työskennellä 
yhtäaikaisesti usean yrityksen hyväksi. Toisaalta yrityksen ulkopuolisille kehittäjille ei 
tarvitse  maksaa  palkkaa,  mikä  on  merkittävä  säästöerä  (Andersen-Gott  & al,  2012). 
Vaikka  yrityksen  näkökulmasta  ohjelman  avaaminen  tuntemattomille  kehittäjille  voi 
vaikuttaa suurelta riskiltä,  voidaan asiaa tarkastella myös toisinpäin: koska ohjelman 
sisäinen  toiminta  on  nähtävissä,  voidaan  varmistua  ainakin  siitä,  ettei  siihen  ole 
sisällytetty  esimerkiksi  takaovia,  joiden  kautta  tietojärjestelmään  voidaan  murtautua 
(Bretthauer, 2001). 

Avoimien  ohjelmien  avulla  voidaan  luoda  uusia  markkina-alueita.  Yritys  saattaa 
julkaista  OSS-ohjelmiston  sillä  ajatuksella,  että  ohjelman  käyttäjille  kaupataan 
myöhemmin yrityksen suljettuja ohjelmia ja niiden tukitoimintoja (Fitzgerald,  2006). 
Ohjelmistotuottajat  voivat  hyödyntää  avoimen  lähdekoodin  projekteja  esimerkiksi 
markkinoimalla niitä omien (suljettujen) ohjelmistojensa ohessa eräänlaisena lisäetuna. 
Avoimen  lähdekoodin  avulla  voidaan  pienentää  kehityskustannuksia,  koska  valmista 
ohjelmakoodia hyödyntämällä  uusia  ohjelmia  ei  tarvitse  rakentaa  kokonaan tyhjästä. 
Ohjelmistokehittäjät  saattavat  myös  muodostaa  erilaisia  strategisia  siteitä  OSS-
yhteisöihin  ja  edellä  mainitusti  samalla  ulkoistaa  osan  kehityksestä  OSS-kehittäjille 
(Krishnamurthy, 2003).

Hecker (1999) luettelee kaikkiaan kahdeksan avoimen lähdekoodin liiketalousmallia: 1) 
Ohjelmistotuen ja erilaisten palvelujen tarjoaminen; 2) Yrityksen brändin kasvattaminen 
avoimen  lähdekoodin  ohjelmien  avulla;  3)  Laiteajureiden  julkaiseminen  avoimena 
(tarkoitettu yrityksille, jotka myyvät pääasiassa laitteita, mutta jotka haluavat kasvattaa 
ajurikehittäjien  joukkoa);  4)  OSS-ohjelmistoihin  liittyvän  oheismateriaalin,  kuten 
kirjojen,  laitteiden  ja  vastaavan  fyysisen  tavaran  myyminen;  5)  On-line-palveluiden 
tarjoaminen;  6)  Suljettujen  ohjelmien  lisensoiminen  uudelleen  jollakin  avoimella 
lisenssillä  (tilanteessa,  jossa  koodin  avaaminen  on  taloudellisesti  selkeästi 
kannattavinta);  7) Brändin lisensoiminen - ohjelmisto julkaistaan avoimella lisenssillä, 
mutta  alkuperäisen  brändin  käyttämisestä  haarautetuissa  teoksissa  rahastetaan;  8) 
Brändien ja tavaramerkkien käytön valtuuttaminen soveltuvilla markkina-alueilla. 
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2.4 Hierarkiarakenteet

Vaikka  OSS-projektit  ovat  maailmanlaajuisia  ja  kehitykseen  osallistuu  suuri  määrä 
sekalaisia  ihmisiä,  on  kehittäjien  välillä  kuitenkin  luontaisia  hierarkiarakenteita. 
Useimmissa  projekteissa  vain  muutama  ydinkehittäjä  (suunnilleen  kolmesta 
viiteentoista henkeä), jotka ovat yleensä alan ammattilaisia. Ydinkehittäjillä on projektin 
kulkuun  suurin  päätäntävalta,  ja  he  ovat  vastuussa  kriittisistä  päätöksistä  sekä  ns. 
vähempiarvoisten oheiskehittäjien työn ohjaamisesta oikeaan suuntaan. Oheiskehittäjien 
tehtävänä on kuunnella ydinkehittäjiä ja auttaa heitä saavuttamaan asetetut tavoitteet. 
Mikäli  johonkin  ongelmaan  on  tarjolla  useampia  ratkaisuja,  OSS-projektin  johdon 
tehtävänä on valita näistä ratkaisuista mielestään parhaiten toimiva (Saini & Kaur, 2014; 
Bonaccorsi & Rossi, 2003; Bosu, 2012).

Joillakin  OSS-projekteilla,  kuten  Linuxilla,  on  Linus  Torvaldsin  kaltainen  kiistaton 
johtohahmo.  Tällainen  “valistunut  diktaattori”  antaa  ominaisleiman  koko projektille, 
vaikkei hän vastaakaan joka ikisestä projektin yksityiskohdasta. Diktaattorin rooli ei ole 
niinkään käskeä muita ihmisiä vaan toimia diplomaattina eri kehittäjien välillä. (Lerner 
& Tirole, 2002; Gardler & Hanganu, 2013) On erityisen tärkeää, että diktaattorilla on 
hyvät  ihmissuhde-  ja  kommunikaatiotaidot.  Projektinjohtajan  täytyy  pystyä 
houkuttelemaan ihmisiä projektin ympärille ja pitämään nämä ihmiset innostuneina ja 
tyytyväisinä  suhteessa  työnsä  määrään.   Projektin  kasvaessa  diktaattorin  täytyy 
huolehtia  siitä,  että  valta  jakautuu  oikeille  henkilöille  ja  että  yhteisö  jakaa 
"vallanpitäjien"  näkemyksen  projektin  tulevaisuudesta  (Raymond,  1999;  Gardler  & 
Hanganu, 2013).

Linus  Torvalds  itse  on luonnehtinut  diktatuurimallin  taustoja  seuraavasti: “Hallitsen 
Linuxin  ydintä  [...],  koska  kaikki  jotka  ovat  olleet  Linuxin  kanssa  tähän  saakka  
tekemisissä  luottavat  enemmän  minuun  kuin  keneenkään  muuhun.  [...]  En  delegoi  
tehtäviä aktiivisesti vaan odotan lähinnä, että joku ottaa minuun yhteyttä ja tarjoutuu  
vapaaehtoisesti hoitamaan jotakin asiaa.  Se alkoi niin, että jätin muille ne vastuualueet  
jotka kiinnostivat minua itseäni vähemmän, kuten käyttöliittymän koodin. Ihmisiä astui  
esiin, ja he tarjoutuivat ottamaan vastuun käyttöjärjestelmän eri osa-alueista. Kaikki  
tulee luokseni suodattimien läpi eli  niiden ihmisten kautta,  jotka ylläpitävät kyseisiä  
osa-alueita.  Sanon  kyllä  tai  ei  sille,  mitä  muut  ovat  tehneet,  mutta  useimmissa  
tapauksissa annan asioiden tapahtua luonnollisesti.” (Torvalds & Diamond, 2001, s. 
193).

Diktatuurimalli voidaan ajatella neliportaisena: ylimpänä on johtohahmo, joka vastaa 
projektin  suurista  linjoista  ja  jolla  on  viime kädessä  valta  ratkaista,  mihin  suuntaan 
konfliktitilanteet  laukeavat.  Hänen  alapuolellaan  on  aktiivisia  luottokehittäjiä,  jotka 
saavat muokata koodia suoraan ja jotka tarkkailevat muiden kontribuutioita.  Yleensä 
luottohenkilö keskittyy johonkin tiettyyn osa-alueeseen, jonka parissa hän on yhteisön 
mielestä osoittautunut päteväksi. Luottokehittäjillä ei ole suoraa päätäntävaltaa projektin 
suuntalinjoihin,  mutta  toisaalta  heidän  mielipiteillään  on  painoarvoa.  Lisäksi 
luottohenkilöt  pitävät  huolen  mm.  siitä,  että  johtaja  on  perillä  yhteisön  tarpeista  ja 
yhteisistä tavoitteista. Kolmas ryhmä koostuu kehittäjistä, jotka osallistuvat projektiin 
satunnaisemmin. He eivät yleensä joko halua sitoutua luottokehittäjiksi tai sitten heille 
ei  ole vielä  suotu siihen mahdollisuutta.  Kuka tahansa voi kuulua tähän kolmanteen 
ryhmään tekemällä jotakin hyödyllistä projektin eteen. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi 
uusien  käyttäjien  auttaminen,  ohjelmavirheiden  raportointi  ja  korjaaminen, 
vaatimusmäärittely, graafinen suunnittelu, ohjelmoiminen ja dokumentoiminen. Hyvin 
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usein  projektin  luottohenkilöt  ovat  valikoituneet  tästä  kolmannesta  kontribuoijien 
ryhmästä.  Neljäs  ja  samalla  hierarkian  “alimpana  oleva”  ryhmä  koostuu  ohjelman 
aktiivisista käyttäjistä (Gardler & Hanganu, 2013.)

OSS-projektien  sosiaalisten  rakenteiden  kuvaamiseen  käytetty  sipulimalli  (Kuva  2) 
muistuttaa paljolti edellä kuvailtua diktaatuurimallia. Sipulimallissa hierarkian keskellä 
on  muiden  jäsenten  työskentelyä  valvova  pieni  ydinryhmä,  joka  on  työskennellyt 
projektin  parissa  pitkään  ja  jonka  jäsenet  ovat  tehneet  merkittäviä  kontribuutioita. 
Toisiksi  sisimmällä  tasolla  on  aktiiviset  kehittäjät,  jotka  vastaavat  projektin 
primäärisestä kehitystyöstä. Seuraavalla tasolla on oheiskehittäjiä, jotka kontribuoivat 
projektiin satunnaisesti  uutta toiminnallisuutta tai  ominaisuuksia.  Oheiskehittäjillä on 
yleensä  pääsy vain  rajoitettuun  osaan  koodia,  mutta  toisaalta  heidän  vastuullaan  on 
alikomponenttien eli moduulien ylläpitäminen. Neljännellä portaalla olevilla päivitysten 
lähettäjillä  ei  ole  kirjoitusoikeutta  koodivarastoihin,  mutta  he  kuitenkin  osallistuvat 
kehitystyöhön lähettämällä korjaustiedostoja sisemmän tason kehittäjille. Sipulimallin 
kahdella  ulommaisella  tasolla  ovat  aktiiviset  käyttäjät  ja  passiiviset  käyttäjät,  joista 
ensiksi  mainitut  ovat  äänessä  projektin  keskustelualueilla  ja  antavat  palautetta,  ja 
jälkimmäiset  vain  käyttävät  ohjelmaa olematta  sen  kummemmin vuorovaikutuksessa 
kehittäjäyhteisöön. Tyypillisesti ohjelman käyttäjäkunnasta 99% on passiivisia käyttäjiä; 
kehittäjätasolla  ydinkehittäjät  ja  aktiiviset  kehittäjät  edustavat  alle  10%:a  kaikista 
henkilöistä, jotka osallistuvat ohjelman kehitykseen (Bosu, 2012).

 

Kuva 2. OSS-yhteisön hierarkiaa kuvaava “sipulimalli”. (Bosu, 2012)

Oli projektin johdossa yksittäinen diktaattori tai muutamasta ydinkehittäjästä koostuva 
johtoryhmä, voidaan kehittäjähierarkia jakaa siis karkeasti kahtia: ensimmäinen ryhmä 
koostuu henkilöistä,  joilla on oikeus muokata koodia suoraan ja julkaista ohjelmasta 
uusia versioita. Tämän joukon “ulkopuolella” ovat kaikki muut kehittäjät, jotka voivat 
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tarjota  koodinpätkiä,  mutta  eivät  voi  lisätä  muutoksiaan  ohjelmaan  itsenäisesti. 
Kontribuution määrä saattaa jakautua eritasoisten kehittäjien välillä varsin epätasaisesti: 
esim. suurin osa koodista voi olla vain pienen ydinkehittäjäjoukon kirjoittamaa, mutta 
sitä  vastoin  oheiskehittäjät  voivat  tehdä  suurimman  osan  virheraporteista  ja  olla 
aktiivisimpia projektin postituslistoilla (Saini & Kaur, 2014; Bonaccorsi & Rossi, 2003; 
Gläser, 2007, s. 173; Mockus & al, 2002). 

Joidenkin projektien kehitystiimien jäsenet voivat olla hyvinkin tasavertaisia keskenään. 
Pelit-lehden numerossa  9/1996 haastateltu Timo Hakulinen kuvailee tunnetun OSS-peli 
NetHackin kehitystyötä seuraavasti:

"Käytännössä  Dev  Team  on  täysin  demokraattinen  yhteisö.  Sillä  ei  esimerkiksi  ole  
pomoa,  joka  sanelisi  hommat,  vaan  se  on  verrattain  epäorganisoitu  joukko  
vapaaehtoisia,  jotka  voivat  halutessaan  koodata  mitä  lystäväät.  [...]  Lähinnä  
varsinaisia  organisaattoreita  ovat  koodin  ylläpitäjät,  joiden  takana  NetHackin  
kanoninen  lähdekoodi  on.  Kaikki  muutokset  lähetetään  Dev  Teamin  postituslistalle  
Unix-diffeinä,  ja  väki  päivittää  versioitaan  sitä  mukaan  kun  diffejä  tulee.  Tiimin  
jäsenten versiot ovat siis usein hieman epäsynkassa, ja koodin ylläpitäjän tehtävänä on  
ylläpitää NetHackin ‘virallista’ versiota. [...] Henkilökohtaisesti en ole tavannut ketään  
muita ryhmän jäseniä kuin edesmennen Izchak Millerin. [...] Jotkut lähempänä toisiaan  
asuvat tiimin jäsenet ovat itse asiassa tapailleet. Nykyään voi tosiaan tuntea ihmisiä  
verkon kautta monta vuottakin näkemättä heitä kertaakaan elävässä elämässä." (Jyrki 
J.J. Kasvi, Pelit 9/1996, s. 17-18.)

2.5 Avoimen lähdekoodin lyhyt historia

Lähdekoodin jakaminen ei ole tyhjästä syntynyt uusi idea, vaan juontaa juurensa 1960- 
ja 1970-lukujen akateemisiin ympäristöihin ja toisaalta Xeroxin Palo Alton kaltaisiin 
kaupallisiin, mutta autonomisiin tutkimuskeskuksiin. Tuon ajan menestynein esimerkki 
yhteistyöhön  perustuvasta  ohjelmistokehityksestä  on  alunperin  AT&T:llä  kehitetty 
Unix-käyttöjärjestelmä  ja  tämän  ohjelmointikieleksi  laadittu  C-kieli.  Unix  ja  C 
kehitettiin,  jotta  samaa  käyttöjärjestelmää  ja  samoja  ohjelmia  pystyttäisiin  ajamaan 
useilla eri tietokonealustoilla. Unixia jaettiin ilmaiseksi tai nimellistä korvausta vastaan 
eri laitosten välillä. Kun eri laitosten Unix-kehittäjät parantelivat Unixia tai tekivät uusia 
ohjelmia,  näiden  lähdekoodit  jaettiin  eteenpäin  muille  käyttäjille.  Unix-ohjelmien 
jakamista edesauttoi erityisesti vuonna 1979 avattu Usenet, joka verkotti eri yliopistojen 
Unix-tietokoneita keskenään (Lerner & Tirole, 2002).

Vapaamielinen  Unix-kulttuuri  muuttui  1980-luvulla,  kun  akateemisia 
ohjelmistoprojekteja  sponsoroivat  yritykset  ryhtyivät  asettamaan  ohjelmakoodille 
tekijänoikeuksia. Koodin katsottiin olevan yrityksille kuuluvaa älyllistä pääomaa, jota 
tulisi juridisin keinoin suojella. Yliopistoissa työskentelevät tietojenkäsittelijät kokivat 
tilanteen uhkaavaksi, sillä oli mahdollista, että heidät ajettaisiin kehittämään yritysten 
sisäisiä,  suljettuja  projekteja  pienissä  ryhmissä.  Lisäksi  oli  vaarana,  että  Unix-
käyttöjärjestelmä  menettäisi  laajan  ohjelmatukensa,  mikäli  tulevien  ohjelmien 
lähdekoodi ei olisi vapaasti saatavilla (Yeats, 2007, s. 24).

Richard Stallman oli yksi näistä akateemisista tietojenkäsittelijöistä, jotka eivät olleet 
tyytyväisiä vallitsevaan tilanteeseen. Ohjelmoijien vapauksia puolustaakseen Stallman 
keksi vapaiden ohjelmien (free software) käsitteen ja loi GNU General Public -lisenssin 
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(GPL),  joka  antoi  kenelle  tahansa  oikeuden  muokata,  kopioida  ja  jakaa  GPL:llä 
lisensoituja ohjelmia. Lisenssin ainoa rajoitus oli, että kaikkien GPL:llä lisensoiduista 
teoksista  johdettujen  uusien  töiden  oli  oltava  edelleen  GPL-lisenssin  alaisia. 
Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että GPL-lisensoidut ohjelmat olisivat ikuisesti vapaasti 
saatavilla.  Vapaissa  ohjelmissa  ja  GPL:ssä  ei  ollut  kyse  vain  yksittäisistä 
tietokoneohjelmista,  vaan  Stallman  halusi  luoda  kokonaisen  Unix-yhteensopivan 
käyttöjärjestelmän  tarvittavine  työkaluineen.  Tämän  hankkeen  nimi  oli  GNU,  joka 
tarkoittaa  "GNU's  Not  UNIX"  ("GNU  ei  ole  UNIX").  Stallman  jätti  työpaikkansa 
MIT:llä  ja ryhtyi  kehittämään GNU:ta ja  viemään GPL-asiaa eteenpäin.  Lokakuussa 
1985 hän perusti Free Software Foundationin GNU:n tukiorganisaatioksi (Yeats, 2007, 
s. 24-25; Bretthauer, 2001). 

GNU-manifestiin  sisältyy  keskeisenä  osana  copyleftin  käsite  (Kuva  3),  joka  jatkaa 
“GNU’s  Not  UNIX”  -tyylin  hakkerihumoristista  linjaa  ollen  siis  nokkela  väännös 
sanasta copyright (suom. tekijänoikeus). Copyleftin idea lainaa asioita olemassaolevasta 
tekijänoikeuslaista, mutta kääntää asetelman päälaelleen siten, että tuotteen levittämisen 
suoja annetaan ohjelman käyttäjille, ei ohjelman tekijöille (Bustillos, 2015).

 

Kuva 3. Copyleft-logo (Wikipedia, 2017)

Stallmanille  pääsyy  ohjelmistojen  omistajuuden  hylkäämiselle  on  hyvän 
kansalaishengen vaaliminen.  Toisaalta  Stallman vastustaa  tekijänoikeuksien  käsitettä, 
koska  hänen  näkemyksensä  mukaan  kontrolloimalla  omia  ideoita  hallitaan  ja 
hankaloitetaan samalla myös muiden ihmisten elämää. Stallman on esittänyt, että koko 
tekijänoikeuden  käsite  sai  alkunsa  ensimmäisten  kirjapainojen  aikana,  jolloin 
kirjallisuuden  tuottajien  asemaa  oli  tarvetta  korostaa.  Nykyisin  tietokoneiden 
aikakaudella,  kun  sisältöjä  voidaan  monistaa  digitaalisesti  käytännössä  ilmaiseksi, 
tekijänoikeudet vain rajoittavat ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan hyväksi. 
Ilman  tekijänoikeuksia  ihmiset  olisivat  luovia  joka  tapauksessa,  mutta  ensisijaisesti 
luomisesta aiheutuvan ilon vuoksi (Vainio & Vaden, 2007, s. 3).

Ensimmäinen Stallmanin kehittämä ohjelma oli  tekstieditori  GNU Emacs, jonka hän 
julkaisi  ilmaiseksi FTP-palvelimella.  Koska Internet-yhteys oli  1980-luvulla harvojen 
ulottuvilla, ohjelman pystyi myös tilaamaan postitse Stallmanilta 150 dollarin korvausta 
vastaan.  Ohjelmalla  oli  kysyntää  siinä  määrin,  että  Stallman  pystyi  elättämään  sen 
myynnillä  itsensä  ja  värväämään  GNU:n  kehitystyöhön  lisää  ihmisiä.  1990-luvulle 
tultaessa Free Software Foundation GNU:sta puuttui enää käyttöjärjestelmän kernel, eli 
koko järjestelmän yhteistoiminnasta vastaava ydin (Bretthauer, 2001).

Vuonna  1991  suomenruotsalainen  opiskelija  Linus  Torvalds  julkaisi  Internetiin 
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ensimmäisen alfaversion Linux-käyttöjärjestelmästä, jonka esikuva oli Unix ja tämän 
opetuskäyttöön tarkoitettu  mukaelma Minix.  Torvaldsin  omaan  harrastustarpeeseen - 
Unixia  kun  ei  ollut  saatavilla  kotitietokoneille  -  tekemä  projekti  herätti  ns.  “alan 
piireissä” melko nopeasti kiinnostusta ja monet ohjelmoijat ympäri maailmaa ryhtyivät 
osallistumaan  Linuxin  kehitykseen  Internetin  välityksellä.  Unixmaisuudesta  johtuen 
Linuxiin pystyttiin sovittamaan käytännössä kaikki tärkeimmät GNU-projektin valmiit 
työkalut,  kuten  esim.  ohjelmointitulkki  GNU Compiler  Collection eli  GCC. Vuonna 
1992 Linuxin alkuperäinen, Torvaldsin itse laatima lisenssi vaihdettiin GPL-lisenssiin. 
Maaliskuussa  1994 Linuxista  julkaistiin  1.0-versio,  jonka myötä  käyttöjärjestelmästä 
tuli maailmanlaajuinen ilmiö. (Torvalds & Diamond, 2001, s. 97-139)  Jo saman vuoden 
aikana  Linuxista  oli  saatavilla  edullisia,  valmiiksi  koostettuja  jakeluita.  Näitä  olivat 
esimerkiksi  Slackware,  Debian  ja  Suse.  Tuohon aikaan Linux oli  käytännössä  ainoa 
täysiverinen Unix-tyyppinen käyttöjärjestelmä, jota pystyi käyttämään kotitietokoneilla. 
Berkeleyn yliopiston BSD-Unixin lähdekoodia ei jaettu vielä vapaasti ja GNU-projektin 
oma kernel,  Hurd,  oli  (vielä tuolloinkin)  kaukana valmiista.   Koska käyttökelpoinen 
Linux-käyttöjärjestelmä  koostui  Linux-kernelistä  ja  GNU:n ohjelmistotyökaluista,  on 
Richard Stallman myöhemmin väittänyt,  että sitä  pitäisi  mieluummin kutsua nimellä 
GNU-Linux;  toisaalta  Linuxissa  hyödynnettiin  myös  laajalti  BSD-jakelun  paketteja 
(Bretthauer, 2001; Torvalds & Diamond, 2001, s. 186).

Keväällä 1998 avoimen lähdekoodin yhteisö - jota tuolloin kutsuttiin vielä nimellä free 
software  -yhteisö  -  koki  suurimman  nousunsa  kautta  aikojen.  Internet-selaimista 
tunnettu Netscape oli nopeasti menettämässä markkinaosuuksiaan Microsoftin Internet 
Explorerille.  Eräänlaisena hätäratkaisuna Netscape Navigatorin lähdekoodi  julkaistiin 
avoimena Mozilla-nimisessä projektissa  siinä  toivossa,  että  laajempi  kehittäjäyhteisö 
pystyisi  innovoimaan  ohjelman  uuteen  nousuun.  Tästä  innostuneena  Open  Source 
Initiative  järjesti  konferenssin,  jossa  korostettiin  erityisesti  avoimen  lähdekoodin 
kaupallisia  mahdollisuuksia  ja  toisaalta  pyrittiin  lievittämään  Free  Software 
Foundationin aiheuttamia jyrkkiä mielikuvia. Richard Stallmania ei tähän konferenssiin 
kutsuttu  eikä  liioin  myöhemmin  järjestettyyn  Open  source  -huippukokoukseen 
(Bustillos, 2015; Torvalds & Diamond, 2001, s. 178-180.)

Kuukausi Netscapen Mozilla-julkistuksesta Sun Microsystems ilmoitti, että yhtiön oli 
aikomus  olla  ensimmäinen  Linux  International  -järjestöön  liittyvä  suuri 
laitteistovalmistaja.  Tämä  herätti  keskustelua  Internetin  lisäksi  myös  alan  lehdissä. 
Seuraavaksi IBM ilmoitti ryhtyvänsä myymään ja tukemaan Apachea, joka oli suosituin 
kaupallinen  Linux-palvelinversio.  Kyse  ei  ollut  mistään  vähäisestä  tukemisesta,  sillä 
vuoden 2001 aikana IBM investoi Linuxiin miljardi dollaria. Samaan aikaan kun IBM 
tiedotti omista Linux-suunnitelmistaan,  tietokantayritys Informix ilmoitti  sovittavansa 
tietokantansa Linuxille. Pari viikkoa myöhemmin Oracle, tietokanta-alan suurin yritys, 
julkisti  niin  ikään  Linux-suunnitelmansa.  Tässä  vaiheessa  Linuxista  tuli  realistinen 
vaihtoehto  yrityskäyttöön,  koska  nyt  yrityksillä  oli  mahdollisuus  käyttää 
tietokantaohjelmia Linux-pohjaisissa järjestelmissä (Torvalds & Diamond, 2001, s. 180-
182.)

Lokakuussa  2004  julkaistiin  Debian  Linuxiin  pohjautuva  Ubuntu-käyttöjärjestelmä. 
Ubuntu poikkesi muista aikansa Linux-jakeluista erityisesti siten, että se oli suunnattu 
tavallisille  käyttäjille  ja  Linux-ummikoille.  Mahdollisimman  helppokäyttöiseksi 
suunnitellun  Ubuntun  päämääränä  oli  saada  Windows-käyttäjät  siirtymään  Linuxin 
käyttäjiksi.  Yksi  Ubuntun  valteista  oli  niinkin  yksinkertainen  asia,  että  sen  pystyi 
asentamaan graafisen asennusohjelman avulla yhtä helposti kuin Windowsin tai OSX:n. 
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Pakettiin  kuului  myös  tavallisten  käyttäjien  arvostamia  työkaluja  ja  esimerkiksi 
paranneltu fonttien käsittely. Ubuntu saavuttikin suuren suosion ja vuonna 2014 sillä oli 
jo  yli  25  miljoonaa  käyttäjää.  Vaikka  kaikki  Linux-käyttäjät  eivät  ole  suhtautuneet 
Ubuntuun  suopeasti,  on  sillä  ollut  myönteisiä  vaikutuksia  koko  laajempaan  Linux-
maailmaan.  Esimerkiksi  useimmissa  Linux-jakeluissa  on  nykyisin  graafinen 
asennusohjelma ja pitemmälle hiottu työpöytäkokemus (Gilbertson, 2014).

Vuonna 2008 hakukonejätti Google julkaisi oman Chrome-selaimensa ja tämän ohessa 
Chromiumin,  joka  on  Chromea  pyörittävään  teknologiaan  perustuva  avoimen 
lähdekoodin  projekti.  Chromiumin  lisenssiksi  valittiin  BSD,  joka  sallii  teknologian 
käytön  avoimissa  ja  kaupallisissa  yhteyksissä.  Google  julkaisi  myös  kehitystyöhön 
osallistumiseen liittyvää ohjeistusta, mikä oli avoimen lähdekoodin maailmalle selkeä 
signaali  Googlen  halusta  hyödyntää  avointa  kehitysmallia  tosissaan.  (Paul,  2008) 
Samoihin aikoihin Google julkaisi myös Linuxiin pohjautuvan, avoimella lähdekoodilla 
varustetun  Android-mobiilikäyttöjärjestelmän,  josta  myöhemmin  tuli  maailman 
suosituin käyttöjärjestelmä mobiililaitteille.

Kesällä  2016  Linux-käyttöjärjestelmä  täytti  25  vuotta.  Linus  Torvalds  on  edelleen 
käyttöjärjestelmän  tukipilari.  Hän  ei  enää  kirjoita  Linux-kernelin  koodia  itse,  vaan 
hänen työnsä liittyy enemmänkin kehitystyön prosesseihin (Bhartiya,  2016).  Richard 
Stallman jatkaa tahollaan GNU:n sanoman julistamista matkustellen ympäri maailmaa 
pitämässä  puheita  erilaisissa  tilaisuuksissa.  Stallman  ei  omista  kännykkää,  eikä  hän 
käytä  Facebookia,  Twitteriä,  tai  monia  sellaisia  tietokoneohjelmia,  joita  useimmat 
ihmiset  pitävät  itsestäänselvyyksinä.  Skypen  kaltaisiin  ohjelmiin  Stallman  suhtautuu 
NSA:n vakoilutyökaluina, ja häntä ärsyttää, kun useat hänen työtään ihailevat ihmiset 
vaarantavat vapautensa käyttämällä iPhoneja (Bustillos, 2015). 

Loppukesästä  2016 avoimen lähdekoodin jakamiseen erikoistuneen GitHub-sivuston 
kautta  paljastui,  että  Google  on  työskentelemässä  uuden  avoimen  lähdekoodin 
käyttöjärjestelmän parissa.  Huhujen mukaan tämä varsin varhaisessa vaiheessa oleva 
Fuchsia-niminen järjestelmä ei perustuisi Androidiin tai Linuxiin (Räisänen, 2016).
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3. Käytettävyys

Käytettävyys  tuotteen  ominaisuutena  kuvaa  sitä,  miten  sujuvasti  ihminen  käyttää 
tuotteen toimintoja päästäkseen toivomaansa päämäärään. Käytettävyydellä ei tarkoiteta 
pelkästään tietoteknisten tuotteiden ominaisuuksia, vaan myös oven ja hanan kaltaisilla 
tavallisilla  esineillä  ja  työkaluilla  on  käyttöliittymä,  jonka  yksi  ominaisuus  on 
käytettävyys.  Hyvällä  käytettävyydellä  pyritään  saavuttamaan  käytön  laatua. 
Englanninkielisessä  kirjallisuudessa  tietoteknisten  tuotteiden  käytettävyydestä 
(usability) puhuttaessa käytetään usein rinnalla termiä ihminen-tietokone-vuorovaikutus 
(Human-Computer  Interaction,  HCI).  Käytettävyyden  akateemiset  juuret  ovat 
psykologiassa, ergonomiassa ja inhimillisissä tekijöissä (human factors) (Kuutti, 2003, 
s. 13; Bevan, 1995). 

Ohjelmiston laatua mittaavia malleja on lukuisia, ja useimmissa malleissa käytettävyyttä 
pidetään tärkeänä ohjelmiston kokonaislaatuun vaikuttavana osatekijänä (Xenos, 2001). 
Akateemisesta näkökulmasta erilaiset käytettävyysmallit ovat ongelmallisia sikäli, että 
ne saattavat olla varsin pintapuolisia ja epämuodollisia tai sisältävät paljon keskenään 
samankaltaisia  termejä,  joilla  tarkoitetaan  kuitenkin  hieman  eri  asioita. 
Käytettävyysmallit eivät myöskään kata kaikkia käytettävyyden osa-alueita. Tutkijoilta 
ja  standardien  laatijoilta  puuttuu  siis  selkeä  konsensus  käytettävyyden  konseptista 
(Dubey & al, 2012).  Joka tapauksessa mallista riippumatta käytettävyyteen liitetään 
yleensä  samankaltaisia  perusominaisuuksia,  kuten  esimerkiksi  1)  onko  ohjelman 
perusidean  sisäistäminen  helppoa  vai  vaikeaa,  2)  kuinka  helposti,  tehokkaasti  ja 
virheettömästi  ohjelmaa  voi  käyttää  ja  3)  miten  hyvin  opitut  taidot  säilyvät,  kun 
ohjelman käytöstä pidetään taukoa (Xenos, 2001; Dubey & al, 2012).

Nielsenin (2012) tunnettu määritelmä jakaa käytettävyyden laadun viiteen osatekijään:

• Opittavuus: Kuinka  helposti  käyttöliittymällä  saadaan  perustoimintoja 
aikaiseksi, kun käyttöliittymää käytetään ensimmäisen kerran?

• Tehokkuus: Kun  käyttöliittymä  tulee  tutuksi,  kuinka  nopeasti  toimintoja 
voidaan suorittaa?

• Muistettavuus:  Kun käyttöliittymää käytetään tauon jälkeen, kuinka nopeasti 
käytön tehokkuus palautuu?

• Virhealttius: Kuinka  paljon  käyttäjät  tekevät  virheitä,  kuinka  vakavia  nämä 
virheet ovat, ja kuinka helposti näistä virheistä voidaan palautua?

• Miellyttävyys:  Kuinka miellyttävää käyttöliittymän käyttäminen on? (Nielsen, 
2012)

Pelkän käytettävyyden lisäksi tärkeää on tuotteen hyödyllisyys  eli  utiliteetti:  tekeekö 
tuote sitä, mitä käyttäjä tarvitsee? Käytettävyys ja hyödyllisyys yhdessä määrittävät sen, 
onko tuote käyttökelpoinen. Helppokäyttöisyys yksin on samantekevää, jos tuote ei tee 
käyttäjän tarvitsemia asioita. Umpikujaan päädytään myös silloin, jos tuotteella pystyy 
hypoteettisesti tekemään käyttäjän haluamia asioita, mutta käyttöliittymä on liian vaikea 
haluttujen  asioiden  toteuttamiseen.  Tietokone-  ja  konsolipelien  kaltaisissa 
sovellutuksissa menestynyt  ja onnistunut  tuote  voi toki  olla  helppokäyttöinen,  mutta 
tuottavuuden kannalta “hyödytön” (Nielsen, 2012; Bevan, 1995).
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Alustava  käsitys  tuotteen  käytettävyydestä  muodostetaan  melko  nopeasti  tuotetta 
silmäillessä. Esimerkiksi kaukosäädin, jossa on kymmeniä painikkeita ja paljon pienellä 
painettua  tekstiä,  voi  vaikuttaa  melkoisen  hankalakäyttöiseltä  laitteelta.  Toisaalta 
esimerkiksi älypuhelimen yksinkertaiselta näyttävä käyttöliittymä saattaa aivan hyvin 
olla  käytettävyydeltään  heikko.  Laadukasta  käytettävyyttä  on  siis  hankala  tunnistaa 
katsomalla  tuotetta  pelkästään  pintapuolisesti.  Varsinaiseen  käytettävyyteen  saadaan 
kunnollinen  tuntuma  vasta  sitten,  kun  tuotetta  päästään  käyttämään  tosielämän 
tilanteissa. Kuluttajan kannalta tämä on harmillista sikäli, että esimerkiksi kaupassa on 
hyvin vaikeaa järjestelmällisesti kokeilla kaikkia tuotteen tärkeimpiä ominaisuuksia ja 
kokemus  tuotteen  käytettävyydestä  ennen  ostopäätöstä  jää  siten  varsin  pinnalliselle 
tasolle (Jokela, 2004).

Käytettävyys riippuu kontekstista, jossa tuotetta käytetään. Ohjelmistotuote saattaa olla 
harjaantumattomalle  käyttäjälle  vaikeasti  hallittava,  kun  taas  ammattilainen  käyttää 
samaa  ohjelmaa  sujuvasti.  Näin  ollen  raakaa  kahtiajakoa  “käytettäviin”  ja 
“käyttökelvottomiin”  ohjelmiin  ei  pitäisi  tehdä.  Käytettävyyttä  arvioitaessa  on 
tiedettävä,  ketkä  kuuluvat  ohjelman  kohderyhmään  ja  millaisessa  ympäristössä 
ohjelmaa on tarkoitus käyttää.  Käytön laatu muodostuu siis käyttäjän ja käyttöliittymän 
välisestä  vuorovaikutuksesta,  kun  pyritään  suorittamaan  jokin  tietty  tehtävä 
tietynlaisessa teknisessä, fyysisessä, sosiaalisessa ja organisationaalisessa ympäristössä 
(Bevan, 1995).

Edellä  olevia  näkökulmia  summaten  Manakhov  &  Ivanov  (2016)  määrittelevät 
käytettävyyden ongelman vapaasti  suomentaen seuraavasti:  "Käytettävyysongelma on 
joukko  kielteisiä  ilmiöitä  (kuten  käyttäjän  kyvyttömyys  saavuttaa  päämääränsä,  
järjestelmän tehoton vuorovaikutus ja/tai  käyttäjän tyytymättömyys),  jotka aiheutuvat  
käyttöliittymän suunnitteluun ja käytön kontekstiin liittyvistä tekijöistä."

Käytettävyyden ongelmat ovat tuttuja harmittavan monessa ohjelmistossa, ja jokainen 
tietokoneita  enemmän  käyttänyt  henkilö  on  törmännyt  huonoon  käytettävyyteen. 
Huonon käytettävyyden taustalla on usein tiedon puute: ohjelmistokehittäjät eivät tiedä 
tarpeeksi käytettävyysasioista sisällyttääkseen tarvittavat käytettävyysaktiviteetit osaksi 
ohjelmistokehityksen  prosessia.  Käyttäjäkeskeisen  suunnittelun  menetelmät  voidaan 
myös  nähdä  liian  raskaina  tai  käytettävyys  saatetaan  luokitella  liian  suureksi 
kustannuseräksi  suunnitteluprosessissa  (Kuutti,  2003,  s.  19).  Kuitenkin 
ohjelmistokehityksestä aiheutuvat kokonaiskustannukset voivat pienentyä, jos ohjelman 
heikosta  käytettävyydestä  aiheutuvia  ongelmia  ei  tarvitsisi  myöhemmin  paikkailla 
tarjoamalla  asiakkaille  koulutusta  ja  tukea  (Jokela,  2004;  Rajanen,  2006;  Rajanen, 
2011).

Hyvä  käytettävyys  on  äärimmäisen  tärkeää,  sillä  jos  esimerkiksi  www-palvelu  on 
vaikeakäyttöinen,  epäselvä  ja/tai  johtaa  helposti  käyttäjät  harhaan,  ihmiset 
yksinkertaisesti  lähtevät  pois.  Jos  käyttäjä  ei  pysty  löytämään  verkkokaupasta 
haluamaansa  tuotetta,  ei  hän  myöskään  pysty  ostamaan  sitä. 
Käyttöliittymäsuunnittelijan  ei  pitäisi  luottaa  siihen,  että  ihmiset  jaksaisivat  lukea 
opasteita  tai  muulla  tavoin  kuluttaa  aikaa  käyttöliittymän  opetteluun.  Koska 
vaihtoehtoisia palveluja on useimmiten olemassa, on käyttäjän aina helpointa "äänestää 
jaloillaan" ja lakata käyttämästä hankalaksi mieltämäänsä palvelua (Nielsen, 2012). 

Kaupallisesta  näkökulmasta  ajatellen  käytettävyys  vaikuttaa  ennen  kaikkea 
asiakastyytyväisyyteen ja  sen seurauksena tuotteen maineeseen.  Näkemykset  hyvästä 
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käytettävyydestä  myös  kehittyvät  ja  elävät,  jolloin  kaupallisten  tuotteiden 
käytettävyyden on vastattava edes tiettyä vallitsevaa perustasoa. Muuten kauppa ei käy. 
Esimerkiksi  1990-luvun  matkapuhelimien  käytettävyys  riitti  tuolloisille  käyttäjille, 
mutta  nykypäivänä  samanlaisella  käyttöliittymällä  varustettuja  laitteita  ei  ostaisi 
kukaan, koska huomattavasti parempiakin vaihtoehtoja on tarjolla (Jokela, 2004).

Käyttöliittymän  suunnittelija  saattaa  suhtautua  liian  ylimalkaisesti 
käytettävyysosaamiseensa  luullen  tietävänsä,  millainen  käyttöliittymä  on  muidenkin 
ihmisten  mieleen.  Ovaska,  Aula  &  Majaranta  (2005)  antavatkin  hyvän  ohjeen 
käyttöliittymän  suunnittelijalle:  "älä  koskaan  kuvittele,  että  käyttäjä  on  samanlainen 
kuin  itse  olet,  äläkä  tee  suunnittelupäätöksiä  perustuen  siihen,  millainen  kuvittelet 
käyttäjän olevan."

3.1 Ihmisen psykofysiologia ja käyttöliittymät

Suunniteltaessa  käyttöliittymiä  tulisi  ottaa  huomioon  ihmisen  psykofysiologinen 
kokonaisuus:  ihmisellä  on  tietyt  fyysiset  ominaisuudet  ja  hänen  aistinsa  ja  ajattelu 
toimivat tietyillä tavoilla.  Kulttuuri, jossa ihminen on elänyt, vaikuttaa hänen tapaansa 
hahmottaa maailmaa. Nämä ihmisen biologiset ja kulttuurilliset ominaisuudet yhdessä 
ohjaavat ihmistä käyttäytymään tietyillä tavoilla tietyissä tilanteissa. Ihmisten välillä on 
fyysisiä eroja: miehet ovat hieman suurempia kuin naiset, ja lapset voivat olla paljonkin 
täysikasvuista ihmisiä pienempiä - lisäksi nuorempien lasten lihaksiston ja hermoston 
koordinaatio on vasta kehittymässä. Vaikka ihmisen ulottuvuus on kohtalaisen laaja, on 
ulottuvuuksien äärirajoilla työskentely rasittavaa eli epäergonomista. Myös ympäristö 
vaikuttaa  ihmisen  toimintakykyyn;  toiminta  on  parhaimmillaan  15-25  asteen 
lämpötilassa,  kun taas  ääriolosuhteissa älyllinen  ja  fyysinen suorituskyky heikkenee. 
Ääriolosuhteita  varten  käytettävät  suojajärjestelyt,  kuten  talvivaatteet  pakkasella, 
saattavat haitata laitteiden käyttöä (Kuutti, 2003, s. 22-24).

3.1.1 Aistit ja käyttöliittymät

Ihmisen aisteista tärkein on näköaisti, minkä vuoksi pääasiassa näköaistiin perustuvat 
käyttöliittymät  ovat  yleisimpiä.  Visuaalinen  havaintokyky  voidaan  jakaa  kahteen 
vaiheeseen:  1)  silmän  ulkopuolelta  tulevan  fyysisen  ärsykkeen  (valonsäteiden) 
havaitseminen ja 2) tämän ärsykkeen prosessointi ja tulkinta (Kuutti, 2003, s. 25; Dix, 
2009, s. 1). Käyttöliittymien suunnittelun kannalta olennaisia ovat hahmolait, eli aivojen 
taipumus  mieltää  tiettyjä  näköhavaintoja  yhteenkuuluviksi.  Hahmolait  liittyvät 
esimerkiksi  lukemiseen,  sillä  ihmisen  lukeminen  perustuu  sanojen  muodon 
tunnistamiseen.  Ihmisen  kuuloaistia  on  hyödynnetty  käyttöliittymissä  perinteisesti 
lähinnä visuaalisen käyttöliittymän tukena tai äänillä on ilmaistu erilaisia hälytysääniä. 
On olemassa myös esimerkiksi erilaisia puhelinpalveluja, jossa informaatiota välitetään 
pelkän äänen välityksellä. Ääntä hyödyntäviä käyttöliittymiä suunnitellessa olisi hyvä 
kuitenkin muistaa, että tietyissä ympäristöissä ääniä ei voida käyttää tai niitä on vaikeaa 
kuulla. (Kuutti, 2003, s. 22-31).

Haju- ja makuaistia ei käyttöliittymissä ole toistaiseksi laajemmin hyödynnetty, vaikka 
hajuaistilla on mm. suuri vaikutus muistamiseen. Sen sijaan tuntoaistilla on merkittävä 
piilevä  merkitys  käytettävyyden  kannalta:  esimerkiksi  näppäimistöllä  kirjoittaminen 
olisi hyvin vaikeaa, jollei näppäimistä saisi minkäänlaista fyysistä palautetta. Ihmisen 
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aistit  ovat  myös  valikoivia  ja  suodatusta  tapahtuu  kaiken  aikaa:  esimerkiksi 
tuntoaistitasolla pieni hipaisu saattaa alittaa ärsykekynnyksen ja korkeammalla tasolla 
ihminen suodattaa ärsykkeitä omien kiinnostusten kohteiden mukaan. Hyvä esimerkki 
tuntoaistin hyödyntämisessä käyttöliittymissä on matkapuhelimen värinähälytys (Kuutti, 
2003, s. 25-35).

3.1.2 Muisti, oppiminen ja päättely

Ihmisen  muisti  on  jaettavissa  pitkäkestoiseen  säilömuistiin  ja  lyhytkestoiseen 
työmuistiin.  Ensiksi  mainitun  kapasiteetti  on  valtavan  suuri,  jopa  rajaton,  mutta 
työmuistiin mahtuvat vain ne muutamat asiat, joita ihminen kullakin hetkellä käsittelee. 
Joidenkin  ihmisten  työmuistiin  saattaa  mahtua  jopa  toistakymmentä  “yksikköä” 
kerralla, mutta useimpien työmuistikapasiteetti on vain kolmesta seitsemään asiaa. Näin 
ollen  käyttöliittymät  tulisi  suunnitella  siten,  ettei  käyttäjän  työmuistia  rasiteta 
äärirajoille. Erilaiset taidot, kuten pyörällä ajaminen tai vaikkapa hiiren ja näppäimistön 
käyttäminen,  varastoituvat  pitkäkestoiseen  säilömuistiin  ja  pysyvät  siellä  jopa 
kymmeniä  vuosia  (Kuutti,  2003,  s.  36-37).  Työmuistista  ja  säiliömuistista  on 
erotettavissa  vielä  erittäin  lyhytkestoinen  sensorinen  muisti,  joka  “pyyhkiytyy  yli” 
kaiken  aikaa  ja  jota  käytetään  lähinnä  kosketus-,  kuulo-  ja  näköaistien  välittömään 
käsittelyn (Dix, 2009, s. 3).

Ihminen  oppii  asioita  tallentamalla  tietoja  tai  taitoja  muistiin  siten,  että  ne  ovat 
hyödynnettävissä  myöhemmin.  Tämä  mieleen  painaminen  voi  olla  joko  tietoista 
asioiden  opiskelua  tai  se  voi  tapahtua  vaivihkaa  kokemuksen  kautta.  Asioiden 
toistaminen  on  tehokas  tapa  oppia,  ja  toiston  kautta  opitut  taidot  pysyvät  mielessä 
pitkään. Tietojen oppimisessa päästään hyvään ja pitkäkestoiseen lopputulokseen, kun 
uusia  tietoja  sidotaan  aikaisemmin  muistista  löytyvään  tietoon.  Käyttöliittymien 
suunnittelun  kannalta  oppiminen  on  hyvin  keskeisessä  asemassa.  Vain  aniharva 
käyttöliittymä on niin intuitiivinen, ettei vaadi opettelua, ja toisaalta intuitiiviseltakin 
vaikuttavan  käyttöliittymän  hallinta  pohjautuu  käyttäjän  aiempiin  kokemuksiin  ja 
taitoihin.  Yhdenkään  käyttöliittymän  hallitseminen  ei  ole  synnynnäinen  taito. 
Esimerkiksi  tietokoneen  käyttäminen  on  lähtökohtaisesti  kaikkea  muuta  kuin 
intuitiivista (Kuutti, 2003, s. 41-42).

Ihminen päättelee uusia asioita havaintojensa ja aikaisemman tietämyksensä perusteella; 
lisäksi hän soveltaa tekemiään päätelmiä ongelmien ratkaisemiseen. Ihmisen toimissa 
on yleensä jokin päämäärä,  johon pääseminen vaatii  ongelmanratkaisua.  Päättely,  eli 
johtopäätöksiin  etenevä  ajatteluprosessi,  voidaan  jakaa  Dixin  (2009,  s.  5)  mukaan 
kolmeen osa-alueeseen:

• Deduktiivisessa päättelyssä muodostetaan looginen johtopäätös tarjolla olevien 
premissien  perusteella.  Sinänsä  looginen  johtopäätös  voi  olla  myös  totuuden 
vastainen, mikäli premissit ovat valheellisia. 

• Induktiivisella  päättelyllä  syntyvä  johtopäätös  on  eräänlainen  aikaisemmasta 
tiedosta  muodostettu  yleistys,  jolla  pyritään  selittämään  tuntematonta. 
Käytännössä  induktiivisella  päättelyllä  pyritään  täyttämään  kokonaiskuvasta 
puuttuvia yksityiskohtia. 

• Abduktiivisessa  päättelyssä  pyritään  muodostamaan  päättelymalleja  toisiinsa 
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liittyvistä  tapahtumista.  Abduktiivinen  päättely  pyrkii  keksimään  havaitulle 
ilmiölle johonkin tiedossa olevaan malliin sopivan selityksen.

Vaikka  ihmiset  harvemmin  käyttävät  tietoisesti  jotakin  tiettyä  päättelytapaa,  on 
käyttöliittymiä  suunnitellessa  näiden  pääasiallisten  päättelymekanismismien 
tuntemuksesta hyötyä (Dix, 2009, s. 5; Kuutti, 2003, s. 38-41).

3.2 Käytettävyysaktiviteetit käytettävyyden arviointiin

Käytettävyysaktiviteeteilla  tarkoitetaan  kaikkia  niitä  keinoja,  joiden  avulla  pyritään 
varmistamaan  tietojärjestelmän  hyvä  käytettävyys  (mm.  Rajanen,  Iivari  &  Anttila, 
2011).  Teoreettisemmalla  tasolla  voidaan  puhua  myös  käytettävyystutkimuksen 
menetelmistä, jotka ovat “työvaiheittain tai tavoitetuloksina kuvattuja tehtäväjoukkoja,  
joiden taustalla voi olla jokin teoria, malli tai viitekehys” (Ovaska, Aula & Majaranta, 
2005).  Erilaisia  käytettävyysaktiviteetteja tai  käytettävyystutkimuksen menetelmiä on 
lukuisia,  mutta  tähän  kappaleeseen  on  rajattu  esiteltäväksi  sellaiset,  joilla  on 
ensisijaisesti tämän pro-gradu-tutkielman kannalta merkitystä. 

On olemassa laaja joukko käytettävyyden suunnittelumenetelmiä, kuten prototypointi, 
Contextual design, käyttäjäpersoonien mallintaminen ja käyttötapaukset (Kuutti, 2003, 
s. 104, 122, 132, 142). Tässä tutkielmassa esiteltyjen käytettävyysaktiviteettien fokus on 
kuitenkin käytettävyyden arvioimisessa.  Kaikki esiteltävät käytettävyysaktiviteetit,  eli 
heuristinen  evaluointi,  kognitiivinen  läpikäynti  ja  käytettävyystestaus  ovat  hyvin 
tunnettuja ja laajalti käytössä.

Mitään  kaikkeen sopivaa  ja  kaikin  puolin  täydellistä  käytettävyysmenetelmää  ei  ole 
olemassakaan.  Luonteeltaan  toisistaan poikkeavat  käytettävyysmenetelmät  paljastavat 
erityyppisiä  käytettävyysongelmia.  Käytännössä  yleensä  käytetään  useita  erilaisia 
menetelmiä  rinnakkain,  jolloin  päästään  parempiin  lopputuloksiin  kuin  yksittäisiä 
menetelmiä  hyödyntämällä  (Kuutti,  2003,  s.  69).  Käytettävyyttä  arvioitaessa 
tarkoituksena  on  löytää  ongelmia,  jotka  estävät  ohjelman  tavanomaista  käyttöä. 
Laadunvarmistus-  tai  yksikkötestauksesta  poiketen  tarkoituksena  ei  ole  siis  etsiä 
varsinaisia ohjelmavirheitä tai  arvioida ohjelman ominaisuuksia sinänsä,  vaan kantaa 
otetaan ohjelman toimivuuteen käyttäjän näkökulmasta (Hall, 2014).

3.2.1 Heuristinen arviointi

Käytettävyyden  heuristisessa  arvioinnissa  (myös  heuristinen  evaluointi)  tuotteen 
käytettävyyttä tarkastellaan suhteessa heuristiikkoihin, jotka ovat listoja säännöistä tai 
ohjeista, joita käytettävyydeltään hyvän käyttöliittymän tulisi noudattaa. Kyse on siis 
eräänlaisista  hyvän  käytettävyyden  vaatimus-  tai  tarkistuslistoista.  Erilaisia 
heuristiikkoja on tehty 1980-luvulta lähtien useita ja niiden painopisteet vaihtelevat: on 
yleispäteviä  heuristiikkoja,  joita  voi  käyttää  lähes  kaikenlaisten  käyttöliittymien 
arvioimiseen,  sekä  erikoiskäyttöön  tarkoitettuja  heuristiikkoja,  joita  sovelletaan 
käytettävyyden  kapeammille  osa-alueille.  Hyvin  laajat,  jopa  tuhat  ohjetta  sisältävät 
heuristiikat ovat osoittautuneet hankalakäyttöisiksi. Nykyisin heuristisessa arvioinnissa 
suositaankin  kevyempiä  listoja,  joissa  käytettävyysopit  on  tiivistetty  muutamaan 
helposti  opittavaan  ja  sovellettavaan  sääntöön  (Kuutti,  2003,  s.  47-49).  Tunnetuin 
sääntökokoelma lienee kymmenen kohtaa sisältävä niin kutsuttu Nielsenin lista, joka on 
Kuutin (2003, s. 49) vapaasti suomentamana seuraavanlainen:
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• Vuorovaikutuksen käyttäjän kanssa tulee olla yksinkertaista ja luonnollista
• Vuorovaikutuksessa tulee käyttää käyttäjän kieltä
• Käyttäjän muistin kuormitus tulee minimoida
• Käyttöliittymän tulee olla yhdenmukainen
• Järjestelmän tulee antaa käyttäjälle kunnollista palautetta reaaliajassa
• Ohjelmassa ja sen osissa tulee olla selkeät poistumistiet
• Oikopolkuja ja tehokasta työskentelyä tulisi tukea
• Virheilmoitusten tulee olla selkeitä ja ymmärrettäviä
• Virhetilanteisiin joutumista tulisi välttää
• Käyttöliittymässä tulee olla kunnolliset avustustoiminnot ja dokumentaatio

Kun  heuristinen  arvio  on  valmis,  sen  lopputuotoksena  on  lista  arvioinnin  aikana 
havaituista  käytettävyysongelmista.  Jokaisen  ongelman  yhteydessä  on  viittaus 
heuristiikan sääntöön, jota löydetty ongelma rikkoo. Tämän lisäksi määritellään usein 
ongelman  vakavuusaste  käyttämällä  jotakin  sopivaa  asteikkoa  (Kuutti,  2003,  s.  49). 
Heuristinen arviointi ei ota suoraan kantaa siihen, miten havaitut virheet tulisi korjata. 
Koska jokainen ongelmakohta kuitenkin selitetään tarkasti, on mahdollisten ratkaisujen 
päätteleminen  kohtalaisen  helppoa.  Useiden  käytettävyysongelmien  ratkaisu  on 
ilmeinen, kunhan ongelma on vain ensin tunnistettu (Nielsen, 1994).

Kevyilläkin  heuristiikoilla  saadaan  paljastettua  kaikkein  yleisimmät  ja  vakavimmat 
käytettävyyden ongelmat. Heuristiikkoja voidaan käyttää sekä täysin valmiin tuotteen 
arvioimiseen,  että  eriasteisille  ohjelmistoprototyypeille.  Parhaaseen  lopputulokseen 
päästään,  kun  arvioinnin  suorittaa  testattavan  sovelluksen  sovellusalueen  tunteva 
käytettävyysasiantuntija: hän löytää lähes kaksinkertaisen määrän käytettävyysongelmia 
verrattuna  henkilöön,  jolla  ei  ole  kokemusta  käytettävyysaktiviteeteista  eikä 
sovellusalueesta  (Kuutti,  2003,  s.  47-49).  Yleisesti  ottaen  yhden  ihmisen  on  hyvin 
hankalaa  löytää  kaikkia  käytettävyysongelmia.  Eri  ihmisillä  on  kuitenkin  taipumus 
kiinnittää huomiota eri  ongelmakohtiin.  Heuristisen arvioinnin tehokkuus paraneekin 
merkittävästi,  kun arvioinnissa käytetään useampia evaluoijia.  Ihanteellista  olisi,  että 
kukin  arvioija  suorittaisi  heuristisen  evaluoinnin  käyttöliittymälle  ainakin  kahdesti. 
Ensimmäisellä,  tunnustelevalla  kierroksella  arvioija  saa  yleiskäsityksen 
vuorovaikutuksesta  ja  järjestelmän  laajuudesta.  Toisella  kierroksella  arvioija  pystyy 
keskittymään käyttöliittymän spesifisempiin osiin nähden ne kuitenkin osana suurempaa 
kokonaisuutta (Nielsen, 1994).

3.2.2 Kognitiivinen läpikäynti

Kognitiivinen läpikäynti on käytettävyyden arviointimenetelmä, jonka avulla tutkitaan, 
miten  hyvin  käyttöliittymä  on  hallittavissa  pelkästään  kokeilemalla  sen  toimintoja. 
Kognitiivisen läpikäynnin suorittajalla ei ole siis muodollista opastusta käyttöliittymän 
käyttöön  (Rieman,  Franzke  &  Redmiles,  1995)  Kognitiivinen  läpikäynti  keskittyy 
oppimisen helppouteen ja sillä yritetään mallintaa käyttäjän ajatuksia ja toimintaa hänen 
törmätessään käyttöliittymään ensimmäisen kerran (Ranne, 2005; Travis, 2010).

Ennen kognitiivisen läpikäynnin suorittamista kirjoitetaan täydellinen lista toiminnoista, 
jotka vaaditaan jonkun tehtävän suorittamiseen. Jo pelkästään listan tekeminen saattaa 
paljastaa ongelman käyttöliittymässä. Esimerkiksi Nokia 6233-puhelimen sähköpostin 
asetusten määrittely vaatii 78 erillistä askelta. Tällainen määrä vaadittuja toimintoja on 
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jo itsessään vakava käytettävyysongelma. (Travis, 2010).

Varsinaisen  läpikäynnin  aikana  arvioija  tutkii  käyttäjän  ja  järjestelmän  välistä 
vuorovaikutusta yksi tehtäväskenaario kerrallaan. Arvioija tarkastelee jokaista käyttäjän 
tehtävän suoritukseen tarvitsemaa työvaihetta ja miettii, miten käyttäjä toimisi missäkin 
tilanteessa.  Kognitiivisessa  läpikäynnissä  ihminen-tietokone-vuorovaikutus 
hahmotetaan  neljän  kognitiivisen  "askelman"  kautta,  jotka  voivat  olla  seuraavan 
kaltaisia:
 

1. Käyttäjä  asettaa  jonkun  päämäärän,  jonka  hän  haluaa  järjestelmän  avulla 
saavuttaa. Päämäärä voi olla esimerkiksi “tarkista oikeinkirjoitus”.

2. Käyttäjä etsii käyttöliittymän painikkeiden joukosta sopivan toiminnon.
3. Hän valitsee toiminnon, joka vaikuttaisi johtavan haluttuun päämäärään.
4. Lopuksi  käyttäjä  suorittaa  valitsemansa  toiminnon  ja  arvioi  järjestelmän 

antaman  palautteen  perusteella,  onko  hän  todella  saavuttanut  päämäärän  tai 
päässyt lähemmäksi sitä (Rieman, Franzke & Redmiles, 1995; Ranne, 2005).

Kognitiivisessa läpikäynnissä tarkastellaan haluttuihin päämääriin johtavia toimintoja ja 
arvioidaan,  johtavatko  nämä  neljä  kognitiivista  askelmaa  haluttuihin  tuloksiin. 
Kognitiivisten  askelmien  avulla  pyritään  mm.  löytämään  toiminnon  valitsemisen  ja 
toteuttamisen  ongelmia  ja  esimerkiksi  harhaanjohtavia,  vieraita  nimityksiä  tai 
monimutkaisia näppäinkomentoja, joita on vaikea löytää ilman ohjeita. Lisäksi yritetään 
selvittää, että ymmärtääkö käyttäjä toiminnon vievän häntä oikeaan suuntaan, tai että 
voiko käyttäjä luulla saavuttaneensa tavoittaneensa, vaikka näin ei olisikaan (Rieman, 
Franzke & Redmiles, 1995; Ranne, 2005). Neljää kognitiivista askelta voidaan myös 
lähestyä seuraavien kysymysten kautta: 1) yrittääkö käyttäjä todella käyttää arvioitavaa 
toimintoa, 2) ovatko toiminnon mahdollistavat kontrollit näkyvissä, 3) onko kontrollien 
ja  toimintojen  välillä  selkä  yhteys  ja  4)  onko  järjestelmän  antama  palaute 
asianmukaista? (Travis, 2010).

Järjestelmän  suunnittelijat  pystyvät  suorittamaan  kognitiivisen  läpikäynnin 
ohjelmistotuotannon alkuvaiheessa, jolloin empiirisiä arviointimenetelmiä ei ole vielä 
käytettävissä (Rieman, Franzke & Redmiles, 1995). Kognitiivinen läpikäynti on hyvä 
menetelmä silloin, kun käyttöliittymä ei ole kovin laaja ja se on tarkoitettu käytettäväksi 
ilman ohjeita. Ensisijaisesti tällaisia käyttöliittymiä on esimerkiksi pankkiautomaateissa 
ja  juoma-automaateissa.  Kognitiivisen läpikäynnin  käyttäminen ei  rajoitu  kuitenkaan 
automaattien  kaltaisiin  yksinkertaisiin  käyttöliittymiin,  sillä  käyttäjät  useimmiten 
kokeilevat käyttöliittymiä joka tapauksessa itse ennen kuin opettelevat niiden käyttöä 
ohjeista (Ranne, 2005).

Vaikka kognitiivinen läpikäynti on yli  20 vuotta vanha menetelmä, on sitä kuitenkin 
hyödynnetty vähemmän kuin heuristista evaluointia. Tämä on Travisin (2010) mukaan 
harmillista,  sillä  hänen  mielestään  kognitiivinen  läpikäynti  jäljittelee 
todenmukaisemmin käyttäjien kokeilulähtöistä tapaa tutustua uusiin käyttöliittymiin

3.2.3 Käytettävyystestaus

Käytettävyystestaus  suoritetaan tyypillisimmin käytettävyystestauslaboratoriossa,  joka 
voi  olla  esimerkiksi  toimiston  tai  olohuoneen  kaltainen  rauhallinen  tila,  joka  on 
yhdistetty  puoliläpäisevällä  peilillä  tarkkailuhuoneeseen.  Tarkoituksena  on  järjestää 
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keskittymistä  helpottava  paikka,  joka  muistuttaa  testattavan  tuotteen  tavanomaista 
käyttöympäristöä.  Matkapuhelimien  ja  sykemittareiden  kaltaisia  erityistapauksia 
testatessa  voi  tavanomaisen  käytön  simuloiminen  olla  järkevämpää  ns. 
kenttäolosuhteissa (Kaikkonen & al, 2005; Kuutti, 2003, s. 74). On huomioitava, että 
testitilanne  on laboratoriossa ja  kentälläkin jossakin määrin  luonnoton,  sillä  käyttäjä 
tietää joka tapauksessa olevansa tarkkailun kohteena. Tämä vaikuttaa testitilanteeseen 
ainakin  alitajuntaisesti.  Salamyhkäisyyden  sijaan  on  koehenkilölle  kuitenkin  hyvä 
esitellä  käytettävä  laitteisto  ennen  testiä,  jottei  hän  ala  ihmettelemään  jotakin 
näkemäänsä testauksen aikana (Kuutti, 2003, s. 69, 74).

Testihenkilölle  annetaan  suoritettavaksi  tehtäviä  ja  heitä  kannustetaan  ajattelemaan 
testin  aikana  ääneen.  Kun  koehenkilö  ajattelee  ääneen,  pystyvät  testiä  tarkkailevat 
tutkijat paremmin ymmärtämään, miten käyttöliittymä vastaa ihmisen ajatusmalleja ja 
mitkä  käyttöliittymän  osa-alueet  kaipaisivat  parantelua  (Kaikkonen  &  al,  2005). 
Testattaviksi  toiminnoiksi  kannattaa  valita  järjestelmän  useimmiten  käytettäviä 
toimintoja,  koska  tällöin  käytettävyystestauksen  perusteella  tehdyillä  parannuksilla 
saavutetaan suurin hyöty. Mikäli koehenkilö päätyy umpikujaan, häntä voidaan neuvoa, 
mutta  neuvomisessa  pitäisi  pysyä  kohtuuden  rajoissa  (Kuutti,  2003,  s.  72,  75). 
Tavallisesti iteratiivisen ohjelmistoprojektin käytettävyystestauksessa hyödynnetään 5-
10 testihenkilöä kullakin testikierroksella (Kaikkonen & al, 2005).

Käytettävyystestauksen suorittaminen edellyttää varsin monimutkaisia esivalmisteluja. 
Ennen testin suorittamista on valittava mukaan otettavat koehenkilöt, määriteltävä testin 
painopistealueet ja laadittava tehtävät, joita koehenkilöiden halutaan suorittavan. Tämän 
jälkeen valmistetaan vielä testausympäristö laitteineen ja suoritetaan pilottitesti, jossa 
esimerkiksi yksi testausryhmän jäsen käy suunnitellun testin läpi. Näin varmistetaan jo 
hyvissä  ajoin,  ettei  sunnitelmassa  ole  pahoja  ongelmia.  Testin  aikana  kerätään 
mahdollisimman  paljon  informaatiota,  kuten  esimerkiksi  ääninauhoja,  videoita, 
kirjoitettuja muistiinpanoja ja automatisoituja suoritusaikoja lokiin (Kuutti, 2003, s. 70-
78).

Kun  koehenkilö  saapuu  testiin,  hänelle  kannattaa  tehdä  kirjallinen  taustatietojen 
kartoitus. Näin varmistetaan, että käyttäjä todella kuuluu haluttuun käyttäjäryhmään. Jos 
koehenkilö  paljastuu  käyttäjäryhmään  kuulumattomaksi,  voidaan  testin 
dokumentaatiossa  mainita  poikkeamasta  tai  yksinkertaisesti  jättää  testi  tekemättä 
kyseisen henkilön osalta. Suoritetun testin jälkeen koehenkilö voidaan haastatella vielä 
uudelleen, jolloin on mahdollista kerätä vielä lisätietoja, joita varsinaisen testin aikana 
ei tullut ilmi (Kuutti, 2003, s. 76-77).

Hyvinkin  suunniteltu  käyttöliittymä  saattaa  näyttäytyä  vaikeakäyttöisenä  sellaiselle 
henkilölle,  jolla  ei  ole  aiempaa kokemusta  vastaavanlaisista  käyttöliittymistä.  Koska 
aloittelevalla käyttäjällä on vain vähän tietämystä käyttämästään järjestelmästä, törmää 
hän  ongelmiin  opetellessaan  järjestelmää  ja  järjestelmä  koetaan  monilta  osin 
turhauttavaksi.  Käytettävyyden  arvioinnissa  saattaakin  osoittautua  ongelmalliseksi 
paikantaa,  mitkä käytettävyysongelmat juontuvat käyttöliittymän monimutkaisuudesta 
ja huonosta suunnittelusta, ja mitkä puolestaan käyttäjän kokemattomuudesta. Vaarana 
voi olla, että kevyemmällä käytettävyysarvioinnilla löydetään etupäässä opittavuuteen 
liittyviä  ongelmia,  ja  kokonaisvaltaisempi  käytettävyyden  laadun  arviointi  jää 
pimentoon.  Näin  ollen  voidaan  jopa  väittää,  että  käytettävyyden  testaaminen  on 
ennemminkin  opittavuuden  testaamista;  tietoa  on  enemmän  aloittelevien  kuin 
kokeneiden  käyttäjien  ongelmista.  Toisaalta  pitempikestoinen  käytettävyystestaus 
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saattaa  osoittautua  lähinnä  toistetun  oppimisen  testaukseksi  eikä  selkeää  kuvaa 
varsinaisesta käytettävyydestä synny tällöinkään (Mendoza & Novick, 2005).
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4. Käytettävyyden haasteet avoimen lähdekoodin  
projekteissa

Avoimen  lähdekoodin  ohjelmat  ovat  vakiintuneet  tärkeäksi  osaksi  nykyaikaista 
tietojenkäsittelyä  ja  niiden  toiminnallisuus  kestää  vertailun  kaupallisiin  ohjelmiin. 
Avoimia ohjelmia on kuitenkin laajalti kritisoitu käytettävyysasioiden laiminlyömisestä. 
Vaikka  joukosta  löytyy  helppokäyttöisiä  ohjelmia,  on  OSS-ohjelmistoihin  useasti 
yhdistetty  huonon  käytettävyyden  maine  (mm.  Andreasen  &  al,  2006;  Nichols  & 
Twidale, 2003; Raza, Capretz, Ahmed, 2012; Hall, 2014).

Lukuisissa  perinteisillä  menetelmillä  tuotetuissa  kaupallisissa  ohjelmissa  on 
käytettävyysongelmia; tässä mielessä OSS-ohjelmistojen käytettävyyden puutteissa ei 
ole  mitään  poikkeavaa.  Parhaimmillaan  avoimen  lähdekoodin  ohjelmien 
käytettävyysongelmat  ovatkin  samankaltaisia  kuin  suljetuissa  ohjelmissa. 
Huonoimmillaan OSS-ohjelmien käytettävyys on kuitenkin heikompi kautta linjan, sillä 
kehittäjät  saattavat  keskittyä  vain  toiminnallisuuteen  ja  ominaisuuksiin  jättäen 
kunnollisen käyttöliittymäsuunnittelun huomiotta (Hall, 2014).

Avoimen lähdekoodin kulttuurin varhaisvuosina käytettävyysongelmia ei varsinaisesti 
ollut  - ainakaan siinä mielessä,  että käytettävyysasiat  olisivat harmittaneet ohjelmien 
kohdeyleisiöä.  Koska  ensimmäiset  OSS-projektit  olivat  erikoisohjelmia,  joita 
tietojenkäsittelyn  asiantuntijat  tekivät  toisilleen,  ei  ohjelmien  käytettävyyttä  ollut 
syytäkään ajatella  maallikon näkökulmasta.  Tehokkaan,  mutta  hankalasti  opeteltavan 
käyttöliittymän luominen ja hallitseminen saattoi olla eräänlainen elitistisen ylpeyden 
aihe.  Esimerkiksi  Unixin  komentokehotteen  käytäntö,  jossa  onnistuneesti  syötetylle 
komennolle ei anneta minkäänlaista palautetta, saattaa olla asiantuntijan näkökulmasta 
tehokasta,  mutta  aloittelijalle  (kenties  tarkoituksellisesti!)  hämmentävää  (Nichols  & 
Twidale, 2003).

Vuosien saatossa OSS-ohjelmien käyttäjäkunta on kuitenkin muuttunut ja laajentunut. 
1990-luvun  alussa  käyttäjät  olivat  lähinnä  ohjelmoijia  ja  järjestelmien  ylläpitäjiä. 
Seuraavaksi  avoimen  lähdekoodin  ohjelmista  kiinnostuivat  akateemikot  ja  erilaiset 
tutkimuskeskukset.  90-luvun  lopulla  myös  tavalliset  tietokoneharrastajat  ryhtyivät 
käyttämään  avoimen  lähdekoodin  ohjelmia,  ja  2000-luvun  edetessä  niihin  ovat 
törmänneet  myös  satunnaiskäyttäjät  esimerkiksi  työpaikoilla.  Käyttäjäkunta  näyttää 
"tavallistuneen" sitä mukaa, kun käytettävyyteen on kiinnitetty huomiota. Vielä 1990-
luvun alussa OSS-ohjelmat  olivat lähinnä komentorivipohjaisia  ja käytettävyydeltään 
varsin raakilemaisia, mutta vuosikymmenen edetessä kehitettiin KDE:n ja GNOME:n 
kaltaisia  työpöytäympäristöjä,  jotka  mahdollistivat  jo  hiiren  käytön.  Samalla 
ensimmäisiä käyttöliittymien yleisiä suuntaviivoja alettiin hahmottelemaan. 1990-luvun 
lopulla kirjoitettiin jo ensimmäisiä artikkeleita avoimien ohjelmien käytettävyysasioista 
(Cetin & Göktürk, 2007).

Avoimien  ohjelmien  kaupallisen  käytön  kasvaessa  ja  teknisesti  koulimattomien 
käyttäjien  lisääntyessä  ohjelmalle  asetetut  laatuvaatimukset  ovat  paljon  korkeampia 
kuin  ennen.  OSS-ohjelmat  tarvitsisivat  laadunvalvontaa  ennen  kuin  ne  päätyvät 
käyttäjien kokeiltavaksi. Loppukäyttäjän ei pitäisi enää sietää ohjelman kaatuilua eikä 
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hänen  pitäisi  metsästää  ohjelmavirheitä  tai  joutua  korjailemaan  koodia  itse. 
Kehittäjämäärien  kasvaessa  varsinainen  avoimien  ohjelmistojen  kehitystapa  tarvitsisi 
myös tiukempia menetelmiä ja prosesseja (Raza, Capretz, Ahmed, 2012; Hedberg & al, 
2007).

Hall  (2014)  esittää,  että  OSS-yhteisöt  ovat  jo  liian  pitkään  toimineet  sisäänpäin 
kääntyneesti. OSS-kehitystiimien ulkopuolisten tahojen kiinnostusta avoimiin ohjelmiin 
ei  ole  huomioitu  riittävästi  ja  vaarana  on,  että  loppukäyttäjät  vieraantuvat  avoimista 
ohjelmista  heikon  käytettävyyden  takia.  Nykyaikana  loppukäyttäjien  tarpeiden 
huomioiminen on jo käytännössä pakollista,  ja  ohjelman yleinen hyväksyntä riippuu 
ensisijaisesti  sen  käytettävyydestä,  ei  niinkään  toiminallisuudesta   Loppujen  lopuksi 
ohjelmiston  suosio  pohjautuu  käyttäjien  tyytyväisyyteen  riippumatta  siitä,  onko 
kyseessä avoimen lähdekoodin ohjelma vai suljettu ohjelma (Raza,  Capretz,  Ahmed, 
2010; Cetin & Göktürk, 2007).

4.1 OSS-kehittäjien teknologiaorientoituneisuus

“Olen  jättänyt  muiden  hoidettavaksi  sellaiset  asiat,  jotka  eivät  minua  erityisemmin  
kiinnosta.  Ensimmäinen  alue  johon  otin  etäisyyttä  oli  käyttäjätaso,  eli  se  osa  
järjestelmää johon tietokoneiden käyttäjät kodeissaan ja työpaikoillaan törmäävät. Sen  
sijaan  keskityin  syvällä  järjestelmän  sisässä  olevaan  koodiin.  Ja  joku  tarjoutui  
vastaamaan käyttöliittymästä.” - Linus Torvalds (Torvalds & Diamond, 2001, s. 142).

Suurimpia  haasteita  käyttäjäkeskeisyyden lisäämiselle  näyttäisi  olevan  se,  että  OSS-
maailma  vaikuttaa  historiaansa  nojaten  henkisesti  itsenäiseltä  saarekkeelta,  jota 
tavallisen ohjelmistomaailman asiat eivät koske. Esimerkiksi Andreasenin ym. (2006) ja 
Nicholsin  &  Twidalen  (2003)  mukaan  suuri  enemmistö  avoimen  lähdekoodin 
kehittäjistä  on  edelleen  teknologiaorientoituneita  ohjelmistokehittäjiä,  jotka  eivät 
yksinkertaisesti  ymmärrä tavallisten käyttäjien ongelmia.  Hallin  (2014) mukaan vain 
harva  avoimen  projektin  kehittäjä  pyrkii  selvittämään,  miten  keskimääräisellä 
tietämyksellä varustettu tavallinen käyttäjä saattaisi ohjelmaa käyttää.

Eräs Linux-kulttuurin myyteistä tai ennustuksista on "Linux-työpöydän vuosi", jonka 
mukaan  joskus  lähitulevaisuudessa  valtaosa  tietokoneen  käyttäjistä  huomaa  Linux-
työpöytäjärjestelmän  erinomaisuuden  ja  alkaa  käyttää  Linuxia  muiden 
käyttöjärjestelmien sijaan. Pot (2016) väittää, että tämä myytti on nykypäivänä lähinnä 
sisäpiirivitsi  jopa  kiihkeimpien  Linux-kannattajien  mielestä.  Alkuperäinen  strategia 
rakentaa  Linuxista  Windowsin  korvaajaa  ei  ole  toiminut,  ja  tilalle  tarvittaisiin 
uudenlaista  ajattelua.  Tällä  hetkellä  Linux  kukoistaa  kaikkialla  muualla  kuin 
käyttäjäkeskeisessä työpöytäekosysteemissä.

Kaupalliset  työpöytäohjelmistot  suosivat  suljettuja  tiedostoformaatteja,  joiden 
sovittaminen  avoimiin  standardeihin  on  haastavaa.  Loppukäyttäjillä  saattaa  olla 
vaikeuksia korvata kaupallinen ohjelma OSS-vastineella, jos eri formaattien välillä ei 
ole  sataprosenttista  yhteensopivuutta.  Tällainen  ongelma  saattaa  koskea  esimerkiksi 
käyttäjiä,  jotka  yrittävät  siirtää  Microsoft  Office  -dokumenttejaan  OpenOffice-
ympäristöön.  (Viorres  & al,  2007)  Farrel  (2010)  esittää,  että  OSS-yhteisöt  sahaavat 
tällaisissa kysymyksissä omaa oksaansa.  Vaikka esimerkiksi helppokäyttöisenä pidetty 
Ubuntu  (eräs  suosituimmista  Linux-jakeluista)  sai  paljon  kiitosta 
tietotekniikkalehdistöltä, avoimen lähdekoodin kovimmat kannattajat tekivät parhaansa 
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sabotoidakseen Ubuntun menestyksen. Käyttöjärjestelmän hyvät puolet sivuutettiin ja 
OSS-yhteisö keskittyi  herjaamaan Ubuntua siitä,  että  sillä  on mahdollista  ajaa myös 
joitakin suljettuja ohjelmia. Kuitenkin tämä mahdollisuus ajaa suljettuja, suuren yleisön 
tuntemia ohjelmia, oli tärkeimpiä ominaisuuksia, joita Linuxilta oli kaivattu!

Kirjallisuuden  perusteella  syntyy  vaikutelma,  että  käyttäjätason  ongelmien 
ratkaiseminen on monelle hakkerimentaliteetin omaavalle kehittäjälle tylsää työtä, joka 
ei  ole  omiaan kartuttamaan kehittäjän mainetta  ja kunniaa yhteisön silmissä.  Vaikka 
ohjelmassa  olevat  käytettävyyden  ongelmat  tiedostettaisiinkin,  niiden  korjaamista  ei 
välttämättä  nähdä  yhtä  arvokkaana  suorituksena  kuin  jonkin  haastavan  teknisen 
ongelman  ratkaisua.  OSS-yhteisöjen  sisällä  jäsenten  maine  rakentuu   pitkälti 
ohjelmointitaitojen  varaan,  joten  tarjolla  olevista  ongelmista  tartutaan  ensisijaisesti 
sellaisiin,  jotka  ovat  ohjelmoinnin  näkökulmasta  vaikeita  ja  mielenkiintoisia. 
Kaupallisessa ohjelmistokehityksessä pyritään vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin, kun 
taas  avoimien  ohjelman  kehittäjät  palvelevat  ensisijaisesti  omia  tarpeitaan.  Useasti 
avoimien  ohjelmien  kehittäjillä  on  tarve  kehittyneille  erikoisohjelmille, 
kehitystyökaluille ja järjestelmäparannuksille, jotka poikkeavat merkittävästi tavallisten 
käyttäjien  tarpeista.  Käytettävyyttä  tavallisen  käyttäjän  näkökulmasta  ei  välttämättä 
sinänsä väheksytä, mutta kehittäjät suuntaavat tarmonsa paljon mieluummin teknisiin 
aspekteihin.  (Nichols  & Twidale,  2003)  Andreasenin  ym.  (2006) tutkimuksessa eräs 
OSS-kehittäjä kommentoi tilannetta kuvaavasti:  "hakkerit koodaavat huvin vuoksi, ja  
tokihan  on  hauskempaa  lisätä  tuki  jollekin  protokollaominaisuudelle  kuin  korjata  
dialogia isoäidille."

Hall  (2014)  toteaa,  että  kehittäjille  tärkeää  on  ensisijaisesti  se,  millaista 
toiminnallisuutta  ohjelmassa on,  eikä se miltä  ohjelma ulkoisesti  näyttää;  näin ollen 
käytettävyysaktiviteettien suorittamiseen ei ole resursseja eikä oikein kiinnostustakaan. 
Vaikka  joillakin  OSS-projekteilla  saattaa  olla  jäseniä,  jotka  ylläpitävät  tietynlaista 
esteettistä suunnittelua, useimpien projektien kohdalla näin ei kuitenkaan ole.  Kehittäjät 
näkevät  käyttöliittymän  parantelun  lähinnä  epäkiinnostavana  koristeluna,  mikä  on 
perustavaa laatua oleva väärinkäsitys  kehittäjien ja  käyttäjien välillä.  Kehittäjät  ovat 
kiinnostuneita  rakentamaan  uusia  ominaisuuksia  toistensa  perään,  mutta  käyttäjät 
haluaisivat,  että  nämä  ominaisuudet  olisivat  myös  helppokäyttöisiä  ja  näyttäisivät 
hyvältä. 

OSS-yhteisöjen  sisällä  saattaa  olla  ristiriitaisia  käsityksiä  käytettävyysaktiviteettien 
sijoittumisesta  muuhun  kehitystyöhön.  Epäselvyyksiä  on  mm.  siitä,  kuuluvatko 
käytettävyysaktiviteetit ohjelmistokehityksen alku- vai loppuvaiheeseen, onko kyseessä 
laaja  iteratiivinen  prosessi  vai  kiinnitetäänkö  asiaan  erityistä  huomiota  vasta 
testivaiheessa.  Käytettävyys  saatetaan  nähdä  myös  erillisenä,  muun  ohjelman  päälle 
kiinnitettävänä  ominaisuutena,  joka  ei  kuulu  varsinaiseen  kehitysprosessiin  lainkaan 
(Andreasen & al, 2006).

Sampson  (2007)  on  kritisoinut  OSS-yhteisöä  ylimielisyydestä  käyttömukavuuden 
suhteen:  vuosikymmenten  aikana  on  kertynyt  valtavasti  käytettävyyttä  käsittelevää 
kirjallisuutta,  joten  miksi  OSS-hakkerit  sivuuttavat  tämän  kaiken  valmiin  tiedon  ja 
yrittävät ratkaista käytettävyysasiat omin päin? Sampson ihmettelee, että harkitsevatko 
OSS-kehittäjät  ylipäätään  web-suunnittelijoiden  tai  käytettävyysasiantuntijoiden 
konsultoimista esimerkiksi mahdollisista standardeista.
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4.2 Käytettävyysasiantuntijat ja avoin kehitysmalli

OSS-projekteihin liittyy vahvoja käsityksiä siitä, kuka projektin "omistaa". Tyypillisesti 
päätöksentekijöillä  on  jo  olemassa  kirjoittamaton,  oma  visio  projektin  luonteesta  ja 
etenemisestä,  ja  muiden  kehittäjien  on  myönnyttävä  tähän  visioon.  Vaikka 
päätöksenteko hoidetaan läpinäkyvästi esimerkiksi julkisella postituslistalla, jonne kuka 
tahansa  voi  lähettää  viestejä,  saattaa  projektin  ydinryhmä  yksinkertaisesti  jättää 
huomiotta  sellaiset  mielipiteet  ja  ehdotukset,  jotka  poikkeavat  heidän  omasta 
näkemyksestään (Rajanen & Iivari, 2015). Moghaddamin, Twidalen ja Bongenin (2011) 
mukaan  esimerkiksi  Drupalin  kaltaisessa  avoimen  lähdekoodin  projektissa,  johon 
kuuluu  poikkeuksellisesti  sekä  ohjelmoijia  että  käytettävyysasiantuntijoita,  esiintyy 
vastakkainasettelua  näiden  kahden  ryhmän  välillä.  Koska  ohjelmoijat  alunperin 
kehittivät koko järjestelmän, on heillä mielestään vahvin omistajuus projektiin. Vaikka 
osa ohjelmoijista hyväksyy käytettävyysasiantuntijat yhteisöön, he eivät halua työhönsä 
vaikutettavan  esimerkiksi  niin,  että  käytettävyyssuunnittelun  vuoksi  valmista  koodia 
pitäisi muuttaa tai heittää pois (Moghaddam, Twidale & Bongen, 2011).

Sampson  (2007)  vertailee  ketterien  menetelmien  ja  avoimen  ohjelmistokehityksen 
toimintatapoja keskenään: kummassakin positiivista on koodin nopea iteroituminen ja 
mahdollisuus  nopeaan  testaukseen  ja  paranteluun.  Kolikon  kääntöpuolella  niin 
ketterissä  menetelmissä  kuin  avoimessa  kehitysmallissa  pyritään  välttämään  tietyllä 
tasolla  vuorovaikutus-  ja  käytetävyssuunnittelijoiden  osallistumista  kehitystyöhön. 
Kehitystiimi saattaa liian herkästi olettaa hallitsevansa kaikki tarvittavat taidot, ovathan 
he  itse  pitkän  linjan  tietokoneen  käyttäjiä  ja  näin  ollen  “tietävät”,  mitä  käyttäjät 
tarvitsevat. Toisaalta jotkut ketteriä menetelmiä käyttävät yritykset hyödyntävät myös 
käytettävyysasiantuntijoiden ammattitaitoa,  ja nämä samat resurssit  olisivat sopivissa 
olosuhteissa myös OSS-yhteisöjen käytettävissä.

Mikäli  OSS-yhteisöllä  ei  ole  kykyä  tai  halua  ratkaista  käytettävyyden  ongelmaa 
itsenäisesti,  voisi  apu  tulla  myös  ulkopuolelta.  Rajanen,  Iivari  &  Keskitalo  (2012) 
esittävät,  että  käytettävyysaktiviteetit  olisi  järkevää  tuoda  OSS-projekteihin 
osallistuvalla menetelmällä, jossa käytettävyysasiantuntijat hyväksytetään osaksi OSS-
kehitysyhteisöä.  Kyse  on  varsin  kokonaisvaltaisesta  lähestymistavasta,  jossa 
käytettävyysasiantuntijat omaksuvat OSS-yhteisön periaatteet ja kulttuurin, mukauttavat 
käytettävyysaktiviteetit  projektin kehitystyöhön sekä pitävät  pääkehittäjät  ja  yhteisön 
ajan  tasalla  tekemästään  työstä  (Rajanen,  Iivari  &  Keskitalo,  2012).  Avoimien 
projektien  kehittäjät  eivät  kuitenkaan  mielellään  ottaisi  käytettävyysasiantuntijoita 
mukaan varsinaiseen kehitysprosessiin, vaikka haluaisivatkin parempaa käytettävyyttä 
ohjelmalleen.  Syynä  on  pelko  avoimen  kehitysmallin  demokraattisuuden 
menettämisestä:  jos  mukana  on  vain  yksi  käytettävyydestä  päättävä  taho,  niin  tälle 
muodostuisi  eräänlainen valta-asema sanella  käytettävyyteen liittyvät  asiat  ja  ohittaa 
muiden  kehittäjien  mielipiteet.  OSS-kehittäjät  suhtautuvat  sen  sijaan  paljon 
suopeammin  ulkoisiin  evaluointeihin,  joissa  testattavista  ohjelmista  laaditaan 
käytettävyysarvio.  Toisaalta  on  syytä  myös  miettiä,  että  missä  määrin  avoimen 
lähdekoodin  kehitysyhteisöt  edes  ovat  demokraattisia,  jos  kehittäjien  välillä  on 
hierarkiarakenteita  ja  joukkoon  kuuluu  myös  yksi  “hyväntahtoinen  diktaattori”. 
(Andreasen & al, 2006)

Nichols  &  Twidale  (2003)  tarjoavat  joitakin  näkökulmia  sille,  miksi 
käytettävyysasiantuntijat eivät ole osallistuneet avoimiin projekteihin:
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• Käytettävyysasiantuntijoita on paljon vähemmän kuin hakkereita, joten kaikille 
projekteille ei riitä käytettävyyden osaajia.

• Käytettävyysasiantuntijat  eivät  ole  kiinnostuneet  tai  eivät  innostu  avoimesta 
kehitysmallista  hakkereiden  tavoin.  Puuttuu  siis  "kriittinen  massa" 
käytettävyysasiantuntijoita,  jotka  osallistuisivat  OSS-projekteihin  saadakseen 
arvostusta ja tämän kautta uusia osallistumismahdollisuuksia.

• OSS-yhteisöt eivät toivota käytettävyysasiantuntijoita tarpeeksi tervetulleeksi.
• Tilanne  saattaa  johtua  myös  avoimien  projektien  historiasta.  Koska 

käytettävyysasiantuntijoita ei ole tarvittu menneisyydessä,  ei heitä työskentele 
OSS-projekteissa nykyäänkään.

Avoimen  lähdekoodin  projekteissa  avoimuuden  ymmärretään  tarkoittavan  alati 
saatavilla  olevan  koodin  lisäksi  myös  avointa  kehitystapaa,  jossa  kuka  tahansa  on 
tervetullut  osallistumaan  ohjelman  kehitykseen.  Vaikka  periaatteessa  useissa  OSS-
projekteissa  osallistumisen  avoimuus  toteutuukin,  saattaa  projekteihin  osallistuminen 
kuitenkin  osoittautua  vaikeaksi  sellaisille  henkilöille,  jotka  eivät  kuulu  jo  valmiiksi 
projektin  aktiiviseen  kehitysryhmään.  Steinmacherin  ja  kumppaneiden  (2014) 
tekemässä  laajassa  kirjallisuuskatsauksessa  tarkasteltiin  kahtakymmentä 
tutkimuspaperia,  joissa  käsiteltiin  erilaisia  esteitä  OSS-kehitykseen  osallistumiselle. 
Tarkastelluista  julkaisuista  löydettiin  15 osallistumisen estettä,  jotka jaettiin  edelleen 
viiteen kategoriaan. Nämä kategoriat olivat 1) sosiaalinen vuorovaikutus, 2) tulokkaiden 
aikaisempi tietämys, 3) tekniset esteet, 4) aloittamiskohdan löytämisen vaikeudet ja 5) 
dokumentaatio. Seuraavaksi em. kategoriat esitellään tarkemmin (kts. myös Taulukko 
1).

Sosiaalinen vuorovaikutus

Sosiaalisen vuorovaikutuksen kategoria kattaa ne osallistumisen esteet,  jotka liittyvät 
tulokkaiden  ja  vakiintuneen  projektiyhteisön  väliseen  kommunikointiin.  Yksi  näistä 
esteistä on sosiaalisen vuorovaikutuksen puute projektin jäseniin. Lyhyesti selitettynä 
tulokkaiden täytyy pystyä kommunikoimaan muiden projektijäsenten kanssa, jotta heille 
muodostuisi  jonkinlainen  arvoasema  yhteisön  silmissä.  Uudet  jäsenet  haluaisivat 
kommunikoida mieluummin projektin vakiintuneiden jäsenten kuin muiden tulokkaiden 
kanssa,  jotta  heidän  statuksensa  kasvaisi  mahdollisimman  nopeasti.  Tulokkaan  on 
luotava vahva identiteetti ja solmittava strategisia linkkejä projektin avainhahmoihin. 
Sinänsä pätevien teknisten ratkaisujen tarjoaminen ei siis riitä, mikäli jäsenellä ei ole 
tarvittavaa uskottavuutta. Mikäli yhteisön jäsenet eivät vastaa tulokkaiden lähettämiin 
viesteihin,  jäävät  uudet  potentiaaliset  jäsenet  yhteisössä  näkymättömiksi  eivätkä  he 
pysty  kontribuoimaan  projektiin.  Projektin  jäsenet  saattavat  vastata  myös  liian 
myöhään, jolloin tulokas voi tuntea itsensä tarpeettomaksi tai saattaa jopa hylätä koko 
projektin  ennen  vastauksen  saapumista.  Mikäli  vastaus  on  epäkohtelias  tai  muuten 
kielteisesti sävyttynyt, on luonnollista, että tulokas voi loukkaantua ja saattaa haudata 
osallistumisaikeensa (Steinmacher & al, 2014).

Tulokkaiden aikaisempi tietämys

Ohjelmistotuotannossa kehittäjällä on oltava aiempaa tietämystä sovellusalueesta, jossa 
ohjelmaa käytetään.  Ongelmia  syntyy luonnollisestikin  silloin,  jos  tulokkaalla  ei  ole 
riittävää kokemusta ohjelman aihepiiristä tai hänellä ei ole vaadittavia teknisiä taitoja. 
Erityisesti  teknisellä  osaamisella  on  suuri  vaikutus  tulokkaan  pitkän  linjan 
osallistumiseen.  Mielenkiintoisena  huomiona  kehittäjän  akateemisella 
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kouluttautumisella  ei  näyttäisi  olevan  vaikutusta  onnistuneisiin  kontribuutioihin. 
Tulokkaiden  olisi  hyvä  mainita  aikaisemmasta  taustastaan  projektiin  liittyessään:  jo 
pelkästään  maininta  siitä,  että  käyttäjä  on  yrittänyt  esimerkiksi  etsiä  ongelmiin 
ratkaisuja  foorumilta,  voi  tuoda  hänen  asialleen  uskottavuutta.  Eniten  arvostusta 
herättää  tietysti  esimerkiksi  jonkun  bugin  korjaaminen  omatoimisesti  ja  tämän 
korjausehdotuksen lähettäminen kehittäjien nähtäväksi. Tulokkaan pitäisi myös pystyä 
selvittämään, miten kyseessä olevan OSS-projektin kehitystyö käytännössä toimii, jotta 
hän pystyisi osallistumaan kehitykseen oikealla tavalla (Steinmacher & al, 2014).

Tekniset esteet

Uusilla  kehittäjillä  voi  olla  vaikeuksia  järjestää  tietokoneensa  työskentely-ympäristö 
soveltumaan OSS-kehitykseen sopivaksi. Tulokkaat eivät välttämättä osaa esimerkiksi 
hakea tuoreinta lähdekoodia versionhallintajärjestelmästä tai heillä on suuria vaikeuksia 
tehdä uusia koontiversioita. Tällaisissa tilanteissa laadukkaasta dokumentaatiosta olisi 
suuri  hyöty.  OSS-projektien  lähdekoodi  voi  myös  usein  olla  kompleksista  ja 
vaikeatajuista, koska koodia on kirjoittanut usea eri ihminen. Ruohonjuuritason koodin 
lisäksi  myös  koko  ohjelmistoarkkitehtuuri  voi  olla  niin  monimutkainen,  että  sen 
omaksumiseen menee liikaa aikaa (Steinmacher & al, 2014).

Aloittamiskohdan löytämisen vaikeudet

Toisinaan  uusilla  kehittäjillä  voi  olla  vaikeuksia  selvittää,  mistä  projektiin 
osallistuminen kannattaisi aloittaa. Sen sijaan, että yhteisö tarjoaisi aloittelijalle jotakin 
soveltuvaa  ongelma-aluetta,  on  aloittelijan  monesti  etsittävä  tekemistä  itsenäisesti. 
Yritysmaailman tavoista poiketen OSS-projekteissa ei myöskään harjoiteta tulokkaiden 
automaattista  mentorointia  ja  tulokkaiden  on  selvitettävä  alkukankeudet  itsenäisesti. 
(Steinmacher & al, 2014)

Dokumentaatio

Laadukas  dokumentaatio  on  äärimmäisen  tärkeää,  jotta  uusi  tulokas  saa  riittävästi 
informaatiota osallistuakseen projektiin. Dokumentaatiota voi kuitenkin olla liikaa tai se 
voi  olla  puutteellista.  Sinällään  laadukas  dokumentaatio  saattaa  olla  myös 
vanhentunutta,  jolloin  sitä  ei  pysty  soveltamaan  ohjelman  uusimpaan  versioon.  Jos 
lähdekoodin  kommentointi  on  jäänyt  vaillinaiseksi,  voi  koodia  olla  todella  vaikea 
ymmärtää (Steinmacher & al, 2014).
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Taulukko 1. Osallistumisen esteiden kategoriat (Steinmacher & al, 2014)

Kategoria Osallistumisen esteet

Sosiaalinen vuorovaikutus
Vuorovaikutuksen puute projektin jäseniin.
Vastausta ei saavu (ainakaan ajoissa).
Epäsopivan vastauksen saaminen.

Tulokkaiden aikaisempi tietämys
Teknisen kokemuksen puute.
Toimialaan (domain) liittyvän asiantuntemuksen puute.
Tietämättömyys projektin käytännöistä.

Tekniset esteet
Paikallisen työtilan järjestämiseen liittyvät ongelmat.
Koodin kompleksisuus.
Ohjelmistoarkkitehtuurin kompleksisuus.

Aloittamiskohdan löytämisen vaikeudet
Vaikeus löytää tehtävä, josta aloittaa.
Ohjaajan löytämisen vaikeus.

Dokumentaatio

Liikaa dokumentaatiota.
Vanhentunut dokumentaatio.
Epäselvät kommentit koodissa.
Dokumentaation puute.

4.3 Portinvartiointitaktiikat (Rajanen, Iivari & Lanamäki, 2015)

Edellä esitellyt  Steinmecherin ym. (2014) luettelemat osallistumisen esteet kuvailivat 
tulokkaiden kohtaamia osallistumisen vaikeuksia yleisellä tasolla.   Rajanen, Iivari  & 
Lanamäki  (2015) ovat  tutkineet  erityisesti  käytettävyysasiantuntijoiden osallistumista 
koskevia  esteitä  avoimissa  projekteissa.  He  ovat  tunnistaneet  kolme  erilaista  OSS-
yhteisöjen  käyttämää  niin  kutsuttua  portinvartioimistaktiikkaa  (gatekeeping  tactics), 
joilla  yhteisö pyrkii  estämään ulkopuolisia  ei-toivottuja  kontribuointiyrityksiä.  Nämä 
taktiikat ovat vastaamattomuus (non-response), sosiaalinen poissulku (social exclusion) 
ja valheellinen hyväksyntä (false acceptance).

Vastaamattomuudella (non response) tarkoitetaan nimensä mukaisesti sitä, että kehittäjä 
yksinkertaisesti  jättää  vastaamatta  johonkin  parannusehdotukseen.  Ehdotuksen 
esittäjälle  ei  joko vastata  lainkaan tai  asia  kuitataan esimerkiksi  välinpitämättömällä 
foorumiviestillä.  Ehdotuksen  esittäjää  saatetaan  toki  huomioidakin  sen  verran,  että 
ehdotuksen kerrotaan olevan esimerkiksi sisäisessä käsittelyssä, mutta käytännössä asia 
kuitenkin  sivuutetaan  vaivihkaa.  Osallistumisyritys  estetään  siis  hiljaisuudella  ja 
jättämällä perustelematta, miksi ehdotusta ei hyväksytä (Rajanen, Iivari & Lanamäki, 
2015).

Sosiaalisessa  rajaamisessa  (social  exclusion)  osallistuvan  ulkopuolisen  tahon 
olemassaolo  voidaan  tunnustaa,  mutta  tälle  ei  anneta  kuitenkaan  varsinaista 
päätäntävaltaa  projektin  kehittymisen  suhteen.  Eräässä  esimerkkitapauksessa 
kontribuoivan  käytettävyysryhmän  ja  kehittäjien  välillä  oli  vuorovaikutusta,  mutta 
käytettävyysryhmän  työskentelyä  ei  sisällytetty  osaksi  projektin  varsinaista 
kehityssuunnitelmaa. Käytettävyysryhmän työskentely laskettiin ulkoiseksi resurssiksi, 
jonka  tuotoksia  saatettiin  käyttää  tai  olla  käyttämättä  (Rajanen,  Iivari  & Lanamäki, 
2015). Sosiaalisessa rajaamisessa on siis nähtävillä kahtiajako ulkopuolisen osallistujan 
ja varsinaisten kehittäjien välillä: kontribuoijan ehdotuksia saatetaan hyödyntää, mutta 
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tälle ei ole kuitenkaan mitään takeita, eikä kontribuoijaa päästetä kehittäjäksi projektin 
"sisäpiiriin".  Mikäli  projektin  vetäjät  ja  kontribuoija  työskentelevät  eri  tahdissa  - 
esimerkiksi  käytettävyysryhmän  työskentely  kohdistuu  OSS-ohjelman  vanhenevaan 
versioon  -  on  hyvin  mahdollista,  että  yhteisön  ulkopuolelta  saapuva  työpanos  vain 
sivuutetaan.

Joskus  voi  käydä  niinkin,  että  käytettävyysehdotukset  otetaan  innolla  vastaan,  ja 
ohjelmaan tehdään muutoksia suoraan niiden perusteella.  Myöhemmin käy kuitenkin 
ilmi,  että syystä  tai  toisesta ohjelma on palautettu  muutoksia  edeltävään muotoonsa. 
Tässä  on  kyse  valheellisesta  hyväksymisestä  (false  acceptance):  kontribuoijalle 
synnytetään  ensin  mielikuva,  että  ehdotus  on  hyväksytty  ja  implementoitu,  mutta 
myöhemmin  tehty  työ  sivuutetaan  palauttamalla  tilanne  alkuperäisen  kaltaiseksi 
(Rajanen, Iivari & Lanamäki, 2015).

Portinvartioimistaktiikat eivät ole pelkästään negatiivinen ilmiö, vaan OSS-kehityksessä 
eri  puolilta  tulevien  ehdotusten  suodattaminen  on  pikemminkin  välttämättömyys. 
Voidaan ajatella, että yhteisöä ympäröivät rajat paitsi mahdollistavat yhteisön kasvun, 
myös suojelevat yhteisöä ulkopuolisilta uhkilta.  Ulkopuolisten kontribuoijien olisikin 
tärkeää  ymmärtää,  millaisia  asioita  OSS-yhteisössä  pidetään  mielekkäänä. 
Ensimmäiseksi  pitäisi  yrittää  ymmärtää,  minkälainen  identiteetti  OSS-yhteisöllä  on; 
seuraavaksi on selvitettävä projektin valtarakenteet - eli siis tunnistettava ne henkilöt, 
joiden kautta ehdotuksia saisi menemään läpi. Käytettävyysasioiden ajaminen voi olla 
haastavaa  siksikin,  että  käytettävyysasiantuntijoilla  on  harvemmin  OSS-yhteisöjen 
arvostamia teknisiä taitoja (Rajanen, Iivari & Lanamäki, 2015). 
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5.     Tutkimusmateriaali ja -metodit

Tässä  opinnäytetyössä  käytetty  aineisto  perustuu  Oulun  yliopiston 
tietojenkäsittelytieteiden  laitoksella  järjestettyjen  UKKOSS-projektien  tuottamiin 
dokumentteihin,  muistiinpanoihin  ja  loppuraportteihin.  UKKOSS-projektit  ovat  osa 
tietojenkäsittelytieteiden  laitoksen  Projekti  I-  ja  Projekti  II-kurssitarjontaa  ja  niiden 
päämääränä on hyödyntää käytettävyysaktiviteetteja avoimen lähdekoodin projekteissa. 
Projekti  I  on  tietojenkäsittelytieteiden  3.  vuosikurssin  opiskelijoille  suunnattu 
projektityöskentelykurssi, joka edellyttää n. 200 tunnin työskentelyä opiskelijaa kohden; 
Projekti  II  puolestaan  kaikkien  maisterivaiheen  opiskelijoiden  opintoihin  kuuluva 
laajempi kurssikokonaisuus, jossa kukin opiskelija työskentele suunnilleen 300 tuntia. 
(Tietojenkäsittelytieteiden  laitoksen  opinto-opas  2014-2015,  s.  556-558). 
Opinnäytetyössä hyödynnetään neljän vuosina 2013-2014 suoritetun projektin keräämää 
aineistoa. 

5.1 Tutkimuksen taustaa: Mitä ovat UKKOSS-projektit?

Oulun  yliopiston  tietojenkäsittelytieteiden  laitoksella  vuodesta  2007  lähtien 
järjestettyjen  UKKOSS-projektien  teemana  on  käytettävyysaktiviteettien  vieminen 
avoimen  lähdekoodin  projekteihin.  UKKOSS-projekteissa  opiskelijoista  koostettu 
projektiryhmä  suorittaa  erilaisia  käytettävyysaktiviteetteja  jollekin  sopivalle  OSS-
ohjelmistolle.  Opiskelijoiden  työskentelyä  opastavat  ja  valvovat  laitoksen 
käytettävyyteen  suuntautuneet  tutkijat.  Projektin  aikana  opiskelijat  suorittavat 
käytettävyysaktiviteetteja, kommunikoivat OSS-projektin kehittäjien kanssa, seuraavat 
käytettävyysaktiviteettien  vaikutuksia  OSS-projektiin,  keräävät  tietoa  ja  kirjoittavat 
projektiraportteja.  UKKOSS-projekteissa  pyritään  olemaan  paitsi  hyödyksi  OSS-
yhteisölle, myös keräämään mahdollisimman paljon sellaisia muistiinpanoja ja tietoja, 
joita  voidaan  hyödyntää  käytettävyyteen  liityvässä  tutkimuksessa  ja  tulevissa 
projekteissa (Rajanen, Iivari & Anttila, 2011; Rajanen, Iivari & Lanamäki, 2015).

UKKOSS-projektin  olemusta  voidaan  luonnehtia  eräänlaiseksi 
käytettävyysinterventioksi. Vuosien varrella UKKOSS-projekteissa on kokeiltu erilaisia 
strategioita  ja  metodeja  erilaisissa  yhteisöissä  ja  ohjelmistokulttuureissa.  Projektien 
jälkeen käytettävyystutkijat analysoivat kerättyä tietoa ja pyrkivät kehittämään parempia 
keinoja käytettävyysspesialistien osallistumiseksi OSS-projekteihin. (Rajanen, Iivari & 
Lanamäki,  2015)  Ensimmäisten  UKKOSS-projektien  lähtökohtana  oli 
käytettävyysaktiviteettien  vieminen  tavanomaisen  ohjelmistokehityksen  kontekstista 
avoimen  kehitysmallin  kontekstiin.  Niiden  avulla  pyrittiin  selvittämään,  millaisilla 
lähestymistavoilla  käytettävyysaktiviteetteja  kannattaa  viedä  avoimen  lähdekoodin 
projekteihin,  kun  käytettävyysaktiviteetit  suorittaa  OSS-kehittäjien  ulkopuolinen 
projektiryhmä. Neljässä ensimmäisessä UKKOSS-projektissa kokeiltiin konsultatiivisia 
ja  osallistuvia  lähestymistapoja  vaihtelevan  kokoisissa  avoimen  lähdekoodin 
projekteissa.  Osallistuva  lähestymistapa  vaikutti  tuottavan  selvästi  myönteisemmän 
tuloksen (Rajanen, Iivari & Anttila, 2011).

Viides  UKKOSS-projekti  oli  erityisen  tuloksekas.  Projektissa  viisihenkinen 
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opiskelijaryhmä  suoritti  kuuden  testihenkilön  avustuksella  laajamittaisen 
käytettävyysanalyysin  yksinpelattavalle  roguelike-tyyppiselle  roolipelille. 
Projektiryhmä lähetti OSS-ohjelman postituslistalle alustavan käytettävyysraportin, joka 
sai  aikaan  aktiivista  keskustelua  pelin  käytettävyysasioista.  Peliin  tehtiin 
käytettävyysparannuksia projektiryhmän ehdotusten mukaisesti, vaikka osa ehdotuksista 
saikin  kritiikkiä.  UKKOSS5-ryhmä  teki  myös  korjauksia  pelin  lähdekoodiin, 
tasosuunnittelua  sekä  uudet  valikot  ja  tutoriaalin.  Yksi  projektin  jäsenistä  pyydettiin 
jopa  mukaan  pelin  kehittäjäryhmään.  Projekti  oli  niin  onnistunut,  että  UKKOSS-
projektit 6-8 pystyivät jatkamaan UKKOSS5-ryhmän työtä, joskin ei yhtä dramaattisin 
tuloksin (Rajanen, Iivari & Keskitalo, 2012).

Toisinaan  UKKOSS-projekteissa  on  kohdattu  vastoinkäymisiä.  Eräässä  tapauksessa 
UKKOSS-ryhmä lähetti käytettävyysraportin erään OSS-ohjelmiston kehittäjille, jotka 
eivät  kuitenkaan  antaneet  raportista  minkäänlaista  vastausta.  Käytettävyysraportti 
lähetettiin myös ohjelman julkiselle keskustelufoorumille, jossa yksi kehittäjistä viimein 
vastasi  raportin  olevan  "sisäisessä  käsittelyssä".  Tämän  jälkeen  kehittäjistä  ei 
kuitenkaan  kuulunut  enää  yhtään  mitään.  Tästä  tapauksesta  viisastuneena  eräs 
myöhempi UKKOSS-ryhmä otti yhteyden kehittäjiin jo ennen käytettävyysaktiviteettien 
tekemistä.  Tällöin  kehittäjien  ja  UKKOSS-ryhmän  välillä  oli  paljonkin 
kommunikaatiota,  mutta  loppujen  lopuksi  UKKOSS-ryhmää  kohdeltiin  selkeästi 
ulkopuolisena  resurssina  eikä  ryhmällä  ollut  sanottavaa  käytettävyyteen  liittyvään 
päätöksentekoon (Rajanen, Iivari & Lanamäki, 2015). Näistä ja vastaavista tapauksista 
on  jälkeenpäin  tunnistettu  mm.  erityisiä  portinvartioimistaktiikoita,  jotka  on  esitelty 
tarkemmin kappaleessa 4.3.

Opiskelijaryhmien  käyttö  projektitöissä  on  vaikuttanut  hyödylliseltä  ja  edulliselta, 
joskin  aikaavievältä  tutkimusmetodilta.  Käytettävyysasiantuntijana  toimivalla 
opiskelijalla voi olla rajalliset  taidot verrattuna ammattilaiseen,  joten projektiryhmiin 
tulisi  valita  opiskelijoita,  joilla  on  hyvä  teoreettinen  ja  käytännön  tason  ymmärrys 
erilaisista  käytettävyysmetodeista  ja  käyttöliittymien  suunnitteluohjeista. 
Opiskelijaryhmän työskentely vaatii  myös  kokeneen HCI-tutkijan  tarkkaa  valvontaa, 
jotta varmistetaan, että käytettävyysaktiviteetit on suunniteltu ja suoritettu oikein, ja että 
tulokset  raportoidaan  oikeaoppisesti  ja  korkealaatuisesti.  On  mahdollista,  että 
opiskelijaryhmien  käytettävyystyöskentelyä  ei  välttämättä  oteta  yhtä  vakavasti  kuin 
käytettävyyden ammattilaisten tekemää työtä, mutta toisaalta useissa OSS-projekteissa 
täysivaltaisten  kehittäjien  joukossa  on  myös  IT-alan  opiskelijoita.  Loppujen  lopuksi 
OSS-projektit eivät vaadi kehittäjiltään muodollista koulutusta, vaan tärkeintä on, että 
projektin  hyväksi  tehdään  jotakin  hyödyllistä  tekijän  taustasta  riippumatta  (Rajanen, 
Iivari & Anttila, 2011).

5.2 Tapaustutkimus

Koska tarkastelussa oli neljä toisistaan erillistä, mutta suoritustavaltaan ja aihepiiriltään 
samankaltaista  yliopistoprojektia,  vaikutti  järkevältä  toteuttaa  tutkimus 
tapaustutkimuksena. Erikssonin & Koistisen (2005, s. 4) mukaan tapaustutkimusta on 
hankalaa  määritellä  yleispätevästi  tai  kattavasti,  sillä  tapaustutkimuksen  nimikkeellä 
tehdään tutkimuksia monenlaisista lähtökohdista, eri tieteenaloilla ja erilaisin tavoittein. 
Yhdenmukaista tapaustutkimuksissa on se, että niissä tarkastellaan yhtä tai useampaa 
tapausta. Näiden tapausten (englanniksi case, cases) määrittely, analysointi ja ratkaisu 
on tapaustutkimuksessa keskeisin tavoite. 
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Määrällisessä  tutkimuksessa  tapauksella  tarkoitetaan  lähinnä  tilastollista  yksikköä. 
Tapaustutkimuksessa  tapaus  ymmärretään  kuitenkin  erillä  tavalla:  siinä  tutkimuksen 
kohteena on tapahtumakulku tai  ilmiö,  josta kerätään mahdollisimman monipuolinen 
aineisto  ja  joka  kuvataan  hyvin  tarkkapiirteisesti.  Tätä  kuvausta  kutsutaan 
englanninkielisessä  kirjallisuudessa  nimeltä  thick  description  (Laine,  Bamberg  & 
Jokinen, 2007, s. 9-10). Tässä pro gradu -tutkielmassa käsitellyt neljä yliopistoprojektia 
nähdään siis tutkimuksen tapauksina.

Soyta (1997) mukaillen tapaustutkimus sisältää seuraavat kuusi vaihetta:

1. Tutkimuskysymysten määrittely
2. Tapausten valinta, tiedonkeruun ja analyysin tekniikoiden päättäminen
3. Datankeruun valmistelu
4. Datan kerääminen kentällä
5. Datan evaluointi ja analysointi
6. Raportin valmistelu

Eriksson  & Koistinen  (2005,  s.  19)  kuvailevat  tapaustutkimusta  monimuotoisena  ja 
iteratiivisena prosessina, jonka eteneminen ei välttämättä ole suoraviivaista. Tässä pro 
gradu -tutkielmassa tutkimus poikkesi edellä kuvatusta järjestyksestä pelkästään jo siitä 
syystä,  että tutkija oli  opintojensa puolesta keräämässä dataa ns.  "kentällä" jo ennen 
kuin gradua alettiin suunnittelemaan. Idea gradun aihepiiristä syntyi Projekti II -kurssia 
tehdessä; käsitellyt tapaukset valikoituivat puolestaan sillä perusteella, että UKKOSS-
projektit  10-13  olivat  kirjoittamisen  alkuhetkellä  kaikista  uusimmat  projektit.  Nämä 
valittiin siis siksi,  että tutkimusta tehtäisiin aineistosta,  jota ei aikaisemmin juuri  ole 
käsitelty.
 
Tutkimuksen lähestymistavaksi kannattaa valita tapaustutkimus, kun 'mitä-', 'miten-' ja 
'miksi-'kysymykset  ovat  tutkimukselle  keskeisiä,  aiheesta  on  tehty  vähän  empiiristä 
tutkimusta,  tutkijalla on tapahtumiin vähäinen kontrolli  ja/tai  tutkitaan jotakin tämän 
ajan elävässä elämässä olevaa ilmiötä (Eriksson & Koistinen, 2005, s. 4-5). Kysymysten 
muodostamisessa ja kohdentamisessa auttavan kirjallisuuskatsauksen keinoin pyritään 
selvittämään,  millaista  tutkimusta aiheesta  on aikaisemmin tehty.  Kirjallisuuskatsaus, 
tapaustutkimuksen  tarkoituksen  määritteleminen  ja  potentiaalisen  lukijayleisön 
varhainen kartoitus ohjaavat tapaustutkimuksen suunnittelua,  suorittamista ja tulosten 
raportointia  (Soy,  1997).  Saaranen-Kauppinen  &  Puusniekka  (2006)  toteavat,  että 
yleensä  tapaustutkimus  valitaan  menetelmäksi,  kun  halutaan  ymmärtää  kohdetta 
syvällisesti huomioiden samalla tapauksen taustat, olosuhteet ja muu konteksti.

Tapaustutkimusta on kritisoitu siitä, että sillä saavutettuja tuloksia ei voitaisi yleistää 
laajemmalle  alueelle.  Koska tapaustutkimuksessa keskitytään  tiiviisti  vain yhteen  tai 
muutamiin tapauksiin, voidaan väittää, että tapaustutkimus antaa vain kapean esimerkin 
jonkun aihepiirin  tilanteesta.  Tämän takia  jotkut  tutkijat  välttävät  tapaustutkimuksia. 
Toisaalta  seikkaperäinen  paneutuminen  yksittäisiin  tapauksiin  mahdollistaa 
totuudenmukaisempien vastausten saamisen kuin suurpiirteisempi tilastollinen tutkimus. 
Voidaan  myös  väittää,  että  tapaustutkimuksella  saadaan  aikaiseksi  tilastollista 
tutkimusta mielenkiintoisempia aiheita. Ihmiset harvemmin jaksavat lukea tilastollisia 
käyriä ja lukemia,  mutta hyvin tehdyllä tapaustutkimuksella voi olla lukijoihin suuri 
vaikutus  (Shuttleworth,  2008).  Yhtäkin  tapausta  huolellisesti  kuvailemalla  on 
mahdollista  tarjota  tietoa,  joka  ylittää  yksittäistapauksen,  vaikkei  yleistyksiä 
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pystyttäisikään esittämään (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006).

Tutkijan on mahdotonta lähestyä tapausta ikään kuin täysin tietämättömänä aiheeseen 
liittyvistä teoreettisista keskusteluista ja ennakko-oletuksista,  sillä jokaisella tutkijalla 
on omanlaisensa koulutustausta, työkokemus ja henkilökohtainen kokemuspohja, jotka 
vaikuttavat  väistämättä  tutkijan  ajatteluun.  Tutkimusta  tulisi  kuitenkin  tehdä 
ennakkoluulottomasti niin, ettei johtopäätöksiin päädytä liian nopeasti. Koska tutkijalla 
on  omat  lähtökohtansa  ja  ennakko-oletukset,  on  mahdollista,  että  aikaisemmista 
käsityksistä poikkeava aineisto yllättää tutkijan (Eriksson & Koistinen,  2005, s.  25). 
Tapaustutkimuksessa on tunnustettava, että tutkija on mukana koko persoonallisuutensa 
voimalla. Tähän liittyen on olennaista tiedostaa, että em. henkilökohtaiset lähtökohdat 
ovat  yhteydessä  siihen  näkemykseen,  joka  tutkittavasta  ilmiöstä  tutkimuksen  edessä 
muodostetaan (Syrjälä & al, 1996, s. 15). Walshamin (1995) mukaan tapaustutkimuksen 
tekijä toimii joko ulkopuolisena tarkkailijana tai osallistuvana tutkijana. Kumpaakaan 
näistä  rooleista  ei  voida  pitää  täysin  objektiivisena,  koska  tutkijan  subjektiivisuus 
vaikuttaa  datan  keräämiseen  ja  analyysiin.  Analyysiä  tehdessään  ja  tuloksia 
kommunikoidessaan  tutkijalla  on  oltava  käsitys  omasta  roolistaan.  Erityisesti 
pitkäkestoisissa,  syvällisissä  tapaustutkimuksissa  tutkijan  toiminta  ja  läsnäolo 
vääjäämättä vaikuttavat tutkittavan kentän tapahtumiin.

5.3 Aineiston hankinta ja analyysi

Laineen, Bambegin & Jokisen (2007, s.  9) mukaan tapaustutkimusta ei  tulisi  kutsua 
yksittäiseksi tutkimusmenetelmäksi, sillä tapaustutkimus sisältää lähtökohtaisesti useita 
tutkimusmenetelmiä.  Näin  ollen  tapaustutkimus  ei  ole  niinkään  metodi,  vaan 
pikemminkin tutkimustapa tai tutkimusstrategia, jonka sisällä voidaan käyttää erilaisia 
aineistoja ja menetelmiä.  Eriksson & Koistinen (2005, s.  27) luettelevat  tyypillisiksi 
tapaustutkimuksen  aineistolähteiksi  mm.  erilaiset  haastattelut,  media-aineiston, 
havainnoinnin ja osallistuvan havainnoinnin sekä kokouspöytäkirjojen, muistiinpanojen, 
päiväkirjojen ym. kaltaiset moninaiset dokumentit.

Tässä  tutkielmassa  tutkittu  data  koostui  muodollisista  projektisuunnitelmista  ja 
loppuraporteista,  sekä  hyvin  hajanaisesta  joukosta  erilaisia  muistiinpanoja, 
keskustelulokeja  ja  käytettävyysdokumentteja.  Kustakin  projektista  oli  kertynyt 
virallisten raporttien lisäksi kymmenien tekstitiedostojen verran erilaisia muistiinpanoja 
yms.  sirpaledataa,  jotka  pyrin  parhaani  mukaan  lajittelemaan  ja  hyödyntämään. 
Projektidatan  joukossa  olevia  video-  ja  äänitallenteita  ei  käyty  erikseen  läpi  tätä 
tutkielmaa  varten,  koska  em.  aineisto  oli  jo  käsitelty  projektien  dokumentaatiossa. 
Kaikkien  projektien  tuottama  dokumentaatio  oli  tehty  englanniksi,  joten  tässä 
tutkielmassa esitellyt suorat lainaukset on suomennettu. Olen pyrkinyt suomentamaan 
tekstin siten, että käännetty teksti on mahdollisimman lähellä alkuperäistä kirjoitusasua.

Tutkija  itse  toimi  jäsenenä  UKKOSS13-projektissa  ja  osallistui  projektin  aineiston 
keräämiseen  ja  tuottamiseen.  Projektin  alkuvaiheessa  kirjoitettiin  alustava 
projektisuunnitelmadokumentti,  jota  päivitettiin  projektin  edetessä.  Calibren 
käytettävyyttä arvioitaessa laadittiin heuristisen evaluoinnin, kognitiivisen läpikäynnin 
ja käytettävyystestauksen menetelmille erilliset suunnitelmat. UKKOSS-ryhmän jäsenet 
suorittivat  itsenäisesti  heuristisen evaluoinnin ja  kognitiivisen läpikäynnin arvioinnit, 
joiden  tulokset  yhdistettiin  yhtenäiseksi  kokonaisuudeksi.  Käytettävyystestaukseen 
osallistuneet  henkilöt  haastateltiin  ennen  testaamista  ja  testaamisen  jälkeen. 
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Haastatteluäänitteistä  kirjoitettiin  transkriptiot.  Käytettävyystestauksen  aikana 
UKKOSS-ryhmän jäsenet kirjasivat ylös testin aikana ilmenneitä ongelmatilanteita ja 
mielenkiintoisia  havaintoja.  Jokainen  käytettävyystestaustilanne  videoitiin.  Video 
katsottiin  jälkikäteen  läpi  ja  testauksen  aikana  kirjattuja  havaintoja  täydennettiin. 
Käytettävyysaktiviteettien  raportit  yhdistettiin  Calibren  yhteisölle  julkaistuun 
käytettävyysraporttiin sekä projektin loppuraporttiin. Kaikki projektiin liittyvät viestit 
Calibren  keskustelufoorumilla  tallennettiin  ja  viestejä  hyödynnettiin  loppuraportin 
laatimisessa.  UKKOSS-projektit  10-12 järjestettiin  Projekti  I-II-kurssien puitteissa ja 
niistä  saatu  aineisto  on  toteutettu  pääpiirteittäin  samankaltaisesti.  Näiden  projektien 
aineistot tutkijalle luovutti sähköpostitse projektien tilaaja Mikko Rajanen. Tutkielmassa 
hyödynnetty aineisto on lueteltu tunnistekoodeineen taulukkoon 2.

Sisällönanalyysi  on  sanallista  tekstin  sisällön  kuvailua,  jossa  aineistoa  eritellään  ja 
tiivistetään,  ja  jossa  pyritään  löytämään  aineistosta  yhtäläisyyksiä  ja  eroja. 
Tarkoituksena  on  muodostaa  tutkittavasta  ilmiöstä  tiivistetty  kuvaus  (Saaranen-
Kauppinen  & Puusniekka,  2006).  Sisällönanalyysiä  voidaan  tehdä  induktiivisesti  tai 
deduktiivisesti  (Kuva 4).  Induktiivista  lähestymistapaa  kannattaa  käyttää  silloin,  kun 
käsiteltävästä  ilmiöstä  ei  ole  tarpeeksi  aiempaa  tietoa  tai  tieto  on  sirpaloitunutta. 
Induktiivisessa lähestymistavassa liikutaan spesifisistä yksityiskohdista kohti laajempaa 
kokonaisuutta  ja  kategorisoimisen  lähtökohta  on  tutkittava  data.  Deduktiivista 
sisällönanalyysiä käytetään puolestaan silloin, kun analyysi pohjautuu aiempaan tietoon 
ja  tutkimuksella  on  tarkoitus  testata  jotakin  teoriaa.  Koska  deduktiivisessa 
lähestymistavassa hyödynnetään jo olemassa olevia teorioita tai malleja, analyysi etenee 
laajemmasta  kokonaisuudesta  yksityiskohtiin.  Sisällönanalyysi  on  metodina  hyvinkin 
joustava, eikä ole olemassa jotakin tiettyä tapaa suorittaa sisällönanalyysiä "oikein" (Elo 
& Kyngäs, 2008).
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Kuva 4. Sisällönanalyysin induktiivinen ja deduktiivinen lähestymistapa (Elo & Kyngäs, 2008)

Elon & Kyngäksen (2008) mallissa kumpikin sisällönanalyysin lähestymistapa sisältää 
kolme päävaihetta: valmistelun, järjestelyn ja raportoinnin. Kaikki alkaa valmistelusta, 
jossa valitaan analyysin yksikkö ja pyritään saamaan "tolkku" datasta sekä aineiston 
kokonaiskuvasta.  Induktiivisessa  sisällönanalyysissä  data  järjestellään  avoimen 
koodauksen,  kategorioiden  luomisen  ja  abstrahointivaiheiden  kautta.  Avoimella 
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koodauksella  tarkoitetaan  sitä,  että  aineistoa  lukiessa  sitä  pyritään  järjestelemään 
lisäilemällä  sopiviin  kohtiin  väliotsikoita  ja  muistiinpanoja.  Näitä  hyödynnetään 
myöhemmin  kategorioiden  luomisessa.  Sitten  keskenään  samankaltaiset  ja/tai 
yhteenkuuluvat  kategoriat  sijoitellaan  korkeamman  tason  kategorioihin. 
Abstrahointivaiheessa  muodostetaan  yleisen  tason  kuvaus  tutkimuksen  aiheesta 
kategorioiden muodostamisen kautta.

Deduktiivisessa  sisällönanalyysissä  muodostetaan  kategorisointitaulukko  ja  data 
koodataan  kategorioiden  mukaisesti.  Taulukointi  perustuu  yleensä  aiempiin 
tutkimuksiin, malleihin, käsitekarttoihin ym. ja se voi olla strukturoitu tai rajoittamaton. 
Strukturoituun  taulukkoon  poimitaan  aineistosta  vain  sellaisia  kohtia,  jotka  sopivat 
valmiina  oleviin  kategorioihin.  Tässä  voidaan  toimia  käänteisesti  myös  siten,  että 
käytetään  ainoastaan  kohtia,  jotka  eivät  sovellu  kategorioihin;  näin  pystytään 
muodostamaan  uusia  käsitteitä.  Rajoittamattomasti  laaditussa  taulukoinnissa 
muodostetaan  soveltuvia  kategorioita  induktiivisen  sisällönanalyysin  periaatteiden 
mukaisesti  (Elo  &  Kyngäs,  2008).  Tutkimuksessa  on  pyrittävä  mahdollisimman 
tarkkaan  analysoinnin  raportointiin.  Analyysiprosessin  etenemistä  on  hyvä 
havainnollistaa  esimerkein.  Suorien  lainausten  käyttäminen  parantaa  keskeisesti 
tutkimuksen luotettavuutta, mutta riskinä on, että suorien lainausten määrä kasvaa liian 
suureksi. Suoria lainauksia käytettäessä on varmistuttava siitä, että tutkittavia henkilöitä 
eivät ulkopuoliset voi tunnistaa lainauksista tai niiden tunnistetiedoista (Kyngäs & al, 
2011).

Saaranen-Kauppisen & Puusniekan (2006) mukaan analyysiin sisältyy aina "tee-se-itse" 
-tyyppistä  kokeilua  ja  hakemista.  Tässä  pro  gradu  -tutkielmassa  hyödynsinkin 
rinnakkain  sekä  deduktiivisia  että  induktiivisia  sisällönanalyysin  menetelmiä. 
Deduktiivinen lähestymistapa pohjautui Rajasen ym. (2011; 2012; 2015) julkaisuihin 
aikaisemmista UKKOSS-projekteista. Induktiivista sisällönanalyysiä käytin silloin, kun 
em.  julkaisuissa  ei  ollut  suoraan  tutkimuskysymyksiini  soveltuvaa  tapaa  järjestellä 
tietoa.

Loppujen  lopuksi  analyysin  tekemisellä  tarkoitetaan  aivan  arkisia  asioita,  kuten 
aineiston huolellista lukemista,  materiaalin järjestelyä, sisällön erittelyä,  jäsentelyä ja 
pohtimista. Analyysin tuloksena tutkijalla tulisi olla kasassa käyttökelpoinen kokoelma 
informaatiota;  ei  pelkästään  valtava  määrä  hajallaan  olevaa,  alkuperäismuotoista 
aineistoa (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006).
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Taulukko 2. Tutkielmassa analysoitu aineisto ja aineistotunnisteet.

Projekti Tunnisteet ja niitä vastaavat aineistot

UKKOSS10 U10/ps – Projektisuunnitelma. PDF-/RTF-dokumentti, 25 sivua.

U10/käy – UKKOSS10-projektin käytettävyysraportit:
- Käyttäjäanalyysi. PDF-dokumentti, 4 sivua.
- Heuristinen evaluointi. PDF-dokumentti, 18 sivua.
- Käytettävyystestaus. PDF-dokumentti, 32 sivua.

U10/lr – Loppuraportti. PDF-dokumentti, 4 sivua.

U10/kom– Sähköpostiloki projektiryhmän sisäisestä ja kehittäjien kanssa käydyistä 
keskusteluista. PDF-dokumentti, 85 sivua. 

UKKOSS11 U11/ps – Projektisuunnitelma. Google Docs -dokumentti, 24 sivua. 

U11/lr  - Alkuperäisen UKKOSS11-projektin loppuraportti. Google Docs -dokumentti, 
4 sivua. Jatkoprojektin loppuraportti. Docx-dokumentti, 8 sivua.

U11/kom – Sähköpostiloki ohjelman kehittäjän kanssa käydystä keskustelusta. Docx-
dokumentti, 30 sivua. 

U11/käy – Projektin ensimmäisen vaiheen käytettävyysraportti. Google Docs 
-dokumentti, 49 sivua.

UKKOSS12 U12/ps – Projektisuunnitelma. Docx-dokumentti, 18 sivua.

U12/käy – UKKOSS12-projektin käytettävyysraportti; yhdistelmädokumentti 
heuristisesta arvioinnista ja käytettävyystestauksesta. Docx-dokumentti, 4 sivua.

U12/lr – Loppuraportti. Docx-dokumentti, 11 sivua.

U12/kom – Kommunikointi projektiryhmän ja kehittäjän välillä. Kokoelma lyhyitä 
Docx- ja PDF-dokumentteja, yhteensä 13 sivua.

UKKOSS13 U13/ps – Projektisuunnitelma. PDF-dokumentti, 18 sivua

U13/lr – Loppuraportti. PDF-dokumentti, 10 sivua.

U13/käy – UKKOSS13-projektin käytettävyysraportit:
- Kognitiivinen läpikäynti. PDF-dokumentti, 9 sivua.
- Heuristinen arviointi. PDF-dokumentti, 12 sivua.
- Usability report -kooste kehittäjä- ja käyttäjäyhteisölle. PDF-dokumentti, 24 sivua.

U13/kom – Kommunikointi kehittäjien ja käyttäjäyhteisön kanssa. Foorumiketju, 48 
viestiä. Saatavilla: https://www.mobileread.com/forums/showthread.php?t=235554 

https://www.mobileread.com/forums/showthread.php?t=235554
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6. Tapausten esittely

Tässä  kappaleessa  esitellään  tarkemmin  tutkimuksen  tapauksina  käytetyt  UKKOSS-
projektit.  Kappale  on  jäsennelty  siten,  että  ensin  käydään  läpi  UKKOSS-projektin 
tyypillinen eteneminen alusta loppuun, minkä jälkeen esitellään UKKOSS-projektit 10-
13 yksitellen.

6.1 UKKOSS-projektien kulku

Kaikissa  tutkielmassa  hyödynnetyissä  projekteissa  alustava  tehtävänanto  oli  hyvin 
samankaltainen.  Vaikka  eri  projektien  välillä  on  vivahde-eroja  ja  projektille  annetut 
tehtävät  saattoivat  olla  hieman  eri  järjestyksessä,  pystytään 
projektisuunnitelmadokumentaatioista (U10/ps, U11/ps, U12/ps, U13/ps) yhdistämään 
alla olevan kaltainen yleistetty tehtävänanto,  joka havainnollistaa projektiin kuuluvia 
vaiheita.  Alla  oleva  projektin  kulun  havainnollistava  esitys  perustuu  erityisesti 
UKKOSS13-projektisuunnitelmaan  (U13/ps),  mutta  kaikki  muut  pro  gradu 
-tutkielmassa hyödynnetyt projektit sisälsivät samat tai ainakin samankaltaiset vaiheet. 
Projektien etenemistä seurattiin ohjausryhmäpalavereilla (steering group meeting), joita 
oli sijoiteltu projektien alku-, keski- ja loppuvaiheeseen.

Vaihe 1: Sopivan OSS-projektin valitseminen
Projektin  alussa  ryhmän  jäsenten  täytyi  päättää  jokin  projektin  kohteeksi  soveltuva 
avoimen  lähdekoodin  ohjelma.  Ohjelman  valinnalle  oli  asetettu  seuraavan  kaltaisia 
rajaehtoja:  ohjelman piti olla suunnattu tarpeeksi "tavallisille" käyttäjille ja siinä piti 
olla  jotakin  mielekästä  kehitettävää  käytettävyyden  näkökulmasta.  Kooltaan  ja 
aktiivisuudeltaan ohjelmistoprojekti ei saanut olla liian marginaalinen (ns. tuntematon 
pikkuohjelma) eikä toisaalta liian laaja (esim. Firefox-selain, KDE-työpöytäympäristö, 
jne.).  Lisäksi  ohjelman  valitsemiselle  oli  saatettu  asettaa  tarkempia  erityisehtoja: 
esimerkiksi  UKKOSS12-projektissa  vältettiin  ohjelmia,  joissa  oli  kytköksiä 
yritysmaailmaan;  UKKOSS13-projektissa  pelit  rajattiin  pois  jo  alkuvaiheessa,  koska 
aikaisemmissa UKKOSS-projekteissa oli hyödynnetty peliprojekteja.

Vaihe 2: Tiedonkeruu ja suunnittelu
Projektin  seuraavassa  vaiheessa  kerättiin  valitusta  OSS-ohjelmasta  tietoja  erityisesti 
käytettävyyden  ja  näkökulmasta:  Onko  OSS-ohjelmalle  aikaisemmin  suoritettu 
käytettävyysaktiviteetteja?  Onko  käyttäjien  ja  kehittäjien  keskuudessa  ollut 
käytettävyysaiheista keskustelua? Ovatko kehittäjät ja yhteisö tietoisia käytettävyydestä 
ja  käytettävyysaktiviteeteista?  Onko  ohjelmalla  jo  valmiiksi  ns.  “to  do”  -lista 
käytettävyysasioista,  joihin projektin jäsenet  voisivat  tarttua?  Näiden lisäksi  pyrittiin 
selvittämään  mm.  ohjelman  kehittäjäyhteisön  rakenne,  eli  onko  kyseessä  esim. 
sipulimalli  tai  onko  ohjelman  kehittäminen  etupäässä  yhden  “hyvätahtoisen 
diktaattorin”  käsissä  (kts.  kappale  2.4).  Tiedonkeruun  jälkeen  kirjoitettiin 
projektisuunnitelma,  josta  ilmenee,  millaisia  käytettävyysaktiviteetteja  ohjelmalle 
aiotaan tehdä, millaista tietoa kerätään ja miten sitä analysoidaan, miten OSS-yhteisön 
kanssa kommunikoidaan ym.
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Vaihe 3: Käytettävyysaktiviteettien suorittaminen ja yhteys OSS-yhteisöön
Projektin  seuraavassa  vaiheessa  suoritettiin  suunnitellut  käytettävyysaktiviteetit,  eli 
ohjelmalle tehtiin kognitiivisia läpikäyntejä, heuristista arviointia, käytettävyystestausta 
käytettävyyslaboratoriossa, jne. Viimeistään tässä vaiheessa OSS-ohjelman käyttäjä- ja 
kehittäjäyhteisöön  otettiin  myös  yhteyttä  ja  tunnusteltiin  alustavia  mielipiteitä 
käytettävyysprojektin suhteen.

Vaihe  4:  Tulosten  kommunikoiminen  OSS-ohjelman  kehittäjä-  ja 
käyttäjäyhteisölle
Lopulta  valmiit  tai  alustavat  käytettävyysaktiviteettien  tulokset  annettiin  sopivassa 
muodossa OSS-ohjelman kehittäjä- ja käyttäjäyhteisön nähtäväksi.

Vaihe 5: Muutosten ja parannusten implementointi
Käytettävyysaktiviteeteista saadun tiedon perusteella ohjelmaan pyrittiin toteuttamaan 
parannuksia. Nämä olivat esim. luonnoksia uudenlaisista käyttöliittymäelementeistä.

Vaihe 6: Tiedonkeruu ja analysointi
Loppuvaiheessa kerättiin mahdollisimman paljon tietoa projektin tuloksista. Kerrattiin, 
että mitä tehtiin ja milloin, millainen oli lopputulos ja miten OSS-yhteisö reagoi työhön. 
Arvioitiin,  missä  määrin  käytettävyysaktiviteettien  tekeminen  onnistui  ja  saatiinko 
niiden  avulla  jonkinlaista  pysyvää  vaikutusta  aikaan.  Havainnoitiin,  että  herättikö 
projekti  jonkinlaista  käytettävyysinnostusta  yhteisössä.  Projektista  kirjoitettiin 
loppuraportti ja pidettiin viimeinen ohjausryhmäpalaveri.

6.2 Tutkimustapaukset

Seuraavaksi  esitellään  pääpiirteittäin  kaikki  tutkielmassa  tutkitut  projektit,  eli 
tutkielman tapaukset (cases). Yhteenvedot projekteista ja niiden kohteena olleista OSS-
ohjelmista on koottu taulukoihin 3 ja 4. UKKOSS-projektien käytettävyyslöydökset on 
yhdistetty taulukkoon 5.

6.2.1 Tapaus 1: UKKOSS 10 (Todoyu)

Helmi-toukokuussa 2013 järjestetyn UKKOSS10-projektin lähtökohtana oli  selvittää, 
onko  käytettävyysasiantuntijoiden  tekemillä  käytettävyysaktiviteeteilla  enemmän 
vaikutusta  OSS-projektiin,  kun  käytettävyysasiantuntijat  osallistuvat  myös  ohjelman 
kehitykseen  tekemällä  käytettävyysparannuksia  löydöstensä  perusteella.  Projektin 
kohteeksi valittiin kolmesta ehdotetusta vaihtoehdosta Todoyu-niminen web-pohjainen 
projektinhallintajärjestelmä.  UKKOSS10-projektin  ydinryhmä  koostui  neljästä 
tietojenkäsittelytieteiden  opiskelijasta,  lisäksi  projektin  käytettävyystestausvaiheeseen 
osallistui  myös  yksi  Usability  testing  -kurssia  suorittava  ylimääräinen  avustajajäsen. 
(U10/ps.)

Projektin  aikana  pyrittiin  parantamaan  Todoyun  käytettävyyttä  suorittamalla 
käytettävyystestausta,  analysoimalla  testin  tulokset  ohjelman  kehittäjän  kanssa  sekä 
osallistumalla  ohjelman  kehitykseen  laatimalla  käyttöliittymäsuunnitelmia  ja 
tarjoamalla  parannusehdotuksia  ohjelman  käytettävyyteen.  Tämän  lisäksi  pyrittiin 
herättämään  kiinnostusta  käytettävyysasioihin  ohjelman  kehittäjien  ja  käyttäjien 
keskuudessa  esittelemällä  käytettävyysaktiviteetteja  ja  näiden  tuloksia.  Toiveissa  oli, 



49

että  Todoyu-yhteisöstä  löytyisi  jatkajia  UKKOSS10-projektin  tekemälle  työlle. 
Kommunikaatio  järjestelmän  kehittäjiin  tapahtui  sähköpostin  ja  Skypen  välityksellä. 
(U10/ps; U10/lr.)

Projektin kohteena olevan Todoyu-ohjelman on kehittänyt sveitsiläinen yritys nimeltä 
Snowflake  Productions  GmbH,  jonka  edustajina  projektin  aikana  toimivat  yrityksen 
yhteisöpäällikkö ja  kehityspäällikkö.  Yrityksen kehittäjät  olivat  ohjelmistokehityksen 
tekniseen  puoleen  keskittyneitä  avoimen  lähdekoodin  vahvoja  kannattajia,  joilla  oli 
jonkin  verran  tietämystä  käytettävyysasioista  sekä  kiinnostusta  käytettävyyteen. 
Varsinaista  "to  do"  -listaa  ohjelman  mahdollisisista  käytettävyysongelmista  ei  ennen 
UKKOSS10-projektia ollut. (U10/ps.)

Todoyu on suunnattu pienten ja keskikokoisten projektiryhmien hallintaan. Ohjelman 
avulla  voi  mm.  hallita  projekteja,  tehtäviä  ja  projektin  sisäisten  tiimien  yhteistyötä, 
suorittaa tehtävien aikaseurantaa, hallinnoida ryhmäkalenteria ja asiakaskontakteja sekä 
raportoida projektin tuloksia. Ohjelma on web-pohjainen, eli se asennetaan järjestelmän 
omistajan  serverille  ja  ohjelmaa  käytetään  selaimen  kautta.  Ohjelman  ydintoiminnot 
ovat ilmaisia,  mutta ohjelmaan on myös saatavilla kaupallisia lisäosia;  lisenssiksi on 
valittu yksinkertaistettu (simplified) BSD-lisenssi. (U10/ps.)

UKKOSS10-projektin  alussa  Todoyun  keskustelufoorumeilla  tehtiin 
käytettävyyskartoitus,  jossa  käytiin  läpi  käyttäjien  kommentteja  ohjelman 
käytettävyydestä.  Kommenttien  perusteella  tunnistettiin  10  käyttäjäyhteisön 
havaitsemaa käytettävyysongelmaa. Heuristinen arviointi jaettiin kolmeen osaan siten, 
että  käytettävyyttä  tarkkailtiin  ohjelman  pääkäyttäjäryhmien  -  eli  ylläpitäjien, 
projektimanagerien ja projektiryhmäläisten - näkökulmista. Tämä arviointivaihe paljasti 
kaikkiaan  12  erilaista  käytettävyysongelmaa,  joista  kuusi  luokiteltiin  merkittäviksi 
käytettävyysongelmiksi.  Yksi  havaituista  ongelmista  luokiteltiin 
käytettävyyskatastrofiksi,  jonka  korjaaminen  olisi  ensiarvoisen  tärkeää.  Loput  viisi 
löydöstä  edustivat  kosmeettisia  tai  korkeintaan  vähäisiä  käytettävyyden  ongelmia. 
Käytettävyysongelman raportoinnissa esitettiin ongelman yhteydessä sen vakavuusaste, 
rikotut heuristiikat sekä tarkempia yksityiskohtia. Näihin kuului ongelman lyhyt kuvaus, 
todennäköiset vaikeudet, ongelman tarkka sijainti, mahdolliset ratkaisut sekä perustelut 
heuristiikan rikkomiselle. (U10/käy; U10/lr.)

Käytettävyystestaus jaettiin kolmeen käyttöskenaarioon, jotka sisälsivät yhteensä 11 eri 
tehtävää.  Käytettävyystestauksen  aikana  ilmeni  kahdeksan  ongelmakohtaa.  Näiden 
ongelmien paikantaminen perustui  testihenkilöiden kommentteihin  ja  projektiryhmän 
havaintoihin.  Lisätietoa  kerättiin  haastattelemalla  koehenkilöt  testin  jälkeen. 
Haastattelut paljastivat vielä joitakin ongelmakohtia. (U10/käy; U10/lr.)

6.2.2 Tapaus 2: UKKOSS 11 (Concrete5)

UKKOSS11-projektin  kohteena  oli  Concrete5,  joka  on  PHP:lla  kirjoitettu,  MySQL-
tietokannan päällä pyörivä sisällönhallintajärjestelmä, jonka tarjoaman ytimen ympärille 
web-kehittäjät  voivat  suunnitella  esimerkiksi  ilmaisia  tai  maksullisia  teemoja  ja 
toiminnallisuutta. Ohjelmalle on asetettu MIT-lisenssi (Concrete5:n www-sivu, haettu 
5.10.2016) ja sen perustoiminnallisuus on ilmaista.  Concrete5 valittiin,  koska toinen 
projektin  jäsenistä  oli  käyttänyt  ohjelmaa  websivujen  hallinnoimiseen  ja  tiesi 
kokemuksesta, että kyseessä on aloittelijoille hankalakäyttöinen ohjelma. Concrete5:n 
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slogani  kuvaa  ohjelman  perusajatusta:  "Sisällönhallintajärjestelmä,  joka  on  tehty  
markkinoinnille, mutta rakennettu nörteille." (U11/ps; U11/lr.)

UKKOSS11-projektin  tavoitteena  oli  tuoda  OSS-yhteisöön  käytettävyyskulttuuria 
organisoimalla järjestelmälle käytettävyystestauksia, raportoimalla ne, ja kirjoittamalla 
yhteisön  foorumille  'How  To'  -ohjeet,  joiden  avulla  yhteisön  muut  jäsenet  voisivat 
osallistua  järjestelmän  käytettävyyteen  ja  jotka  motivoisivat  yhteisöä  kiinnittämään 
enemmän huomiota käytettävyysasioihin yleensä. Projektin jäsenmäärä oli tavanomaista 
pienempi  ollen  kaksi  henkilöä.  Projekti  ei  valmistunut  suunnitellusti  aikataulussa 
kesäloman  takia,  ja  alkuperäisestä  suunnitelmasta  poiketen  heuristinen  evaluointi  ja 
kognitiivinen läpikäynti  jäivät  tekemättä.  Syyslukukaudella 2013 laadittiin  vielä  uusi 
projektisuunnitelma,  jonka  puitteissa  puuttuvat  osa-alueet  saatiin  suoritettua. 
Kokonaisuutena UKKOSS11-projekti oli siis monivaiheinen. (U11/ps; U11/lr.)

Concrete5:n aktiivinen käyttäjä- ja kehittäjäryhmä jakavat tietoa pääasiassa Concreten 
foorumilla. Muita kommunikointikanavia olivat IRC ja postituslistat.  Kehitysyhteisön 
rakenne on “sipulimainen”, ja pääasiallisesta kehityksestä vastaa tiiviimpi kymmenestä 
kehittäjästä koostuva ydinryhmä. (U11/lr.)

Projektin käynnistyessä Concrete5:n www-sivuilta ei löytynyt aiempaa dokumentaatiota 
käytettävyydestä  tai  käytettävyystestaamisesta,  eikä  käytettävyyssanojen  syöttäminen 
hakukoneeseen tuottanut osumia. Keskustelufoorumeita selaamalla syntyi vaikutelma, 
että käytettävyysasioista ei juuri oltu keskusteltu. Käytettävyyskeskustelua ei esiintynyt 
myöskään ohjelman IRC-kanavalla, jolla keskustellaan lähinnä ohjelmointiin liittyvistä 
asioista.  Concrete5:n  teknologiajohtajan  mukaan  järjestelmälle  ei  oltu  suoritettu 
muodollisia  käytettävyysaktiviteetteja  ennen  UKKOSS11-projektia.  Kehittäjäyhteisö 
kuitenkin  vaikutti  kiinnostuneelta  käytettävyysasioista.  Kommunikaatio  kehittäjiin 
tapahtui  sähköpostin  välityksellä;  lisäksi  FileSenderiä  käytettiin  testivideoiden 
lähettämiseen. (U11/lr.)

UKKOSS11-projekti toteutettiin useammassa vaiheessa. Tässä pro gradu -tutkielmassa 
tarkastellaan projektin aloitusta keväällä ja syksyllä 2013, sekä projektin jatkovaihetta 
alkuvuodesta  2014.  Kognitiivinen  läpikäynti  tehtiin  ohjelman  kahdelle  versiolle. 
Jälkimmäistä  5.7WIP  (Work  In  Progress)  versiota  arvioitaessa  löydöksiä  pystyttiin 
vertaamaan  aikaisempaan  5.6-versioon,  johon  alustava  käytettävyysarviointi  siis 
perustui.  Kognitiivinen  läpikäynti  oli  jaoteltu  seitsemään  tehtävään  ja  näissä 
ilmenneisiin käytettävyysongelmiin. 5.7WIP-versiossa aiemmin löydetyistä seitsemästä 
ongelmakohdasta kolme oli korjattu, yksi ongelmakohta kokonaan muutettu ja kolme 
käytettävyysongelmaa olivat vielä ennallaan. (U11/käy; U11/lr.)

Ohjelman 5.6-versiolle suoritetussa heuristisessa arvioinnissa ilmeni 37 ongelmaa, jotka 
oli jaoteltu 11 käyttötapauksen mukaisiin kategorioihin. Heuristisessa arvioinnissa myös 
nostettiin esille käyttöliittymässä olevia käytettävyyden kannalta hyviä yksityiskohtia, 
joita oli kaikkiaan 17 kappaletta. 5.7WIP-versiolle tehdyssä aikaisempaan tilanteeseen 
vertailevassa  heuristisessa  arvioinnissa  6  ongelmaa  oli  korjattu.  Lisäksi  kahdessa 
muussa ongelmakohdassa ohjelman toiminnallisuutta oli  muutettu olennaisesti,  mutta 
nämä muutokset aiheuttivat lisää käytettävyysongelmia. Tämän yhden versioiteraation 
jälkeen  ohjelman  aikaisemmassa  versissa  olleista  käytettävyysongelmista  peräti  20 
kappaletta oli vielä ennallaan. (U11/lr; U11/lr; U11/käy.)

Concrete5:n  käyttäjätestauksessa  pyrittiin  simuloimaan  tosielämän  tilannetta,  jossa 



51

websuunnittelija  on  rakentanut  yksinkertaisen  www-sivun  uudelle  parturiliikkeelle. 
Koehenkilöt  toimivat  "parturiliikkeen  omistajina"  ja  heidän  tehtävänsä  oli  muokata 
sivuston sisältöä. Testitapauksilla pyrittiin testaamaan ohjelman ydintoiminnallisuutta, 
eli  sivun luomista ja sivulla olevan sisällön muokkaamista.  Koehenkilöt haastateltiin 
ennen  käyttäjätestausta  jai  testin  jälkeen.  Käyttäjätestien  aikana  ilmeni  20 
käytettävyysongelmaa,  joista  yksi  luokiteltiin  käytettävyyskatastrofiksi.  Muita 
merkittäviä  käytettävyysongelmia  löytyi  viisi  kappaletta.  Suurin  osa  löydetyistä 
ongelmista  edusti  vähäisiä  käytettävyysongelmia  tai  pelkästään  kosmeettisia  vikoja. 
(U11/lr; U11/käy.)

6.2.3 Tapaus 3: UKKOSS 12 (EqualX)

UKKOSS12-projekti  suoritettiin  helmi-huhtikuussa  2014  ja  on  tämän  tutkielman 
projekteista ainoa, joka suoritettiin osana suppeampaa Projekti I -kurssikokonaisuutta. 
UKKOSS12-projektiryhmään  kuului  kolme  jäsentä,  joista  kaksi  olivat  Oulun 
tietojenkäsittelytieteiden  laitoksen  opiskelijoita  ja  yksi  datanomiopiskelija  (Business 
Information  Technology)  Oulun  ammattikorkeakoulussa.  Projektin  kohteena  oli 
EqualX-niminen  ohjelma,  joka  on  Linuxilla  toimiva  yhtälöeditori  LaTeX-
ladontajärjestelmään.  EqualX  näyttää  esikatselun  LaTeXilla  tehdyistä  yhtälöistä  ja 
mahdollistaa  niiden  siirtämisen  muihin  sovelluksiin.  Ohjelma  on  lisensoitu  General 
Public  License  version  3  (GPLv3)-lisenssillä.  EqualX:ää  kehittää  yksi  pääkehittäjä, 
lisäksi  kehitykseen  on  osallistunut  joukko  avustajia.  Ohjelmalla  ei  ole  kytköksiä 
yritysmaailmaan. (U12/ps; U12/lr.)

EqualX:lle  ei  oltu  tehty  aiempia  käytettävyysaktiviteetteja  ja  projektiryhmä 
valmistautuikin  antamaan  EqualX:n  kehittäjille  tietoja  käytettävyysasioista,  mikäli 
tarvetta  ilmenisi.  UKKOSS12-projektin  tehtävänä  oli  muodostaa  yhteys  EqualX:n 
kehitysyhteisöön,  organisoida  ohjelmistolle  erilaisia  käytettävyystestejä,  analysoida 
testien tulokset, ja lähettää parannusehdotuksest EqualX:n tekijöille. Projektin erityinen 
päämäärä  oli  luoda  www-sivu,  jonka  kautta  projektiryhmän  tekemien 
käytettävyysaktiviteettien  tulokset  kommunikoitaisiin  EqualX:n  kehitysyhteisölle. 
(U12/lr; U12/ps.)

Käytettävyysaktiviteeteiksi  valittiin  heuristinen  evaluointi  ja  käyttäjätestaus. 
Käytettävyystestauksen  neljästä  testihenkilöistä  kaksi  henkilöä  sattuivat  olemaan 
matematiikan laitoksen työntekijöitä, jotka pystyivät syventämään projektiryhmäläisten 
ymmärrystä  LaTeXin käytöstä.  Projektiryhmän työskentely tapahtui  pääosin  etänä  ja 
kommunikointi tapahtui erilaisten viestintäohjelmien kautta. Työskentelyä hidasti välillä 
kielimuuri,  sillä  käytännön  sanelema  työskentelykieli  englanti  ei  ollut  kenenkään 
projektin jäsenen äidinkieli. (U12/lr.)

Kaksi projektiryhmän jäsentä tekivät heuristisen arvioinnin itsenäisesti, jonka jälkeen 
tulokset yhdistettiin. Kummankin arvioijan löydökset olivat suurinpiirtein samanlaiset, 
mutta toisaalta molemmat arvioijat pystyivät löytämään joitakin ongelmia, joihin toinen 
ei ollut kiinnittänyt huomiota. Heuristinen evaluointi paljasti ohjelman seitsemältä eri 
osa-alueelta  (valikkopalkki,  aputoiminnot,  työkalupalkki,  kirjanmerkit,  esikatselu, 
asetukset sekä vienti/export) yhteensä 38 käytettävyysongelmaa. Näistä 18 luokiteltiin 
merkittäviksi  käytettävyyden  ongelmiksi,  kohtalaisia  ongelmia  oli  puolestaan  15 
kappaletta.  Vähäisiä  ongelmia  heuristisen  arvioinnin  tuottamissa  löydöksissä  oli 
ainoastaan viisi kappaletta. (U12/lr; U12/käy.)
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EqualX:n käyttöliittymä oli varsin pienimuotoinen, joten ohjelman käytettävyystesteissä 
pyrittiin  kattamaan  käyttöliittymä  kokonaisuudessaan.  Testeilla  pyrittiin  arvioimaan 
erityisesti  sitä,  miten  helposti  ohjelman  ensikäyttäjä  pystyy  suoritumaan  ohjelman 
yleisimmistä  käyttötapauksista,  kuten  yhtälön  luomisesta,  muokkaamisesta, 
tallentamisesta, historia- ja etsi-työkalujen käytöstä ym. Testaaminen suoritettiin Oulun 
yliopiston  käytettävyystestauslaboratoriossa.  Projektiryhmä  onnistui  värväämään 
koehenkilöiksi kaksi Oulun yliopiston matematiikan laitoksen työntekijää, jotka olivat 
paitsi todella taitavia koehenkilöitä, myös opettivat projektiryhmäläisille lisää LaTeXin 
käyttöä.  Kahdella  muulla  koehenkilöllä  ei  ollut  lainkaan  kokemusta  LaTeXista  tai 
yhtälöeditoreista.  Näiden  henkilöiden  suorittamista  käyttäjätesteistä  saatiin  täysin 
aikaisemmasta  poikkeavia  tuloksia,  mikä  auttoi  tarkastelemaan  ohjelman 
käyttöliittymää  toisenlaisesta  näkökulmasta.  Käyttäjätestien  avulla  paljastettiin  10 
käytettävyysongelmaa, joista 4 olivat vakavia ja 5 kohtalaisia ongelmia. Yksi ongelma 
luokiteltiin vähäiseksi käytettävyysongelmaksi ja yksi ongelma jätettiin luokittelematta. 
Kaikki  löydetyt  käytettävyysongelmat  listattiin  websivulle,  jossa  oli  myös 
kuvankaappaus  jokaisesta  ongelmakohdasta.  Websivu  esiteltiin  EqualX:n 
pääkehittäjälle. (U12/lr; U12/käy.)

6.2.4 Tapaus 4: UKKOSS 13 (Calibre)

Aiempien  UKKOSS-projektien  tavoin  UKKOSS13-projektin  lähtökohtana  oli 
käytettävyysaktiviteettien  tekeminen  jollekin  avoimen  lähdekoodin  ohjelmalle. 
Käytettävyystyöskentelyn  keinot  jätettiin  projektiryhmän  päätettäväksi.  Projektin 
jäseniä  informoitiin  aikaisemmista  UKKOSS-projekteista  heti  työskentelyn 
alkuvaiheessa. UKKOSS13-ryhmä koostui viidestä maisterivaiheen opiskelijasta, joista 
suurimmalla osalla oli kattavasti aikaisempia opintoja käytettävyyden alalta. (U13/ps.)

Ehdotetuista ohjelmista päädyttiin Calibreen, joka on e-kirjojen ja sähköisten kirjastojen 
hallitsemiseen  tarkoitettu  Windowsilla,  Linuxilla  ja  OSX:llä  ajettava 
työpöytäohjelmisto.  Ohjelman käyttäjäkunta  on  laaja  -  miljoonia  asennuksia  yli  240 
maassa  -  mutta  toisaalta  ohjelman kehitysyhteisö  on  melko pieni.  Käytännössä  yksi 
pääkehittäjä  vastaa  suurimmasta  osasta  kehitystyötä.  Calibrella  on  oma 
keskustelufoorumi, jossa käyttäjät voivat mm. kysyä neuvoa ja ehdottaa parannuksia, ja 
jossa käydään myös keskustelua Calibren ominaisuuksista. Calibrella ei ole erityisesti 
käytettävyyteen  keskittyviä  kehittäjiä.  Projektia  tehtäessä  Calibren  foorumeilla  oli 
25000  ketjua  ja  yli  187000  yksittäistä  viestiä:  kuitenkin  keskustelua  ohjelman 
käytettävyydestä oli varsin niukasti. (U13/ps; U13/lr.)

Jo projektin suunnitteluvaiheessa tiedostettiin, että projektin kulku määräytyisi pitkälti 
yhteisöltä  saadun  palautteen  perusteella.  Aloitusvaiheen  jälkeen  Calibre-yhteisöön 
päätettiinkin  ottaa  yhteyttä  mahdollisimman  nopeasti.  Ensiksi  tarvittiin  kuitenkin 
alkuvalmisteluja:  Calibreen  tutustuttiin  tarkemmin,  ohjelmalle  tehtiin  alustavia 
käytettävyysarviointeja  ja  foorumeita  tutkittiin  mahdollisen  aikaisemman 
käytettävyyskeskustelun kartoittamiseksi. (U13/lr.)

Projektin lopulliset käytettävyysaktiviteetit "lukittiin" vasta sen jälkeen, kun Calibren 
kehittäjä-  ja  käyttäjäyhteisöön  oltiin  otettu  yhteyttä.  Suunniteltuihin 
käytettävyysaktiviteetteihin  kuuluivat  aluksi  käytettävyysraportit  (kognitiivinen 
läpikäynti,  heuristinen  evaluointi  ja  käytettävyystestaus),  näiden  perusteella  tehty 
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käyttöliittymäprototypointi ja mahdollinen grafiikan ja koodin kontribuoiminen. Koska 
yksikään  UKKOSS  13  -tiimin  jäsen  ei  ollut  varsinainen  ohjelmoija,  päätettiin 
ohjelmoinnista  lopulta  luopua.  Grafiikoiden osalta  ehdittiin  toteuttaa ehdotus  uusista 
ohjelmakuvakkeista aivan projektin loppupuolella. Kommunikointi Calibren kehittäjä- 
ja  käyttäjäyhteisöön  tapahtui  ohjelman  keskustelufoormilla,  jonne  projektijäsenet 
perustivat UKKOSS13-projektia koskevan ketjun. (U13/lr.)

Projektin alkuvaiheessa kukin ryhmän viidestä jäsenestä suoritti Calibrelle kognitiivisen 
läpikäynnin,  joka  oli  varsin  vapaamuotoinen.  Kognitiivisen  läpikäynnin  keinoin 
projektijäsenet pyrkivät muodostamaan subjektiivisen yleiskäsityksen ohjelmasta ja sen 
käytettävyydestä  ennen  heuristista  evaluointia  ja  käyttäjätestauksia.  Projektijäsenten 
henkilökohtaiset löydökset yhdistettiin samaan dokumenttiin. (U13/käy.)

Projektijäsenet  suorittivat  niin  ikään  heuristisen  arvioinnin  aluksi  itsenäisesti,  jotta 
löydösten  määrä  olisi  mahdollisimman  kattava.  Heuristinen  arvioinnin  toteutus  oli 
kongitiivista läpikäyntiä strukturoidumpi, sillä arvioinnissa edettiin kymmenen ennalta 
määritellyn  käyttötapauksen  mukaisesti.  Näin  varmistettiin  se,  että  kaikki  evaluoijat 
tekivät havaintoja käyttöliittymän samoilta osa-alueilta. Itsenäisten arviointien jälkeen 
löydöksistä johdettiin kymmenen käytettävyysongelmakategoriaa. Kullekin kategorialle 
annettiin vakavuusluokitus 0:sta 4:ään, jossa 0 tarkoitti heuristiikkaa rikkovaa,  mutta 
kontekstissaan  merkityksetöntä  ongelmaa,  ja  4  suurta  käytettävyysongelmaa,  jonka 
korjaaminen  olisi  suuri  prioriteetti.  Nielsenin  (1995)  luokitukseen  kuuluvasta 
käytettävyyskatastrofin luokasta luovuttiin, koska arvioinnissa ei paljastunut yhtäkään 
niin vakavaa ongelmaa. (U13/käy.)

Käyttäjätesteissä  testihenkilöt  kokeilivat  ohjelmaa  heuristista  arviointia  varten 
kehitettyjen  käyttötapausten  mukaisesti.  Testien  aikana  tehtyjen  havaintojen  lisäksi 
tietoa  kerättiin  haastattelemalla  koehenkilöt  vielä  testin  päätteeksi.  Tulosten 
analysoinnin jälkeen kognitiivisen läpikäynnin, heuristisen arvioinnin ja käyttäjätestien 
tulokset yhdistettiin ja jaettiin aiemmin mainittuihin käytettävyysongelmakategorioihin. 
Tulosten  raportoinnissa  painopiste  oli  käyttäjätestien  tuloksissa;  näitä  vielä  tuettiin 
projektijäsenten  arviointien  tuloksilla.  Kaikkiaan  lopullisessa  käytettävyysraportissa 
lueteltiin  37  käytettävyysongelmaa.  Nämä  esiteltiin  siten,  että  kunkin 
käytettävyysongelman yhteydessä esitettiin parannusehdotus ongelman korjaamiseksi. 
(U13/käy.)
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Taulukko 3. Yhteenveto UKKOSS-projekteista

Projekti UKKOSS10 UKKOSS11 UKKOSS12 UKKOSS13

Ajankohta 2-5/2013
5-10/2013;
1-3/2014

2-4/2014 2-5/2014

Tekijäryhmän koko 4+1 2 3 5

Kurssikokonaisuus
Projekti II / 
Usability testing

Projekti II Projekti I Projekti II

OSS-projekti todoyu Concrete5 EqualX calibre

Tehtävät

Kognitiivinen 
läpi-
käynti, 
heuristinen 
evaluointi, 
käytettä- 
vyystestaus, 
analyysidoku-
mentin teko.

Käytettävyystesta
us, heuristinen 
evaluointi, 
kognitiivinen 
läpikäynti, 
ohjeistuksen 
laatiminen webiin

Heuristinen 
evaluointi, 
käytettävyystesta
us, websivun 
luominen 
tulosten 
kommunikointiin

Kognitiivinen 
läpikäynti, 
heuristinen 
evaluointi, 
käytettävyystestaus, 
paranneltujen UI-
elementtien teko

Kommunikointi 
kehittäjiin

Sähköposti, 
Skype-palaveri

Sähköposti, 
FileSender

Sähköposti
Calibren 
keskustelufoorumi

Taulukko 4. Yhteenveto projektien kohteina olleista OSS-ohjelmista

OSS-ohjelman 
nimi

Todoyu Concrete5 EqualX Calibre

Ohjelman tyyppi Web-pohjainen 
projektinhallinta-
järjestelmä

Sisällönhallintajär
-
jestelmä

LaTeX-
yhtälöeditori

E-kirjojen 
hallintasovellus

Alustat Selainpohjainen MySQL-serveri Linux Windows, 
OSX, Linux

Lisenssi Simplified BSD MIT GPLv3 GPLv3

Kehittäjäyhteisö Yritys (Snowflake 
Productions GmbH)

10 henkilön 
ydinryhmä

Yksi pääkehittäjiä, 
muutamia 
apukehittäjiä

Yksi 
pääkehittäjä, 
joukko 
apukehittäjiä

UKKOSS-
projektia 
edeltäneet 
käytettävyyteen 
liit-
tyvät aktiviteetit?

Alustavaa 
käytettävyyskeskus-
telua, ei suoritettuja 
käytettävyysaktivi-
teetteja

Ei Ei Jonkin verran 
keskustelua 
foorumeilla
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Taulukko 5. UKKOSS-projektien käytettävyysongelmalöydökset

UKKOSS10
10 käyttäjäkartoituksen perusteella paikannettua ongelmaa.
12 heuristisen evaluoinnin paljastamaa ongelmaa.
8 käyttäjätestauksen paljastamaa ongelmaa.

UKKOSS11

7 kognitiivisen läpikäynnin paljastamaa ongelmaa (myöhemmässä versiossa 3 
ongelmaa korjattu, 1 ongelmakohta muutettu).
37 heuristisen arvioinnin paljastamaa ongelmaa (myöhemmässä versiossa 6 
ongelmaa korjattu, 2 kohtaa muutettu).
20  käyttäjätestien  paljastamaa  ongelmaa  (1  käytettävyyskatastrofi,  5 
merkittävää käytettävyysongelmaa).

UKKOSS12

38 heuristisen arvioinnin paljastamaa ongelmaa (18 merkittävää ongelmaa, 15 
kohtalaista ongelmaa, 5 vähäistä ongelmaa).
10 käytettävyystestauksen paljastamaa ongelmaa (4 vakavaa, 5 kohtalaista, 1 
vähäinen)

UKKOSS13

10  käytettävyysongelmakategoriaa;  yhteensä  37  käytettävyysongelmaa.  5 
kategoriaa edustivat vähäisiä käytettävyysongelmia, 1 kategoria edusti vakavia 
käytettävyyden  ongelmia,  2  kategoriaa  edustivat  keskiasteisia 
käytettävyysongelmia;  loput  kategoriat  edustivat  vähäisiä  tai  kosmeettisia 
käytettävyysongelmia
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7. Empiirisen tutkimuksen tulokset

Tässä  luvussa  esitellään  empiirisen  tutkimuksen  tuloksia.  Aluksi  puidaan  OSS-
kehittäjien  ja  -käyttäjien  suhtautumista  UKKOSS-projekteihin  sekä  yhteisön 
näkemyksiä käytettävyysasioista. Seuraavaksi arvioidaan Rajasen, Iivarin ja Lanamäen 
(2015)  esittelemien  portinvartiointitaktiikoiden  (kts.  kappale  4.3.)  esiintymistä 
tutkituissa UKKOSS-projekteissa.

7.1 Kehittäjien ja käyttäjien suhtautuminen UKKOSS-projekteihin

UKKOSS-projekteissa 10, 11 ja 12 valitun OSS-ohjelman kehittäjiä lähestyttiin suoraan 
sähköpostilla,  projektissa  13  perustettiin  julkinen  viestiketju  ohjelman 
keskustelufoorumeille. Projektiryhmien kehittäjille lähettämät ensimmäiset viestit olivat 
sisällöltään  hyvin  samankaltaisia:  esiteltiin  asialliseen  ja  ystävälliseen  sävyyn  Oulun 
yliopistolla  työskentelevä  ryhmä,  kerrottiin  projektin  idea  ja  kysyttiin  kehittäjien 
mielipiteitä  ja  ideoita  projektin  suhteen  (kts.  liitteet).  Kaikissa  tarkastelluissa 
tapauksissa  ohjelmien  kehittäjät  vaikuttivat  myönteisiltä  tai  suorastaan  ilahtuneilta 
kuullessaan  yliopistoprojektista,  joka  keskittyy  tekemään  käytettävyysaktiviteetteja 
juuri heidän OSS-ohjelmalleen. Ensimmäisessä vastauksessaan Todoyun kehittäjä alkoi 
lähettää  UKKOSS-ryhmälle  lyhyen  ajan  kuluessa  projektiin  liittyviä  kysymyksiä; 
Concrete5:n kehittäjä osasi suoraan ehdottaa joitakin käyttöliittymän osa-alueita, joille 
UKKOSS-ryhmä voisi suorittaa käytettävyystestin. 

"Suurkiitos  sähköpostista!  Oli  suuri  ilo  kuulla,  että  projektiryhmäsi  on  
tekemässä tätä työtä ja  tutkimusta! Meillä  on tietysti  paljon kysyttävää...  
Palaan  asiaan  lisätietojen  kera,  kunhan  olen  keskustellut  [ohjelman  
pääkehittäjän] kanssa.  [...]"  - Todoyun kehittäjä (U10/kom)

"Tuohan  olisi  todella  hyödyllistä!  Olisi  mielenkiintoista,  jos  voisitte  testata  
[joukon erilaisia ohjelman toimintoja]. Ja sitten tietysti mitä vaan muuta, mitä 
mieleen tulee." - Concrete 5 -kehittäjä (U11/kom)

EqualX:n pääkehittäjä suhtautui projektiin niin ikään positiivisesti, mutta ehdotti, että 
projektiryhmä  odottaisi  jonkin  aikaa  ohjelman  seuraavaa  versiota  ja  tekisi 
käytettävyysaktiviteetteja vasta sille.

"Onpa mukavaa kuulla, että EqualX:ää käytetään muillakin aloilla kuin mihin 
se  on  tarkoitettu.  Vielä  kivempaa  on saada laadukasta  palautetta  EqualX:n  
käytettävyydestä.  Tämä  vosi  olla  hyödyllistä  ja  käyttökelpoista  ohjelman  
seuraavissa versioissa. [...] Aion julkaista ohjelman uuden version ensi viikolla. 
Jos  voitte  odottaa,  mielestäni  olisi  hyödyllisintä  kuulla  käytettävyystestien  
tulokset viimeisimmästä versiosta." - EqualX:n kehittäjä (U12/kom)

Edellä esitellyissä projekteissa 10-12, joissa tekijää lähestyttiin suoraan sähköpostilla, 
projektiryhmän  käytettävyystyöskentelylle  annettiin  kehittäjien  hyväksyntä  jo 
ensimmäisten viestien aikana. Myöhemmässä viestissään Todoyun kehittäjä ehdotti jopa 
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Skype-palaveria  ja  tarjosi  myös  ohjelman  kaupallisia  laajennuksia  projektiryhmän 
käytettäväksi.   UKKOSS13-projektissa  yhteydenoton  strategia  poikkesi  siten,  että 
projektiryhmä perusti Calibren keskustelufoorumeille viestiketjun, joka oli avoin sekä 
kehittäjille  että  ohjelman  tavallisille  käyttäjille.  Calibren  pääkehittäjän  vastaus  oli 
myönteinen, mutta selvästi varautuneempi kuin edellä käsitellyissä projekteissa.

"Kaikenlaiset  parannusehdotukset,  myös  käytettävyyteen  liittyvät,  ovat  aina  
tervetulleita, kunhan muistatte, että ehdotuksenne saatetaan hyväksyä tai olla  
hyväksymättä riippuen kehittäjien tuomiosta, mikä yleensä tarkoittaa minua. :) 
[...]" - Calibren kehittäjä (U13/kom)

Samassa  viestissä  Calibren  pääkehittäjä  tarjosi  ryhmälle  joitakin  huomion  arvoisia 
neuvoja ja avasi omia käsityksiään ohjelman käytettävyydestä.

“Calibren käyttöliittymä on lähes vuosikymmenen ajan tehtyjen parannusten  
lopputulos,  joka perustuu jatkuvaan käyttäjäpalautteeseen. Tämä ei tarkoita,  
etteikö käyttöliittymää voisi edelleen parantaa, mutta jos käyttöliittymä toimii  
jollakin tietyllä tavalla, sille on lähes aina syynsä. [...[ Tarkat ehdotukset ovat 
paljon todennäköisemmin hyödyllisiä kuin yleistävät. Joten esimerkiksi: "Vaihda  
dialogi X muotoon Y" on hyödyllinen ehdotus. "Dialogien sanamuodon pitäisi  
olla selkeämpi" ei ole. [...] Jokaisen ehdotuksen joutuu implementoimaan oikea 
ihminen, jolla on todennäköisesti muitakin aikaa vieviä tehtäviä. Pitäkää tämä 
mielessä tehdessänne ehdotuksia." (U13/kom)

Kaiken  kaikkiaan  kehittäjien  reaktiot  vaikuttivat  noudattavan  avoimen  kehitysmallin 
henkeä,  jonka  mukaisesti  periaatteessa  kuka  tahansa  voi  osallistua  kehitystyöhön  ja 
hyvät  ideat ovat  tervetulleita.  Koska UKKOSS13-projektissa viestien vaihto tapahtui 
julkisella  foorumilla,  pääsivät  Calibren  pääkehittäjän  lisäksi  myös  jotkut  ohjelman 
käyttäjät  ja  apukehittäjät  kertomaan  mielipiteensä.  Tässä  vaiheessa  oli  yllättävää 
huomata, miten kiihkeät ja kielteiset ennakkoasenteet joillakin käyttäjillä oli UKKOSS-
ryhmää kohtaan, vaikka projektityöskentelystä oltiin kerrottu vasta yhden viestin verran 
melko yleisellä tasolla.

“Ehdottakaa  mitä  lystäätte,  mutta  jos  yritätte  tyhmentää  Calibren  
ominaisuuksia, tappelen teitä vastaan viimeiseen mieheen. ;)” - Foorumikäyttäjä 
(U13/kom)

“Ohjelman kehittäjä (ja kaikki tavalliset ohjelman käyttäjät) voivat jo arvata,  
mihin  tämä  [foorumikeskustelu]  on  menossa.  Kuvittelisin,  että  puolet  
käytettävyyteen  liittyvistä  ehdotuksistanne  voidaan  jo  viskata  suoraan  ulos  
ikkunasta." - Foorumikäyttäjä (U13/kom)

"Enpä tiedä, että haluaisinko teidän edustavan minua, enkä usko, että minun  
edustamiseni olisi vaivan arvoista. Mutta jos ihan alkajaisiksi vaikka tarjoaisitte  
*teidän*  käytettävyysmääritelmänne,  niin  nähdään,  sopiiko  se  minun  
määritelmääni käytettävyydestä. [...]" - Foorumikäyttäjä (U13/kom)

Eräs foorumikeskustelija julkaisi viestissään linkin julkaisuihin, joissa projektin tilaaja 
Mikko Rajanen oli ollut osallisena. Samassa viestissä hän pyysi UKKOSS13-projektin 
jäseniä  paitsi  esittelemään  etukäteen  projektityön  metodit  ja  yksityiskohdat 
selkokielisesti,  myös  antamaan  selvityksen  kunkin  jäsenen  mahdollisista 
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projektitaustoista ja todistuksista. Syntyi vaikutelma, että ainakin osa käyttäjäyhteisöstä 
odotti projektiryhmän osoittavan akateemisen ja ammatillisen pätevyytensä, ennen kuin 
projektiin suhtauduttaisiin tosissaan. Tällainen suhtautuminen oli toisalta odotettavaa ja 
ymmärrettävää, koska avoimen lähdekoodin projekteissa osallistujan statuksella muun 
yhteisön silmissä on keskeinen merkitys (mm. Torvalds & Diamond, 2001, s. 143-144, 
kts. kappaleet 1.2 ja 1.4.). 

Kärkkäimmillään kaikenlaiset käytettävyysaktiviteetit ja koko käytettävyyden merkitys 
kyseenalaistettiin  vedoten  pääasiassa  siihen,  että  Calibrelle  ei  ole  varteenotettavaa 
kilpailijaa: 

“Ihminen, joka ei viitsi opetella Calibrea, ei myöskään todennäköisesti halua  
hallita suurta kirjastoa ja hän käyttää mieluummin [kaupallisia vaihtoehtoja].  
Calibren toiminnallisuutta etsivällä käyttäjällä ei ole mitään vaihtoehtoja. [...]  
Calibre  voi  keskittyä  käyttäjäystävällisyyden  sijaan  toiminnallisuuteen  ja  
tehokkuuteen [...]. Jos et pidä siitä, miten ohjelman käyttöliittymä toimii, niin  
omapa on häpeäsi. Kilpailevaa ohjelmaa ei ole olemassa. [...]” 
- Foorumikäyttäjä (U13/kom)

Näin jyrkkä kanta kuitenkin aiheutti vastareaktion foorumin muilta käyttäjiltä: 

"Ei tuo tarkoita, etteikö parannuksille olisi sijaa. Olen samaa mieltä siitä, ettei 
Calibrelle  ole  todellista  vaihtoehtoa.  [...]  Kuitenkin  olisi  hyvin  mahdollista  
tehdä  Calibreen  perustuva  avoimen  lähdekoodin  ohjelma  [...],  joka  olisi  
suunnattu  sille  hyvin  suurelle(?)  joukolle  käyttäjiä,  joka  pitää  Calibrea  
hankalasti ymmärrettävänä ja käytettävänä." - Foorumikäyttäjä (U13/kom)

Keskustelijoiden  joukosta  astui  esiin  myös  eräs  eläkkeelle  jäänyt  yliopiston  tohtori, 
jonka  suhtautuminen  oli  kannustava:  “Jatkakaa  projektianne.  Olettaen,  että  olette  
akateemisesti  vilpittömiä  ja  perustelette  löydöksenne todisteilla  (mitä  minulla  ei  ole  
mitään  syytä  epäillä),  niin  tällöin  löydökset  ovat  mielenkiintoisia  ja  niitä  tullaan  
käyttämään kehitystyön edetessä." Ohjelman pääkehittäjä  myös  rauhoitti  keskustelua 
antamalla  projektille  lopulta  siunauksensa:  "Älkää  huoliko  turhaan.  Tehkää  vain  
projektinne, antakaa suosituksenne. Todennäköisimmin joihinkin puututaan ja joihinkin  
ei.  Jotkut ihmiset ovat (useasti oikeasta syystä) varovaisia muutosten suhteen,  jotkut  
kyllästyvät samankaltaisuuteen. Mitä tahansa teettekin, saatte jotkut ihmiset vihaisiksi  
ja toiset iloisiksi. Sellaista on ohjelmistokehittäjän elämä." (U13/kom)

7.2 OSS-yhteisön näkemyksiä käytettävyydestä

Ohjelmien kehittäjien kommentteja tutkimalla muodostuu mielikuva siitä, että kaikissa 
käsitellyissä UKKOSS-tapauksissa kehittäjien suhtautuminen käytettävyyteen on melko 
samankaltainen: käytettävyysasioista ollaan kyllä ainakin jossain määrin tietoisia ja niitä 
pidetään  tärkeänä,  mutta  ohjelmalle  ei  ole  kuitenkaan  tehty  erityistä 
käytettävyystutkimusta  eikä  käytettävyyden  suunnittelua  ole  huomioitu  omana  osa-
alueenaan. Tämän kaltainen suhtautuminen käytettävyyteen näyttäisi mukailevan mm. 
Andreasenin  ja  kumppaneiden  (2006)  havaintoja  siitä,  että  OSS-projekteissa 
käytettävyysnäkökulmien  tarkka  sijoittuminen  muuhun  kehitysprosessiin  voi  olla 
epäsevä. 
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“Pääkehittäjien  kesken  on  keskusteltu  suurpiirteisesti  käytettävyysasioiden  
etenemissuunnitelmasta [...]" - Todoyun kehittäjä (U10/kom)

“Emme  ole  tehneet  ohjelmalle  mitään  muodollisia  käytettävyystutkimuksia.  
Meillä  ei  ole  [ToDo-listaa  käytettävyysasiantuntijoita  varten].  Sellainen  
kuulostaisi  hyödylliseltä  olla  olemassa.  Kukaan  ei  ole  keskittynyt  erityisesti  
käytettävyyteen. Sellainen henkilö olisi luultavasti minä, tai ehkäpä [kehittäjä  
B], joka vastaa dokumentaatiosta ja koulutuksesta. Me emme ole [identifioineet 
käytettävyysongelmia]  muuten  kuin  anekdoottien  kautta  (ihmiset  ovat  
maininneet, että jotkut ohjelman kohdat olivat hankalakäyttöisiä; meillä on omia  
kokemuksia  Concrete5:n  käytettävyydestä,  jne...)”  -Concreten  kehittäjä  
(U11/kom)

Viitteitä  löytyi  myös  siitä,  että  käytettävysasioissa  on  Sampsonin  (2007)  kritiikin 
mukaisesti yritetty ns. keksiä pyörää uudestaan, eli käytettävyyttä koskevia ratkaisuja on 
tehty  omin  päin  hödyntämättä  sellaisia  käytettävyyssuunnittelun  käytäntöjä,  joita 
kaupallisessa ohjelmistotuotannossa pidetään standardeina.

"Olemme päässeet aika pitkälle ilman [käytettävyystestausta] ja olemme vain  
hyödyntäneet  omia  kokemuksiamme  asiakkaidemme  ja  ohjelmamme  käytön  
suhteen  (olemme myös  saaneet  epämuodollisia  vastauksia  yhteisöltä),  mutta  
tutkimuksenne  on  tähän  mennessä  osoittautunut  hyvin  hyödylliseksi."  -  
Concrete5:n kehittäjä (U11/kom)

UKKOSS12-projektissa EqualX:n kehittäjä myönsi suoraan, että aluksi tarkoituksena 
oli tehdä varsin erikoistuneelle käyttäjäryhmälle suunnattu työkalu. Jossain vaiheessa 
kehittäjä  oli  kuitenkin  muuttanut  mielensä  ja  lisännyt  ominaisuuksia,  joista  on 
aloittelijoille  hyötyä.  Tällainen  tapa  toimia  muistuttaa  Andreasenin  ym.  (2006) 
löydöksiä,  joissa  avoimen  lähdekoodin  kehittäjät  pitävät  käytettävyyttä  eräänlaisena 
muun ohjelman päälle kiinnitettävänä lisäkkeenä.

"Alunperin halusin tehdä sovelluksen Latexin kehittyneille käyttäjille [...] Sitten 
huomasin, että sovellus voi olla hyödyllinen myös uusille käyttäjille. [...] Näinpä  
lisäsin Symbolit- ja Mallipohja-paneelit. Joten nyt [...] EqualX on tarkoitettu  
sekä aloitteleville että kokeneille Latex-käyttäjille." (U12/kom)

Calibren  pääkehittäjällä  vaikutti  olevan  varsin  penseän  varautunut  suhtautuminen 
käytettävyysasiantuntijoihin.  Hänen  kommentoinnistaan  on  havaittavissa  eräänlainen 
vastakkainasettelu  käytettävyysasiantuntijoiden  ja  ohjelmoijien  välillä:  ensiksi 
mainittujen intresseissä on akateemisen suuntauksen ajaminen, kun taas jälkimmäinen 
ryhmä olisi loppukädessä paremmin perillä siitä, millainen käyttöliittymä ohjelmassa on 
sopiva. 

“Monilla  käytettävyys"ammattilaisilla"  tuntuu  olevan  joukko  yleistäviä  
periaatteita,  joita  he  ajavat  eteenpäin  ottamatta  huomioon,  miten  nämä  
periaatteet  soveltuvat  johonkin  tiettyyn  tilanteeseen,  tai  onko  olemassa  
erikoistilanteita,  jotka  sivuuttavat  heidän  näkökohtansa.  En  väitä,  että  *te*  
toimisitte  näin,  mutta  tällaisen  taipumuksen  suhteen  tulee  olla  varuillaan.” 
- Calibren pääkehittäjä (U13/kom)

Joillekin  Calibren  yhteisön  jäsenille  käytettävyysasiantuntijat  näyttivät  edustavan 
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jonkinlaista markkinavoimien ohjaamaa pahuutta, jonka tarkoitus on lähinnä vain pilata 
aiemmin  hyväksi  havaitut  järjestelmät.  Tällainen  kommentoiti  muistutti  vahvasti 
Andreasenin  ym.  (2006)  aikaisempia  havaintoja  OSS-yhteisön  suhtautumisesta 
käytettävyyteen jokseenkin tarpeettomana koristeluna. 

"[...] jotkut saattavat olla varuillaan "UI-eksperttien" suhteen. Katsokaa, mitä 
UI-ekspertit  tekivät  Windows  8:n  Metro-käyttöliittymälle,  katsokaa  iljetystä  
nimeltä Ribbon, katsokaa mitä iOS:n viimeisimmälle versiolle tehtiin, katsokaa 
Gnome 3:sta, Unityä, Slashdotin beta-versiota... lista vain jatkuu ja jatkuu..." - 
Calibren foorumikäyttäjä (U13/kom)

Kun UKKOSS13-ryhmä oli jo esitellyt  käytettävyysaktiviteettiensa tulokset ja saanut 
niistä  kiitosta,  esitti  eräs  foorumikäyttäjä  vielä  mielipiteensä.  Hänen  mukaansa 
UKKOSS-ryhmän  raportissa  arvioitu  suinkaan  käytettävyyttä,  vaan  lähinnä 
käyttöliittymän intuitiivisuutta.

“Näissä  [UKKOS-raportin  kaltaisissa]  raporteissa  on  usein  hyödyllistä  
informaatiota ja niitä ei  millään muotoa tulisi  tyrmätä tai  jättää huomiotta,  
mutta kutsutaan niitä nyt siksi, mitä ne ovat: intuitiivisuusraporteiksi. Niiden  
tarkoitus on mitata, miten helposti uudet käyttäjät, joilla ei ole aikaa (tai joita ei  
huvita) Lukea Sitä Helkkarin Manuaalia, sattuvat pärjäämään.” (U13/kom)

Kyseisen käyttäjän mielestä ohjelman käytettävyyden kyseenalaistaminen oli turhaa, 
sillä käytettävyyden korkea laatu oli itsestäänselvyys!

”Tässä ei  ole sinällään mitään väärää, mutta "käytettävyys" on [käsitteenä]  
hieman harhaanjohtava, sillä onhan jo valmiiksi itsestäänselvää, että Calibre on  
korkeatasoisesti  käytettävä  --  kenelle  tahansa,  joka  viitsii  kuluttaa  aikaa  
oppimiseen.

[...] toivon, että Calibesta voidaan tehdä joidenkin raportin löydösten pohjalta 
intuitiivisempi.” (U13/kom)

7.3 Portinvartiointitaktiikoiden esiintyvyys UKKOSS-projekteissa

Seuraavaksi  tarkastellaan  Rajasen,  Iivarin  &  Lanamäen  (2015)  kuvaamien 
portinvartiointitaktiikoiden  esiintymistä  UKKOSS-projekteissa  10-13. 
Vastaamattomuuden,  sosiaalisen  rajaamisen  ja  valheellisen  hyväksynnän  taktiikat  on 
kuvattu tarkemmin kappaleessa 4.4.  

7.3.1 Vastaamattomuus

Vastaamattomuuden portinvartiointitaktiikalla tarkoitetaan sitä, että parannusehdotuksen 
tekijälle ei vastata lainkaan tai palaute on korkeintaan hyvin välinpitämätöntä. (Rajanen, 
Iivari  &  Lanamäki,  2015;  kts.  kappale  4.4)  Yhdessäkään  tarkastellussa  tapauksessa 
vastaamattomuutta ei esiintynyt siinä merkityksessä, että yhteisö olisi ollut tyystin hiljaa 
ja  ns.  vaiennut  projektin  toimet  kuoliaaksi.  Jokaisessa  projektissa  saatiin  yhteys 
johonkin ohjelman kehittäjään tai pääkehittäjään, ja UKKOSS13-projektissa yhteisökin 
osallistui  keskusteluun  usean  foorumisivun  verran.  Kaikissa  tapauksissa  kehittäjät 
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antoivat  jonkinlaisen palautteen sen jälkeen,  kun projektiryhmä oli  lähettänyt  työnsä 
tulokset kehittäjien ja/tai yhteisön nähtäville.

UKKOSS10-projektissa  OSS-yhteisön  toimintatapoja  voisi  kuvailla 
vastaamattomuustaktiikan  vastakohdaksi,  sillä  Todoyun  kehittäjät  pitivät  UKKOSS-
ryhmän  kanssa  Skype-palavereja  ja  pyrkivät  omatoimisesti  järjestämään  sopivia 
neuvotteluajankohtia.

"Olisi kiva, jos voisitte varmistaa ajan ensi torstaille, koska meillä on muita  
tapaamisia odottamassa tuolle päivälle.  Varasin silti koko päivän [ohjelman  
pääkehittäjälle]  ja  minulle.  Kiitos  todella  paljon." -  Todoyun  kehittäjä  
(U10/kom)

Concrete5:n  kehittäjä  vastaili  mielellään  UKKOSS11-ryhmän  sähköposteihin  ja 
väliraportteihin,  ja  pystyi  kertomaan  UKKOSS11-ryhmälle  suoraan,  miten  ohjelman 
kehitystyö etenee suhteessa projektiryhmän suorittamiin käytettävyystoimiin.

“Tämä  on  jo  todella  hyödyllistä.  Puutumme  joihinkin  näistä  ongelmista  jo  
versiossa  5.7,  mutta  joitakin  suoraan  käytettävyystesteihinne  perustuvia  
lisäyksiä saattaa päästä vielä mukaan. Pyydän teitä lähettämään kaikki tulokset 
ja mahdollisia lisätietoja [kehittäjän sähköpostiosoitteeseen]. […]" (U11/kom)

Myös  UKKOSS12-projektissa  EqualX-ohjelman  pääkehittäjä  oli  kiinnostunut 
projektiryhmän työskentelystä  ja  lähestyi  heitä  omatoimisesti,  kun projektiryhmä oli 
ilmoittanut aloittavansa käytettävyystestaukset, mutta kiireiden vuoksi mitään ei ollut 
kuulunut vähään aikaan.

"Hyvä  [projektiryhmän  jäsen],  en  saanut  sinulta  vastausta.  Teittekö  jo  
käytettävyystestaukset?" - EqualX:n pääkehittäjä (U12/kom)

Käsitellyistä  tapauksista  esiin  nousee  UKKOSS13-projekti,  jonka  aikana  ohjelman 
käyttäjät kirjoittivat foorumille varsin vähättelevän tai kielteisen sävyisiä kommentteja 
projektiin  liittyen.  Tällainen  vähättelevä,  projektityöskentelyn  turhaksi  asettava 
viestittely voitaisiin  laskea vastaamattomuuteen kuuluvaksi  portinvartiointitaktiikaksi. 
Vähättelevä ivaaminen jatkui parin viestin verran vielä senkin jälken, kun UKKOSS13-
ryhmä oli lähettänyt käytettävyysaktiviteettien tulokset yhteisön nähtäville:

"Mutta minähän jo valmiiksi _tiedän_, miten käytettävä Calibre on." - Calibren 
käyttäjä (U13/kom)

"He ovat tulleet takaisin! Ehkäpä he [UKKOSS-ryhmä] haluaisivat tietää, miten  
_käytettäviä_ heidän raporttinsa ovat. Odotan tämän viestiketjun kasvavan taas 
eksponentiaalisesti." - Calibren käyttäjä (U13/kom)

Toisaalta  tässä  vaiheessa  ohjelman  pääkehittäjä  ja  jotkut  käyttäjät  kiittelivät 
projektiryhmän työtä, ja ivalliset viestit aiheuttivat myös vastareaktion:

"Ennen  kuin  kirjoitat  vielä  lisää,  voisit  vaikka  lukea  heidän  rakentavan  
palautteensa.  [...]  Nämä  ovat  rakentavia,  uusien  käyttäjien  palautteen  
perusteella  tehtyjä  ehdotuksia.  Olen  varma,  että  [ohjelman  pääkehittäjälle]  
joistakin ehdotuksista on hyötyä." - Calibren käyttäjä (U13/kom)
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Vastaamattomuuden  taktiikkaa  esiintyi  käsitellyissä  tapauksissa  vain  UKKOSS13-
projektissa, ja siinäkin korkeintaan hyvin rajoitetussa mielessä. Voidaan siis väittää, että 
tapauksiin  liittyvät  avoimen  lähdekoodin  projektit  olivat  yhteistyömyönteisiä 
ulkopuolisille käytettävyystoimijoille. Yhdessäkään projektissa ei myöskään esiintynyt 
Rajasen, Iivarin & Lanamäen (2015) kuvailemaa tilannetta, jossa projektityön tulosten 
ilmoitetaan  olevan  esimerkiksi  “sisäisessä  käsittelyssä”,  mutta  käytännössä 
projektiryhmän  työ  vain  hiljasesti  sivuutetaan.  UKKOSS11-projektin  loppuvaiheilla 
eräs  Concrete5-yhteisön  jäsen  väitti,  että  projektiryhmä oli  valinnut  työlleen  väärän 
yleisön, mutta tämä jäi yksittäisen soraäänen tasolle.

7.3.2 Sosiaalinen rajaaminen

Jokaisessa tarkastellussa tapauksessa on havaittavissa eräänlainen kahtiajako ohjelman 
kehittäjäyhteisön ja  UKKOSS-ryhmän välillä.  Vaikka kaikissa  tapauksissa kehittäjiin 
saatiin  yhteys  ja  heidän  kanssaan  oli  vaihtelevan  asteisesti  vuorovaikutusta,  eivät 
UKKOSS-ryhmät  kuitenkaan  täysin  integroituneet  osaksi  OSS-kehitysyhteisöä. 
Useimmissa  tapauksissa  UKKOSS-ryhmien  työskentelyyn  kuitenkin  suhtauduttiin 
kannustavasti  eikä  sosiaalista  rajaamista  esiintynyt  siinä  mielessä,  että 
opiskelijaryhmien käytettävyystyöskentely olisi pyritty estämään.  

Todoyun  kehittäjä  viittasi  UKKOSS10-ryhmään  sanoilla  "teidän  tiiminne",  mikä 
synnyttää  vaikutelman,  että  UKKOSS-ryhmään  suhtauduttiin  varsinaisen 
kehitysryhmän ulkopuolisena resurssina. Tällainen asennoituminen käy ilmi esimerkiksi 
eräästä  sähköpostista,  jossa  UKKOSS-ryhmää  pyydettiin  avustamaan  kehitysryhmän 
työskentelyä ydinryhmän jo valmiiksi päättämissä osa-alueissa.

"[...] Seuraavat työtehtävät on suunniteltu ja olisi hienoa, jos teidän tiiminne  
voisi avustaa meitä […]" (U10/kom)

Toisaalta samassa sähköpostissa kehittäjä myös pohti, että olisiko UKKOSS-ryhmällä 
mahdollisuutta tavata kehittäjiä ja pystyisikö tiimejä jollakin tavalla yhdistämään.

"Pitäisikö meidän tavata kasvokkain, jotta saisimme tiimimme yhteen? Tämä  
tietysti riippuu budjeteista, mutta luulisin, että tällainen olisi hyvin tuotteliasta."  
(U10/kom)

Vaikuttaisi  siis  siltä,  että  vaikka  UKKOSS10-projektiryhmää  pidettiin  muusta 
kehitystyöstä  erillään  olevana  toimijana,  olisi  projektin  jäsenillä  kuitenkin  niin 
halutessaan ollut tilaisuus liittyä projektin kehitysryhmään.
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Kuva 5. UKKOSS11-projektiryhmälle annettu kunniamerkki
 
UKKOSS11-projektin saama vastaanotto oli kautta linjan varsin lämmin ja kehittäjät 
selvästi  halusivat  viestiä,  että  he  arvostivat  projektiryhmän  tekemää  työtä.  Kun 
UKKOSS11-ryhmä  oli  laatinut  opastuksen  käytettävyystestauksen  tekemisestä 
Concrete5:lle  ja  lähettänyt  tämän  kehittäjien  nähtäville,  palkittiin  ryhmä  kahdella 
Concrete5-yhteisön hopeatähdellä. Virtuaaliset  arvomerkit ovat tyypillisiä esimerkiksi 
keskustelufoorumeilla,  ja niiden avulla saatetaan käyttäjän arvoasema muun yhteisön 
tietoon (Fanfarelli, Vie & McDaniel, 2015). Nähdäkseni Concrete5:n kehittäjät pyrkivät 
tällaisella  eleellään  antamaan  projektiryhmälle  kunnianosoituksen  sekä  ilmaisemaan 
heidän asemansa osana Concrete5:n yhteisöä. Kunniamerkin anto voidaan nähdä yhtenä 
niistä riiteistä, joiden myötä OSS-yhteisön ulkopuoliset tulokkaat integroidaan osaksi 
yhteisöä. Kehittäjä myös varoitti UKKOSS11-ryhmää ohjelman hitaasta kehityksestä ja 
suositteli, ettei käytettävyystestauksen kanssa kiirehdittäisi.

"Versio 5.7:ssa kestää nyt itse asiassa aika pitkään, joten en lähtisi tekemään  
sille  käytettävyystestausta ennen kuin ensi  vuoden alkupuolella,  mikäli  teille  
sopii. Tuolloin meillä pitäisi olla vakaa betaversio ulkona." (U11/kom)

UKKOSS12-projektissa  EqualX:n  kehittäjä  tuntui  suhtautuvan  projektiryhmään 
ulkopuolisena,  mutta  kuitenkin  arvokkaana konsulttina.  EqualX:n kehittäjä  oli  hyvin 
kiinnostunut  käytettävyystestauksen  painopisteistä  ja  kysyi  jopa  suoraan  neuvoa 
projektiryhmältä.

“Työkalupalkissa on kulloisenkin yhtälön nimi - jota voidaan klikata ja muokata  
[....] Kysynkin: Pitävätkö ihmiset tätä ominaisuutta hyödyllisenä? Asettavatko  
he  nimeä  jokaiselle  luodulle  yhtälölle?  Toinen  kysymys:  Kumpi  on  
hyödyllisempää  (tai  käytettävää):  automaattisesti  vai  manuaalisesti  
päivitettävien yhtälöiden [...] asettaminen oletukseksi?" (U12/kom)

Ei  ole  näyttöä  siitä,  että  EqualX:n  kehittäjä  olisi  käyttänyt  sosiaalista  rajaamista 
varsinaisena puolustusmekanismina UKKOSS12-ryhmän työskentelyä vastaan. Vaikka 
ko.  portinvartiointitaktiikan  piirteitä  ilmeni  siinä  mielessä,  että  projektiryhmä  oli 
kehittäjästä  selvästi  erillinen  yksikkönsä,  ei  tämä  asetelma  haitannut  projektiryhmän 
työskentelyä tai ohjelman kehittäjän kanssa käytyä viestinvaihtoa.  

Rajanen,  Iivari  &  Lanamäki  (2015)  ovat  esitelleet  sosiaalisen  rajaamisen 
esimerkkitapauksia,  joissa  kehittäjät  valikoivat  käytettävyysraportissa  esitellyistä 
löydöksistä  korjattavaksi  vain  sellaisia  kohtia,  jotka  he  itse  katsovat 
käytettävyysongelmiksi.  Tällaista  valikoivaa  löydösten  hyödyntämistä  esiintyi  jonkin 
verran  myös  tämän  tutkielman  tapauksissa.  Esimerkiksi  UKKOSS13-projektissa 
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Calibren kehittäjä ilmoitti hieman ylimalkaisesti, että osaa projektiryhmän löydöksistä 
hyödynnetään.  EqualX:n  kehittäjä  kirjoitti  UKKOSS-ryhmälle  kattavan  vastauksen 
käytettävyysehdotuksista,  jossa  hän  kävi  ehdotukset  kohta  kohdalta  läpi.  Jotkut 
ehdotuksista  hän  kuittasi  hyväksytyksi,  mutta  toisiin  hän  esitti  perustellun,  eriävän 
mielipiteensä.

“[Ennen  viimeisintä  versiota]  olin  ajatellut  tätä  ja  päätin,  etten  sisällytä  
otsikkoa  ja  päivämäärää,  koska  se  tekisi  koko  kirjanmerkkilistasta  
monimutkaisemman. Yhtälöiden näkeminen ja tietyn yhtälön löytäminen olisi  
näin vaikeampaa.“ (U12/kom)

Kaikkiaan  EqualX:n  kehittäjä  olisi  odottanut  valmiilta  käytettävyystutkimukselta 
enemmänkin:

"[Käytettävyysongelmien  jakaminen  kategorioihin]  auttaa  paljon  ongelman  
ymmärtämistä,  mutta  olisin  odottanut  enemmän tekstiä  ongelmankuvauksiin,  
jotta  ne  vastaisivat  kysymykseen:  miksi  juuri  tämä  kohta  on  ongelma?"  
(U12/kom)

Kehittäjän lähestymistapa oli  kuitenkin ystävällinen ja sovitteleva,  eikä hän pyrkinyt 
millään  tavoin  mustamaalaamaan  UKKOSS-ryhmän  työskentelyä.  Edellä  olevaa 
palautettaan hän vielä kevensi seuraavasti:

"Vai  pitäisikö  minun  muuttaa  ajattelutapani   seuraavanlaiseksi:  "Testien  
mukaan käyttäjien mielestä olisi parempi, jos..." (U12/kom)

Nähdäkseni  UKKOSS12-tapauksessa  edellä  kuvattu  keskustelu  on  kuitenkin  osoitus 
yhteistyökykyisyydestä ja siitä, että ohjelman kehittäjä on todella paneutunut UKKOSS-
ryhmän toimittamaan käytettävyysraporttiin.  (joku perustelu tähän että kaikkea ei pidä 
hyväksyä) 

Kaikista  selkeimpiä  viitteitä  sosiaalisesta  rajaamisesta  voidaan  nähdä  UKKOSS13-
projektin  tapauksessa,  jossa  projektityöskentelylle  kyllä  annettiin  hyväksyntä,  mutta 
Calibren pääkehittäjä teki alusta lähtien selväksi, että käytettävyysaktiviteettien tuloksia 
voidaan yhtä hyvin käyttää kuin olla käyttämättä. Tällainen suhtautuminen oli omiaan 
synnyttämään  vaikutelman,  että  projektiryhmän  tekemä  työ  oli  Calibren  varsinaisen 
kehitystyön  ulkopuolista  puuhastelua,  josta  saattaisi  olla  Calibren  kehitykselle 
mahdollista  lisähyötyä.  Muihin  tutkielmassa  käsiteltyihin  tapauksiin  verrattuna 
projektiryhmän ja  Calibren  kehittäjän välillä  oli  kaikista  vähiten  vuorovaikutusta,  ja 
käytettävyystyön valmistuttua kehittäjä kuittasi koko asian yhdellä viestillä. UKKOSS-
projekteissa 10-12 kehittäjät selvästi toivoivat, että projektiryhmän työskentely onnistuu 
mahdollisimman hyvin.  Sen sijaan Calibren kehittäjät  ja  käyttäjäyhteisö suhtautuivat 
UKKOSS13-projektiin  selkeimmin  yhteisön  ulkopuolisena  kuriositeettina,  joka  saisi 
pärjätä omine neuvoineen ja jonka työstä saatettaisiin hyödyntää joitakin osa-alueita.

7.3.3 Valheellinen hyväksyntä

Valheellisen  hyväksynnän  esiintyvyyden  tutkiminen  käsitellyissä  tapauksissa  on 
haastavaa, koska kullakin projektiryhmällä oli vain rajallisesti aikaa tarkkailla projektin 
kohteena olevan ohjelmiston kehitystä käytettävyysaktiviteettien suorittamisen jälkeen. 
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Jotta  valheellisen  hyväksynnän  esiintyvyydestä  (toisin  sanoen:  onko  kaikkia  ns. 
luvattuja käytettävyysasioita muutettu) saataisiin täysi käsitys, pitäisi kaikille projektien 
OSS-ohjelmille  suorittaa  uudet,  aikaisempiin  tilanteisiin  vertaavat 
käytettävyystutkimukset.  Tällaiseen  työhön ei  yhden henkilön  tekemän  tekemän  pro 
gradu -tutkielman puitteissa ole resursseja. Näin ollen ei ollut mahdollisuuksia tutkia 
esimerkiksi  Rajasen,  Iivarin  &  Lanamäen  (2015)  kuvailemia  tilanteita,  joissa  osa 
UKKOSS-ryhmän  ehdotuksista  olisi  implementoitu  ohjelmaan,  mutta  myöhemmin 
nämä muutokset olisi vähin äänin poistettu ja ohjelman käyttöliittymä olisi palautettu 
UKKOSS-projektin interventiota edeltäneeseen asuun. Olen siis pyrkinyt vainuamaan 
valheellisen  hyväksynnän  merkkejä  projektien  tuottamista  raporteista  ja 
kenttäaineistosta,  joissa  OSS-ohjelman  kehitystä  on  seurattu  vielä  joitakin  viikkoja 
käytettävyysraporttien  luovuttamisen  jälkeen.  Huomioitavaa  on,  että  UKKOSS11-  ja 
12-projektien  aikana  Concrete5:sta  ja  EqualX:stä  julkaistiin  uudet  versiot.  Näiden 
projektien  aikana  päästiin  siis  näkemään  ohjelman  uusi  versio  ja  vertaamaan  sitä 
aikaisempaan.

Välitöntä valheellista hyväksyntää ei käsitellyissä tapauksissa esiintynyt siinä mielessä, 
että  kehittäjä  olisi  kommunikoinut  UKKOSS-ryhmän  kanssa  myönteisesti 
projektityöskentelyn  ajan,  mutta  tulosten  tultua  parannusehdotukset  olisi  vain 
sivuutettu. Toisaalta kehittäjien reaktiot valmiista käytettävyysraporteista olivat varsin 
suurpiirteisiä,  eikä  kaikista  vastauksista  ole  mahdollista  päätellä,  mitkä 
parannusehdotukset  olisi  tarkoitus  mahdollisesti  toteuttaa.  Projektien  loppuvaiheelta 
kerätty  aineisto  on  myös  niukanpuoleista:  esimerkiksi  UKKOSS10-projektin 
keräämästä  materiaalista  ei  suoraan  käy  ilmi,  miten  kehittäjät  suhtautuivat 
käytettävyysraporttiin. Toisaalta projektin loppupäässä kehittäjien kanssa käytiin Skype-
palaveri, joten on mahdollista, että kehittäjät antoivat palautteensa Skype-keskustelun 
aikana. Tästä ei valitettavasti ole olemassa transkriptiota.

UKKOSS11-  ja  13-projekteissa  Concrete5:n  ja  Calibren  kehittäjien  vastakset  olivat 
projektin loppuvaiheessa varsin samankaltaiset:

“Kiitos [projektiryhmän jäsen] - me julkaisemme Concrete5:n 5.7. alphaversion  
myöhään ensi viikolla. Pyrimme sisällyttämään osan löydöksistänne joko tätä  
ennen tai hieman myöhemmin." - Concrete 5:n kehittäjä (U11/kom)

"Kiitos raportistanne, siinä on monia hyödyllisiä ehdotuksia. Tulevina viikkoina 
ja  kuukausina  voitte  huomata,  että  osa  niistä  implementoidaan." -  Calibren  
kehittäjä (U13/kom)

Koska UKKOSS13-tapauksessa keskustelu käytiin julkisella foorumilla, jossa ohjelman 
käyttäjät  olivat  esittäneet  ristiriitaisia  mielipiteitä  projektin  aiheesta,  lisäsi  Calibren 
kehittäjä myöhemmin viestiinsä vielä huomautuksen käyttäjille:

“Rauhoitellakseni pitkäaikaisia käyttäjiä, minulla ei ole aikomusta tehdä laajoja  
uudelleensuunnitteluja  ja  muutoksia  käyttöliittymään.  Ja  monet  tekemistäni  
muutoksista  sisältävät  yleensä  vaihtoehdon  palauttaa  aikaisempi  
ulkoasu/toimintatapa.  Tässä  raportissa  on kuitenkin  monia  ehdotuksia,  joita  
pystytään  käyttökelpoisesti  implementoimaan  tekemättä  liian  äärimmäisiä  
muutoksia." (U13/kom)

Tämä herättää väistämättä ajatuksen siitä, että ohjelman kehittäjä oli valmis ottamaan 
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vastaan  vain  sellaiset  ehdotukset,  jotka  sopivat  Calibren  vallitsevaan  linjaan.  Jos 
UKKOSS-ryhmä olisi todennut ohjelman käyttöliittymän kokonaisuudessaan heikoksi 
ja  ehdottanut  radikaalimpaa  uudelleensuunnittelua,  olisi  tällainen  ehdotus  varsin 
todennäköisesti  tyystin  sivuutettu.  Vaikuttaa  siltä,  että  kehittäjän  mielestä  Calibren 
käyttöliittymä  oli  päällisin  puolin  jo  “valmis”  ja  käytettävyyden  parantaminen  olisi 
korkeintaan  kevyttä  hienosäätöä.  Toisaalta  kehittäjä  neuvoi  UKKOSS-ryhmää  jo 
projektin alkuvaiheessa pitäytymään tietynlaisessa maltillisuudessa ehdotusten suhteen 
(kts.  kappale  7.2.).  Valheellisen  hyväksynnän  portinvartiointitaktiikka  toteutuu 
kuitenkin siinä mielessä, että kehittäjällä ei ollut aikomustakaan tehdä käyttöliittymälle 
varsinaista  uudelleensuunnittelua,  jos  UKKOSS13-ryhmä  olisi  sellaista  perustellusti 
ehdottanut.

UKKOSS12-tapauksessa  EqualX:n  kehittäjä  kävi  kohta  kohdalta  lävitse  koko  32 
ehdotusta  sisältäneen  käytettävyysraportin.  Projektiryhmä  sai  näin  hyvin  selkeän 
käsityksen  siitä,  miten  heidän työtään  tultaisiin  hyödyntämään kehitystyön  edetessä. 
Joihinkin ehdotuksiin kehittäjä kommentoi aiemmin kuvatusti eriävän mielipiteensä tai 
tarkemman  selityksen,  mutta  useimpiin  kohtiin  “OK”;  tällä  kehittäjä  ilmaisi,  että 
ongelma on tiedossa ja sille tullaan tekemään jotain.

Taulukossa 5 x-kirjain tarkoittaa selviä viitteitä havaitusta portinvartioimistaktiikasta. 
Kysymysmerkkiä on puolestaan käytetty sellaisissa tapauksissa, joissa esiintyy joitakin 
portinvartiointitaktiikan piirteitä, mutta löydökset eivät ole ratkaisevia.

Taulukko 6. Portinvartiointitaktiikoiden esiintyminen tutkituissa UKKOSS-projekteissa

UKKOSS10 UKKOSS11 UKKOSS12 UKKOSS13

Vastaamattomuus ?

Sosiaalinen rajaaminen ? ? x x

Valheellinen 
hyväksyntä

x
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8. Pohdinta

Kirjallisuudessa  avoimen  lähdekoodin  ohjelmia  on  laajalti  kritisoitu  heikosta 
käytettävyydestä (kts. kappale 4). OSS-ohjelmien kehittäjiä on moitittu siitä, että heillä 
on  taipumus  jättää  kunnollinen  käyttöliittymäsuunnittelu  tekemättä  ja  keskittyä 
ohjelman toiminnallisuuteen ja ns. konepellin alla oleviin asioihin. (Hall, 2014; Nichols 
& Twidale,  2003) Kritiikissä kuvailtu stereotypia hankalakäyttöisistä OSS-ohjelmista 
toteutui tutkituissa UKKOSS-projekteissa, sillä jokaisessa ohjelmassa todettiin lukuisia 
käytettävyysongelmia eikä yhdenkään ohjelman käyttöliittymää luonnehdittu erityisen 
sujuvaksi.  Aineiston  perusteella  ohjelmien  kehittämistapa  oli  varsin  teknologia-  ja 
ominaisuuskeskeistä, vaikka kehittäjät olivatkin kiinnostuneita parantamaan tuotteensa 
käytettävyyttä.

Nähdäkseni tutkitut UKKOSS-projektit onnistuivat yllättävänkin hyvin siihen nähden, 
että  projektin  suoritusaika  on kohtalaisen lyhyt  ja  kehittäjien  näkökulmasta projektit 
ilmestyivät  ns.  “täysin  puun  takaa”.  Kaikissa  tapauksissa  UKKOSS-ryhmien 
käytettävyysaktiviteetit  otettiin  selvästi  tosissaan.  Kaikki  tutkitut  ryhmät  pystyivät 
paikantamaan  kognitiivisten  läpikäyntien,  heurististen  arviointien  ja 
käytettävyystestauksen  avulla  sellaisia  käytettävyysongelmia,  jotka  ohjelmien  tekijät 
katsoivat korjaamisen arvoisiksi. 

OSS-kehittäjillä oli selvästi omat näkemyksensä siitä, millaisiin käytettävyyslöydöksiin 
tultaisiin  puuttumaan.  Epämääräisimmillään  tämä  kävi  ilmi  esimerkiksi  Calibren 
kehittäjän  toteamuksesta,  että  jotkut UKKOSS-ryhmän  ehdotuksista  tultaisiin 
toteuttamaan  jossain  vaiheessa  ohjelman  kehitystä.  Calibren  kehittäjä  ei  kuitenkaan 
vaivautunut  tarkemmin  erittelemään,  mitkä  ehdotukset  olivat  hänen  mielestään 
toteuttamiskelpoisia. Sen sijaan esimerkiksi EqualX:n kehittäjä kävi opiskelijaryhmän 
ehdotukset kohta kohdalta lävitse ja kertoi selvästi, mistä kohdista hän oli samaa mieltä 
ja toisaalta missä kohdissa hänellä oli oma, poikkeava näkemyksensä.  

Kehittäjät  joka tapauksessa tekivät projektiryhmien kanssa yhteistyötä,  vaikkei avoin 
kehitysmalli varsinaisesti tällaiseen velvoita. Ajatelma siitä, että kuka tahansa otetaan 
avosylin  vastaan  mihin  tahansa  avoimen  lähdekoodin  projektiin,  saattaa  olla  turhan 
idealistinen.  Vapaus  osallistua  kehitykseen  on  ennemminkin  sitä,  että  mistä  tahansa 
avoimen lähdekoodin ohjelmasta on mahdollista haarauttaa erillinen projekti, jos tilanne 
niin  kutsuttujen  projektin  omistavien  tahojen  kanssa  ei  toimi  tai  kärjistyy 
pattitilanteeseen. Linus Torvaldskin on vihjaissut siihen suuntaan, että mikäli yhteistyö 
muiden  kehittäjien  kanssa  ei  onnistu,  pystyy  kuka  hyvänsä  silti  viemään  kehitystä 
haluamaansa suuntaan ottamalla lähdekoodin ja tekemällä asiat omin päin: 

“Open  sourcen  juju  ei  ikinä  ole  ollut  se,  että  minä  olisin  muita  helpommin  
tavoitettavissa. Pointti ei ole liioin ikinä ollut se, että olisin muita moraalisempi tai se,  
että olisin muita avaramielisempi toisten ideoiden suhteen. [...] Kyse on ollut siitä, että  
vaikka olisin piru alimmasta helvetistä, vaikka olisin itse pahan ruumiillistuma, voisivat  
ihmiset olla välittämättä minusta koska he voivat hoitaa homman itse. Ei ole kyse siitä,  
että  minä olen  avoin,  vaan siitä,  että  ihmisillä  on  vaihtoehto  [...]  olla  välittämättä  
minusta.” (Torvalds & Diamond, 2001, s. 213).
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Tutkituissa  tapauksissa  ilmeni  Rajasen,  Iivarin  &  Lanamäen  (2015)  kuvailemia 
portinvartiointitaktiikoita,  mutta  ainoastaan  sosiaalisen  rajaamisen  taktiikan  piirteitä 
esiintyi kaikissa tapauksissa. Vastaamattomuuden taktiikka oli havaittavissa ainoastaan 
UKKOSS13-projektissa,  mutta  tässäkin  tapauksessa  vain  lievänä.  Valheellisen 
hyväksynnän taktiikkaa esiintyi niin ikään vain UKKOSS13-projektin vaiheissa. 

Joissakin  aikaisemmissa  UKKOSS-projekteissa  yhteistyö  opiskelijaryhmän  ja  OSS-
kehittäjien välillä on pysähtynyt heti alkuunsa siihen, että kehittäjät eivät ole vastanneet 
UKKOSS-ryhmän viesteihin (Rajanen,  Iivari  & Lanamäki,  2015).  Tämän tutkielman 
tapauksissa näin vakavia kommunikoinnin ongelmia ei  siis  esiintynyt,  vaan kaikkien 
ohjelmien kehittäjiin saatiin yhteys varsin lyhyessä ajassa. UKKOSS13-projekti herätti 
keskustelua myös Calibren käyttäjien keskuudessa, vaikka kommentointi olikin varsin 
ivallista.  Epäasialliset  kommentit  voidaan  laskea  eräänlaiseksi  vastaamattomuuden 
taktiikaksi;  myös  Steinmacher  ym.  (2014)  ovat  kuvanneet  yhteisön  epäasiallisen 
kommentoinnin  yhdeksi  tyypilliseksi  aloittelevien  OSS-kehittäjien  kohtaamaksi 
esteeksi. 

Sosiaalisen  rajaamisen  esiintyvyydelle  UKKOSS-projekteissa  on  nähdäkseni  varsin 
yksinkertainen selitys:  UKKOSS-projektit  esitellään avoimen lähdekoodin yhteisöille 
alun  alkaenkin  yliopistosta  käsin  operoivina  yksikköinä,  jotka  työskentelevät 
ydinkehityksestä erillään. Tällöin on täysin luonnollista, että OSS-ohjelman kehittäjät 
eivät  suhtaudu  UKKOSS-ryhmiin  samalla  tavalla  kuin  esimerkiksi  korjaustiedostoja 
lähettäviin  kehittäjäkokelaisiin,  jotka  osallistuvat  OSS-projektin  kehitykseen 
tavanomaisia  väyliä  pitkin.  Rajasen,  Iivarin  &  Keskitalon  (2012)  peräänkuuluttama 
käytettävyysryhmän kokonaisvaltaista integroitumista OSS-kehitystyöhön ei tutkituissa 
tapauksissa päässyt toteutumaan. 

Kuten kappaleessa 7.3.3 mainittiin, valheellisen hyväksynnän ilmenemistä oli hankalaa 
tutkia rajoitetun seuranta-ajan vuoksi. Nähdäkseni projekteissa 10-12, joissa kehittäjät 
olivat tiiviimmin yhteydessä UKKOSS-ryhmiin, ei ollut syytä epäillä tyhjiä lupauksia 
kehittäjien  puolelta.  Calibren  tapauksessakin  projektiryhmä mitä  ilmeisimmin  pystyi 
vaikuttamaan  ohjelman  käytettävyyteen,  vaikkakin  pääkehittäjä  ilmoitti  vasta 
käytettävyysraportin  valmistumisen  jälkeen,  että  hänen  aikomuksenaan  oli 
implementoida korkeintaan hienovaraisia muutoksia. Tällä ilmoituksellaan pääkehittäjä 
luultavimmin  halusi  rauhoitella  niitä  käyttäjiä,  jotka  pelkäsivät  käytettävyysryhmän 
ehdotusten tarkoittavan automaattisesti käyttöliittymän radikaalia uudelleensuunnittelua. 

Portinvartiointitaktiikoiden  esiintymistä  tutkiessa  mieleen  juolahti,  että 
vastaamattomuuden, sosiaalisen rajaamisen ja valheellisen hyväksynnän rinnalle kenties 
tarvittaisiin  muitakin  portinvartiointitaktiikoiden  kategorioita.  UKKOSS13-projektin 
aikana havaittu käyttäjäyhteisön vihamielinen viestittely voisi edustaa jotakin muutakin 
portinvartiointitaktiikkaa  kuin  vastaamattomuutta,  vaikkakin  Rajasen,  Iivarin  ja 
Lanamäen  (2015)  kuvailemassa  portinvartiointitaktiikoissa  vastaamattomuuden 
taktiikkaan yhdistettiin Steinmacherin (2014) kuvailema epäsopiva vastaaminen.

Avoimen  lähdekoodin  kehitysmalliin  kuuluu  oleellisesti  ns.  hakkerimaineen 
kartuttaminen  ja  kokemus  kehittäjäyhteisöön  kuulumisesta.  Nämä  kannustimet  ovat 
tärkeitä erityisesti uusille kehittäjille (mm. Hertel, 2003; Torvalds & Diamond, 2001, s. 
143-144;  Xu & Jones,  2010).  Mielenkiintoisena ja  heman yllättävänäkin  havaintona 
Todoyun,  Creative5:n,  EqualX:n  ja  Calibren  www-sivuilla  ei  1.11.2016 tarkistettuna 
löydy mainintaa UKKOSS-projektiryhmien käytettävyystyöskentelystä. Todoyn sivuilta 
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löytyy  lista  kehitystyöhön  osallistuneista  kielenkääntäjistä  ja  sponsoreista;  Calibren 
sivuilla  on Contributors-osio,  jossa on lueteltu  lähinnä ohjelmavirheiden korjaajia  ja 
graafikkoja.  Herää  kysymys,  että  onko  UKKOSS-projektien  tuottamat 
käytettävyysraportit nähty ennemminkin käyttäjäpalautteina kuin ohjelmistokehitykseen 
liittyvinä kontribuutioina? Vaikuttaisi  siltä,  että  tutkituissa tapauksissa OSS-kehittäjät 
eivät miellä kehitystyöhön kuuluvaksi sellaisia käytettävyysaktiviteetteja, joihin ei liity 
ohjelmointia, käyttöliittymän graafista uudelleensuunnittelua tai muuta konkreettisesti 
“näkyvää”.  Mikäli  OSS-kehittämisestä  haaveileva  tulokas  aikoo  osallistua  johonkin 
OSS-projektiin  ja  kartuttaa  mainettaan,  ei  tutkittujen  tapausten  perusteella  pelkän 
käytettävyysarvioinnin tekeminen ole välttämättä riittävä panos.

Tutkittujen  UKKOSS-projektien  kokemusten  perusteella  suoraviivaisin  ja  kenties 
toimivin tapa ottaa kehittäjiin käytettävyysasioissa yhteyttä on perinteinen sähköposti. 
Mikäli  käytettävyysryhmä  valitsee  pääasialliseksi  kommunikointikanavaksi  julkisen 
keskustelufoorumin tai vastaavan kanavan, jossa ohjelman kehittäjä- ja käyttäjäyhteisö 
kohtaavat  vapaassa  keskustelussa,  on  syytä  varautua  mahdolliseen  jyrkkäänkin 
vastustukseen.  UKKOSS13-projektissa,  jossa  kommunikointikanavana  oli  Calibren 
keskustelufoorumi,  projektiryhmä kohtasi  voimakkaan sävyistä  vastustusta  käyttäjien 
taholta.  Useimpien  käyttäjien  suhtautuminen  projektiin  oli  parhaimmillaankin 
epäluuloinen,  vaikkakin  eräs  yliopistoprofessoriksi  tunnustautunut  käyttäjä  kannusti 
projektiryhmää  tarttumaan  työhön.  Ohjelman  pääkehittäjä  antoi  projektiryhmälle 
siunauksensa, mutta havaittavissa oli, että hän joutui ottamaan eräänlaisen diplomaatin 
roolin  projektiryhmän  ja  käyttäjäyhteisön  välillä.  Projektiryhmän  palauttaessa 
käytettävyysraporttinsa  pääkehittäjä  esitti  kiitoksensa,  mutta  toisaalta  rauhoitteli 
yhteisöä sen suhteen, ettei ohjelmaan tultaisi tekemään mitään dramaattisia muutoksia ja 
että tarvittaessa ohjelman toiminnallisuus olisi mahdollista palauttaa entisenlaiseksi.

On  huomattava,  että  yhteisön  vihamielisyys  voi  olla  enemmänkin  internetin 
keskustelufoorumeille ominainen piirre kuin nimenomaisesti OSS-yhteisöihin kuuluva 
ominaisuus.  Keskustelufoorumikäyttäytymisestä  on  puitu  laajalti  myös  tieteellisessä 
kirjallisuudessa.  Esimerkiksi Leen (2005) mukaan "fleimaus" (flaming),  eli  vahvojen 
tunteiden ilmaiseminen vihamielisesti esimerkiksi loukkauksien ja nimittelyn keinoin, 
on  yksi  laajimmin  tunnistetuista  Internet-vuorovaikutukseen  liittyvistä  ilmiöistä. 
Hopkinsonin  (2014)  mukaan  fyysinen  etäisyys  ja  käyttäjien  anonymiteetti  luovat 
otollisen  ilmapiirin  Internet-foorumeiden aggressiiviselle,  häiritsevälle  ja  hajottavalle 
käytökselle. 

Toisaalta open source -maailmassakin on pitkät perinteet kiivaasta sananvaihdosta. Yksi 
hyvä  esimerkki  tästä  on  Linus  Torvaldsin  ja  Andrew  Tanenbaumin  (Minix-
opetuskäyttöjärjestelmän  luoja)  vuonna  1992  käymä  sähköposti-  ja  uutisryhmäsota 
mikroytimen ja yhtenäisen järjestelmän välisestä paremmuudesta. Andrew Tanenbaumin 
Minix-järjestelmä  käytti  mikroydintä,  ja  Tanenbaum  väitti  Linuxin  edustaman 
yhtenäisen  järjestelmän  filosofian  olevan  aikansa  elänyt  tapa  rakentaa 
käyttöjärjestelmiä.  Nuoren  ja  loukatun  Linus  Torvaldsin  oli  tietenkin  puolustettava 
kiihkeään sävyyn kunniaansa (Torvalds & Diamond, 2001, s. 117-127).

Omalta osaltani UKKOSS13-projektiin osallistuminen oli välillä jopa raskas kokemus, 
sillä Calibren käyttäjäyhteisön avoimen vihamielinen suhtautuminen synnytti kaikkea 
muuta kuin kannustavan työskentelyilmapiirin. Toisaalta Calibren keskustelufoorumille 
kertyi  todella  kiinnostavaa materiaalia tutkittavaksi,  ja OSS-yhteisön suhtautumisesta 
käytettävyyteen  sai  kenties  monipuolisempaa  aineistoa  kuin  esimerkiksi  UKKOSS-
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projekteissa  10-12,  joissa  kehittäjiin  oltiin  suoraan  yhteydessä  sähköpostitse.  On 
mielenkiintoista spekuloida, että olisiko Calibren pääkehittäjä ollut aiempien UKKOSS-
projektien  tavoin  aktiivisempi  yhteistyössä,  jos  häntäkin  olisi  lähestytty 
henkilökohtaisesti sähköpostilla.

Kappaleen 1 ajatuksia mukaillen yksi OSS-maailmaan liitettävistä perusihanteista on 
sellainen,  että  avoimen  kehitysmallin  ajatellaan  tuottavan  parempia  ohjelmia,  koska 
niitä tekevät asialleen intohimoisesti omistautuvat ihmiset omaksi huvikseen. Mielestäni 
on  aiheellista  pohtia,  että  missä  määrin  opiskelijaryhmien  valjastaminen  avoimeen 
kehitystyöhön sopii  tähän ihanteeseen. En väitä, etteikö Projekti  II -kurssi  olisi ollut 
kiinnostava  ja  hyödyllinen  kokemus,  mutta  se  oli  kuitenkin  yksi  pakollinen  kurssi 
muiden pakollisten kurssien joukossa. Sen sijaan, että olisin kurssin aikana halunnut 
sitoutua  varmistamaan  mahdollisimman  hyvän  käytettävyyden  projektin  kohteena 
olleelle avoimen lähdekoodin ohjelmalle, halusin ennen kaikkea sitoutua läpäisemään 
kurssivaatimukset,  joista  osalla  ei  ollut  paljoakaan  tekemistä  varsinaisen  OSS-
ohjelmiston  suhteen.  Tämä ei  suinkaan tarkoita,  että  minä tai  ryhmäni  muut  jäsenet 
olisivat  suhtautuneet  käytettävyysaktiviteettien  tekemiseen  leväperäisesti;  kuitenkin 
henkilö,  joka  todella  haluaisi  OSS-projektin  täyspäiseksi  jäseneksi,  saattaisi  tehdä 
työnsä astetta intohimoisemmin. 

Mikäli  UKKOSS-projektien  kohteina  olevien  OSS-ohjelmien  kehittäjillä  on 
kokemuksia  korkeakouluopiskelusta,  niin  en  ihmettele,  miksi  joidenkin  kehittäjien 
suhtautuminen  opiskelijaryhmän  käytettävyyskontribuutioihin  saattaa  olla  hieman 
penseä ja kädenlämpöinen. Opiskelijan tekemän työn perimmäinen motivaatio on aina 
opintojen edistäminen, ja hän priorisoi työnsä sen mukaisesti. Esimerkiksi UKKOSS12-
projektin projektisuunnitelmaan on kirjattu seuraava kohta:  “Projektiryhmän vastuulla  
on  työskennellä  projektisuunnitelmassa  osoitettu  aikamäärä.  Ryhmän  täytyy  myös  
täyttää tietojenkäsittelytieteiden laitoksen Projekti I -kurssille asettamat vaatimukset. Ei  
ole  taattua,  että  kaikkia  tälle  projektille  asetettuja  päämääriä  ja  tehtäviä  voitaisiin  
toteuttaa,  mutta tämä ei ole välttämätöntä Projekti I -kurssin läpäisylle." Tällaisessa 
asetelmassa OSS-projektin etu on toissijainen asia virallisen projektidokumentaationkin 
perusteella.

On tärkeää huomata, että tässä pro gradu -tutkielmassa käsitelty neljän OSS-projektin 
joukko  on  häviävän  pieni  siivu  kaikista  maailman  OSS-projekteista.  Esimerkiksi 
GitHub, maailman suosituin OSS-ohjelmia sisältävä internetpalvelu,  kattaa miljoonia 
avoimen  lähdekoodin  projekteja  (Finley,  29.6.2015),  joissa  jokaisessa  on  omat 
ainutlaatuiset  erityispiirteensä.  Mihinkään  ei  ole  kirjattu  “virallista”  tapaa  avoimen 
lähdekoodin kehitykselle,  ja jokaisen OSS-projektin toimintatavat  ovat  sellaisia  kuin 
ohjelmien kehittäjät itse haluavat. Näin ollen on täysin mahdollista, että tässä pro gradu 
-tutkielmassa  tehdyt  havainnot  ja  niistä  vedetyt  johtopäätökset  saattavat  päteä  vain 
tarkasteltuihin OSS-projekteihin. Toisaalta tarkastelluissa projekteissa esiintyi paljonkin 
tyypillisiä open source -kehityksen piirteitä ja UKKOSS-projektien 10-13 kokemukset 
olivat  verrattavissa  aikaisempiin  UKKOSS-projekteihin.  Tutkituista  projekteista  ei 
ilmennyt siis mitään todella yllättäviä tai  kenties omituisiakin piirteitä,  jotka olisivat 
viitanneet  siihen,  että  tutkitut  OSS-projektit  olisivat  olennaisesti  ainutlaatuisia  ja 
poikkeavia kaikkiin muihin maailman avoimen lähdekoodin projekteihin verrattuna.
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9. Johtopäätökset

Tutkimuksen  tavoitteet  muodostuivat  pääkysymyksestä  ja  tarkentavasta 
lisäkysymyksestä. Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää, miten avoimen lähdekoodin  
yhteisöt  suhtautuvat  yhteisön  ulkopuolelta  tuleviin  käytettävyyskontribuutioihin. 
Neljässä  tarkastellussa  tapauksessa  OSS-yhteisöt  suhtautuivat  ulkopuolisen 
opiskelijaryhmän  tekemiin  käytettävyysaktiviteetteihin  pääosin  positiivisesti  ja 
UKKOSS-ryhmien  työskentelylle  annettiin  hyväksyntä.  UKKOSS 10-12-projekteissa 
kehittäjät  osallistuivat  käytettävyysaktiviteettien  suunnitteluun  ehdottamalla 
projektiryhmille  esimerkiksi  valmiita  käyttötapauksia,  joiden  arvioimisen  he  kokivat 
hyödylliseksi.  Kaikissa  tapauksissa  OSS-ohjelmien  kehittäjät  suhtautuivat  valmiisiin 
käytettävyysraportteihin positiivisesti.

UKKOSS13-projektissa,  jossa  kehittäjiin  ja  yhteisöön  otettiin  yhteyttä  pelkästään 
Calibre-ohjelman  keskustelufoorumeilla,  käyttäjäyhteisön  suhtautuminen  oli 
yllättävänkin  kielteistä  projektin  alussa.  Kun  projektiryhmä  julkaisi 
käytettävyysaktiviteettien  tulokset  keskustelufoorumilla,  osa  käyttäjäyhteisöstä  jatkoi 
kielteistä linjaansa kirjoittamalla ivallisia kommentteja. Tässä vaiheessa UKKOSS13-
ryhmän työskentely sai kuitenkin tunnustusta myös joiltakin Calibren käyttäjiltä.

Tutkimuksen lisäkysymyksellä pyrittiin selvittämään, käyttävätkö tutkitut OSS-yhteisöt  
portinvartiointitaktiikoita  käytettävyysaktiviteettien  estämiseen.  Rajasen,  Iivarin  & 
Lanamäen (2015) tunnistamia portinvartiointitaktiikoita esiintyi tutkituissa tapauksissa 
varsin  niukalti.  Vaikka kustakin portinvartiointitaktiikasta  -  eli  vastaamattomuudesta, 
sosiaalisesta  rajaamisesta  ja  valheellisesta  hyväksynnästä  -  löytyi  viitteitä,  oli 
sosiaalinen  rajaaminen  taktiikoista  ainoa,  jota  esiintyi  jossain  määrin  kaikissa 
tapauksissa.  Vastaamattomuuden  taktiikkaa  esiintyi  ainoastaan  lievänä  UKKOSS13-
projektissa, mutta tässäkin tapauksessa kyse oli käyttäjäyhteisön vihamielisyydestä eikä 
ohjelman kehittäjän pyrkimyksistä vaikeuttaa projektiryhmän työskentelyä. Valheellista 
hyväksyntää esiintyi  niin  ikään ainoastaan UKKOSS13:n tapauksessa; tässä oli  kyse 
siitä,  että  Calibren  kehittäjä  ilmaisi  suostuvaisuutensa  pelkästään  pieniin 
käytettävyysmuutoksiin vasta projektin loppuvaiheessa, jolloin käytettävyysraportti oli 
jo tehty. 

Jokaisessa  tutkitussa  UKKOSS-projektissa  pystyttiin  paljastamaan  lukuisia 
käytettävyysongelmia  projektin  kohteena  olleesta  OSS-ohjelmistosta.  Suuri  osa 
löydetyistä  ongelmista  edusti  vähäisiä  käytettävyysongelmia,  jotka  eivät  haitanneet 
ohjelman käytettävyyttä merkittävästi. Löydösten joukossa oli kuitenkin myös vakavia 
käytettävyysongelmia  sekä  muutama  käytettävyyskatastrofi.  Käytettävyysongelmien 
suuri määrä kaikissa tutkituissa tapauksissa puoltaa kirjallisuudessa (mm. Andreasen & 
al,  2006;  Nichols  &  Twidale,  2003;  Hall,  2014)  esitettyjä  väitteitä,  joiden  mukaan 
avoimen  lähdekoodin  ohjelmien  käytettävyydessä  on  puutteita.  Käytettävyysraportit 
esiteltiin  ohjelmien  kehittäjille,  joilla  on  mahdollisuus  parantaa  ohjelmistojen 
käytettävyyttä  esimerkiksi  suoraan  raporteissa  esitettyjen  parannusehdotusten 
perusteella.  Kaikkien  tutkittujen  ohjelmien  kehittäjät  ilmoittivatkin  toteuttavansa 
ainakin  osan  ehdotuksista;  Concrete  5:n  tapauksessa  muutoksia  tehtiin  jo  projektin 
kuluessa. 
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Kaiken kaikkiaan  UKKOSS-projektien  tapa  viedä  käytettävyysaktiviteetteja  avoimen 
lähdekoodin  projekteihin  vaikuttaa  varsin  toimivalta.  Tutkittuihin  UKKOSS-
projekteihin  suhtauduttiin  pääosin  myönteisesti  ja  kehittäjät  olivat  yhteistyöhaluisia. 
Haasteellisinta  kommunikaatio  oli  UKKOSS13-projektissa,  jossa  viestintä  tapahtui 
julkisella  keskustelufoorumilla.  Opiskelijaryhmien  esittämät  käytettävyysraportit 
otettiin  vastaan ilmeisen vakavasti  ja  tosissaan,  mikä ilmenee kehittäjien lupauksista 
toteuttaa ehdotetut parannukset ainakin osittain.  Nähtäväksi kuitenkin jää,  että missä 
määrin kehittäjät  implementoivat näitä käytettävyysparannuksia,  ja ovatko muutokset 
loppujen lopuksi pysyviä.

9.1 Tutkimuksen merkitys ja rajoitukset

Tutkielmassa  syvennyttiin  neljän  Oulun  yliopistolla  järjestetyn  UKKOSS-projektin 
vaiheisiin,  jotka  ilman  tätä  tutkimusta  olisivat  jääneet  lähinnä  projekteihin 
osallistuneiden  opiskelijoiden  ja  asianomaisten  OSS-kehittäjien  tietoon.  Tutkielman 
panos tieteelliseen keskusteluun on näistä projektista tehty tapaustutkimus, joka omine 
näkökulmineen syventää ymmärrystä käytettävyyden viemisestä avoimen lähdekoodin 
ohjelmistoprojekteihin.

Tutkielmassa käsitellyt UKKOSS-projektit onnistuivat herättämään käytettävyysaiheista 
keskustelua  ohjelmien  kehittäjien  ja  käyttäjien  keskuudessa.  UKKOSS-ryhmien 
tuottamat käytettävyysraportit olivat hyödyksi ohjelmien kehittäjille, sillä ne toivat julki 
ohjelmistojen käytettävyydessä olevia ongelmakohtia, jotka korjaamalla ohjelmistojen 
käytettävyyttä  pystytään  parantamaan.  Toivonkin,  että  joku  avoimen  lähdekoodin 
kehittäjä lukee tämän tutkielman ja vakuuttuu ulkopuolisen käytettävyyskontribuoinnin 
hyödyllisyydestä.  OSS-yhteisön  olisi  myös  hyvä  havahtua  siihen  tosiasiaan,  että 
"pelkistä"  opiskelijoista  koostettu  käytettävyysryhmä  pystyy  paljastamaan  avoimen 
lähdekoodin  ohjelmista  suuren  määrän  käytettävyyden  ongelmia.  UKKOSS10-12-
projektit  ovat  myös  hyviä  esimerkkejä  siitä,  miten  kehittäjien  aktiivinen  yhteistyö 
ulkopuolisen käytettävyysryhmän kanssa saa hyviä tuloksia aikaan.

Vaikka  tutkitut  UKKOSS-projektit  oli  järjestetty  samankaltaisesti  Projekti  I-  ja  II-
kurssien puitteissa, oli projekteissa kuitenkin eroavaisuuksia, jotka aiheuttivat haasteita 
tälle  tutkimukselle.  Tärkeimpänä  erona  UKKOSS10-12-projekteissa  kommunikoitiin 
pääsääntöisesti  vain  ohjelmien  kehittäjien  kanssa,  kun  taas  UKKOSS13-projektin 
aikana  äänessä  olivat  erityisesti  Calibre-ohjelman  käyttäjät.  Yhteisön  suhtautumista 
tutkittaessa  olisi  UKKOSS13-projektista  saatu  data  kaivannut  rinnalleen  aineistoa 
sellaisista projekteista, joissa ohjelmien käyttäjät osallistuvat käytettävyyskeskusteluun. 
Käyttäjäyhteisön äänen kuuluminen pelkästään yhdessä tutkitussa tapauksessa voidaan 
laskea tämän tutkimuksen rajoitukseksi.

Eri  projektien tuottama aineisto ei  ollut  keskenään täysin yhdenmukaista.  Projektien 
raportit ja muu virallinen dokumentaatio oli kyllä tehty Projekti-kurssien ohjeistuksen ja 
mallipohjien  mukaisesti,  mutta  koska  aineisto  perustuu  eri  aikoina  järjestettyihin 
projekteihin, tekijöitä on useita ja kukin projekti oli ainutlaatuinen kokonaisuutensa, oli 
tiedon määrässä ja merkintätavoissa luonnollisesti jonkin verran eroja projektien välillä. 
Monivaiheisen  UKKOSS11-projektin  tuottaman  dokumentaation  analysointi  oli 
haastavaa, sillä vuoden 2014 puoliskolla tuotettu dokumentaatio oli osittain puutteellista 
eikä  sitä  lukiessa  aina  ollut  selvyyttä,  viitattiinko  tekstissä  vuoden  2013  puolella 
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suoritettuun  projektin  ensimmäiseen  osaan  vai  jälkimmäiseen  vuoden  2014 
kokonaisuuteen. UKKOSS11-projektiin liittyvä osiltaan hajanainen ja niukahko aineisto 
selittyy tietyissä määrin sillä, että projektia oli tekemässä vain kaksi henkilöä. Huomion 
arvoista  on,  että  UKKOSS12-projekti  kuului  Projekti  I  -kurssikokonaisuuteen,  joka 
edellyttää muita projekteja vähemmän työskentelyä.

Tutkija  itse  oli  helmi-toukokuussa  2014  järjestetyn  UKKOSS13-projektin  jäsen. 
UKKOSS-projekteista  10-12 saatu tieto perustui  siis  muiden opiskelijoiden tekemiin 
raportteihin eikä tutkijalla ollut näistä projekteista omakohtaista kokemusta. Projektien 
10-12  materiaali  valittiin  aineistoksi  sillä  ajatuksella,  että  tutkittaisiin  tutkimuksen 
aloittamisen  hetkellä  kaikkein  tuoreimpia  UKKOSS-projekteja.  Koska  yhteisöjen 
suhtautuminen kuitenkin oli tutkimuksessa niin näkyvässä osassa, olisi joistakin muista 
UKKOSS-projekteista kenties saatu tutkimuksen aiheeseen soveltuvampaa materiaalia. 

Erityisesti  valheellisen  hyväksynnän  portinvartiointitaktiikkaa  tutkittaessa  olisi  ollut 
hyödyllistä  toteuttaa  tutkituille  OSS-ohjelmille  uudet  käytettävyyskartoitukset,  joissa 
käytettävyyden  nykyistä  tilannetta  olisi  verrattu  UKKOSS-projektien  aikaiseen 
tilanteeseen. Pro gradu -tutkielman valmistumiselle oli kuitenkin kiire ja tutkimusta oli 
välttämätöntä rajata ajantasaisimman tiedon kustannuksella. 

Vielä  lopuksi  haluaisin  huomauttaa,  että  koska  tutkittuja  tapauksia  oli  vain  neljä 
kappaletta, ei tutkimuksen tuloksista voitane tehdä laajalti yleistettäviä johtopäätöksiä. 
Tapaustutkimuksella  ei  toisaalta  pyritäkään  yleistettävyyteen,  vaan  tarkoituksena  on 
tehdä  tarkka  ja  seikkaperäinen  kuvaus  tutkitusta  aiheesta  (Saaranen-Kauppinen  & 
Puusniekka, 2006; Laine, Bamberg & Jokinen, 2007, s. 9-10; Shuttleworth, 2008). 

9.2 Jatkotutkimusaiheita

Valheellisen  hyväksynnän  tutkimista  haittasi  käsiteltyjen  UKKOSS-projektien 
suhteellisen lyhyt kesto. Koska suurin osa projekteista kesti vain muutaman kuukauden, 
niiden  puitteissa  ei  ollut  mahdollisuutta  seurata  ohjelmiston  kehittymistä  ja 
käytettävyysehdotuksien toteutumista pitemmällä aikavälillä. Ainoastaan UKKOSS11-
projektissa  Concrete5-ohjelman  uutta  versiota  päästiin  vertailemaan  aikaisempaan 
versioon  perusteellisesti.  Tässä  auttoi  UKKOSS11-projektin  monivaiheinen 
järjestämistapa.  Aikaisemmin  saman  OSS-ohjelmiston  tiimoilta  on  tehty 
pitkäkestoisempaa projektityötä esimerkiksi UKKOSS-projekteissa 5-8 (Rajanen, Iivari 
& Keskitalo, 2012).

Ehdottaisinkin, että samaa ohjelmistoa käsitteleviä UKKOSS-projekteja järjestettäisiin 
useampia peräkkäin silloin, kun tarkoituksena on kerätä tetoa esimerkiksi valheellisen 
hyväksynnän portinvartiointitaktiikan esiintyvyydestä. Tulevissa UKKOSS-projekteissa 
työskentelyä voitaisiin jatkaa esimerkiksi tässä tutkielmassa käsiteltyjen OSS-projektien 
parissa tekemällä aikaisempaan tilanteeseen vertailevia käytettävyystutkimuksia. Neljän 
tapauksen tutkimus on myös varsin suppea otos koko OSS-ohjelmistojen kentästä, joten 
tämän  tutkielman  aihepiiriin  liittyvää  tutkimusta  voitaisiin  jatkossa  tehdä  paljon 
laajemmalle  tapausjoukolle.  Näin  käyttöön  voitaisiin  ottaa  myös  kvantitatiivisia 
tutkimusmenetelmiä. 

UKKOSS13-projektin  kokemukset  antoivat  viitteitä  siitä,  että  julkisella  foorumilla 
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käyty  käytettävyyskeskustelu  saattaa  aiheuttaa  voimakkaan  vastareaktion.  Toisaalta 
julkinen  keskustelu  kartutti  paljon  tutkimusmateriaalia.  Yhteisön reaktioita  voitaisiin 
tutkia  jatkossa enemmänkin lisäämällä  foorumeiden käyttöä kommunikointivälineenä 
UKKOSS-projekteissa. Yhteisön vihamielistä viestittelyä varten voitaisiin myös laatia 
jokin uusi, vastaamattomuutta kuvaavampi portinvartiointitaktiikan kategoria.
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UKKOSS10

Hello,

We are a project team from Department of Information Processing Science in the 
University of Oulu, Finland, and we have chosen your product todoyu as the subject of 
our project. Our project is about usability in open source software, and the goal of the 
project is to contribute to the development of todoyu through usability activities and 
implementations that improve the usability of the software. Our project team consists of 
4 Master students that are currently studying usability testing, in addition to the project 
course of which our project is part of. We also have a fifth member available for our 
testing efforts. Our project team has previous experience in todoyu, expertise in 
usability heuristics, testing and evaluation, needed programming skills and also a 
usability testing lab available to do the testing in.

Our project is currently in preparation and planning phase, and is about to move to the 
next phase next week, where we begin evaluating the usability of todoyu and plan for 
implementations. Thus, we'd be interested in the following: Is there currently a usability 
related discussion within the todoyu project? What kind of previous usability activities 
there has been in the todoyu project? Do you have a todo-list or similar of possible 
usability plans/issues our project might contribute to?

The deadline of our project is 15th of May, so our project team would have 3 months 
available for our contributions, that hopefully would have a lasting impact to todoyu 
community in the sense of raising interest in usability and spread knowledge and 
exprience for the future development of the software.

We'd be very interested in hearing from you and to cooperate with the todoyu 
community :). I'll happily answer to your questions about our project plans and 
schedules.

Best regards,

[nimi]

UKKOSS10 project manager
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UKKOSS11

Hello [nimi],

we are two information processing science students from the university of Oulu. We are 
having a project course and our topic is “Open source communities and usability 
testing”. We chose concrete5 to be our OS community. Our goal is to contribute 
something to the community. We thought that we would plan, organize and document 
usability testing for concrete5 during this spring. We have been thinking that we could 
make at least a theory-based ‘How To’ article, for example, how to plan and organize a 
usability test session. We can make a heuristic evaluation for some parts of the system.

Our instructor is Mikko Rajanen (PhD). He is specialized in usability. His email address 
is [osoite], if you want to contact him.

We were thinking that we would set up a website with a free theme for the test user and 
they will have to make some simple tasks, for example, creating pages, editing content. 
This kind of situation would simulate a real-life situation, in which a developer delivers 
a website for a customer with a theme and contents.

How does this sound? Do you have any suggestions for example, what is the user group 
for usability tests, what parts of the system you would recommend to test?

If this does not work out, please let us know as soon as possible, so that we can choose 
another OS community for the project course.

Best regards,

[nimi], [nimi]

University of Oulu
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Hi [nimi]!

I’m contacting you with a matter relating to EqualX. I ran into this great piece of 
software in the SourceForge site and would like to use it in a usability project.

I’m studying information processing science in Oulu University in Finland. I’m just 
taking a project course where our project group selects an interesting open source 
software and offers usability related expertise to help and improve the overall usability 
of the software.

Does this sound like anything you would be interested about?

It doesn’t necessarily take any input from you but we would offer you our resources and 
report to you our findings which you could use, if feel like useful, when further 
developing EqualX.

I could tell you a little about our project group. We are three [students], two of us from 
Finland and one from China. This project course is part of our final Bachelor degree 
level studies. We have used LaTex when writing student work which made us interested 
about EqualX. Our project is also a part of larger OSS usability project series where the 
overall objective is to improve OSS usability in general.

We are going to do several usability tests like user tests in usability laboratory and also 
heuristics and cognitive walkthrough. We will report to you our findings and 
suggestions for solutions at the middle of April. It would be more than appreciated if 
you would like to comment our findings and perhaps mention if some of them are worth 
of correcting in the software.

But lets not rush into things. I would like hear from you and what do you think about 
our project. It would also be interesting to know if there are already usability related 
actions taken when designing EqualX?

Best regards,

[projektijäsenten nimet]
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UKKOSS13

Greetings!

We are a usability research team consisting of 5 students from the Computer Science / 
Information Processing Sciences department at University of Oulu, Finland. All five of 
us are in the latter half of our studies, working on our Master's degrees. As part of our 
studies, our task is to research usability of open-source software and usability activities 
within the OSS community. We've decided to base our research on calibre, as it fits the 
scope and intentions of our project (software aimed at ordinary people; has an active 
community; is under active development, project isn’t too small or too big, etc.).

As usability experts, our job is to represent the ordinary users, presenting improvement 
ideas in terms developers can understand, backed by data collected from expert 
evaluations and usability tests. The point is not to dumb calibre down but to streamline 
its functionality. So far we have conducted cognitive walkthroughs, heuristic 
evaluations and have just started doing usability tests in a lab.

We would love to contribute to the calibre project in any way we possibly can. The first 
step from our part would be to make a summary of the results of the usability activities 
we have conducted so far and present it to the community. We are also willing to make 
an effort in helping bring about our proposed changes to the best of our ability.

We'd like to know how interested overall the calibre community is in usability, and what 
kind of usability activities might be appreciated. We know that there has been some 
usability-related discussion in the forums in the past, but haven't been able to deduct if 
there's some general consensus on the state of calibre's current usability.

Our team has the additional support and usability expertise of university teacher Mikko 
Rajanen and professor Kari Kuutti. We believe that our usability efforts could benefit 
the calibre project.

Drop us a line - tell us what you think about this kind of project?

BR, UKKOSS13 team:

[tekijät]
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