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Tiivistelmä  

Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkitaan SaaS-palvelu Intron käyttöönottoprosessia. Intron 

palveluntarjoaja Finnish Consulting Group (FCG) oli huomannut, että esihenkilöistä 

koostuva käyttäjäryhmä ei käyttänyt Introa toivotulla tavalla, mikä on johtanut alentunee-

seen ohjelmiston käyttöasteeseen. Tämä tarjosi hyvän mahdollisuuden tutustua SaaS-pal-

velun käyttöönottoprosessiin, mitä ongelmia siinä oli sekä miten ne ratkaistiin. 

 

Tutkimusmenetelmänä käytetään kirjallisuuskatsausta ja käytettävyystestausta. Kirjalli-

suuskatsauksessa tarkastellaan käyttöönottoprosessi-käsitteen taustoja ja esitellään käyt-

töönottoprosessin erilaisia elementtejä. Lisäksi pohditaan käytettävyyden merkitystä on-

nistuneelle käyttöönottoprosessille. Esihenkilökäyttäjäryhmälle järjestetty käytettävyys-

testaus tehtiin puolistrukturoidusti ja se jaettiin kolmeen osaan: alkuhaastattelu, toimin-

nallinen osuus ja loppuhaastattelu. Lopuksi käytettävyystestien tuloksia verrataan kirjal-

lisuuskatsauksen löydöksiin. 

 

Tämän tapaustutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että manuaalisen työn määrä, käyt-

täjälle annettava vastuun määrä ohjelmistossa, ohjelmistotermien ymmärtäminen ja näy-

tettävän tiedon määrä häiritsevät eniten käyttöönottoprosessia. Kirjallisuus antoi vastauk-

set jokaiseen edellä mainittuun käyttöönoton ongelmaan, joten tämä tapaustutkimus antaa 

lisätukea kirjallisuudessa esiintyneisiin teorioihin. Tulevaisuudessa on tehtävä vielä lisää 

tutkimusta SaaS-ohjelmistojen käyttöönottoprosessiin liittyen. On suositeltavaa, että 

SaaS-palvelujen käyttöönottoprosessin onnistunutta läpivientiä ajatellen kerättäisiin yh-

teen havaintoja siitä, mitkä asiat estävät käyttäjää SaaS-palvelun sujuvassa aloituksessa. 
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Esipuhe 

Aivan ensimmäisenä, tahtoisin esittää suuret kiitokset tutkielmani ohjaajalle Jouni Lap-

palaiselle. Hänen avullaan, opastuksellaan ja palautteellaan sain ohjattua tekemistäni oi-

keaan suuntaan koko kirjoitusprosessin ajan. Lisäksi tahtoisin kiittää FCG:tä pro gradu -

tutkielman mahdollistamisesta. 

Yliopistossa opiskeleminen ja sieltä valmistuminen ei ole ollut itselleni itsestäänselvyys 

ja matkaan on mahtunut sekä riemun hetkiä että matalapainetta. Tahtoisinkin kiittää tuesta 

perhettäni, ystäviäni Kalajoki-ajoilta ja yliopiston puolelta, kollegoitani FCG:ltä, tieto-

jenkäsittelytieteiden kiltaa Blankoa sekä avopuolisoani Annikaa. Casper-kissalle myös 

kiitokset tsempistä ja kannustuksesta, hänen nukkumistaan on ollut ilahduttavaa seurata 

oman kirjoitusprosessin ohella.   
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1. Johdanto 

Ohjelmistopalvelujen loppukäyttäjille on tarjolla nykyaikana paljon erilaisia vaihtoeh-

toja. Suuren tarjonnan myötä helppo ja nopea ohjelmiston käyttöönotto auttaa käyttäjää 

ymmärtämään mitä ohjelmisto tarjoaa käyttäjälle ja onko tarjottu palvelu loppukäyttäjän 

näkökulmasta hyödyllinen. Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää Soft-

ware as a Service (SaaS) -palvelu Intron käyttöönottoprosessia ja mahdollisia ongelmia, 

joita käyttäjä kohtaa aloittaessaan ohjelmiston käyttöä. Intron palveluntarjoaja Finnish 

Consulting Group (FCG) oli huomannut, että Intron käyttö eroaa esihenkilökäyttäjäryh-

män keskuudessa toivotusta tavoitteesta, eli ohjelmisto ei osaa tukea esihenkilökäyttäjää 

itsenäisen käytön näkökulmasta. Lopulta tämä oli johtanut alentuneeseen ohjelmiston 

käyttöasteeseen ja palveluntarjoajan kannalta tämä merkitsee vähemmän potentiaalisia 

käyttäjiä tarjotulle SaaS-palvelulle. Heidän näkökulmastansa olisikin tärkeää, että käyt-

täjä saavuttaa käytön kannalta sellaisen hetken, jossa hän ymmärtää palvelun hyödylli-

syyden itselleen. Tämän tulisi tapahtua mahdollisimman nopeasti ensikäytön aikana ja 

hyvän ensivaikutelman luominen sekä käytön opastus tukee käyttäjää tämän tavoitteen 

toteutumisessa. 

Tarkoituksena tässä tapaustutkimuksessa on löytää keinoja, joilla käyttöönottoprosessiin 

liittyviä ongelmia voidaan estää ja keinoja, joilla käyttäjät saavat mahdollisimman helpon 

ja vaivattoman alun SaaS-palvelun käyttöön. Näiden tavoitteiden saavuttaminen on hyö-

dyllistä, kun halutaan nostaa SaaS-palvelun käyttöastetta. On myös havaittu, että erityi-

sesti online-palveluihin liittyvää systemaattista käyttöönottotutkimusta on tehty hyvin vä-

hän (Cascaes Cardoso, 2017), joten tämä tutkimus voi tuoda kyseiselle tutkimusalueelle 

lisää tuloksia ja suosituksia.   

Tässä tapaustutkimuksessa tutkimuksen kohde on SaaS-palvelu Intro. Intro on FCG Fin-

nish Consulting Grouping tuottama uusien työntekijöiden perehdytykseen tarkoitettu oh-

jelmisto, jonka avulla uusien työntekijöiden kouluttaminen työtehtävään tapahtuu inter-

netohjelmiston kautta ja perehdytyskokonaisuuden voi hoitaa perehdytystiimin kesken. 

Näin ollen uusi työntekijä tietää esimerkiksi ensimmäisen viikon orientoivat tehtävät ja 

perehdyttäjä näkee, mitä tehtäviä hänelle kuuluu uuden työntekijän perehdyttämiseen. Li-

säksi molemmat osapuolet pystyvät seuraamaan perehdytyksen etenemistä. Intron pää-

asialliseen asiakassegmenttiin kuuluvat kunnat, kuntaomisteiset yhtiöt, koulutuksenjär-

jestäjät sekä sote (sosiaali- ja terveydenhuolto). Tutkimalla Intro-perehdytysohjelmistoa 

ja sitä, kuinka itsenäistä ohjelmiston käyttöönottoa voitaisiin parantaa Introssa, käyttöön-

ottoon liittyvät haasteet voidaan ratkaista myös muissa SaaS-palveluratkaisuissa. 

Yksittäinen asiakasorganisaatio jakautuu Intron sisällä eri käyttäjätasoihin, jotka mukai-

levat yleensä kuvassa 1 esitettyä kaavaa. Huomionarvoista on, että asiakasorganisaa-

tioissa voi olla kuitenkin eroja siinä, kenelle henkilöstössä tietyn tasoinen Intron käyttä-

jätaso kuuluu. Ideaalitapauksissa esihenkilökäyttäjät ovat Introssa yleensä perehdytystii-

min omistaja- tai perehdytysvastaavan roolissa. 
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Kuva 1. Intro-perehdytysohjelmiston käyttäjätasot. 

Intron esihenkilökäyttäjät luovat rekrytoiduille ja perehdytystä odottaville henkilöille pe-

rehdytyssuunnitelmat mallipohjien perusteella. Suunnitelman luonnin lisäksi esihenkilö-

käyttäjät voivat jakaa perehdytyssuunnitelman tehtäviä muille työntekijöille ja perehdy-

tettävälle itselleen.  

 

Mallipohjalla tarkoitetaan perehdytyssuunnitelmapohjaa, jonka esihenkilökäyttäjä voi 

valita aloittaessaan suunnittelemaan työntekijän perehdytystä. Kuvassa 2 on esiteltynä 

mallipohjien valikkonäkymä, jossa esihenkilökäyttäjä voi käydä tarkastelemassa malli-

pohjien sisältöä ennen kuin päättää valita tietyn mallipohjan perehdytyssuunnitelmalle. 

Mallipohjana perehdytyssuunnitelmalle voi toimia esimerkiksi tiettyyn ammattinimik-

keeseen liittyvä mallipohja tai asiakasorganisaation yleisperehdytysmallipohja. Malli-

pohjan merkitys esihenkilökäyttäjälle on se, että perehdytyssuunnitelmaa ei tarvitse luoda 

kokonaan tyhjältä pohjalta ja eri ammatteihin rekrytoidut henkilöt tulee perehdytettyä sa-

malla tavalla koko organisaation laajuisesti. 

 

 
 

Kuva 2. Mallipohjavalikko, jossa esihenkilökäyttäjä voi valita mallipohjan. 

Intro-perehdytysohjelmistossa perehdytettävälle henkilölle luotu perehdytyssuunnitelma 

käy läpi neljä vaihetta: 

1. Mallipohjan luonti. 

2. Perehdytyssuunnitelman luonti mallipohjasta tai ilman mallipohjaa. 

3. Perehdytyssuunnitelman käynnistäminen. 

4. Perehdytyssuunnitelman lopettaminen.  

On hyvä muistaa, että vaikka perehdytyssuunnitelma käy läpi monta eri vaihetta Introssa, 

voi mallipohjia, perehdytyssuunnitelmia ja käynnistettyjä perehdytyssuunnitelmia 
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muokata. Mikään vaihe ei lukitse perehdytyssuunnitelmaa tietynlaiseksi. Loppujen lo-

puksi mallipohja, suunnitelma ja käynnistetty suunnitelma tarkoittavat melko samaa 

asiaa, eri käyttäjätasot käyttävät niitä vain hieman eri tavoin. Esimerkiksi pääkäyttäjät 

suunnittelevat mallipohjia ja esihenkilöt käyttävät näitä mallipohjia perehdytyssuunnitel-

mien pohjana. Kuvassa 3 on esitettynä perehdytyssuunnitelman mallipohjanäkymä, joka 

siis näyttää samalta kuin perehdytyssuunnitelma.  

 

 
 

Kuva 3. Mallipohjanäkymä. 

 

Tässä tutkimuksessa käyttäjäryhmä on rajattu esihenkilöihin, jotka käyttävät Introa ensi 

kertaa ja joiden tavoitteena on rekrytoidun henkilön perehdytyksen aloittaminen Intro-

perehdytysohjelmistoa käyttäen. Kuvassa 4 ilmenee esihenkilökohderyhmän polku Intro-

perehdytysohjelmistoon.  

 

 

 
 

Kuva 4. Esihenkilökäyttäjän polku Intro-perehdytysohjelmiston käyttöön.  

Tutkittava kohderyhmä valikoitui sen perusteella, että vaikka esihenkilökäyttäjille järjes-

tetään Introon liittyviä koulutuksia FCG:n toimesta, koulutukset eivät kuitenkaan aina 

tavoita kaikkia esihenkilökäyttäjiä. Tällöin heidät kutsutaan Introon ilman taustatietoa 

ohjelmistosta. Lisäksi, vaikka Intron asiakasorganisaatioiden pääkäyttäjille tarjotaan oh-

jemateriaalia sisäiseen tiedottamiseen, ei ole taetta siitä, kuinka hyvin sisäinen tiedotta-

minen saavuttaa esihenkilökäyttäjät. Tutkimuksen avulla pyritään selvittämään, miten 
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Intro tällä hetkellä tukee tällaista tilannetta, jossa esihenkilökäyttäjä kutsutaan tuntemat-

tomaan ohjelmistoon ja esihenkilökäyttäjä aloittaa itsenäisesti Intron käytön. Itsenäisen 

käyttöönoton helpottaminen ja tukeminen vähentää myös organisaation pääkäyttäjän 

taakkaa Introssa, sillä pääkäyttäjän ei tarvitse toistuvasti olla yhteyksissä esihenkilökäyt-

täjiin ja opastaa heitä Intron käytön suhteen.  

1.1 Käsitteiden määrittely 

Guon ja Man (2018) mukaan SaaS tarkoittaa ohjelmistoa, jota tarjotaan asiakkaille tai 

organisaatioille internetpalveluna. Organisaatio ei siis omista tuotetta, vaan ulkopuolinen 

palveluntarjoaja omistaa, ylläpitää ja hallinnoi ohjelmistopalvelua. Samalla asiakkaiden 

laskutus tapahtuu tuotteen käytön mukaan (Guo & Ma, 2018). Ennen palvelumuotoisten 

ohjelmistoratkaisujen yleistymistä, ohjelmistot tarjottiin asiakkaille niin sanotusti on-pre-

mise, eli ohjelmisto on suoraan asennettu organisaation ympäristöön. Tällaisessa ohjel-

mistomallissa organisaatio omistaa, ylläpitää ja hallinnoi ohjelmistoa itse. (Boillat & Leg-

ner, 2013.) Benlianin ja Hessin (2011) mukaan SaaS-palvelujen historia juontuu applica-

tion service provisioning (ASP) -malliin, jotka alkoivat kilpailemaan on-premise-ohjel-

mistoratkaisujen kanssa 1990-luvun lopulla. ASP-ohjelmistomallissa oli hyvin samankal-

taisia piirteitä SaaS-palvelujen kanssa, kuten ulkopuolisen palveluntarjoajan tarjoama yl-

läpito ohjelmistotuotteen osalta. ASP-ohjelmistomallin ongelmana kyseisenä ajanjaksona 

olivat kuitenkin tekniset rajoitteet, joita olivat muun muassa tietoliikenneyhteyksien hi-

taat nopeudet ja riittämätön kaistanleveys. Ylipäätään harvat ohjelmistotuotteet olivat 

saatavilla internetpalveluna 1990-luvun lopulla, mikä entisestään vaikeutti ASP:n asemaa 

ja kilpailukykyä verrattuna ohjelmistotuotteisiin, jotka asennettiin suoraan organisaation 

omaan ympäristöön. (Benlian & Hess, 2011.) Nykyisin tilanne on kuitenkin toinen, sillä 

Lee ym. (2013) kertovat tutkimuksessaan, että SaaS-palvelujen leviäminen globaalisti on 

kuusi kertaa nopeampaa perinteisiin on-premise-ohjelmistoratkaisuihin verrattuna. 

Käyttöönottoprosessilla tarkoitetaan käyttäjäkokemusta, jossa käyttäjä ymmärtää ohjel-

miston oleellisen toiminnallisuuden sopivassa ajassa ja tunnistaa, kuinka ohjelmistoa voi 

käyttää parhaiten omaksi eduksi. Monesti tämä tarkoittaa itse ohjelmiston osalta esimer-

kiksi erilaisia vihjetekstejä tai interaktiivisia tutoriaaleja. (Strahm ym., 2018.) Roethke 

ym. (2020) kirjoittavat tutkimuksessaan, että käyttöönottoprosessin tavoitteena on toi-

saalta myös saada käyttäjä rekisteröitymään tarjottuun palveluun, jotta käyttäjä voidaan 

tunnistaa paremmin ja tarjottu palvelu voidaan optimoida käyttäjälle sopivammaksi. 

Yleensä yrityksille suotuisampi vaihtoehto on pitää vanha asiakas mukana tuotteen käy-

tössä, kuin käyttää resursseja uuden asiakkaan löytämiseen (Gefen, 2002). Siksi onkin 

tärkeää, että ohjelmiston käytön keskeytyminen pystytään estämään mahdollisimman 

alussa, jotta asiakas saadaan pysymään tuotteen käyttäjänä. Vatanasombut ym. (2004) 

kertoivat tutkimuksessaan, että tyytyväiset ja sitoutuneet käyttäjät tuovat monenlaisia 

hyötyjä ohjelmistotuotteen tarjoajalle. He todennäköisemmin ostavat lisää palveluita sa-

malta palveluntarjoajalta ja levittävät ohjelmiston käytöstä positiivisia kokemuksia myös 

muille. Lisäksi palveluntarjoajan ei tarvitse käyttää yhtä paljon resursseja kokeneiden 

käyttäjien auttamiseen. Kokeneet ja pitkäaikaiset käyttäjät ovat myös valmiita maksa-

maan samasta palvelusta enemmän kuin lyhytaikaiset käyttäjät. (Vatanasombut ym., 

2004.)  

Kun halutaan tietää mikä käsitys käyttäjällä on siitä, kuinka tietty ohjelmisto toimii, pu-

hutaan mentaalimallista. Kun käyttäjä ottaa uudenlaisen tehtävän haltuun, mentaalimalli 

auttaa selittämään sitä, kuinka toiminta tuottaa tietyn lopputuloksen. Käyttäjän käsitys ja 

tietämys voi vaihdella esimerkiksi sen mukaan, mitä hän tekee työkseen. Ammatikseen 

ohjelmoivalla käyttäjällä voi olla täysin erilainen käsitys ohjelmistosta verrattuna 
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käyttäjään, joka ei ohjelmoi. Lisäksi käyttäjällä voi olla myös monia mentaalimalleja sa-

manaikaisesti, muun muassa sellaisessa tapauksessa, jossa käyttäjä on ensin suunnitellut 

ohjelmiston ja myöhemmin ohjelmoinut sen. Tällöin käyttäjälle on kehittynyt kaksi eri-

laista käsitystä ohjelmistosta. (Carroll & Olson, 1988.) 

1.2 Tutkimuksen menetelmät ja tavoitteet 

Tämä pro gradu -tutkielma tehdään kirjallisuuskatsauksen ja käytettävyystestauksen me-

netelmällä. Tutkimuksessa vertaillaan olemassa olevia käyttöönottoteorioita yleisesti tie-

totekniikan ja human-computer interactionin (HCI) saralla ja sekä selitetään niiden avulla 

käytettävyystestauksessa ilmenneitä ongelmia. Tutkimuskysymys ja sen alakysymykset 

tälle tutkielmalle ovat seuraavat: 

Miten SaaS-palvelua voidaan parantaa käyttöönoton ja käytön jatkamisen näkökul-

masta? 

1. Mitkä asiat vaikuttavat ohjelmiston suhteen käyttäjän mentaalimallin eroa-

mista palveluntarjoajan mentaalimallista? 

2. Mitkä tekijät aiheuttavat ohjelmiston käytön keskeyttämisen erityisesti käyt-

töönoton alussa? 

3. Miten ohjelmiston käyttöönottoa voidaan tukea niin, että käytön keskeyttämi-

nen vähenee? 

Vertailemalla käyttöönoton teoriaa käytettävyystestauksen tuloksiin, luodaan yhteenveto 

siitä, mitkä käytännöt toimivat Intro-perehdytysohjelmiston käyttöönoton ongelmien rat-

kaisussa ja tunnistamisessa. Lisäksi tarkastellaan, puuttuuko kirjallisuudesta jotain, mitä 

käytettävyystestauksessa käy ilmi. Tämän tutkimuksen tavoitteena on myös tuoda lisää 

tutkimustietoa SaaS-palveluiden käyttöönottoon liittyen ja tutkia parhaita käytäntöjä oh-

jelmiston käytön opastukseen, joita voidaan käyttää, kun asiakas alkaa käyttämään SaaS-

palvelua ensi kertaa.  

1.3 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimus etenee seuraavassa järjestyksessä. Aluksi tehdään kirjallisuuskatsaus käyttöön-

oton teoriaan ja vertaillaan työkaluja ja ohjenuoria onnistuneen käyttöönoton toteuttami-

selle. Kirjallisuuskatsauksessa vertaillaan teorioita peliteollisuudesta, käytettävyyssuun-

nittelusta ja muista ohjelmistotuotteiden käyttöönottoprosesseista, jotta parhaimmat käy-

tännöt käyttöönottoprosessin ongelmien ratkaisemiseen voidaan selvittää. Lisäksi tarkas-

tellaan, mitä käyttöönotolla voidaan tarkoittaa SaaS-palveluiden kontekstin ulkopuolella. 

Kirjallisuuskatsauksen jälkeen esitellään käytetyt tutkimusmenetelmät ja tiedonkeruume-

netelmän vaiheet. Tutkimusmenetelmänä käytetään kirjallisuuskatsauksen lisäksi käytet-

tävyystestausta, johon sisältyy esihenkilökohderyhmän haastattelut ja toiminnallinen 

osuus. Käytettävyystestauksen haastattelut ja toiminnallinen osuus puretaan auki kirjoit-

tamalla käyttöönotossa ilmenneet ongelmat tekstimuotoon.  

Seuraavaksi esitellään käytettävyystestauksen tulokset. Tämän jälkeen pohdintakappa-

leessa tarkastellaan, mitä ongelmia käyttöönotossa ilmeni kohderyhmällä ja voiko kirjal-

lisuus tuoda ratkaisuja näihin ongelmiin. Viimeiseksi tehdään yhteenveto havainnoista ja 

vastataan tutkimuskysymyksiin.  
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2. Käyttöönotto 

Tässä kappaleessa käydään kirjallisuuskatsauksen avulla läpi, mitä käyttöönotto tarkoit-

taa ja mitä erilaisia elementtejä käyttöönottoon liittyy. Käyttöönoton kirjallisuuskatsauk-

sen löytöjä verrataan myöhemmin tämän tutkimuksen empiiriseen osioon ja tutkitaan sa-

mankaltaisuuksia empiirisen tutkimuksen ja kirjallisuuskatsauksen välillä.  

2.1 Käyttöönotto-käsitteen määritelmiä 

Tässä tutkimuksessa käytettävä käsite ”käyttöönotto” voidaan nähdä prosessina, joka ta-

pahtuu, kun uusi käyttäjä aloittaa ohjelmistotuotteen käytön ja etsii ohjelmiston merki-

tystä itselleen. Tässä tutkimuksessa pääkohteena käyttöönoton ongelmien tunnistami-

sessa ja ratkaisemisessa ovat SaaS-ohjelmistotuotteet tai muut verkossa toimivat ohjel-

mistopalvelut. Käyttöönotto-käsitteen taustalla on kuitenkin monia muita termejä tai mää-

ritelmiä, joita käytetään hieman sekalaisesti eri tiedealojen välillä. Tämän tutkimuksen 

osalta on olennaista, että eri käsitteet käydään läpi, jotta voidaan muodostaa kokonais-

kuva siitä, mitä käyttöönottoprosessilla tässä tutkimuksessa tarkoitetaan ja sisältävätkö 

eri käsitteet samankaltaisia lainalaisuuksia keskenään tieteenalasta riippumatta.  

2.1.1 Onboarding 

Käyttöönotosta nähdään välillä käytettävän käsitteitä ”onboarding” tai ”user onboar-

ding”. Käsite tarkoittaa perehdyttämistä ja on alkujaan työorganisaatioiden johdon käyt-

tämä sana. Perehdytyksellä voidaan Cablen ym. (2013) mukaan tarkoittaa mekanismia, 

jonka avulla uusi työntekijä saadaan perehdytettyä työtehtävään niin, että työntekijä pys-

tyy mukautumaan organisaation normeihin ja kulttuuriin. Lisäksi työntekijälle halutaan 

yleensä kertoa mistä lähtökohdista organisaatio on saanut alkunsa, mitkä ovat organisaa-

tion arvot ja miksi uuden työntekijän tulisi olla ylpeä ollessaan osa uutta yhteisöä. (Cable 

ym., 2013.) Bauer ja Erdogan (2011) jakavat samankaltaisen näkemyksen ja kertovat, että 

perehdytyksellä tarkoitetaan prosessia, jossa uusi työntekijä saa tarvittavat tiedot, taidot 

ja käyttäytymismallin onnistuakseen uudessa organisaatiossa.  

Ongelmaksi muodostuu usein se, että uusi työntekijä vaihtaa nopeasti työpaikkaa, jolloin 

työntekijän perehdytys organisaatioon ja sen toimintakulttuuriin on epäonnistunut. Nishii 

ja Mayer (2006) kertovatkin, että pelkästään 500:n eri organisaation keskuudessa puolet 

ylempään johtoon kuuluvista henkilöistä lopettivat 18 kuukauden sisällä uudessa työssä 

ja puolet tuntityötä tekevistä henkilöistä 120 päivän sisällä (Nishii & Mayer 2006, viitattu 

lähteessä Grillo & Kim, 2015). Onnistunut perehdytysprosessi lisää uusien työntekijöiden 

tuottavuutta, uskollisuutta työpaikkaa kohtaan, työpaikassa pysymistä ja suorituskykyä 

(Grillo & Kim, 2015). 

2.1.2 Tietojärjestelmän käyttöönotto 

Silloin, kun organisaatio ottaa tietojärjestelmän käyttöön, voidaan nähdä käytettävän kä-

sitettä käyttöönotto. Uusi järjestelmä siis käyttöönotetaan tietyn organisaation ympäris-

töön ja organisaation henkilöstön tulisi oppia käyttämään uutta järjestelmää. DeLone ja 

McLean (1992) esittelivät tutkimuksessaan kuusi mittaria, jotka vaikuttavat onnistunee-

seen tietojärjestelmän käyttöönottoon: 
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1. Järjestelmän laatu: esimerkiksi suorituskyky. 

 

2. Tiedon laatu: järjestelmän tuottama tiedon laatu. 

 

3. Käyttö: kuinka käyttäjä käyttää järjestelmää ja hyödyntää sen tuloksia.  

 

4. Käyttäjätyytyväisyys: käyttäjän tyytyväisyys järjestelmää kohtaan. 

 

5. Vaikutus yksilöön: kuinka järjestelmä vaikuttaa yksilön käyttäytymiseen. 

 

6. Vaikutus organisaatioon: kuinka järjestelmä vaikuttaa organisaation tehokkuu-

teen.  

Usein organisaatiot kohtaavat ongelmia nimenomaan siinä, kuinka paljon käyttöönotettua 

tietojärjestelmää hyödynnetään. Vaikka itse tietojärjestelmän käyttöönotto onnistuisi tek-

nisestä näkökulmasta, on huomattu, että käyttäjät eivät käytä kaikkia ominaisuuksia ja 

toisaalta käytettyjä ominaisuuksia ei hyödynnetä niin laajasti, kuin olisi mahdollista. (Jas-

person ym., 2005.) Usein tämä ongelma juontaa juurensa siihen, että organisaatiot imple-

mentoivat järjestelmiä vain siksi, että tiettyä organisaation toimintamallia voitaisiin te-

hostaa ja näin ollen parantaa organisaation suorituskykyä. Onnistunut tietojärjestelmän 

käyttöönotto vaatii kuitenkin myös sen, että työntekijät ja esihenkilöt ovat mukana tieto-

järjestelmän suunnitteluvaiheessa, jotta saadaan selville mikä asia motivoi heitä käyttä-

mään järjestelmää. (Markus & Keil, 1994.) 

2.1.3 Videopelitutoriaalit ja pelillistäminen 

Pelitutoriaalit voidaan nähdä eräänlaisena käyttöönottoprosessina. Samalla tavalla kuin 

uusi SaaS-palvelun käyttäjä, uusi pelaajakin joutuu opettelemaan videopelin mekaniik-

koja ja sääntöjä. Videopelitutoriaalien tarkoitus on auttaa pelaajia ymmärtämään pelin 

sääntöjä, jotta pelaaja voi parhaiten oppia pelaamaan niiden puitteissa. (Green ym., 2017.)  

Jos videopelissä pelkkä alkeiden oppiminen on hankalaa, voi pelaaja kokea koko video-

pelin liian ylivoimaiseksi oppia. Toisaalta taas liian helppo oppimiskäyrä ei tee videope-

listä viihdyttävää pitkällä aikavälillä. (De Mesentier Silva ym., 2016.) Hyvin suunniteltu 

tutoriaalikokonaisuus on tärkeässä roolissa siinä, kuinka uudet pelaajat onnistutaan säi-

lyttämään erityisesti monimutkaisten videopelien parissa (Andersen ym., 2012). Lisäksi 

Andersenin ym. (2012) mukaan tutoriaaleja ei välttämättä kannata implementoida video-

peleihin, jossa pelimekaniikat voi löytää kokeilun kautta. Implementaatiota tulee siis 

miettiä aina videopelikohtaisesti. Barnett ym. (2018) ovat samoilla linjoilla  – kun on kyse 

uusista pelaajista, opastuksen ja informaation tulee olla löydettävissä pelaajien itsenäisen 

toiminnan kautta.  

Edellä mainittuja asioita voisi ajatella myös SaaS-palvelun käyttöönoton näkökulmasta. 

Jos järjestelmää on liian vaikea käyttää heti käyttöönoton alussa, käyttäjä etsii luultavasti 

toisen järjestelmän, joka palvelee paremmin ja nopeammin hänen tavoitteitaan. Toisaalta 

liian helppo ja ohjaava käyttöönotto ei anna tilaa käyttäjän oman toiminnan merkitykselle 

eli käyttäjälle tulisi tarjota mahdollisuus kokeilla itse asioita.  

Sovelluksen pelillistämisen avulla voidaan lisätä käyttäjän tyytyväisyyttä ja sitoumusta 

järjestelmään (Hamari ym., 2014). Pelillistämisen konsepti voidaan määrittää siten, että 

käytetään pelisuunnittelun elementtejä ei-pelillisessä kontekstissa. Pelillistetyt sovelluk-

set tarjoavat näkökulman, jossa leikillisyyttä täydennetään pelillisyydellä. (Deterding 
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ym., 2011.) Perinteisimpiä ja helpompia pelillistämisen elementtejä ovat käyttäjille an-

nettavat pisteet, käyttäjätasot ja tulostaulukko (Mekler ym., 2013). Looyestyn ym. (2017) 

tekivät kirjallisuuskatsauksen online-ohjelmistojen pelillistämisen vaikutuksista, jossa 

pelillistämisen todettiin lisäävän sitoutumista online-ohjelmistoissa ja samalla parantavan 

muita tavoiteltuja hyötyjä, kuten oppimista. Tosin pelillistämisen positiiviset vaikutukset 

näyttäisivät vähenevän, mitä pidemmälle ohjelmiston käytössä edetään. Tämä viittaa sii-

hen, että pelillistäminen on kaikkein tehokkainta, kun sitä hyödynnetään lyhyen aikaa heti 

käyttöönoton alussa.  

2.2 Ohjelmiston käyttöönottoprosessi 

Käyttöönottoprosessin tarkoituksena on esitellä uudelle käyttäjälle ohjelmiston toimin-

nallisuutta ja antaa käyttäjälle tarvittava tieto tuotteen kokonaisvaltaiselle käytölle 

(Seufert 2014, viitattu lähteessä Petersen ym., 2017). Soong ym. (2018) kertovat tutki-

muksessaan, että käyttöönotolla voidaan tarkoittaa keinoja, joiden avulla uusi käyttäjä 

opastetaan sivuston käyttöön ja auttaa käyttäjää sisäistämään tuotteen hyödyllisyyden it-

selleen.  

Huono käyttäjätyytyväisyys ohjelmistoon voi johtaa palvelun käytön lopettamiseen tai 

palvelun vaihtamiseen – erityisesti, jos palvelun vaihtaminen on helppoa (Hoxmeier & 

DiCesare, 2000) – joten palveluntarjoajan näkökulmasta käyttäjälle tulisi tarjota mahdol-

lisimman helppo ja käyttäjää hyödyttävä alku ohjelmiston käytölle.  

Yhtenä tavoitteena onnistuneessa käyttöönottoprosessissa on sitouttaa käyttäjä ohjelmis-

ton pitkäaikaiseksi käyttäjäksi. Käyttäjän sitoutumisprosessi tarjottuun teknologiaan pe-

rustuu O'Brienin ja Tomsin (2008) mukaan neljään eri vaiheeseen:  

1. Sitoutumispiste eli sitoutumisprosessin alku. Käyttäjä kiinnostuu tarjotun sovel-

luksen käyttöliittymän estetiikasta tai siitä, kuinka tarjottu informaatio on koos-

tettu. 

  

2. Jatkuvan sitoutumisen periodi. Käyttäjän huomio ja kiinnostus sovelluksen käyt-

töön ylläpidetään esimerkiksi käyttöliittymäominaisuuksien tai -palautteen 

avulla.  

 

3. Irroittautuminen. Käyttäjä lopettaa sovelluksen käytön joko henkilökohtaisista 

tai ulkoisista syistä. Henkilökohtaisilla syillä tarkoitetaan käyttäjän omia tietoi-

sia syitä lopettaa käyttö, kuten kiinnostuksen tai ajan loppuminen. Ulkoiset syyt 

käytön lopettamiselle voivat olla häiriötekijät, keskeytykset tai käytettävyyson-

gelmat.  

 

4. Uudelleensitoutuminen. Jos käyttäjät kokevat, että ensimmäinen käyttökokemus 

sovelluksen parissa on positiivinen, he palaavat käyttämään sovellusta todennä-

köisesti uudestaan. Näitä positiivisia tekijöitä ovat sovelluksen käytön hauskuus, 

kannustimilla ja mukavuudella palkitseminen sekä uuden oppiminen ja löytämi-

nen. 

 

O’Brien ja Toms (2008) lisäsivät myös, että käyttäjät eivät välttämättä sitoudu ollenkaan 

sovelluksen käyttöön. Tällaisia esteitä ovat esimerkiksi käytettävyysongelmat, sisällön 

liika määrä tai sisällön kiinnostavuuden puute, usean asian tekeminen yhtä aikaa tai ajan-

puute. Lisäksi käyttäjät haluavat joskus sovelluksen sijaan kokea sovelluksen tarjoaman 
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prosessin niin sanotusti ”oikeassa elämässä”. Esimerkiksi nettikaupan sijaan halutaan ko-

kea ostosten tekeminen fyysisessä kaupassa.  

Digitaalisen tuotteen käyttöönottoprosessi voidaan myös nähdä omana itsenäisenä palve-

luna (Lee & Han, 2016). Käyttöönottoprosessin tulisi tarjota käyttäjälle tiivistelmä esi-

merkiksi sellaisen palvelun käytöstä, joka on monimutkainen ja jonka oppimiskäyrä on 

jyrkkä. Käyttäjän tulisi myös pystyä hyppäämään yli monimutkaiset tehtävät. Lee ja Han 

(2016) näkevät käyttäjän käyttöönottoprosessin palveluna, jossa käyttäjälle tarjotaan ai-

neetonta hyötyä, jota he voivat käyttää etunaan, kun tuotetta käytetään ensi kertaa tai 

myöhemmin, kun tuotteen tuntemus kasvaa. Shneiderman (2002) kertoo myös, että ylei-

sin tapa auttaa käyttäjää on se, että ohjelmistosta karsitaan ylimääräisiä toimintoja pois ja 

pyritään keskittymään jäljelle jäävien toimintojen kattavuuteen.  

2.3 Käyttöönottoprosessin elementtejä 

Käyttöönottoprosessissa kannattaa Terresin ym. (2019) mukaan keskittyä kahteen osate-

kijään: käyttäjän sitouttamiseen ja personointiin. Käyttäjän sitoutumista voidaan lisätä 

niin, että käyttäjälle annetaan aivan aluksi pieni tehtävä, johon käyttäjä luultavasti suostuu 

tehtävän helppouden ja vaivattomuuden vuoksi. Tämän jälkeen käyttäjälle annetaan koko 

ajan hieman vaativampia tehtäviä, joihin käyttäjä suostuu pysyäkseen johdonmukaisena 

omaan aikasempaan toimintaan nähden. Pienten, aktiivisten tavoitteiden saavuttaminen 

käyttöönottoprosessin aikana lisäsikin merkittävästi käyttäjän aikomusta käyttää mobii-

lisovellusta. Personoinnin keinoilla palveluntarjoaja voi myös saada tarkempaa tietoa 

siitä, mitä tavoitteita käyttäjällä on sovelluksen suhteen ja näin ollen tarjota personoitua 

käyttöönottokokemusta. Yhdistelemällä sitoutumista ja personointia saavutettiin par-

haimmat tulokset käyttäjän aktivoinnin suhteen käyttöönottoprosessin aikana. (Terres 

ym., 2019.) 

Renz ym. (2014) kertovat omassa tutkimuksessaan, että käyttöönotto ymmärretään koos-

tuvan erilaisista metodeista ja elementeistä, jotka auttavat uutta käyttäjää tulemaan tutuksi 

digitaalisen tuotteen kanssa. Digitaalinen tuote voi olla sovellus, jota käytetään verkossa 

tai mobiililaitteen avulla, unohtamatta muita mahdollisia tapoja käyttää sovellusta, kuten 

tabletteja. Käyttäjän ensimmäiset minuutit uuden palvelun parissa ovatkin merkittäviä 

käyttökokemuksen ja käytön jatkuvuuden kannalta.  Kuten aikaisemmin mainittiin, oh-

jelmistopalvelun käyttöönottoa voidaan miettiä myös pelillistämisen näkökulmasta. Renz 

ym. viittaavat kirjaan nimeltä Gamification by Design (Zichermann & Cunningham 2011, 

viitattu lähteessä Renz ym., 2014) esitellessään kolme erilaista pelillistämisessä tunnis-

tettua keinoa käyttöönoton tukemiseksi: 

1. Käyttäjän polku sovellukseen alkaa erilaisista toiminnoista. 

2. Kukin toiminta johtaa omiin pieniin palkkioihin. 

3. Kaksi edeltävää asiaa johtavat lopulta käyttäjän rekisteröitymiseen. 

Renz ym. (2014) muodostivat näiden kolmen pelillistämisessä käytettyjen ohjenuorien 

perusteella oman versionsa MOOC-palveluihin (massive open online course) liittyen. 

Käyttöönottoprosessin voidaan katsoa muodostuvan kolmesta vaiheesta:  

1. Käyttöönoton tukeminen: tavoitteena on tukea käyttäjää, jotta palvelun käyttö 

olisi mahdollisimman tehokasta. 

2. Apu ja tuki: autetaan käyttäjää palvelun käytössä tarpeen vaatiessa. 



14 

3. Uudelleen sitouttaminen: aktivoidaan sellaiset käyttäjät uudelleen, jotka eivät ole 

käyttäneet palvelua tietyn ajanjakson jälkeen esimerkiksi sähköpostiviesteillä. 

Myös Lee ja Han (2016) esittelivät oman mallinsa erilaisista käyttöönoton elementeistä 

ja niiden tyypeistä. Taulukossa 1 on läpikäytynä käyttöönoton tyypit ja niiden elementit 

Leen ja Hanin (2016) tutkimustuloksen perusteella.   

Taulukko 1.  Käyttöönoton tyypit ja elementit mobiilissa toimivaan verkkokauppaan. 

 

Kyseisessä mallissa on paljon samankaltaisia piirteitä kuin Renz ym. (2014) esittelemässä 

käyttöönottoprosessin kolmessa vaiheessa, mutta konteksti on hieman erilainen näiden 

tutkimusten välillä. Renz ym. (2014) esittelivät kolme käyttöönottoprosessin vaihetta 

MOOC-palveluiden näkökulmasta, kun taas Lee ja Han (2016) esittelevät oman mallinsa 

mobiilissa toimivaan verkkokauppaan liittyen.  

Tyypit Elementit 

Edistetään tuntemusta 

Palvelun esittely 

Käyttöliittymän opastus 

Käyttäjäprofiilin luominen 

Toimintamallin yksinkertaistaminen 

Kirjautuminen sosiaalisen median avulla 

Sormenjälkitunnistus 

Ostotapahtuman uusiminen äänikomen-

toa hyödyntämällä 

Yksinkertainen maksaminen 

Maksutavan tallentaminen 

Käyttäjän muistuttaminen 

Käyttäjäarvion muistutus 

Push-ilmoitukset avainsanoista 

Push-ilmoitukset mainoksista 

Sitoutumisen lisääminen 

Ostotapahtuman uusiminen automaatti-

sesti 

Pelillistäminen 

Chat-palvelu 
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Edistetään tuntemusta -tyyppi tarkoittaa lyhyesti sanottuna sitä, että käyttäjälle tarjotaan 

esittely ja opastus käytettävään palveluun, jotta käyttäjä osaa käyttää palvelua helposti ja 

tunnistaa käytettävän palvelun hyödyllisyyden. Palvelun esittäminen tehdään yleensä heti 

palveluun saapuessa esimerkiksi ponnahdusikkunoina, joissa esitellään palvelun ominai-

suudet. Kyseistä opastustyyliä voidaan jatkaa uusien näkymien yhteydessä. Lisäksi käyt-

täjäprofiilin luonnilla voidaan kerätä tietoa käyttäjästä, jotta käyttäjälle osataan antaa koh-

dennettua tarjontaa tai opastusta.  

Toimintamallin yksinkertaistaminen -tyypillä tarkoitetaan elementtejä, joilla käyttäjän 

toimintaa helpotetaan tarjoamalla esimerkiksi kirjautumismahdollisuutta ilman rekiste-

röitymistä ohjelmiston käyttäjäksi. Käyttäjälle voidaan myös tarjota esimerkiksi erilaisia 

oikopolkuja tietyn toiminnallisuuden suorittamiseen, jotta käytöstä tulee sulavampaa.  

Käyttäjän muistuttaminen -tyyppi sisältää keinoja, joilla käyttäjä saadaan tulemaan takai-

sin sovelluksen pariin. Keinoja voivat olla erilaiset tavat, joilla käyttäjä voi itse vaikuttaa 

sovellukseen, kuten käyttäjäarvioiden antaminen. Lisäksi sovellus voi olla muokattavissa 

käyttäjien mieltymysten mukaisesti, jotta käyttäjä kiinnostuu sovelluksen käytöstä.  

Sitoutumisen lisääminen -tyyppiin sisältyy tapoja, joilla lisätään käyttäjän aikomusta 

käyttää sovellusta ja saada hänestä sovelluksen pitkäaikainen käyttäjä. Näitä keinoja voi 

olla esimerkiksi aina saatavilla oleva asiakastuki tai pelillistämisen elementit. Lee ja Han 

(2016) kertovat, että pelillistämisen avulla voidaan lisätä kaupallistettuihin sovelluksiin 

lisää hauskuutta. Lisäksi sitoutumista voidaan lisätä sillä, että sovelluksesta automatisoi-

daan sellaisia toiminnallisuuksia, jotka toistavat itseään – Leen ja Hanin (2016) tutkimuk-

sessa tällainen toiminnallisuus oli ostoprosessin toistaminen säännöllisesti. Sovelluksen 

jatkuvan käytön kannalta tiettyjen toimintojen yksinkertaistaminen auttaa käyttämään so-

vellusta vakaasti ja käyttäjä voi keskittyä käytön kannalta oleellisiin asioihin toistamisen 

sijasta.  

Seuraavaksi esitellään vielä tarkemmin elementtejä, joita voidaan Renz ym. (2014) mu-

kaan käyttää palvelun tuntemuksen edistämiseen, kun sovellusta otetaan ensi kertaa käyt-

töön.  

2.3.1 Yleiset käyttöliittymä- tai UX-mallit 

Mitä vähemmän uudelle käyttäjälle on selitettäviä asioita käyttöliittymässä, sen parempi. 

Yleensä eri sovellukset tai palvelut käyttävät hyvin samanlaisia käyttöliittymäsuunnitte-

lun piirteitä. Käyttäjä osaa näin ollen nopeammin lukea uutta käyttöliittymää ja sen toi-

mintoja, sillä käyttöliittymämalli on opittu aikaisemmin muista palveluista.  

2.3.2 Ei kirjautumis- tai rekisteröitymispakkoa 

Monissa e-commerce-palveluissa ja verkkokauppasivuilla on jo käytössä tyyli, jossa kir-

jautumista tai rekisteröitymistä ei vaadita palvelun käytön aloituksen kannalta. SaaS-pal-

velun näkökulmasta voitaisiin ajatella, että käyttäjälle annetaan mahdollisuus tutustua 

palveluun, jonka jälkeen hän voi valita haluaako rekisteröityä palvelun käyttäjäksi tai os-

taa SaaS-palvelun käyttöön. Kaikki palvelun ominaisuudet eivät ole kuitenkaan käyttäjän 

käytettävissä, jos hän ei ole kirjautunut tai rekisteröitynyt. Tarkoituksena on vain esitellä 

palvelun keskeisimmät ominaisuudet. Kirjautumisen tai palvelun oston kautta loput omi-

naisuudet aukeavat käyttäjälle.  



16 

Tämän elementin käyttämisessä täytyy kuitenkin muistaa, että rekisteröityneiden käyttä-

jien määrä luonnollisesti laskee verrattuna ohjelmistoon, joka pakottaa käyttäjän rekiste-

röitymään alusta alkaen. Lisäksi, jos mahdollista kerättyä tietoa ilmaiskäytöstä syntyy, 

olisi tiedon oltava siirrettävissä samaisen käyttäjän haltuun rekisteröitymisen jälkeen. 

2.3.3  Palvelun ominaisuuksien paljastaminen vähitellen 

Kyseinen käyttöönottoprosessiin liittyvä elementti tarkoittaa, että uuden käyttäjän saapu-

essa palveluun, hänelle näytetään hyvin vähän toiminnallisuuksia käyttöliittymästä, jotta 

käyttäjä pystyy itse tekemään palvelun käytön kannalta kaikkein oleellisimmat asiat. 

Tämä elementti voidaan toteuttaa esimerkiksi siten, että käyttäjälle annetaan tietty määrä 

tehtäviä, jotka täytyy suorittaa palvelussa ennen kuin ominaisuuksia avautuu lisää.  

2.3.4 Palvelun tyhjän tilan hoitaminen 

Palvelun käytön alussa eri sivuston tilat voivat näyttää hyvin erilaisilta verrattuna siihen 

tilaan, kun palvelua on käytetty jo jonkin aikaa. Käyttäjä voi esimerkiksi valita SaaS-

palvelusta sähköpostinäkymän, johon ei ole vielä tullut yhtään sähköpostia. Kyseinen tila 

näyttää kuitenkin hyvin erilaiselta siinä vaiheessa, kun käyttäjä alkaa vastaanottamaan 

sähköposteja. Kyseiset tilanteet voidaan hallita niin, että käyttäjälle näytetään näkymään 

saapuessa miltä esimerkiksi vastaanotettu sähköposti näyttää ja mitä nappeja tulisi painaa, 

jotta sähköpostin pystyy lukemaan. 

2.3.5 Uudelleenkirjautuminen 

Kun käyttäjä on rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi, on oletettavaa, että palvelussa kes-

ken jätetty työ on jatkettavissa ensi kerralla. Kyseisen elementin toteuttamista kannattaa 

hieman harkita palvelukohtaisesti. Käyttäjä voidaan tarvittaessa esimerkiksi ohjata kir-

jautumisen jälkeen suoraan kesken jääneeseen asiaan. Toisena vaihtoehtona voisi olla ti-

lanne, jossa käyttäjä ohjataan etusivulle ja käyttäjää muistutetaan asioista, jotka ovat jää-

neet häneltä kesken. 

2.3.6 Sähköpostiviestit 

Pääasiassa, sähköpostiin lähetettävät tervetuloviestit keskeyttävät käyttöönottoprosessin 

sujuvuutta. Sähköpostiviestit tarjoavat käyttäjälle kuitenkin mahdollisuuden hakea sovel-

lukseen liittyvää tietoa usealta eri laitteelta. Renz ym. (2014) esittelevät kolme erilaista 

tapaa luoda järkeviä tervetuloviestejä käyttäjälle, jotka eivät häiritse käyttäjää yhtä paljon 

ja voivat tuoda jopa hyötyä käyttäjälle:  

1. Tervetuloviestit tulisi lähettää vasta sitten, kun uusi käyttäjä on päässyt läpi 

ensimmäisen sovitun tavoitteen palvelun käytön suhteen. 

2. Tervetuloviestit tulisi olla personoituja. Esimerkiksi, tervetuloviestien si-

sältö voi vaihtua, kun käyttäjä on saavuttanut tietyt tavoitteet, tai kun käyttäjä 

jo vieraillut tietyssä näkymässä. 

Kolmas kohta on jätetty kontekstiriippuvaisuuden vuoksi pois. Kohdassa annettiin Renz 

ym. (2014) tutkimuksen kohteeseen liittyen suositus, jota ei voi yleistää tähän 
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tutkimukseen. Kolmas kohta kehotti lisäämään iCal-liitteen sähköpostiviestiin, joka si-

sältää opintokurssin aloitustapahtuman kalenterimerkinnän. 

2.3.7 Osiin jaetut tutoriaalit 

Uusiin näkymiin saapuessa uudelle käyttäjälle voidaan esitellä sivun toiminnot eräänlai-

sen opastuksen avulla. Tällainen opastus toimii yleensä niin, että käyttäjälle näytetään eri 

sivuston toiminnallisuudet esimerkiksi tekstilaatikkoina. Käyttäjä voi navigoida teksti-

laatikoiden läpi tai halutessaan lopettaa opastuksen kokonaan. Käyttöliittymä osaa myös 

itse tarvittaessa rullata näkymää esimerkiksi alaspäin, jos tekstilaatikko sijaitsee sivuston 

alaosassa.  

Näytettävien opastusten tulisi olla mahdollisimman kompakteja. Käyttäjältä voi muuten 

kulua liikaa aikaa esimerkiksi tietyn tekstilaatikon löytämiseen, sillä opastuksen navigaa-

tio toimii vain lineaarisesti. Opastuslaatikoita näytetään vain yksi kerrallaan tai ne eivät 

voi olla valittavissa kuten käyttäjä haluaa.  

Lisäksi tutoriaalit tulisi näyttää käyttäjälle vain jos:  

1. Käyttäjä ei ole aikaisemmin tehnyt tai nähnyt tietyn näkymän tutoriaalia. Nähdyt 

opastukset tulee poistaa tutoriaalikokonaisuudesta. 

2. Käyttäjä ei ole käyttänyt tiettyä toiminnallisuutta aikaisemmin esimerkiksi toi-

sessa näkymässä.  

Tutoriaalin toiminnallisuuden kannalta voidaan myös miettiä, onko tutoriaali passiivinen 

vai aktiivinen. Passiivinen tutoriaali koostuu nimenomaan yllä mainitusta lineaarisesta 

opastuksesta, jonka käyttäjä käy läpi. Aktiivinen tutoriaali koostuu taas enemmän opas-

tuksesta, jossa käyttäjää pyydetään suorittamaan toiminto ennen kuin hän voi jatkaa opas-

tusta eteenpäin. Renz ym. (2014) suosittelevat käyttämään molempia keskenään. 

2.3.8 Ansaittavat merkit ja edistymispalkki  

Viimeiseksi Renz ym. (2014) mainitsevat konsteja, joita voidaan tuoda pelillistämisen 

kautta käyttöönottoprosessiin mukaan. Käyttäjä voi ansaita erilaisia merkkejä, kun hän 

opettelee käyttämään uutta palvelua. Lisäksi käyttäjä voi nähdä myös oman edistymi-

sensä käyttöliittymässä näytettävän edistymispalkin avulla.  
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3. Käytettävyys 

Käyttöönoton onnistumisen kannalta on oleellista, että tarjottu SaaS-palvelu on mahdol-

lisimman käytettävä. Kimin ja Fesenmaierin (2008) mukaan visuaalisesti vetoava netti-

sivu on tärkein ominaisuus, kun houkutellaan uusia käyttäjiä pysymään pitkään nettisi-

vulla. Käytettävyys oli toiseksi tärkein ominaisuus ja uskottavuus kolmanneksi tärkein. 

Goodwinin (1987) mukaan järjestelmä, joka on käytettävyydeltään huono ja vie käyttä-

jältä sekä aikaa että vaivaa, voi pahimmillaan johtaa tilanteeseen, jossa järjestelmää ei 

käytetä ollenkaan. Tämän myötä järjestelmän ominaisuuksia saatetaan alkaa poistamaan, 

koska niiden hyödyllisyyttä ei voida todistaa (Goodwin, 1987). Käytettävyydeltään hyvä 

järjestelmä lisää tuottavuutta ja vähentää opettelun määrää, inhimillisiä virheitä ja tuen 

tarvetta. Lisäksi loppukäyttäjät hyväksyvät järjestelmän paremmin ja tarjotun järjestel-

män maine paranee. (Maguire, 2001.) 

Kuten kappaleessa 2.2 jo mainittiin, käyttäjä ei löydä motivaatiota käyttää järjestelmää, 

joka ei vastaa hänen toiveitaan tai jonka huono käytettävyys hankaloittaa käyttäjää toi-

veiden ja tavoitteiden saavuttamisessa. Tässä kappaleessa määritellään tämän tutkielman 

kontekstissa mitä käytettävyydellä tarkoitetaan ja mistä käytettävyys muodostuu käyttö-

liittymän osalta. 

3.1 Käytettävyyden määritelmiä 

Käytettävyydelle ei ole olemassa yhtä selkeää määritelmää, vaan monia eri määrittelyjen 

yhdistelmiä, kuten suoritusaika tai käyttäjätyytyväisyys. Käytettävyydelle on luotu mää-

ritelmiä esimerkiksi ISO-standardien mukaisesti. ISO 9126-standardin mukaan käytettä-

vyys tarkoittaa ohjelmistotuotteen ymmärrettävyyttä, opittavuutta ja sitä, kuinka käyttäjä 

ohjaa toimintaa eli kuinka ohjelmisto tukee esimerkiksi hiiren käyttöä (Xenos, 2001). 

ISO9241-11-standardin mukaan käytettävyys muodostuu kolmesta ohjelmiston käytön 

tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttavasta tekijästä, joita ovat tehokkuus, vaikuttavuus ja 

tyytyväisyys (Kurosu, 2015).  

Nielsen (1994) painottaa, että käytettävyys ei ole vain yksittäinen ja yksiulotteinen asia, 

joka löytyy käyttöliittymästä. Nielsen jakaakin käytettävyyden määritelmän viiteen eri 

käytettävyysmääritteeseen: 

1. Opittavuus: järjestelmän tulisi olla helposti opittavissa, jotta käyttäjä pystyy aloit-

tamaan nopeasti tavoitteiden suorittamisen järjestelmässä.  

 

2. Tehokkuus: käyttäjällä tulee olla mahdollisuus käyttää järjestelmää tehokkaasti, 

jotta käyttäjä pystyy olemaan mahdollisimman tuottava järjestelmän parissa.  

 

3. Muistettavuus: järjestelmän tulisi olla helposti muistettava, jotta käyttäjän ei tar-

vitsisi joka kerta muistella miten järjestelmä toimii ja pahimmillaan opetella jär-

jestelmän käyttö kokonaan uudelleen. 

 

4. Virhetilanteet: järjestelmän käyttö tulisi olla käyttäjän näkökulmasta virheetöntä 

tai jos virhetilanteita tapahtuu, niistä tulisi pystyä poistumaan. Katastrofisia vir-

hetilanteita, jotka johtavat viallisesti toimivaan tuotteeseen tai jotka tuhoavat käyt-

täjän tekemää työtä, ei saisi tapahtua järjestelmässä.  
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5. Tyytyväisyys: kuinka miellyttävää järjestelmän käyttö on. Täytyy muistaa, että 

koettu tyytyväisyys on omakohtaista, sillä käyttäjällä voi olla ympäristöstä riip-

puen erilaiset käyttötarkoitukset järjestelmän suhteen. Tämä pätee esimerkiksi ko-

tiympäristössä, jossa tehokkuuden sijaan haetaan hauskuutta muun muassa video-

peleistä tai kotitietokoneen käytöstä.  

Käytettävyys voidaan Lewisin (2014) mukaan jakaa kahteen osa-alueeseen: summatiivi-

seen ja formatiiviseen. Summatiivisessa käytettävyyden arvioinnissa mitataan tiettyjen 

käytettävyystavoitteiden saavuttamista, kun taas formatiivisessa arvioinnissa on kyse 

enemmänkin käytettävyysongelmien havaitsemisessa ja niiden vähentämisessä. Joyce 

(2019) kiteyttää, että summatiivisessa arvioinnissa kyse on enemmänkin isommasta ku-

vasta ja viimeistellyn tuotteen läpikäymisestä sekä arvioinnista annettujen käytettävyys-

mittarien mukaan. Formatiivisella käytettävyyden evaluoinnilla pyritään selvittämään, 

mitkä asiat käytettävyyssuunnittelussa toimivat hyvin tai huonosti ja mistä syystä. Nämä 

evaluoinnit tapahtuvat toistuvasti palvelun kehittämisen aikana ja näin ollen mahdollista-

vat käytettävyyssuunnitelmien muokkaamisen tarpeen vaatiessa.  

3.2 Käyttöliittymäheuristiikkoja 

Käyttöliittymän suunnittelun osalta Nielsen (2020) kertoo, että samat vuonna 1994 hiotut 

ja esitellyt heuristiseen evaluointiin tarkoitetut 10 käytettävyysheuristiikkaa ovat pysy-

neet samoina ja relevantteina. Nämä kymmenen heuristiikkaa ovat: 

1. Järjestelmän tilan näkyvyys: järjestelmän tulisi olla läpinäkyvä tilan suhteen an-

tamalla käyttäjälle oikeanlaista palautetta käytön aikana. Tällöin käyttäjä tietää 

mitä eri järjestelmän toiminnallisuuksista tapahtuu.  

 

2. Järjestelmän ja oikean maailman kohtaaminen: järjestelmän tulisi käyttää samaa 

kieltä kuin käyttäjä. Tuttujen sanojen, lauseiden ja konseptien käyttö auttaa käyt-

täjää ymmärtämään käyttöliittymää.  

 

3. Käyttäjän kontrolli ja vapaus: käyttäjällä tulee olla mahdollisuus poistua umpiku-

jasta, jolloin käyttäjällä on varmempi ja vapaampi olo järjestelmän käytön suh-

teen.  

 

4. Johdonmukaisuus ja standardit: käsitteiden, tilanteiden ja toimintojen tulisi tar-

koittaa aina samaa asiaa. Lisäksi tietyllä alalla määriteltyjen käytäntöjen poikkea-

misesta pitäisi välttyä.  

 

5. Virheiden estäminen: isoja virhetilanteita tulisi estää ja käyttäjällä tulisi olla mah-

dollisuus perua tehty toiminto. Jos toimintoa ei voida peruuttaa, tulee käyttäjää 

varoittaa tästä.  

 

6. Mieluummin tunnistaminen kuin muistaminen: käyttäjän ei pitäisi muistaa tietoa 

näkymästä toiseen. Elementtien, toimintojen ja vaihtoehtojen tulisi olla näkyvissä.  

 

7. Joustavuus ja tehokkuus järjestelmän käytössä: aloitteleville ja kokeneille käyttä-

jille järjestelmän käytön tulisi olla joustavaa ja tehokasta. Aloittelevilla käyttäjillä 

tämä voisi tarkoittaa yksinkertaistettua käyttöliittymää, kokeneilla taas pikavalin-

tojen mahdollisuutta.  
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8. Esteettisyys ja minimalistisuus suunnittelussa: järjestelmässä tulisi näkyä vain re-

levanttia tietoa. Jokainen lisätty tieto kilpailee jo olemassa olevan tiedon kanssa 

ja tekee olemassa olevasta tiedosta vähemmän näkyvää. Järjestelmän tulisi kes-

kittyä vain oleellisen sisällön ja ominaisuuksien tarjoamiseen.  

 

9. Virhetilanteiden tunnistaminen, diagnosointi ja palautuminen: mahdollisissa vir-

hetilanteissa käyttäjän tulisi saada tietoa, miksi virhetilanteeseen päädyttiin ja 

kuinka tilanteesta pääsee pois. Lisäksi virheen tulisi olla selkeä ulkoasultaan.  

 

10. Apu ja dokumentaatio: käyttäjällä tulisi olla saatavilla dokumentaatio siitä, kuinka 

tavoitteet suoritetaan. Aina kun mahdollista, dokumentaation tulisi tukea käyttä-

jän kontekstia ja tilannetta.  

Käyttöliittymän suunnittelussa kannattaa pitää mielessä myös se, kuinka hauskaa järjes-

telmän käyttö on. Shneidermanin (2004) mukaan käyttöjärjestelmän hauskuuteen myötä-

vaikuttaa kolme asiaa. Käyttäjälle tulee antaa oikeat käyttöliittymätoiminnot tavoitteen 

saavuttamiseen, käyttäjälle tulee tarjota käytettävyyttä ja luotettavuutta käyttöliittymän 

osalta, jotta käyttäjän turhautumista voidaan estää, ja käyttäjää tulee osallistaa käyttöliit-

tymän hauskoihin ominaisuuksiin.  

Käytettävuusheuristiikkojen toteutumista tietyssä järjestelmässä voidaan tutkia heuristi-

sella evaluoinnilla käytettävyysasiantuntijoiden avulla. Asiantuntijaryhmä evaluoi ensin 

itsenäisesti järjestelmän tiettyjä toiminnallisia polkuja ja myöhemmin käyttöliittymän yk-

sittäisiä elementtejä. Myöhemmin asiantuntijat kokoavat yksittäiset havainnot kokonai-

suudeksi ja vertaavat järjestelmän toiminnallisuutta esimerkiksi Nielsenin kymmentä 

käytettävyysheuristiikkaa vasten. Näistä saadaan aikaan lista käytettävyysongelmista ja 

siitä, mitä käytettävyysheuristiikkaa ongelma rikkoo. (Mylly ym., 2019.) 
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4. Tutkimusmenetelmät 

Tässä kappaleessa esitellään tutkimuksessa käytetyt menetelmät, tiedonkeruumenetelmä, 

tutkimuksen kohteena oleva SaaS-palvelu, käytettävyystestauksen testikäyttäjät sekä 

käytettävyystestin pilotti.  

4.1 Yleiskatsaus käytettyihin menetelmiin 

Tavoitteena tässä tapaustutkimuksessa on löytää SaaS-palvelu Intron itsenäiseen käyt-

töönottoon liittyviä ongelmia ja puutteita sekä löytää ratkaisuja näihin ongelmiin. Itsenäi-

sellä käyttöönotolla tarkoitetaan tämän tapaustutkimuksen kontekstissa sitä, että käyttäjä 

aloittaa ohjelmiston käytön ilman ulkopuolista opastusta, jolloin käyttäjällä tulisi olla 

muita itsenäistä käyttöönottoa tukevia elementtejä apuna. Itsenäisen käyttöönoton ongel-

mien tunnistamisessa ja ratkaisemisessa käytettiin kirjallisuuskatsauksen lisäksi Intro-pe-

rehdytysohjelmistoon tehtävää käytettävyystestausta. Kuvassa 5 ilmenee tutkimuksen ra-

kenne ja käytetyt metodit. 

 

Kuva 5. Tutkimuksen rakenne ja metodit. 
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Tapaustutkimus sopii tämän tutkimuksen luonteeseen siksi, että tutkittavana on yksi il-

miökokonaisuus, eli tässä tapauksessa SaaS-palvelun käyttöönottoprosessiin liittyvät on-

gelmat rajatussa käyttäjäryhmässä. Tapaustutkimuksen avulla voidaan tutkia tiettyä ta-

pausta kokonaisvaltaisesti ja tiedonkeruun avulla voidaan selvittää, kuinka kerätty ai-

neisto auttoi ratkaisemaan sen ongelmat. Lisäksi tapaustutkimus auttaa vastaamaan ”mi-

ten” ja ”miksi” -tyyppisiin kysymyksiin. (Baxter & Jack, 2008.) Tämän tapaustutkimuk-

sen tavoitteena onkin vastata muun muassa miksi käyttöönottoprosessi keskeytyy esihen-

kilökäyttäjillä ja miten käyttöönottoprosessin ongelmat ratkaistaan.  

Kirjallisuuskatsauksen avulla voidaan tarkastella, kuinka paljon kyseistä ilmiötä on tut-

kittu jo valmiiksi ja löytyykö kirjallisuudesta mahdollisia ratkaisuja havaittuihin ongel-

miin. Lisäksi kirjallisuuskatsauksen avulla voidaan selvittää, onko olemassa asioita, jota 

tutkittavasta ilmiöstä ei vielä tiedetä. (Denney & Tewksbury, 2013.) Tämän tutkimuksen 

kirjallisuusosiossa tutkittiin käyttöönotto-käsitteen taustoja, millaisia hyviä elementtejä 

sisältyy ohjelmiston käyttöönottoon, mitä käytettävyydellä tarkoitetaan ja kuinka mah-

dolliset ongelmat käyttöönottoprosessissa ja käytettävyydessä ratkaistaan.  

Tutkimuksen empiirinen osuus suoritettiin käytettävyystestauksen muodossa liittyen In-

tro-perehdytysohjelmiston itsenäiseen käyttöönottoon. Kuvasta 6 ilmenee käytettävyys-

testauksen vaiheet.   

 

Kuva 6. Käytettävyystestauksen vaiheet.  

 

Käytettävyystestauksen avulla voidaan selvittää, sopiiko tarjottava palvelu käyttäjäryh-

mälle ja heidän tehtävien suorittamiseen. Lisäksi tarkastellaan, ilmeneekö käytön aikana 

ongelmia. (Bastien, 2010.) Käytettävyystestaus auttoi ymmärtämään Intron nykytoteu-

tusta ja sitä, mitä käyttäjä haluaa tehdä ohjelmistossa ja kuinka hyvin nykytoteutus vastaa 

näitä käyttäjän toiveita. Lisäksi tavoitteena oli löytää niitä hetkiä, kun käyttäjä ymmärtää 

ohjelmiston hyödyllisyyden itselleen, sillä Agrawalin (2016) mukaan se on onnistuneen 

käyttöönottoprosessin kannalta tärkein päämäärä. 

 

Käytettävyystestaus oli jaettu alkuhaastatteluun, toiminnalliseen osuuteen ja loppuhaas-

tatteluun. Käytettävyystestit videoitiin ja testien aikana tutkija teki muistiinpanoja 
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testikäyttäjän toiminnasta ohjelmistossa. Käytettävyystestin muistiinpanojen tukena käy-

tettävyystestien videonauhoitteista litteroitiin olennaisimmat osat, jotka koskettivat käyt-

töönoton ongelmien teemaa. Muistiinpanojen ja videotallenteiden avulla käytettävyystes-

tauksien tulokset raportoitiin ja analysoitiin. Lisäksi tunnistettiin yhteneväisyydet kirjal-

lisuuskatsauksen löydöksiin ja vietiin käyttöönoton ongelmien ratkaisuja yleiselle tasolle 

koskien SaaS-ohjelmistotuotteita.  

Testikäyttäjinä käytettävyystestauksessa toimivat esihenkilöasemassa olevat käyttäjät, 

jotka eivät yhtä testikäyttäjää lukuun ottamatta ole käyttäneet Introa aikaisemmin. Mai-

nittakoon, että käytettävyystestauksen pilottivaiheen testikäyttäjät eivät olleet esihenkilö-

asemassa olevia henkilöitä.  

4.2 Tiedonkeruumenetelmä 

Tiedonkeruumenetelmän pohjana toimi Strahm ym. (2018) käyttämä menetelmä, jossa 

testihenkilöt kävivät läpi mobiilisovellusta ja samalla evaluoivat omaa etenemistään so-

velluksessa. Tämän käytettävyystestin kontekstissa kohderyhmää pyydettiin käyttämään 

Intron ohjelmistoversiota, joka ei sisällä käyttöönottoelementtejä tai sovelluksessa tapah-

tuvaa opastusta. Testikäyttäjillä oli käytössään Intron uusin saatavilla oleva tuotantover-

sio. Käytettävyystestaukset suoritettiin Microsoft Teams -videotapaamisten avulla ja pu-

helut nauhoitettiin myöhempää litterointia ja analysointia varten.  

Käytettävyystesti jaettiin kolmeen eri vaiheeseen:  

1. Aluksi testikäyttäjää haastateltiin alkuhaastattelussa, jotta käyttäjän odotuksia oh-

jelmiston suhteen voitiin tulkita. 

 

2. Seuraavaksi testikäyttäjä suoritti toiminnallisen osuuden SaaS-palvelussa. 

 

3. Lopuksi käyttäjää haastateltiin uudelleen. Loppuhaastattelussa tarkoituksena oli 

tulkita, oliko käyttäjän näkemys tai käsitys ohjelmistosta muuttunut toiminnalli-

sen osuuden aikana.  

Käytettävyystestin toiminnallisen osuuden aikana testikäyttäjä kävi SaaS-palvelu Introa 

kohta kohdalta läpi annettujen tehtävien mukaisesti ja jokaisen tehtävän kohdalla kysyt-

tiin ennalta määritellyt kysymykset. Ennen kuin käyttäjä sai suorittaa annetun tehtävän, 

häneltä kysyttiin seuraavat kysymykset: 

1. Mitä teet seuraavaksi? 

2. Mitä odotat, että tapahtuu seuraavaksi? 

Tehtävän suorittamisen jälkeen käyttäjältä kysyttiin seuraavat kysymykset: 

3. Miten odotuksesi erosivat siitä, mitä näet? 

4. Kuinka tämä muuttaa käsitystäsi Intro-perehdytysohjelmistosta?  

Käytettävyystestin toiminnallinen osuus oli suoritettu siinä vaiheessa, kun haastateltava 

sanoi päässeensä lopputavoitteeseen eli perehdytyksen aloittamiseen.  

Toiminnallisen osuuden aikana testikäyttäjille annettiin seuraavat tehtävät:  
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1. Kirjaudu 

2. Luo perehdytyssuunnitelma  

3. Valitse perehdytyssuunnitelmalle mallipohja 

4. Lisää perehdytyssuunnitelmaan kategoria 

5. Lisää kategoriaan perehdytystehtävä 

6. Käynnistä perehdytys 

Samoin kuin Strahm ym. (2018) tutkimuksessa, myös tämän tapaustutkimuksen konteks-

tissa puolistrukturoidun haastattelun tarkoituksena oli auttaa käyttäjää ja haastattelijoita 

muodostamaan näkemys ajattelu-toiminta mallista. Jos käytettävyystestauksen aikana ta-

pahtuvaa haastattelua ei tehtäisi puolistrukturoidusti, vaan esimerkiksi käyttäjälle annet-

taisiin valmiit vastausvaihtoehdot strukturoidun haastattelun tavoin, käyttäjällä voisi olla 

vaikeuksia kuvailla ja perustella omaa ajattelua ja toimintaa. Samoin haastattelijat eivät 

välttämättä pystyisi tulkitsemaan mitä käyttäjä ajatteli ennen tehtävän suorittamista ja sen 

jälkeen.  

4.3 Tutkittava osa SaaS-palvelua 

Koska esihenkilökäyttäjät saapuvat Intro-perehdytysohjelmistoon tavoitteenaan pereh-

dyttää organisaatioon rekrytoitu uusi työntekijä, käytettävyystestaukseen oli päätetty ra-

jata esihenkilökäyttäjien kannalta palvelun oleellisin osa eli rekrytoidun työntekijän pe-

rehdytyksen suunnittelu ja aloittaminen. Käytettävyystestin tarkoituksena oli tarkastella, 

löytyykö kyseisestä toiminnallisesta polusta ongelmia, jotka hankaloittavat testikäyttäjien 

toimintaa Introssa.  

Kuvassa 7 nähdään, miltä Intro näyttää kirjautumisen jälkeen esihenkilökäyttäjälle. Etu-

sivulla käyttäjä voi luoda uuden perehdytyssuunnitelman perehdytettävälle henkilölle. 

Käyttäjä näkee myös missä perehdytyksissä on osallisena ja onko käyttäjällä kyseisessä 

perehdytyksessä perehdytystehtäviä.  
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Kuva 7. Intron päänäkymä kirjautumisen jälkeen 

Tämän tutkimuksen kontekstissa, etusivun Luo suunnitelma -nappi on oleellinen osa käy-

tettävyystestauksen toiminnallista polkua, sillä kyseisestä napista luodaan perehdytys-

suunnitelma perehdytystä odottavalle henkilölle. Suunnitelman voi luoda myös perehdy-

tystä odottavan henkilön kautta. Kuvassa 8 on esiteltynä Luo suunnitelma -napin painal-

luksen jälkeen aukeava modaalinäkymä.  

 

Kuva 8.  Valitse toiminto -modaalinäkymä 

Molempia edellä mainittuja toiminnallisia polkuja seuraamalla päästään kuitenkin sa-

maan lopputulokseen, eli perehdytyssuunnitelman mallipohjan valintaan. Mallipohjat 

voivat sisältää esimerkiksi tietylle ammattialalle luotuja perehdytyssuunnitelmapohjia. 

Kuvassa 9 nähdään Valitse mallipohja -modaalinäkymä, johon käyttäjä lopulta päätyy 

ennen suunnitelman luontia. 
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Kuva 9. Valitse mallipohja -modaalinäkymä 

Lisäksi oleellinen osa käytettävyystestausta on perehdytyssuunnitelmanäkymä, jossa luo-

daan rekrytoidun työntekijän perehdytys. Suunnitelmanäkymä toistuu muualla Introssa 

esimerkiksi silloin, kun luodaan mallipohjia tai kun perehdytys on käynnistetty. Siksi oli-

sikin oleellista, että suunnitelmanäkymä on tehty mahdollisimman helpoksi ja ongelmat-

tomaksi käyttää, sillä Intron käyttäjät tulevat kohtaamaan näkymän tavalla tai toisella In-

tron käyttöönottoprosessin edetessä. Kuvassa 10 on esiteltynä suunnitelma, kategoria 

(musta väri) ja perehdytystehtävä (vihreä väri). 

 

Kuva 10. Perehdytyssuunnitelmanäkymä. Mustalla ympyröitynä kategoria ja vihreällä 

ympyröitynä perehdytystehtävä. Yksi kategoria voi sisältää useamman perehdytystehtä-

vän. 

Käyttäjä voi luoda suunnitelmaan kategorioita, jolloin rekrytoidun henkilön perehdytys 

jakautuu esimerkiksi erilaisiin ajanjaksoihin. Kategorioiden sisään voidaan luoda pereh-

dytystehtäviä, jotka voivat koskettaa joko perehdyttäjää tai perehdytettävää. 
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4.4 Käytettävyystestauksen testikäyttäjät 

Testikäyttäjien kokonaismäärä oli viisi kappaletta: kaksi pilottitestaukseen osallistunutta 

testikäyttäjää ja kolme varsinaiseen käytettävyystestaukseen osallistunutta testikäyttäjää. 

Testikäyttäjien määrä oli pieni, koska Strahm ym. kertoo tutkimuksessaan (2018), että 

kuusi testikäyttäjää riittää kahden iteratiivisen testisession läpi vetämiseen. Vähäiselläkin 

osallistujamäärällä pystytään hankkimaan syvällistä ja perustavanlaatuista tietoa, jonka 

perusteella voidaan suunnitella ratkaisuja havaittuihin ongelmiin. Lisäksi vähäistä osal-

listujamäärää ja sen vaikutusta tulisi tutkia lisää (Strahm ym. 2018), joten tässä tutkimuk-

sessa on hyvä tilaisuus tarkastella pienen osallistujamäärän vaikutuksia käytettävyystes-

taukseen ja sen tuloksiin.  

Tutkimuksen varsinaisessa käytettävyystestausosiossa testikäyttäjinä toimivat henkilöt, 

jotka ovat olleet esihenkilöasemassa ja ovat perehdyttäneet ihmisiä erilaisiin työtehtäviin. 

Testihenkilöiden rajaus valikoitui sillä perusteella, että kyseisellä esihenkilökäyttäjäryh-

mällä on ollut eniten ongelmia Intro-perehdytysohjelmiston käyttöönotossa. Kun asiakas-

organisaatio laajentaa Intro-perehdytysohjelmiston käyttöä, tarkoittaa tämä yleensä sitä, 

että mukaan tuodaan yhä enemmän uusia esihenkilökäyttäjiä. Kyseinen käyttäjäryhmä ei 

kuitenkaan aina löydä hyötyä Intro-perehdytysohjelmiston käytöstä ja näin ollen käyttö 

useimmiten keskeytyy. Tämä aiheuttaa samalla ongelmia koko asiakasorganisaatiolle, 

sillä esihenkilöt eivät perehdytä uusia asiakasorganisaatioon rekrytoituja työntekijöitä ko-

konaisvaltaisesti ja vastaavalla tasolla. Lisäksi asiakasorganisaation pääkäyttäjän taakka 

kasvaa, koska esihenkilökäyttäjiä täytyy erikseen ohjata ja opastaa Intron käyttöön. Lop-

pukädessä esihenkilökäyttäjäryhmän itsenäisen käyttöönoton epäonnistuminen haittaa 

myös FCG:n tavoitteita Intron käytön laajenemisen suhteen. 

Käytettävyystestausosioon pyrittiin ottamaan esihenkilöasemassa ja ensisijaisesti FCG:n 

asiakasorganisaatioissa olevia henkilöitä, jotka eivät vielä olleet käyttäneet Introa. Testi-

henkilöiden löytämisessä oli kuitenkin haasteita, sillä henkilöt, joita ensin lähestyttiin, 

eivät vastanneet haastattelukutsuihin useamman kyselyn jälkeen. Tämä vaikutti myös lo-

pulta siihen, että ensimmäisen ja viimeisen testihenkilön haastattelun välillä ehti kulua 

aikaa siinä määrin, että ohjelmisto ei ollut täysin sama kaikille osallistujille. Intro-ohjel-

mistotuotetta kehitetään ja ohjelmoidaan jatkuvasti ja esimerkiksi käyttäjille näytettäviä 

virheviestejä muokattiin ja tarkennettiin niin, että virheviestien sisällöt eivät olleet täysin 

samat kaikille testikäyttäjille. Ohjelmiston perustoiminnallisuus kuitenkin pysyi samana 

testikäyttäjien välillä. Lopulta testihenkilöitä jouduttiin etsimään myös FCG:n asiakasor-

ganisaatioiden ulkopuolelta. Lopulta kaikki varsinaiseen käytettävyystestaukseen osallis-

tuneet testihenkilöt ovat olleet esihenkilöasemassa tai ovat perehdyttäneet henkilöitä eri-

laisiin työtehtäviin. Tässä yhteydessä on myös mainittava, että yksi tehdyistä käytettä-

vyystesteistä poikkesi hieman muista, sillä yksi testikäyttäjä oli käyttänyt Introa jo aiem-

min. Kyseinen testikäyttäjä oli kuitenkin ottanut muistiinpanoja ensimmäisestä käyttö-

kerrasta, joten käytettävyystesti muutettiin hänen osaltaan haastatteluksi ja katselmoitiin 

samaa toiminnallista polkua, mitä käytettävyystesteissä käytettiin muiden testikäyttäjien 

osalta. 

4.5 Käytettävyystestauspilotti 

Jotta valittua tutkimusmenetelmää voitiin testata, kaksi pilottitutkimusta suoritettiin. 

Käytettävyystestauspilottiin valikoitui kaksi henkilöä, joilla ei ollut aikaisempaa koke-

musta Intro-perehdytysohjelmistosta tai muista vastaavista perehdytysohjelmistoista. 

Molemmat testikäyttäjät kertoivat olleensa päivittäin tekemisissä tietoteknisten laitteiden 

kanssa töiden tai opiskelun muodossa. Lisäksi molemmat koehenkilöt kertoivat 
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käyttävänsä tietoteknisiä laitteita omassa arjessaan. Pilottitutkimuksen aikana testattiin 

myös etävälineiden toimivuutta. Käytettävyystestaukset suoritettiin Microsoft Teams -

puheluiden avulla. Samalla kokeiltiin videotallennuksen sekä ruudunjaon toimivuutta.  

Ennen varsinaista tutkimusosuutta, pilottitutkimuksen osallistujille annettiin tietoa Intro-

perehdytysohjelmistosta ja siitä, mitä ohjelmistossa voi tehdä. Lisäksi osallistujille ker-

rottiin, että tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli löytää keinoja, joilla ongelmia 

itsenäiseen käyttöönottoon liittyen voitaisiin estää ja niitä keinoja, joilla käyttäjät saisivat 

mahdollisimman helpon, nopean ja sulavan alun ohjelmiston käyttöön.  

Aluksi osallistujille suoritettiin alkuhaastattelut, joissa kysyttiin kysymyksiä liittyen odo-

tuksiin perehdytysohjelmiston suhteen ja omaan tietotekniseen osaamiseen. Toiminnalli-

sessa osuudessa osallistujien tavoitteena oli aloittaa uuden työntekijän perehdytyssuunni-

telma Intro-perehdytysohjelmistossa. Tämä tavoite oli jaettu osatehtäviin, joita tuli suo-

rittaa Introssa. Osatehtävät noudattivat kappaleessa 4.2 Tiedonkeruumenetelmä mainittua 

toiminnallisen osuuden rakennetta sillä erolla, että toisen osallistujan tehtävänä oli luoda 

uusi kategoria, ja toisen tehtävänä oli luoda uusi tehtävä valmiiseen kategoriaan.   

Ennen jokaista osatehtävää testikäyttäjältä kysyttiin mitä hän aikoo tehdä seuraavaksi ja 

mitä hän odottaa, että tapahtuu. Kun käyttäjä oli mielestään tehnyt osatehtävän, häneltä 

kysyttiin, erosivatko ennakko-odotukset siitä, mitä hän näki käyttöliittymässä tehtävän 

jälkeen ja muuttuiko käsitys Intron suhteen. Kysymykset noudattivat siis kappaleessa 4.2 

mainittuja kysymyksiä 1–4. Tätä käytäntöä jatkettiin, kunnes päätavoite, uuden työnteki-

jän perehdytyssuunnitelman käynnistys, oli testikäyttäjän mielestä saavutettu.  

Toiminnallisen osuuden jälkeen suoritettiin loppuhaastattelu, jossa kysyttiin palautetta 

itse käytettävyystestauksesta ja siitä, muuttuiko käsitys Intro-perehdytysohjelmistosta en-

nakkokäsityksiin.  

Pilottitutkimuksessa selvisi, että valittu käytettävyystestausmetodi sopi hyvin, kun tutkit-

tavana kohteena oli rajattu osa ohjelmistoa. Puolistrukturoidun menetelmän avulla testi-

käyttäjä pystyi ilmaisemaan omaa toimintaansa sekä miettimään oman toiminnan seu-

rauksia sitä mukaan, kun testikäyttäjä suoritti osatehtäviä. Menetelmä helpotti haastatte-

lijaa hahmottamaan ja ymmärtämään, mitä käyttäjä ajattelee ohjelmistosta ja sen toimin-

takaavasta.  

Pilottitutkimus toi kuitenkin esille sen vaaran, että tutkimusprosessista voi tulla liian me-

kaaninen. Tällä tarkoitetaan sitä, että osallistuja saattaa keskittyä liikaa pelkästään osa-

tehtävien suorittamiseen, eikä niinkään näe kokonaiskuvaa ohjelmistosta. Tiedonkeruu-

menetelmä-kappaleessa 4.2 mainittu kysymys 4 auttoikin hahmottamaan hyötyä, jonka 

testikäyttäjä arvioi saavansa ohjelmistosta. Pilottitutkimuksessa huomattiinkin, kuinka 

tämä käsitys muuttui osatehtäviä tehdessä. Hyödyn löytämistä tuettiin myöhemmin var-

sinaisessa tutkimuksessa niin, että alku- ja loppuhaastatteluita laajennettiin. Sen lisäksi, 

että testikäyttäjiltä kysyttiin ennakkokäsityksistä ja sen muuttumisesta liittyen perehdy-

tysohjelmistoihin, osallistujilta kysyttiin vielä tarkemmin, mitä hyötyä he arvelevat saa-

vansa ohjelmistosta ja minkä takia he käyttäisivät ohjelmistoa. Erityisesti loppuhaastatte-

lussa pureuduttiin siihen, kokiko testikäyttäjä jonkin osan ohjelmistossa estävän hyödyn 

löytymistä.  
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5. Tulokset 

Tulososiossa käydään läpi käytettävyystestauksien myötä syntyneet havainnot siitä, 

mitkä tekijät vaikuttavat SaaS-ohjelmiston käyttöönoton onnistumiseen tai epäonnistu-

miseen silloin, kun käyttäjä ottaa ohjelmistoa ensi kertaa käyttöön. Tavoitteena on myös 

löytää ne asiat, jotka haittaavat ohjelmiston hyödyn löytymistä esihenkilökäyttäjille Intro-

perehdytysohjelmistossa.  

Käytettävyystestien aikana syntyneiden havaintojen ja muistiinpanojen tukena käytetään 

käytettävyystestien aikana kuvattuja videoita. Kyseisistä videoista on tähän lukuun poi-

mittu sitaatteja testikäyttäjiltä raportoimisen tueksi.  

Tulokset käydään läpi käytettävyystestauksen mukaisessa järjestyksessä. Ensin raportoi-

daan alkuhaastattelut, seuraavaksi toiminnallinen osuus ja viimeisenä loppuhaastattelut. 

Alkuhaastatteluista raportoidaan käyttäjien ennakkokäsityksiä ja mahdollisia kokemuksia 

perehdytysohjelmistoista ja minkälaisia toiveita testikäyttäjillä on niiden suhteen. Toi-

minnallinen osuus raportoidaan käytettävyystestauksessa suoritettujen tehtävien mukai-

sessa järjestyksessä. Näin voidaan nähdä, tuottiko esimerkiksi tietty kohta vaikeuksia use-

ammalla kuin yhdellä käyttäjällä tai antoivatko testikäyttäjät palautetta jostain tietystä 

kohdasta. Loppuhaastattelu raportoidaan niin, että tuodaan ilmi käyttäjien kokemuksia 

Intro-perehdytysohjelmistosta, kun ohjelmistoa oli käytetty ensi kertaa ja kokiko testi-

käyttäjät jonkin osan ohjelmistossa estävän hyödyn löytymistä. 

5.1 Alkuhaastattelut 

Alkuhaastatteluiden tuloksista saadaan selville mahdollisia ennakkoasenteita esimerkiksi 

siitä, kuinka hyödylliseksi testikäyttäjät kokevat perehdytysohjelmiston ideatasolla. 

Käyttöönoton onnistumisen näkökulmasta on tärkeää tulkita testikäyttäjien ennakkokäsi-

tyksiä, jotta saadaan selville asiat, joita käyttäjä odottaa perehdytysohjelmiston tarjoavan.  

Alkuhaastatteluiden perusteella perehdytysohjelmistolta haetaan helppokäyttöisyyttä, 

muistin vapauttamista, perehdytyksen seurattavuutta kaikkien sidosryhmien osalta, hen-

kilöiden osallistamista, yleisperehdytyksen luomista, räätälöintimahdollisuutta erilaisiin 

organisaatioiden tarpeisiin sekä oleellista perehdytyssisällön hallintaa.  

Kaikki kolme testikäyttäjää kertoi olleensa jossain vaiheessa työuraansa esihenkilöase-

massa tai muussa vastaavassa asemassa, jossa perehdytetään alaisia tai tiimikavereita työ-

tehtäviin. Lisäksi kaikki testikäyttäjät kertoivat olevansa päivittäin tekemisissä tietotek-

niikan kanssa ja kaksi testikäyttäjää ei ollut käyttänyt perehdytysohjelmistoa aikaisem-

min. Yksi testikäyttäjä oli käyttänyt Introa haastatteluhetkellä aikaisemmin, mutta kysei-

sen testikäyttäjän osalta turvauduttiin muistiinpanoihin, jotka olivat syntyneet ensimmäi-

sen käyttökerran aikana. Lisäksi toiminnallisen osuuden osalta käytiin läpi samat tehtävät, 

kuin kahdella muulla testikäyttäjällä.  

Alkuhaastattelussa testikäyttäjiltä kysyttiin, että mitä odotuksia heillä on mitä tahansa pe-

rehdytysohjelmistoa kohtaan on tai mitä hyötyä he uskovat löytävän perehdytysohjelmis-

ton käytöstä. Vastaukset vaihtelivatkin testikäyttäjien välillä ja niistä voitiin havaita tes-

tihenkilöiden omien työpaikkojen tuomaa kontekstia ja käsitystä siitä, mitä hyötyä pereh-

dytysohjelmisto mahdollisesti tuo.  
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”Sellaista yleisperehdytystä varten niinku jolla pystyttäisiin antamaan semmo-

nen uusille työntekijöille kuva niinku tällasista yleisistä asioista kun tulee ta-

loon töihin, niin tavallaan talon tavoista. Ammatillisiin asioihin tämä (ohjel-

misto) ei varmaan perehdytä, koska niitä on niin monia eri ammatteja.” (Tes-

tikäyttäjä #1) 

”Semmosia odotuksia mitä tämmöseltä softalta toivoo, niin tietenkin se helppo-

käyttöisyys, et se ois tota simppeli ilman hirveän paljon semmosia mahdolli-

suuksia vaikuttaa asioihin, että varmaan semmonen räätälöinti ois hyvä. Yri-

tyksillä on erilaisia tarpeita perehdytyksissä, niin varmaan räätälöinti firmaa 

tai tehtävää varten vois olla hyvä ominaisuus. Mutta tota ite toivoo sitä, että 

kun käyttää tämmöstä niin et se ois mahollisimman simppeli ja helppokäyt-

töne.” (Testikäyttäjä #2) 

”No kyl mää näkisin, et jos se on ohjelmisto… niin tavallaan se jotenkin muistin 

vapauttaminen on siin oleellista, et siellä tavallaan on ne… on ne tärkeet tiedot 

siitä, että… et miten niinku perehdytetään ja toisaalt sitte tavallaan se niinku 

oleellinen perehdytyssisältö eli se et mitä niinku mitä… mitä tän uuden työnte-

kijän pitäis nyt sitte oppia…” 

”…Ja tuota toisaalt kyllä mää nään sen prosessin eli sen tavallaan missä vai-

heessa mitäki kerrotaan ja kuka kertoo… toki tärkeenä. Eli jotenkin silleen ta-

vallaan haluu… haluaisin tuoda tälle uudelle työntekijälle mahollisimman nä-

kyväks sen, et mitä tässä nyt tulee tapahtuun seuraavien viikkojen aikana ja… 

ja toisaalt silleen et miten hän pystyy jotenki työstään sitä omaa oppimistaan 

tietyl tavalla.” (Testikäyttäjä #3)  

Testikäyttäjä #3 lisäsi, että olisi tärkeää myös muistaa muu tiimi perehdytettävän henkilön 

ympärillä ja kuinka heitä pystyisi osallistamaan perehdytykseen. 

”Toisaalta sitte, jos mää oisin niinku just siinä asemassa et… et ois niinku tiimi, 

johon tulis uus henkilö, nii sit toisaalt miettis sitä, et miten… miten tää uus 

henkilö istuu siihen porukkaan ja miten sitte muut pystyy myös siit tiimistä pe-

rehdyttään häntä…” 

”…Et pystyis niinku joku… joku toinen, joka tekis enemmän sitä samaa tehtä-

vää niin näyttään aidosti sitä, et miten… miten asiat toimii siin itse tehtäväkoh-

tasessa.” (Testikäyttäjä #3) 

Testikäyttäjiltä kysyttiin myös, että miten perehdytyksiä on aikaisemmin tehty. Työkalut 

vaihtelivat testikäyttäjien välillä, mutta kukaan ei ollut käyttänyt perehdytyksen läpivien-

tiin suunniteltua ohjelmistotuotetta. 

”Paperinen muistilista on ollu, jonka avulla on käyty erilaisia kohtia läpi ja 

tota, ruksittu mikä kohta on käyty läpi.” (Testikäyttäjä #1) 

”Meillä tuota on aika tämmönen manuaalinen perehdytyssofta eli Excel käy-

tössä siellä ja sitte meillä on älyttömästi päällekkäisyyksiä niissä perehdytys-

papereissa. Meillä saattaa olla kolme tai neljä eri perehdytyspaperia, joissa 

osittain luetellaan samoja asioita ja pyydetään allekirjoituksia ja kuittauksia.” 

(Testikäyttäjä #2) 
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Testikäyttäjä #2: kertoi lisäksi olleensa tyytyväinen ensivaikutelmaan kirjauduttuaan In-

tro-perehdytysohjelmistoon ja nähtyään päänäkymän ja vertasi Intro-perehdytysohjelmis-

toa käytössä olleeseen Excel-työkaluun.  

”Täällä näkkyy selevästi nää, että missä vaiheessa ollaan perehdytyksessä me-

nossa, jota ei sillä Excel paperiversiohässäkällä, niin oikeestaan muuta ku tut-

kimalla jokaisen kohdan erikseen (saa selville), niin kyllähän täällä tätä yh-

teenvetotietoa näkyy olevan.” (Testikäyttäjä #2) 

Lisäksi kysyttäessä testikäyttäjä #2:lta, onko hän kohdannut aikaisemmin työelämässä 

ohjelmistojen osalta esimerkiksi tutoriaaleja vai onko käyttöönoton opastus tapahtunut 

esimerkiksi ihmisen avulla.  

”Jos on saanut opastusta, niin se on ollut kurssityyppinen opastus. Ollaan saatu 

lyhkänen tunnin pari opastus sen käyttöön.” (Testikäyttäjä #2) 

Testikäyttäjä #3 kertoi myös, että aikaisemmassa työpaikassa perehdytystyökaluna toimi 

Excel sekä muut Office-ohjelmistot. 

”No me tehtiin erilaisten chekkilistojen avulla aika pitkälti, eli sillon jos nyt 

muistelen kunnolla niin meillä oli niinkun… hmm… no meillä oli hyvin erilaisia 

chekkilistoja… siitä sieltä tota... [Testikäyttäjä #3 muotoilee lauseen uudes-

taan] …Tavallaan no just tämmösiä yleisiä vähä niiku yleisperehdytysasioita, 

jotka sitten oli ihan… ihan muiden… niinkun muiden henkilöiden huomassa ja 

sitten oli niitä tavallaan tehtäväkohtasia mist sitte ite oli monesti niinku vas-

tuussa tai sitten sen organisoimisesta, että kuka perehdyttää niinku mitäkin. 

Mun mielestä meil oli niinku tämmöne Excel template siihen ja sitte no noita 

erilaisii Officen-ohjelmii me käytettiin siinä.” (Testikäyttäjä #3) 

5.2 Toiminnallinen osuus 

Seuraavaksi raportoidaan toiminnallisen osuuden aikana testikäyttäjille annetut tehtävät. 

Toiminnallisen osuuden aikana kaikille testikäyttäjille annettiin sama tehtäväkokonai-

suus, joka heidän tuli suorittaa Intro-perehdytysohjelmistossa. Tehtävät muodostivat teh-

täväpolun, jonka aikana testikäyttäjät pääsivät kohta kohdalta kokeilemaan Intro-pereh-

dytysohjelmiston käyttöä. Tehtävät valikoituivat sen perusteella, mitä esihenkilökäyttä-

jien odotettaisiin tekevän, kun he saapuvat Introon ensimmäistä kertaa.  

5.2.1 Perehdytyssuunnitelman luominen 

Testikäyttäjille annettiin ensimmäisenä tehtäväksi luoda perehdytyssuunnitelma rekry-

toidulle henkilölle. Rekrytoitu henkilö tarkoittaa Intro-perehdytysohjelmiston konteks-

tissa henkilöä, joka on tulossa organisaatioon töihin. Rekrytoidun henkilön esihenkilö, eli 

tämän tutkimuksen testikäyttäjä, on kutsuttu Introon luomaan rekrytoidulle henkilölle pe-

rehdytyssuunnitelma. Näin ollen perehdytys täytyy ensin suunnitella esihenkilön toi-

mesta.  

Pääosin testikäyttäjät suoriutuivat perehdytyssuunnitelman luomisesta ilman isompia py-

sähdyksiä tai suoranaisia virhetilanteita. Arkuutta käyttää ja testata ohjelmistoa vapaasti 

oli kuitenkin havaittavissa, esimerkiksi testikäyttäjä #2:n kohdalla, kun hän valitsi pereh-

dytyssuunnitelmalle mallipohjaa. Testikäyttäjä #3 pohti, syötetäänkö perehdytettävän tie-

dot liian aikaisessa vaiheessa ohjelmistoa, ja rajoittaako kyseinen vaihe käyttäjien halua 



32 

edetä ohjelmistossa. Lisäksi hän mietti käyttäjälle näytettävien mallipohjien määrää ja 

että uskaltaako tai osaako käyttäjä valita oikean mallipohjan perehdytyssuunnitelman 

pohjaksi.   

Testikäyttäjiltä kysyttiin heidän kirjauduttuaan järjestelmään, minkä he ajattelevat olevan 

ensimmäinen askel uuden rekrytoidun henkilön tai henkilöiden suhteen. Kaikki testihen-

kilöt olivat oikealla polulla sen suhteen, että rekrytoidulle henkilölle täytyisi lähteä luo-

maan perehdytyssuunnitelmaa järjestelmässä. Tämä ei siis tuottanut epäselvyyttä testi-

käyttäjien välillä. 

Intro-perehdytysohjelmistossa käyttäjällä on kaksi eri mahdollista tapaa lähteä luomaan 

uutta perehdytyssuunnitelmaa rekrytoidulle työntekijälle. Testikäyttäjä #1 lähti luomaan 

suunnitelmaa eri kautta kuin testikäyttäjät #2 ja #3. 

”No mää painan tota plussaa luo suunnitelma. Oletan että avautuu joku lo-

make, joka kysyy jotain lähtötietoja.” [Testikäyttäjä #1 klikkaa Luo suunni-

telma -nappia] (Testikäyttäjä #1) 

Luo suunnitelma -nappia painaessa käyttäjälle ilmestyy modaalinäkymä, joka kysyy käyt-

täjältä, kuinka hän haluaa luoda perehdytyssuunnitelman. Testikäyttäjä #1 jatkaa modaa-

linäkymässä etenemistä ja klikkaa suoraan Valitse rerytoiduista työntekijöistä -nappia.   

Sen sijaan, kun käyttäjä klikkaa suoraan perehdytystä odottavan henkilön nimen kohdalta, 

aukeaa modaalinäkymä, joka kertoo, että suunnitelmaa ollaan luomassa tietylle henki-

lölle. Tämä ei kuitenkaan näyttänyt tuottavan ongelmia testikäyttäjä #2:n tapauksessa. 

Tosin, hän oletti, että rekrytoidun henkilön nimen painaminen aukaisisi lisätietoja rekry-

toidusta henkilöstä, mutta odotuksiin nähden erilainen modaalinäkymä ei kuitenkaan ai-

heuttanut hämmennystä. 

”Ööö, kun mä nään tuolla tuon henkilön x (x = rekrytoitu työntekijä), uus hen-

kilö tullu, niin tota tälle työntekijälle pitäis varmaan se perehdytyssuunnitelma 

alakaa tekemään, ja mää voisin ensinnä käyä tsekkaan tätä henkilöö. Mää häp-

päsen tosta ja katon että paljastuuko täältä mittään tämän henkilön tietoja. 

[Testikäyttäjä #2 klikkaa rekytoidun henkilön nimeä, Valitse perehdytettävä -

modaalinäkymä avautuu käyttöliittymään] Joo-o, elikkä mää oon valinnu nyt 

tämän henkilön, jolle mää alan sitä suunnitelmaa tekemään. Henkilö x ja valit-

sen seuraava -painikkeen.” (Testikäyttäjä #2) 

Testikäyttäjä #3 kertoi, että käyttäisi luultavimmin samaa reittiä kuin mitä testikäyttäjä 

#2 käytti, eli klikkaisi perehdytystä odottavan henkilön nimen kohdalta. Huomioitavaa 

on, että testikäyttäjä #3 oli käyttänyt Introa jo aikaisemmin, joten haastattelu tehtiin ai-

kaisempien muistiinpanojen ja ensikäytön pohjalta. 

”No varmaan kyl… niin no joko se ois sitte varmaan tää luo suunnitelma 

(nappi) tai sitte sieltä jos… jos tunnistaisin et oisin… oisin Petra perehdytettä-

välle alottamassa suunnitelmaa niin vois olla sitten, että klikkaisin häntä, eli 

kävis kattoon mitä sielt löytyy tai sitte… kyl mää ehkä menisin sen henkilön 

kautta voisin kuvitella.” (Testikäyttäjä #3) 

Molemmat aikaisemmin mainitut reitit perehdytyssuunnitelman luonnista johtavat lo-

pulta samaan modaalinäkymään eli perehdytyssuunnitelman mallipohjan valintaan. Ky-

seisessä näkymässä käyttäjille näkyy kolme listaa: valitut mallipohjat, omat mallipohjat 
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ja Intron mallipohjat. Omat mallipohjat ja Intron mallipohjat näyttävät, mitä mallipohjia 

käyttäjälle on valittavissa. 

Mallipohja tarkoittaa perehdytyssuunnitelman pohjaa, jota käyttäjä voi muokata tarvitta-

essa haluamakseen. Perehdytyssuunnitelman mallipohjan valintamodaalinäkymä johtaa 

lopulta perehdytyssuunnitelman luomiseen. 

Testikäyttäjä #1 valitsi suoraan mallipohjan, jota hänen organisaationsa käyttää yleispe-

rehdytyksien läpivientiin ja painoi Luo suunnitelma -nappia. Testikäyttäjä #2 sen sijaan 

pysähtyi näkymään ja empi hieman mallipohjan valinnassa.  

”Mua kiinnostais tuo yleisperehdytys (mallipohja) ja mä voisin lähtiä sen poh-

jalta luomaan tota suunnitelmaa. Mää nyt vielä luen mitä tässä oli: valitse alta 

yksi tai useampi pohja uutta perehdytyssuunnitelmaa varten. Elikkä voi valita 

myös useamman... hmm… ja myös iliman mallipohjaa… mutta mä voisin ottaa 

ton vakituisen yleisperehdytyksen, se on kivan näkönen tuo viheriä tossa noin, 

mää valitsen sen. Sinne tuli sitten tommonen omat mallipohjat (lista).”  

Testikäyttäjä #2 ei ensin huomannut, että valittu mallipohja katosi Omat mallipohjat -

listan alta Valitut mallipohjat -listaan, mikä aiheutti hieman hämmennystä. Hän huomasi 

myös Intron mallipohjat -listassa Yleisperehdytys-nimisen mallipohjan ja olisi halunnut 

käydä katsomassa, miltä mallipohja näyttää, mutta ei uskaltanut valita kyseistä mallipoh-

jaa. Tässä kohtaa oli siis huomattavissa hieman arkuutta käyttää ohjelmistoa.  

”Ja sitte tuolla ois… Mun pittää käyä tota… emmä emmä uskalla käyä, mää 

meen tuonne tota luo suunnitelma (nappi). Elikkä tää ois niinku yleisperehdy-

tys.” [Testikäyttäjä #2 klikkaa Luo suunnitelma -nappia] (Testikäyttäjä #2) 

Testikäyttäjältä #3 kysyttiin ajatuksia liittyen testikäyttäjien #1 ja #2 läpikäymään mo-

daalinäkymään, jossa käyttäjältä kysytään, kuinka hän haluaa luoda perehdytyssuunnitel-

man ja millä mallipohjalla. Käyttöönoton näkökulmasta testikäyttäjä #3:sta mietitytti 

käyttäjälle annettava vastuun määrä heti ohjelmiston käytön alkuvaiheessa ja toisaalta 

valintojen määrä mallipohjia valittaessa. 

”No tää ehkä jos mää valitsen tän et lisää perehdytettävä [Testikäyttäjä #3 pai-

naa Lisää perehdytettävä -nappia] niin sit tosiaan tää tulee aika nopsaa tää, et 

laittaa tän tota perehdytettävän tiedot tänne… ilman et mä tiiän sitte että et 

lähteeks täst hänelle kutsua vaikka, tai et mitä niinkun suunnitelmaa mää oon 

ylipäätään hänelle avaamassa. Et tää tulee niinku ennen ku mää valitsen sitä 

mallipohjaa täs yhteydessä, nii se saattais vähä jännittää… [Testikäyttäjä #3 

palaa aikaisempaan modaaliinäkymään] …Sit toisaalta jos menee täältä et jatka 

ilman [Testikäyttäjä #3 painaa Jatka ilman perehdytettävää -nappia] niin oho, 

sithä niitä (mallipohjia) tulikin [naurahdus]…”  

”…Varmaan miettisin sen, et jos mää nyt tähän Intron tiimin perehdyttäisin 

jotain henkilöö, niin varmaan mää pohtisin sit no mitkäs pohjat täält mää va-

litsisin tai et tavallaan et mitkä nyt on ne oikeet. Et mullon täällä aika monta 

pohjaa niin mikä vaik… esimerkiksi mulla oli se viimesin (mallipohja) mitä mää 

oon muokannu tai mikä on tälle henkilölle oikee, oikee tota pohja.” (Testikäyt-

täjä #3) 

Kun jokainen testikäyttäjä pääsi perehdytyssuunnitelmanäkymään, heiltä ky-

syttiin, millaisena he kokivat suunnitelman luonnin rekrytoidulle henkilölle. 
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Testikäyttäjät #1 ja #2 olivat sitä mieltä, että polku perehdytyssuunnitelman 

luomiseksi toimi. 

”No odotukset oli, että mää joudun kirjottamaan jotain… mutta tuo oli näppärä 

tota… joku oli syöttänyt sinne tulevan työntekijän tiedotkin jo valmiiksi.” (Tes-

tikäyttäjä #1) 

”Joo ei tota tää eteni aivan niin kuin mää oletin että… siinä oli valamiita mal-

leja, mää voin kuvitella nyt tämän sinne työpaikalle x (työpaikka x = testikäyt-

täjä #2:n oma työpaikka), elikkä siellä ois nyt sitte tälle henkilölle niitä… valit-

tavissa niitä olevia tehtäviä tossa kohassa ja sieltä vaan näpsäsis, tosi kätevää. 

Ja edelleen loogista, että etenee järkevässä järjestyksessä.” (Testikäyttäjä #2) 

Sen sijaan testikäyttäjä #3 mietti aikaisen perehdytettävän lisäämisen lisäksi mallipoh-

janäkymän toimivuutta silloin, kun käyttäjälle on jaettu paljon mallipohjia. Näin ei siis 

ollut, kun testikäyttäjät #1 ja #2 loivat rekrytoidulle henkilölle suunnitelmaa. Käyttöön-

oton kannalta liika valinnanvara voi tuottaa ongelmia uudelle käyttäjälle. 

”No mitä vähemmän valintoja, niin sen helpompaa, et jos mulla ois tässä nä-

kyvillä oikeastaan… jos mää oisin… jos mä pitäisin tai täällä ois vaik yleispe-

rehdytyspohja ja sitte ois joku tehtäväkohtainen pohja joka liittyis muhun, 

niinku jota mä käyttäisin, niin se tietenki se on helppoo et siinä ois vaan kaks 

ja mulle ois selkeetä että ne on ne joita tota, mä hyödynnän ja sit ne ois selkeesti 

nimetty.” (Testikäyttäjä #3) 

5.2.2 Perehdytyssuunnitelmassa toimiminen 

Suunnitelman luomisen jälkeen testikäyttäjät saapuivat käyttöliittymässä suunnitel-

manäkymään. Suunnitelmanäkymässä annettiin kaksi pienimuotoista tehtävää, jotka liit-

tyivät yleisesti suunnitelman muokkaamiseen. Käyttäjien tuli siis lisätä suunnitelmaan 

kategoria ja kategoriaan perehdytystehtävä.   

Perehdytyssuunnitelmassa toimiminen toikin enemmän ongelmia esille, kuin perehdytys-

suunnitelman luonti. Kategorian luominen tai mitä kategorialla tarkoitettiin, tuottivat 

osalle testikäyttäjistä hieman hankaluuksia. Kategoria voidaan ilmeisesti käsittää hyvin 

eri tavalla esimerkiksi käyttäjän työpaikan kontekstista riippuen.  Kun siirryttiin tehtävän 

luomiseen kategorian sisällä, testikäyttäjän #1 ja #2 toiminta ohjelmistossa helpottui huo-

mattavasti. Kun ymmärrys kategoriasta Intron kontekstissa parani, testikäyttäjillä oli sel-

västi parempi käsitys siitä, mistä suunnitelmanäkymä koostuu.  

Tehtävänannon jälkeen, testikäyttäjä #1 alkoi etsimään kategoriaan liittyviä vinkkejä 

käyttöliittymästä. 

”Kategoria… Mä varmaan ruppeen nuita kolmea pistettä tota painamaan 

tuolta, kahtelemaan valikkoo että mitä siellä mahtais olla…” 

”…No ei, ei ollu sieltä apua [naurahdus], mikä on kategoria? Onks se joku täm-

mönen? ” [Osoittaa kursorilla kategoriaelementin sisälle] (Testikäyttäjä #1) 

Haastattelija selventää testikäyttäjälle mitä kategorialla tarkoitetaan Intro-perehdytysoh-

jelmistossa. Tämän jälkeen kategorian lisäys löytyy testikäyttäjä #1 toimesta.  
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”Katotaanpas tännepäin… ahaa no sieltähän löytykin lisää kategoria (nappi). 

Varmaan pitääkin sitten painasta tuosta.” (Testikäyttäjä #1) 

Kun Lisää kategoria -nappi löytyi testikäyttäjä #1 toimesta, itse kategorian tietojen lisää-

minen ja muokkaaminen onnistui ilman ongelmia. 

Myös testikäyttäjä #2 lähti hakemaan apua käyttöliittymästä ja etsimään vastausta siihen, 

mitä Kategoria-käsitteellä tarkoitetaan Intron kontekstissa.  

”Mää tota etin apuja siihen kategorian luontiin, onko jotain valmista vai pi-

tääkö mun kirjottaa se ite ja sitte tota… ootan että asiat etenee puoliautomaat-

tisesti. Määpäs katon mitä täältä löytyy. Elikkä tämä on näköjään laitettu täl-

leen [rullaa ensimmäistä kategoriaa ja sen tehtäviä]. Ennen aloitusta, aloitus-

päivänä, ensimmäinen viikko ja ensimmäinen kuukausi ja se jatkuu tonne si-

vulle päin…” [Testikäyttäjä #2 luetteli valmiit kategoriat ääneen]   

Testikäyttäjä #2 halusi vielä tutkia paremmin suunnitelmanäkymää ja sen toiminnalli-

suutta. Mitä pidemmälle annettu tehtävä eteni, sitä enemmän testikäyttäjällä tuntui olevan 

epävarmuutta, mitä kategoria tarkoittaa tai mitä kategorian sisällä olleet tehtävät tarkoit-

tivat. Lopulta hän löysi Lisää kategoria -napin, mutta ei uskaltanut tai halunnut lähteä 

keksimään uutta kategoriaa. Hän ilmeisesti koki, että jo olemassa olleet kategoriat olivat 

tarpeeksi hyviä eikä näin ollen halunnut luoda uutta kategoriaa.  

”Mjoo, mä lisään tuolta kategorian. [Testikäyttäjä #2 painaa Lisää kategoria -

nappia, sivupalkki avautuu] Kategorialle pitäs keksiä joku nimi… Tossa on jo 

nuo… jos nuo on kategorioita nuo ensimmäinen viikko, ensimmäinen kuukausi, 

ennen perehdytyksen päättymistä, niin tota nuihin ei keksi mittään lisättävvää.” 

(Testikäyttäjä #2) 

Testikäyttäjä #2 mainitsi myös, miten hänen työpaikallaan käsitetään perehdytyksen ka-

tegoriat. Tästä selityksestä pystyi havaitsemaan testikäyttäjän työpaikan tuoman ristirii-

dan ja kuinka käsitteet voidaan ymmärtää eri tavalla, mikä puolestaan vaikuttaa käyttöön-

oton sujuvuuteen. Introssa kategorioiden sisällä olevat tehtävät vastasivat hyvin lähelle 

sitä, mitä testikäyttäjän työpaikalla kategorioilla tarkoitetaan. Hänen työpaikallansa esi-

merkiksi turvallisuus voi olla yksi kategoria, kun taas Introssa turvallisuus voidaan laskea 

tehtäväksi. Introssa kategorioita voi nimetä muunkin kuin aikamääreen mukaan, mutta 

niillä on aina aikasidonnaisuus niille asetettavan määräajan vuoksi. 

Testikäyttäjä #2 oli kuitenkin oikeilla jäljillä selitettyään, kuinka hän käsitti kategoriat 

Intron kontekstissa. Hän liikutti hiiren kursoria kategorioiden päällä ja kertoi mitä käsitti 

niiden olevan. Testikäyttäjä myös selitti, että hän voisi lisätä esimerkiksi ”Ensimmäinen 

kuukausi” -kategorian jälkeen uuden kategorian, joka voisi olla nimeltään ”Toinen kuu-

kausi”. Testikäyttäjä #2 onnistui kuitenkin lopulta lisäämään uuden kategorian ja kertoi 

vielä annetun tehtävän jälkeen omia tuntemuksiaan kategorian lisäämisestä.  

”Joo tässä ois ehkä voinu selekeämmin ilimasta, että mitä tää kategoria tarkot-

taa, koska tota, mulla jäi vielä epäselväksi tää, että tää on uus kategoria [osoit-

taa juuri luotua uutta kategoriaa], elikkä se on vissiin näitä otsikoita ja niitten 

sisällä on tehtäviä, elikkä näitä ja tota… Se että tää oli liian täydellinen tää…( 

testikäyttäjä #2 naurahtaa) täydellinen tämä rivi tässä, mulla oli täyskäsi jo. 

Mää en ennää keksiny mitä tuonne laittaa, varmaan hämmensi hieman.” (Tes-

tikäyttäjä #2) 



36 

Testikäyttäjä #2 olisi siis kaivannut selvästi lisää tietoa siitä, mistä suunnitelmanäkymä 

oikeastaan koostuu Introssa. Lisäksi vaikuttaa siltä, että käyttäjälle tulisi kertoa, että suun-

nitelmanäkymässä voi toimia hyvin vapaasti ilman pelkoa siitä, että jotain menisi pieleen. 

Testikäyttäjä #2:n toiminnassa oli havaittavissa epävarmuutta, joka voisi mahdollisesti 

vaikuttaa siihen, kuinka mielellään uutta ohjelmistoa käyttää.  

Testikäyttäjä #3 mainitsi myös, että kategorioiden aikaperustaisuus voi olla ongelma joil-

lekin käyttäjille. Muuten hän koki uuden kategorian lisäämisen luontevaksi.  

”Täs (kategorian lisäämisessä) ehkä niinku enemmän just se tota… et tää niinku 

on just tavallaan niinku aikapohjainen kategoria, minkä tää (kategoriaotsikko) 

kyl kertoo tääl myös. Et tavallaan, jos mä haluisin et mulla ois tämmönen ilman 

niinku aikakategorioita jotain olevaa, et hei nää täytyy pitää jossain välissä, 

niin nää pitää niinku linkittää niihin aikoihin (kategorian määräaika), niin se-

hän ei taida olla mahdollista (tehdä kategoria ilman määräaikaa) siin ite suun-

nitelmassa.” (Testikäyttäjä #3) 

Seuraavaksi testikäyttäjien tuli lisätä kategorian sisään tehtävä. Tehtävän lisääminen 

luonnistui testikäyttäjiltä yleisesti ottaen helpommin, sillä Kategoria-käsitteen ymmärtä-

misen jälkeen, testikäyttäjillä tuntui olevan vähemmän vaikeuksia hahmottaa suunnitel-

manäkymän logiikkaa. Kysyttäessä testikäyttäjiltä, mistä he luulisivat tehtävän lisäämi-

sen löytyvän, jokainen testikäyttäjä oli heti oikealla polulla.  

”Noh, pitää painaa tota lisää tehtävä -nappulaa tuolta ja tuota todennäkösesti 

sitten aukeaa lomakepohja, johonka varmaan kirjotetaan sitte minkälaisesta 

tehtävästä on kyse.” [Testikäyttäjä #1 painaa Lisää tehtävä -nappia, sivu, Lisää 

tehtävä -sivupalkki aukeaa] (Testikäyttäjä #1) 

Testikäyttäjä #1 osasi lisätä tehtävän tiedot ja tallentaa tehtävän kategoriaan ilman ongel-

mia. Hän kertoi olevansa myös tyytyväinen siihen, että pystyi muokkaamaan tehtävän 

kategoriaa tehtävän lisäämisen aikana, sillä hän valitsi aluksi mielestään väärän katego-

rian. Käyttöönoton sujuvuuden kannalta voisikin ajatella, että käyttäjällä tulisi olla työ-

kalut muokata samaa asiaa monesta paikasta, toki sellaisissa raameissa, ettei käyttöliitty-

mästä tule sekava. 

Testikäyttäjä #2 huomasi myös heti, mistä tehtävän lisääminen kategoriaan onnistui. Hän 

kävikin tarkoin läpi Lisää tehtävä -sivupalkin eri ominaisuudet ja uskallusta tuntui olevan 

muutenkin enemmän kategorian lisäämiseen verrattuna. Myös testikäyttäjä #2 ilahtui 

siitä, että tehtävän kategoriaa pystyi vielä muokkaamaan tehtävän lisäämisen aikana. 

”No joo, mää nyt tota, tää selekeni itelle niin, mää lisään tosta tota tämän mun 

uuen kategorian alle tehtävän tuosta lisää tehtävä (napista) ja oletan että siellä 

kysellään sitte tota tehtävään tietoja, jotka mää syöttämällä sitte saan sinne 

syötettyy. Katotaan miten tää lähtee etenemmää…” [Testikäyttäjä #2 painaa 

Lisää tehtävä -nappia, Lisää tehtävä -sivupalkki aukeaa] 

”…Uusi kategoria (Uusi kategoria = testikäyttäjä #2:n luoma kategoria), elikkä 

täältä sais valittua sitte, että mihin kategoriaan se (tehtävä) kuuluu. Elikkä 

täähä oli joustava, et jos huomaa että se (tehtävä) on tota väärässä kategori-

assa tällä hetkellä, niin tuolta pystyy sen vielä vaihtaan…” 

”…Piilota perehdytettävältä (nappi) Elikkä jos siellä ois jokin semmonen asia, 

joka pitäs piilottaa niin tuohan on ihan hyvä ominaisuus. Sillo vois vapaasti 
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näyttää ja käyä läpi tota sen perehdytettävän kanssa tätä ohjelmaa, eikä tarvis 

pelätä että sieltä paljastuu jotain mitä ei sais nähä.” (Testikäyttäjä #2)  

Käsitteistö kuitenki toi hieman ongelmia myös tehtäväpalkin tarkastelussa. Testikäyttäjä 

#2:n tapauksessa. Vastuuhenkilön valinnassa testikäyttäjä ei huomannut, että tehtävään 

voi valita vastuuhenkilöksi myös itse perehdytettävän henkilön eikä vain perehdyttäjää. 

Yksi alkuhaastatteluissa mainituista toiveista olikin nimenomaan vastuun jakaminen pe-

rehdyttämisestä myös muiden henkilöiden välillä.  

”Vastuuhenkilö, elikkä tää on vissiin tota perehdyttäjä, joka perehdyttää, joo-

o…” 

”…Alatehtävät, tämä jää vähän epäselväksi, et tarkottaako tää nyt sitte sitä, 

että jos mää laittasin vaikka tuonne y (y = testihenkilön työpaikalla käytetty 

laite), nii sitte tänne vois olla vielä sen y:n nimi joka pittää… joka pittää ope-

tella. Mäpä jätän tuon tekemäti, tämä jäi vähän epäselväksi. Mä painan jatka 

(nappia).” (Testikäyttäjä #2) 

Testikäyttäjä #2 kertoikin tehtävän lisäämisen olleen helppo ja yksinkertainen käyttää, 

mutta erityisesti käsitteistö jäi jälleen vaivaamaan. Hän ehdottikin esimerkiksi ohjeita si-

vupalkista löytyneisiin kenttiin, jotka selittäisivät käsitteistön merkitystä Intron konteks-

tissa.  

Testikäyttäjä #3 ei löytänyt ongelmia tai epäselvyyksiä tehtävän lisäämisen suhteen. Pai-

nike, josta tehtävän lisäys tapahtuu, löytyy testikäyttäjä #3:n mukaan helposti ja sivupal-

kissa tapahtuva tehtävän muokkaaminen on myös testikäyttäjä #3:n mukaan ymmärrettä-

vän oloista. 

5.2.3 Perehdytyssuunnitelman käynnistäminen 

Viimeisenä tehtävänä testikäyttäjillä oli käynnistää suunnitelma. Suunnitelman käynnis-

tyksessä on ehtoja, joiden täytyy olla kunnossa, jotta suunnitelma voidaan käynnistää. 

Esimerkiksi kaikilla kategorioilla täytyy olla jokin määräaika, eli aika, jolloin kategorian 

tehtävät täytyy viimeistään olla tehtynä. Lisäksi perehdytyssuunnitelmalle täytyy asettaa 

käynnistysaika ja jos perehdytettävää ei ole vielä lisätty suunnitelmaan, tulee perehdytet-

tävän tiedot täydentää.  

Perehdytyssuunnitelman käynnistämisessä oli myös havaittavissa hankaluuksia käyttää 

ohjelmistoa. Intro ilmoitti testikäyttäjille puuttuvista esitiedoista, mutta havaittavissa oli, 

että käyttäjälle näytettävä virheilmoitus ei ollut tarpeeksi täsmällinen tai käyttäjä ei ehti-

nyt lukea virheilmoitusta. Lisäksi käyttäjien välillä oli havaittavissa arvailuja siitä, mil-

loin perehdytettävälle henkilölle lähetetään kutsu Intro-perehdytysohjelmistoon ja pereh-

dytyssuunnitelmaan. Yksi testikäyttäjistä yritti myös vähentää manuaalisen työn määrää, 

mutta Intro ei osannut tukea kyseisen ongelman ratkaisemisessa.  

Testikäyttäjä #1:n tapauksessa Intro ei osannut kertoa käyttäjälle, että mitkä kohdat ovat 

vielä täyttämättä, mikä johti lopulta siihen, että haastattelija joutui auttamaan testikäyttä-

jää eteenpäin.  

”No tuolta pitää painaa tota käynnistä-nappia ja tuota… Sillon varmaan se 

antaa minulle ensimmäisen tehtävän sieltä, että mitä… mitä pitää tehdä. Avau-

tuu varmastikin joku toimenpideikkuna siihen ruudulle…” [Testikäyttäjä #1 

painaa Käynnistä-nappia, virheponnahdusikkuna aukeaa] 
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”…Tarkista suunnitelman tiedot… Yllätys yllätys…” (Testikäyttäjä #1) 

Tässä vaiheessa testikäyttäjä #1 kysyi apua haastattelijalta. Häneltä puuttui perehdytys-

suunnitelman aloituspäivämäärä ja haastattelija ohjasi häntä Näytä tiedot -osioon, jossa 

aloituspäivämäärän voi lisätä. Tehtävän tekemisen jälkeen testikäyttäjä kertoi, että pereh-

dytyssuunnitelman käynnistäminen tuotti hänelle epävarman olon monessa kohdassa.  

”Noo se (Intro) tota ois voinu jotenki tota ehkä sanoo et missä on jotain puu-

tetta, mutta se löytyi sinun… sinun tuota, ohjauksella se, että mitä tietoja sieltä 

puuttuu, niin pääsin sen laittamaan ja… Siinä oli pientä epävarmuutta mulla, 

että ko sinne se päivämäärä… perehdytyksen alkupäivämäärä piti laittaa, että 

mitä… mitäs se nyt sitte tarkottikaan, että tarkottaako se näitä ennakoivia en-

nen aloitusta tehtäviä toimenpiteitä vai sitä aloituspäivää.” (Testikäyttäjä #1) 

Testikäyttäjä #1 lisäsi vielä loppuun, että edellä mainitut ongelmat eivät kuitenkaan vai-

kuttaneet hänen yleiskäsitykseensä Introsta ja että kokemuksen kautta tekemiseen tulee 

enemmän rutiinia. Täytyy kuitenkin huomioida, että käyttöönoton sujuvuuden kannalta 

olisi tietenkin olennaista, että ohjelmisto ei ole heti alusta alkaen liian hankala käyttää, 

vaan että ohjelmiston tulisi pystyä tarjoamaan työkalut helppoon aloitukseen, ja sitä 

kautta rutiininomaiseen ohjelmiston käyttämiseen.  

Testikäyttäjä #2 lähti myös käynnistämään suunnitelmaa samaa reittiä kuin testikäyttäjä 

#1. Suunnitelman käynnistäminen kuitenkin herätti jälleen hieman arvailuja sen suhteen, 

milloin perehdytettävä henkilö saa kutsun järjestelmään ja saapuu perehdytyssuunnitel-

maan. Lisäksi hänen aikaisemmin luomalla uudella kategorialla ei ollut asetettuna mää-

räaikaa. Tämä ei kuitenkaan tuottanut ongelmia ja kategorian määräajan asettaminen löy-

tyi nopeasti.  

”Joo, nyt kun on suunnitelma valamiina, niin sittehä tätä vois alakaa toteuttaan, 

elikkä tuolla näkkyy olevan tommonen käynnistä-painike (nimeltään) käynnistä 

perehdytys ja jos se etenee tän suunnitelman mukkaan niin ennenkö henkilö on 

tullu paikalle niin se lähtis toteuttaan tätä suunnitelmaa…” 

”…Mää lähtisin toteuttaan tätä nyt sitte. Tää (suunnitelma) näyttää jo niin täy-

delliseltä, niin mää painan tuolta. [Testikäyttäjä #2 painaa Käynnistä-nappia, 

virheponnahdusikkuna aukeaa] Aha, kaikkien kategorioiden määräaikoja ei ole 

asetettu. No ainakkaa sitä tota mun luomaa (kategorian) määräaikaa ei ole ase-

tettu, jotenka tota mun pitää varmaan käyä vähä vielä muokkaamassa tätä.” 

[Testikäyttäjä #2 painaa Muokkaa kategoriaa -nappia] (Testikäyttäjä #2) 

Vaikkakin kategorian määräajan lisääminen löytyi, testikäyttäjä #2 kohtasi myös ongel-

mia virheilmoitusten kanssa. Vaikka virheilmoitusta oli ehditty tarkentaa hänen käyttä-

mään ohjelmistoversioon, virheponnahdusikkunan näkymisaika oli kuitenkin sen verran 

lyhyt, ettei hän ehtinyt lukea sitä loppuun.  

”No nyt siellä (kategoriassa) on päivämäärä. Sitte mää kokkeilen käynnistää 

uuelleen. [Testikäyttäjä #2 painaa Käynnistä-nappia, virheponnahdusikkuna 

aukeaa] Mitä se (virheviesti) sano… Tarkista perehdytettävän tiedot ja aloitus-

päivä. Ahaa, sielläkö ei oo tota perehdytettävälle annettu… [Testikäyttäjä #2 

etsii toimintoa aloituspäivän asettamiselle] ei oo annettu aloituspäivää.” (Tes-

tikäyttäjä #2) 
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Testikäyttäjä alkoi etsimään aloituspäivän asettamiseen tarkoitettua valikkoa tai toimin-

toa. Hän silmäili perehdytyssuunnitelman pudotusvalikkoa sekä klikkaili Perehdytyksen 

tila -nappia. Oikea paikka löytyy lopulta arvailujen jälkeen. 

”Näytä tiedot, mitkä tiedot tää näyttää? [Testikäyttäjä #2 klikkaa Näytä tiedot 

-nappia, Tiedot-sivupalkki aukeaa] Perehdytys alkaa, no niin. Ja tuolla on se, 

joka on perehdytettävänä elikkä tämä nyt alakais vaikka… äääh… ensimmäi-

nen huhtikuuta…”   

”…Tallennan nuo, kokkeilen nyt alottaa sitte, käynnistä.” [Testikäyttäjä #2 pai-

naa Käynnistä-nappia, perehdytyksen käynnistys modaalinäkymä aukeaa] 

(Testikäyttäjä #2) 

Testikäyttäjä #2 silmäilee vielä Perehdytyksen käynnistys -modaalinäkymää ja käynnis-

tää perehdytyksen. Hän ei vaikuttanut arkailevan suunnitelman käynnistämistä, mutta 

huomionarvoista on toki, että hänen tapauksessansa perehdytettävä henkilö oli Intron de-

mokäyttäjä eli ei reaalimaailman henkilö. Hän kertoi vielä omin sanoin tehtävän päät-

teeksi, että vaikka eteneminen toimi loogisessa järjestyksessä, hän olisi kaivannut ohjel-

mistolta informaatiota siitä, mistä puuttuvat asiat löytyvät.  

”Joo nuo tiedot jotka multa jäi uupumaan, niin se kyllä hyvin kerto, että minkä 

takia se ei pysty alottaan sitä perehdytystä, elikkä hyvin tuli infoa siitä. Se, että 

mistä se löytyy sitte se mitä se kaipaa, niin sitä se ei kertonu. Elikkä vähä in-

formatiivisempi vois olla sitte se… ko se vinkkaa että täältä puuttuu jotaki, että 

siellä vois olla sitte teksti, että mistä kohin pystyt syöttämään ne asiat mitä se 

oottaa. Joko niin, tai sitte niin et se avaa automaattisesti sen kohan mitä se 

kaipaa ja se ois sillo heleppo jatkaa.” (Testikäyttäjä #2) 

Testikäyttäjä #3 törmäsi myös virheeseen liittyen kategorioiden määräaikojen asettami-

seen suunnitelman käynnistyksen yhteydessä. Hän lähti ratkaisemaan asiaa Muokkaa ka-

tegoria -napin kautta, mutta vaihtoi nopeasti aikomustaan. Sen sijaan, että hän laittaisi 

jokaiseen kategoriaan määräajan, testikäyttäjä ajatteli säästää aikaa asettamalla suoraan 

suunnitelman tietoihin aloituspäivämäärän.  

”Joo o, no kokeillaas täältä [Testikäyttäjä #3 painaa Käynnistä-nappia, virhe-

ponnahdusikkuna aukeaa]. Kategorioiden määräaikoja ei oo asetettu, eli sitte 

se varmaan pitää lähtee tänne [Testikäyttäjä #3 painaa Muokkaa kategoriaa -

nappia, sivupalkki aukeaa], täähän on kyl hassu ko pitää ottaa ekaks nää… 

[Testikäyttäjä #3 klikkaa Kategorian määräaika -nappia], mää teen nyt tätä vää-

rinpäin, mut tehään niin eiks vaan, et mä tota [Testikäyttäjä #3 sulkee Muokkaa 

kategoriaa -sivupalkin]…”  

Testikäyttäjä #3 yrittää tässä kohtaa käyttää oikopolkua ja asettaa perehdytyk-

sen aloituspäivämäärän, jolloin kategorioiden määräajat olisivat asettuneet au-

tomaattisesti.  

”…Ko mä täältä [Testikäyttäjä #3 klikkaa Näytä tiedot -nappia, Tiedot-sivu-

palkki aukeaa] määritän sitä ajankohtaa [Testikäyttäjä #3 klikkaa Perehdytys 

alkaa -tekstikenttää], nii et se antaa mulle niitä aikataului tähä…” 

”…No ei se antanukkaa mulle viel niitä (kategorioiden määräaikoja), vai an-

taaks se… eei jaaha. ” 
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Testikäyttäjä #3 ihmetteli vielä, ettei kategorioiden määräajat tulleet automaattisesti pe-

rehdytyksen aloituspäivän asettamisen jälkeen. Ongelma johtuu siitä, että mallipohjassa 

kategorioiden määräaikoja ei ollut asetettuna viikkotasolla, jolloin kyseiset määräajat ei-

vät siirtyneet mallipohjasta perehdytyssuunnitelmaan. Loppujen lopuksi testikäyttäjä #3 

asetti kategorioiden määräajat manuaalisesti ja painoi perehdytyssuunnitelman Käyn-

nistä-nappia uudelleen, jolloin Perehdytyksen käynnistys -modaalinäkymä aukeaa.  

”Tää on jännä tää määräaikanen (työsuhteen tyyppi -tekstikenttä), tästä itse 

asiassa mua on joskus kysyttykin. Et mää en muista mää oisin äsken valinnu 

sitä, mut se tulee sieltä siitä mallipohjasta jonka, jonka tota x mallipohja (x = 

ammattinimike), jonka sielt valitsin, nii tota sehän on uus tieto täs vaiheessa, 

et sitä ei oo aiemmin oo ollu tossa niiku näkyvillä…” 

”…Nii tässähän vois olla hyvin vielä se tieto siitä että, että kun mä laitan, että 

käynnistä heti niin mitä sit tapahtuu, et lähettää ne kutsut ja tota ja sitte se 

(perehdytettävä) pääse kirjautumaan ja niin edelleen. Et miten tavallaan tää 

käynnistäminen on suhteessa siihen vaik alotuspäivään, tai sen hyödyntämi-

seen.” (Testikäyttäjä #3) 

Testikäyttäjä #3 ilmaisikin saman ongelman, joka oli aiheuttanut epätietoista oloa testi-

käyttäjällä #1. Mitä perehdytyksen aloituspäivän asettaminen tarkoittaa, ja kuinka se vai-

kuttaa esimerkiksi perehdytyssuunnitelman kulkuun, jos käyttäjällä on kategorioita, joi-

den määräaika on perehdytyksen alussa tai toisin sanoen kategorian nimen ollessa ”Ennen 

perehdytystä”. Nämä kaksi asiaa aiheuttivat hämmennystä sen suhteen, näkyykö kyseiset 

kategoriat perehdytettävälle tai saako perehdytettävä heti kutsun järjestelmään perehdy-

tyksen käynnistyttyä. 

5.3 Loppuhaastattelut 

Loppuhaastatteluissa testikäyttäjiltä kysyttiin, muuttuiko kokonaisnäkemys Introsta ver-

rattuna ensivaikutelmaan ja toiko Intron käyttäminen heille hyötyä. Lisäksi annettiin 

mahdollisuus antaa muuta palautetta järjestelmästä. Kokonaisuudessaan loppuhaastatte-

luista kävi ilmi se, että Intron toiminnallisuuteen oltiin pääsääntöisesti tyytyväisiä ja tes-

tikäyttäjät epäilivätkin, että ohjelmisto muuttuu vielä helpommaksi siinä vaiheessa, kun 

ohjelmistoon käyttää enemmän aikaa. Havaitut ongelmat tai keskeytykset ohjelmiston 

käyttöönotossa eivät tuntuneet lannistavan testikäyttäjiä. Kahdelle testikäyttäjälle koko-

naiskuva Introsta muuttui sen suhteen, että ohjelmistolla olikin tarjota enemmän työkaluja 

ja ominaisuuksia perehdytyksen läpivientiin, mitä testikäyttäjät olivat aluksi ajatelleet.   

Kuitenkin käyttöönoton näkökulmasta ongelmia tuntui tuottavan erityisesti käsitteistö ja 

käyttäjien oman työpaikan konteksti verrattuna Intron kontekstiin. Välillä oli myös ha-

vaittavissa arkuutta testata ja käyttää ohjelmistoa ilman pelkoa siitä, että jokin menee pie-

leen. Lisäksi toiveissa oli, että virhetilanteissa Intro osaisi kertoa paremmin käyttäjälle 

esimerkiksi pakollisista syötettävistä tiedoista ja mistä kyseiset tiedot voi löytää ohjel-

mistossa. 

Testikäyttäjät #1 ja #2 kertoivatkin yllättyneensä, kuinka monimuotoisesti Introa pystyi 

lopulta käyttämään. 

”Kyllähän tuonne kun voi tehdä nuita kategorioita ja niiku nuita tehtäviä sitte 

tuonne kategorioiden sisään, niin tätähän pystyy sitten laajentamaan iha niin 

paljon kuin vaa ite haluaa ja haluaa aikaa tähän käyttää. Että tota… kyllä se 



41 

siinä mielessä muutti (käsitystä Introsta), että tätä vois käyttää vähä semmos-

seen syvällisempäänkin perehdyttämiseen sitten.” (Testikäyttäjä #1) 

”Joo ehottomasti, ja muutaman (hyödyn) vielä lissää, että… kyllähän tää ni-

menommaan tää seurattavuus täsä on hienoo, nyt että ne pysyis täällä kaikki 

niinku tosi visuaalisesti selekiänä että missä mennään tässä perehdytyksessä ja 

ite ois heleppo seurata että onko muistanu tehä kaikki tarvittavat asiat.” (Tes-

tikäyttäjä #2) 

Lisäksi testikäyttäjä #2:lta kysyttiin, että miltä suunnitelmanäkymä tuntui hänen mieles-

tään silloin, kun näkymään saavuttiin ensimmäistä kertaa ja kuinka hyvin ohjelmistoa 

pystyi kokeilemaan ilman pelkoa siitä, että jokin menisi pieleen. 

”…No totta kai ens alakuun niin… paljo asiaa niinku… paljo näkösällä. Mutta 

ku tietää mitä ettii ja tottuu tähä näkymään niin mä uskon et tää on hyvä koska 

täältä nopiasti pystyy selaamaan sen oikean kohan ja näät tasan tarkkaan että 

missä oot menossa. Siitä on heleppo jatkaa, et jos aattelee että mää lähtisin 

perehyttään nyt henkilöä, niin mää näpsyttelisin tuolla niitä… tehtäviä tehdyksi 

ja tota… siitä ois heleppo sitte kahtoo että mitä mulla on seuraavana eessä, et 

pystys vähän ennakoimaan jo että mitä siellä tuleman pittää... ” 

”…Joo, kyllä mää uskallan (kokeilla ohjelmistoa), mutta tota… pikkusen on 

aina semmonen olo, että mitä tapahtuu jos mää nyt teen jotain tuossa, kun mää 

sitä kategoriaa mietin, niin mää hyppäsin sieltä kesken kaiken pois ja sitte tota 

sieltä jäi syöttämäti asioita. Se ohjelmisto ei sanonu siihen mittää mutta tota se 

kyllä paikkas sitte… sen jäläkeen ko tota mää lähin toteuttaan tätä… käynnistin 

perehdytyksen niin… et kyllä tässä niinkö selekiästi uskaltaa räpeltää tätä ihan 

tumpelona et ei sillai missää vaiheessa keikahtanu.” (Testikäyttäjä #2) 

Hän kertoi myös, että hän näkee yhä edelleen Intron olevan esihenkilöille suunnattu oh-

jelmisto. 

”Kyllä se tota (mielikuva) pysy samana, että kyllähän tää esimiehille on suun-

nattu ja… esimies tästä saa niinkö suurimman hyödyn että… esimiehen pitää 

pittää nää asiat hyppysissä ja tää (Intro) auttaa kyllä siinä tehtävässä.” (Testi-

käyttäjä #2) 

Testikäyttäjän #3 tapauksessa haastattelija kysyi, mitkä ensivaikutelmat Introsta jäi sil-

loin, kun hän käytti Introa ensi kertaa.  

”Yleisvaikutelma, niiku kokonaisuus mikä tota, mikä fiilis mulle jäi oli se, että 

tää toimii, mikä oli riemastuttavaa, tai sitten ettei vaik niinku… ei ollu mitään 

bugeja tai ei ollu niinkun jotenkin… et oli just tavallaan minusta myös selkeetä 

niiku lähtökohtasesti et mitä täs niiku tapahtuu, tai mitä… mitä tota, miten mää 

niinku pystysin perehdyttämään tän kautta. Se oli niinku se kokonaisfiilis…” 

(Testikäyttäjä #3) 

Hän jatkoi kuitenkin vielä, että koki paikoin hankalaksi sen, miten mallipohjan, perehdy-

tyssuunnitelman ja käynnistetyn perehdytyksen pystyisi paremmin erottamaan toisistaan. 

Kyseiset näkymät pohjautuvat samanlaiseen käyttöliittymäratkaisuun, joten näkymiä ja 

niiden toiminnallisia eroja on vaikea hahmottaa ja erottaa toisistaan.  
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”…Jotenki niinku visuaalisesti tai muuten nää niinku mallipohja, luonnos ja 

käynnistetty suunnitelma on hyvin samankaltasia ja tavallaan sitten mä niinku, 

jotenki siinä ei helposti niinku tiedä, et niiku mitä kohti täs nyt pitää mennä…” 

”…Jos tavallaan, ku täällä nyt katotaan tää luonnos suunnitelmasta, jos mä 

tänne lisään tehtävän, niin se tapahtuu vaan tähän kyseiseen suunnitelmaluon-

nokseen, mihin mää teen ne muokkaukset suhtees sitte, et jos mää oisin siinä 

mallipohjassa, niin tavallaan et miten ne muokkaukset sinne vaikuttaa.” (Tes-

tikäyttäjä #3) 
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6. Pohdinta 

Tässä luvussa tulkitaan tuloskappaleen aikana syntyneitä havaintoja liittyen Intron käyt-

töönottoon esihenkilön näkökulmasta. Aluksi käydään yleisellä tasolla läpi, mitä käytet-

tävyystesteissä ilmeni ja tämän jälkeen siirrytään pohtimaan tarkemmin yksittäisiä ongel-

mia Intro-perehdytysohjelmistossa ja mahdollisia ratkaisuja näihin ongelmiin. Käytettä-

vyystestien tuloksien tulkintaa verrataan kirjalliskatsauksen löytöihin ja joko vahvistetaan 

tiettyjä teorioita tai tuodaan uusia havaintoja ja ajatuksia SaaS-palveluiden käyttöönot-

toon liittyen. 

Valittu tutkimusmenetelmä sopi hyvin tutkimukseen, jossa tutkittava kohde oli rajattu osa 

ohjelmistoa ja sillä oli tietty rajattu käyttäjäryhmä. Vaikka varsinaiseen käytettävyystes-

taukseen osallistui vain kolme testikäyttäjää, puolistrukturoidun haastattelumenetelmän 

avulla saatiin hyvin tietoa siitä, mitä käyttäjä ajattelee ennen toimintaa ja sen jälkeen. 

Samoin tietyt ongelmat toistuivat testikäyttäjien välillä, joten pienellä otannalla saatiin 

selville ongelmia, joita useammat käyttäjät voivat kohdata.  

6.1  Käyttöönottoon vaikuttavat tekijät ja ratkaisut 

Alkuhaastatteluissa testikäyttäjät mainitsivat, että odottavat perehdytysohjelmistolta 

yleistä helppokäyttöisyyttä käyttöliittymän osalta, käyttäjän muistin vapauttamista, pe-

rehdytyksen seurattavuutta ja osallistamista kaikkien perehdytykseen osallistuvien hen-

kilöiden osalta. Tämän lisäksi ohjelmistolta odotettiin yleisperehdytyksen luomista, rää-

tälöintimahdollisuutta erilaisiin organisaatioiden tarpeisiin sekä oleellisen perehdytyssi-

sällön hallintaa.  Näitä testikäyttäjien odotuksia peilataan käyttöönotossa ilmenneitä on-

gelmia vasten.  

Kaiken kaikkiaan Intron käyttöönotossa ei ilmennyt kolmen testikäyttäjän välillä isoja 

keskeytyksiä käytettävyystestauksen toiminnallisen osuuden aikana. Esimerkiksi 

päänäkymässä toimiminen ei tuottanut ongelmia, ja testikäyttäjille oli selvää, mitä heidän 

tulisi ensimmäisenä ohjelmistossa tehdä. Yksi testikäyttäjistä kertoikin kirjauduttuaan 

järjestelmään, että piti etusivulla löytyvistä perehdytyksien yhteenvetotiedoista, sillä ne 

helpottivat käyttäjää jäsentämään missä vaiheessa perehdytykset ovat menossa. Tämä In-

tron ominaisuus tukee testikäyttäjien toivetta liittyen perehdytysten seurattavuuteen. Li-

säksi testikäyttäjän kokemus vastaa kirjallisuuskatsauksessa kappaleen 3 johdannossa 

mainittua asiaa siitä, kuinka tärkeää ensivaikutelman luominen on käyttäjän sitouttamisen 

kannalta. Lisäksi hyvä ensivaikutelma herättää mielenkiintoa jatkaa palvelun käyttöä 

eteenpäin. Kappaleessa 2.2 mainittiin lisäksi, että käyttäjän sitouttamisen kannalta hyvä 

lähtökohta on, kun käyttäjä kiinnostuu tarjotun sovelluksen käyttöliittymän estetiikasta 

tai siitä, kuinka tarjottu informaatio on koostettu. 

Perehdytyssuunnitelman luomisessa oli kuitenkin havaittavissa ongelmia liittyen siihen, 

vaikuttaako perehdytettävän henkilön kutsuminen hyvin aikaisessa vaiheessa negatiivi-

sesti käyttöönottoon ja uskallukseen käyttää ohjelmistoa. Ymmärtääkö käyttäjät esimer-

kiksi sitä, että perehdytettävän henkilön lisääminen suunnitelmaan ei lähetä kyseiselle 

henkilölle kutsua ohjelmistoon tai käynnistä perehdytyssuunnitelmaa. Lisäksi käyttäjä 

joutuu päättämään hyvin aikaisessa vaiheessa, mille mallipohjalle suunnitelma luodaan. 

Jos käyttäjän oma organisaatio ei ole esimerkiksi kertonut, mitä mallipohjia Introssa tulisi 

käyttää, Intro ei osaa suoraan suositella käyttäjälle esimerkiksi yleisperehdytyspohjaa. 

Huomioitavaa oli myöskin se, että yksi testikäyttäjistä ei uskaltanut mennä katsomaan 

mallipohjia suunnitelman luonnin yhteydessä. Kirjallisuuden näkökulmasta käyttäjän 
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vastuuta ohjelmiston käytössä ei sanan varsinaisessa merkityksessä käsitelty, mutta tar-

kasteltaessa käytettävyysheuristiikkoja kappaleessa 3.2 voidaan huomata, että ensi käyt-

täjille voitaisiin tarjota yksinkertaistetumpaa käyttöliittymää sekä apua tai dokumentaa-

tiota tarvittaessa. Lisäksi pelillistämisen tai interaktiivisten tutoriaalien avulla vastuun 

määrää voitaisiin keventää ja siten helpottaa palvelun toimintojen ymmärtämistä oppimi-

sen kautta.  

Eniten keskeytyksiä ohjelmiston käyttöönotossa esiintyi suunnitelmanäkymässä erityi-

sesti kategorian luonnin yhteydessä. Kategoria-käsitteen ymmärtäminen Intro-perehdy-

tysohjelmiston kontekstissa tuotti hankaluuksia ja kategorian lisäämisnappi oli piilossa 

käyttäjältä, jos kategorioita oli paljon perehdytyssuunnitelmassa. Ohjelmisto ei aina 

myöskään kertonut testikäyttäjille riittävän tarkasti, mitä asioita käyttäjän tulisi tehdä, 

jotta käyttäjä pääsee tavoitteeseen. Esimerkiksi perehdytyssuunnitelman käynnistyksen 

yhteydessä jokainen testikäyttäjä törmäsi samankaltaiseen virheilmoitukseen siitä, että 

suunnitelman Näytä tiedot -osiosta puuttui suunnitelman aloituspäivä tai että kategorioille 

ei oltu asetettuna määräaikoja. Miten näihin osioihin olisi pitänyt päästä, jäi kuitenkin 

epäselväksi loppukäyttäjille. Näytä tiedot -osio löytyi lopulta arvailujen kautta. Kirjalli-

suusosion käytettävyyskappaleessa 3.2 alleviivattiin sitä, kuinka tärkeää on, että järjes-

telmä ja oikea maailma kohtaavat keskenään, eli tarjotun palvelun käsitteistön ei tulisi 

olla tulkinnanvaraista. Lisäksi virhetilanteissa käyttäjälle täytyy kertoa, kuinka virhee-

seen päädyttiin ja miten virhetilanteesta pääsee pois.  

Yksi odotus perehdytysohjelmistolta oli myös se, että perehdytyksen vastuuta pystyisi 

jakamaan muun perehdytystiimin kesken. Yksikään testikäyttäjä ei kuitenkaan jakanut 

tehtäviä esimerkiksi muille käyttäjille. Tähän voi kuitenkin vaikuttaa se, että näin aikai-

sessa vaiheessa ohjelmiston käyttöä asia ei välttämättä ole päällimmäisenä mielessä. Uusi 

käyttäjä kuitenkin lopulta opettelee ohjelmiston käyttöliittymää ja sen toimintoja ensikäy-

tön aikana, jolloin kaikkia ohjelmiston ominaisuuksia ei välttämättä huomata. Lisäksi toi-

minnallisen osuuden aikana annetut tehtävät antoivat aina selvän tavoitteen, joka testi-

käyttäjän tulisi saavuttaa. Tällöin testikäyttäjän huomio ja keskittyminen olivat tavoitteen 

saavuttamisessa eikä välttämättä siinä, mitä erilaisia ominaisuuksia ohjelmistolla olisi ol-

lut tarjota. 

Loppuhaastatteluissa testikäyttäjät kertoivat, että he olivat pääosin tyytyväisiä siihen, mi-

ten Intro toimi ja mitä Introlla oli tarjota perehdytysohjelmistona. Yksi testikäyttäjistä 

kertoi myös, että Intron laajuus yllätti. Yleisperehdytyksen lisäksi Introa pystyi käyttä-

mään myös laajemman perehdytyksen läpivientiin. Tämä tukee toivetta liittyen Intron 

räätälöintimahdollisuuksiin organisaation tarpeisiin. Intron koettiin myös olevan visuaa-

lisesti selkeä ja yleisvaikutelmassa ei ollut moitittavaa. Toiveena oli kuitenkin, että Intro 

voisi kertoa paremmin mahdollisten syötettävien tietojen puutteesta tai mistä tietyt toi-

minnallisuudet löytyvät.  Kaksi testikäyttäjää mainitsi lisäksi, että kun kokemusta tulee 

lisää, niin tuotteen käyttö helpottuu. Tämä on toki totta, mutta esimerkiksi kirjallisuus-

osion pelillistämisen kappaleessa 2.1.3 kerrottiin, kuinka videopeleissä liian vaikea alku 

ja hidas alkeiden oppiminen voi aiheuttaa sen, että käyttäjä kokee videopelin liian vaike-

aksi oppia ja lannistuu. Samaa voisi ajatella SaaS-palvelujen suhteen. Kuilua kokemuk-

sen ja ensikäytön välillä pitäisi pienentää niin, että ohjelmisto tukee ja auttaa uutta käyt-

täjää löytämään sopivat työkalut ohjelmiston sujuvaan käyttöön, kuitenkin niin, että ko-

keneempi käyttäjä kokee palvelun käytön viihdyttäväksi. Pelillistämisen elementtejä 

voisi myös käyttää enemmän ohjelmiston käytön alussa ja kyseisten elementtien merki-

tystä vähentää, mitä tutummaksi käyttäjä tulee ohjelmiston kanssa. 
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6.1.1 Ensikäyttäjälle annettava vastuun määrä 

Helpon käyttöönoton näkökulmasta olisi olennaista, että uudelle käyttäjälle ei anneta liian 

paljon taakkaa erilaisista päätöksistä tai sellaista tunnetta, että käyttäjän tulisi tietää jotain 

olennaista ohjelmiston toiminnasta. Introssa esimerkiksi perehdytettävän henkilön kutsu-

minen ohjelmistoon hyvin aikaisessa vaiheessa perehdytyssuunnitelman luontia voi ai-

heuttaa hämmennystä ja arkuutta käyttää uutta ohjelmistoa. Jos uusi käyttäjä ei esimer-

kiksi tiedä tai muista kuka perehdytettävä henkilö on tai miten perehdytettävä henkilö 

liittyy perehdytyssuunnitelmaan, voi käyttäjä alkaa arkailla ohjelmiston käyttöä tai saada 

epätietoisen tunteen siitä, ettei tiedä ohjelmistosta jotain olennaista. Samoin, kun pereh-

dytyssuunnitelma käynnistetään, käyttäjä voi olla epävarma siitä, mitä suunnitelman 

käynnistäminen edes tarkoittaa ja mitä kyseisestä toiminnosta tapahtuu. Tämän tutkimuk-

sen kontekstissa testikäyttäjät kyllä löysivät napin, josta suunnitelma voidaan käynnistää, 

mutta samalla tulee kuitenkin miettiä sitä, ymmärsikö testikäyttäjät, että perehdytettävä 

henkilö saa kutsun Intro-perehdytysohjelmistoon vasta kun suunnitelma käynnistetään.  

Kun halutaan sitouttaa käyttäjä ohjelmiston pitkäaikaiseksi käyttäjäksi, kirjallisuusosion 

kappaleen 2.2 mukaan käyttöliittymäominaisuuksien ja palautteen tulisi ylläpitää käyttä-

jän mielenkiintoa ohjelmistoon.  Tällä hetkellä Intro ei pakota käyttäjää lisäämään pereh-

dytettävää henkilöä suunnitelman luonnin yhteydessä, vaan antaa vaihtoehdon jatkaa pe-

rehdytyssuunnitelman luontia ilman perehdytettävää. Tässä tulisi kuitenkin miettiä, onko 

edes tarpeen antaa käyttäjälle vaihtoehtoa lisätä perehdytettävä henkilö niin aikaisessa 

vaiheessa ohjelmiston käyttöä. Perehdytettävän henkilön voisi lisätä esimerkiksi vasta 

sitten, kun perehdytyssuunnitelmaa käynnistetään. Samalla käyttäjälle olisi selkeämpää, 

että perehdytettävä henkilö kutsutaan Intro-perehdytysohjelmistoon vasta suunnitelman 

käynnistyksen yhteydessä.  

Vastuun tuomaa kuormitusta voitaisiin keventää esimerkiksi pelillistämisen tai interaktii-

visten ohjetekstien avulla. Kirjallisuusosion kappaleessa 2.1.3 mainittiin, että online-oh-

jelmistojen pelillistäminen lisää sitoutumisen lisäksi myös oppimista ja tyytyväisyyttä 

ohjelmiston käyttöön. Samoin kappaleessa 2.3 kerrotaan, että kun halutaan tukea käyttä-

jää ohjelmiston käyttöönotossa, käyttäjän polku ohjelmiston käyttöön alkaa erilaisista toi-

minnoista ja kukin toiminta johtaa omiin pieniin palkkioihin. Tässä asiassa täytyy kuiten-

kin muistaa, että liika ohjetekstien tai opasteiden käyttö voi myös estää käyttäjätyytyväi-

syyttä ja onnistunutta käyttöönottoa eikä käyttäjä välttämättä koe saavuttavansa omalla 

toiminnallaan asetettuja tavoitteita. Käyttäjälle täytyy antaa sopiva määrä vastuuta ohjel-

miston käytöstä, että kokee omalla toiminnallaan olleen merkitystä, mutta samalla ohjeis-

tuksilla ja pelillistämisellä voidaan ohjata käyttäjää oikeaan suuntaan ohjelmiston käytön 

suhteen. 

6.1.2 Näytettävän tiedon määrä 

Kirjallisuusosiossa sovelluksen käyttöönottoprosessia käsittelevässä kappaleessa 2.2 ker-

rottiin, että käyttäjän sitoutumista ohjelmistoon voivat estää käytettävyysongelmien ja 

kiinnostavuuden puutteen lisäksi liika sisällön määrä. Vaikka suunnitelmanäkymä sisäl-

tää paljon asiaa ensimmäisellä näyttökerralla, kukaan testikäyttäjistä ei kuitenkaan valit-

tanut suunnitelmanäkymän sekavuutta. Ongelmia ilmeni kuitenkin siinä vaiheessa, kun 

testikäyttäjille annettiin lupa toimia suunnitelmanäkymässä annettujen tehtävien myötä.  

Testikäyttäjät eivät myöskään kohdanneet esimerkiksi mallipohjaa valitessa isoa listaa 

mallipohjista, mikä voi tapahtua esimerkiksi jossain toisessa organisaatiossa. Yksi testi-

käyttäjä kertoikin, että iso lista mallipohjia voi johtaa siihen, että käyttäjällä voi olla epä-

tietoisempi olo siitä, mikä mallipohja täytyy valita perehdytettävälle henkilölle.  
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Näytettävä tieto liittyy myös siihen, kuinka paljon vastuuta ensikäyttäjälle annetaan. Ku-

ten aikaisemmin mainittiin, Intro-perehdytysohjelmiston suhteen voisi kysyä, onko ensi-

käyttäjälle edes tarpeellista antaa mahdollisuutta lisätä perehdytettävän tietoja aikaisessa 

vaiheessa ohjelmiston toimintaa. Huomioitavaa kuitenkin on, että yksi testikäyttäjistä oli 

tyytyväinen siihen, että pystyi suunnitelman luomisen yhteydessä valitsemaan perehdy-

tystä odottavan henkilön suoraan. Tosin esihenkilökäyttäjät voivat myös saapua Intro-

perehdytysohjelmistoon ilman, että rekrytoitava henkilö on suoraan valittavissa perehdy-

tyssuunnitelman kohteeksi, jolloin perehdytettävän henkilön tiedot joudutaan täyttämään 

manuaalisesti.  

Voitaisiinkin ajatella, että ensimmäisellä käyttökerralla annetaan vain hyvin oleelliset 

työkalut ohjelmiston käyttöön, ja työkalujen määrää aletaan lisäämään sitä mukaan, kun 

käyttäjä etenee ohjelmiston käytön suhteen. Kirjallisuus tuki monessa kohtaa ajatusta 

siitä, että ensikäyttäjälle annetaan vain tarpeelliset työkalut ensikäyttöä ajatellen ja näy-

tetään vain tarpeellinen tieto palvelun ydinominaisuuksista. Kirjallisuusosion kappa-

leessa 2.3.3 mainittiin myös, että palvelun ominaisuuksia voitaisiin paljastaa vähitellen 

sitä mukaan, kun ohjelmiston käytössä edetään. Intro-perehdytysohjelmiston kontekstissa 

voitaisiin lisäksi miettiä, että eri käyttäjärooleilla oleville henkilöille kohdistettaisiin vain 

tiettyjä ominaisuuksia Introsta. Samalla, kun näytettävä tieto vähenee, käyttäjällä on sel-

keämpi kuva ohjelmiston pääpiirteistä. Käytettävyystestin testikäyttäjät olivat pääosin 

tyytyväisiä siihen, miltä Intron käyttöliittymä näytti, mutta joiltain osin näytettävän tiedon 

määrää voisi pohtia ensikäyttäjän osalta.  

6.1.3 Manuaalisen työn vähentäminen 

Testikäyttäjät joutuivat esimerkiksi suunnitelmaa käynnistäessä asettamaan jokaiselle ka-

tegorialle erikseen aloitusajan. Jos kategorioita olisi suuri määrä, sisältäisi kategorioiden 

määräajan asettaminen hyvin paljon manuaalista työtä. Liika manuaalinen työ vähentää 

myös käyttäjän tehokkuutta ohjelmistossa ja samalla tuottavuus vähenee. Käyttäjät tar-

vitsevat eräänlaisia oikopolkuja tai mahdollisuutta muokata useaa asiaa samassa näky-

mässä, mikä nopeuttaa tietyn tavoitteen saavuttamista ja samalla manuaalinen työ vähen-

tyy. Kirjallisuusosion kappaleessa 3.2 mainittiin yhdeksi hyväksi ominaisuudeksi nimen-

omaan käytön joustavuus ja tehokkuus sekä esteettisyys ja minimalistisuus suunnitte-

lussa. Samoin kappaleen 2.3 lopussa mainittiin, että jatkuvan sovelluksen käytön kannalta 

tiettyjen toimintojen yksinkertaistaminen auttaa käyttäjää keskittymään olennaisiin asioi-

hin sovelluksen toiminnallisuuksien osalta ja käyttämään sitä vakaasti.  

Tätä pohdintaa tukee esimerkiksi se, että kaksi testikäyttäjää olivat tyytyväisiä siihen, että 

pystyivät muokkaamaan kategoriaa perehdytystehtävän muokkausnäkymässä. Tämä viit-

taisi siihen, että käyttäjälle tulisi antaa myös mahdollisuuksia tehdä sama asia useasta eri 

paikasta, jolloin käyttäjän ei aina tarvitsisi tehdä tiettyä toimintoa vain yhdestä paikasta. 

Ohjelmiston käyttö ei olisi tällöin kömpelöä eikä käyttäjän tarvitsisi muistaa tiettyä si-

jaintia tietylle toiminnallisuudelle. Käytettävyysheuristiikoissa mainittiin myös, että käyt-

täjän ei tulisi tarvita muistaa palvelun antamaa tietoa näkymästä toiseen. Elementtien, 

toimintojen ja vaihtoehtojen tulisi olla aina näkyvissä. 

Käyttäjän ei tulisi myöskään itse muistaa, mitä kaikkia esitietoja tulee olla täydennettynä 

silloin, kun käyttäjä käynnistää perehdytyssuunnitelmaa. Käyttäjää voisi helpottaa esi-

merkiksi jonkinlainen edistymispalkki (engl. progress bar) tai muu vastaava reaaliaikai-

nen tieto siitä, mitä asioita käyttäjän tulee vielä tehdä esimerkiksi käynnistääkseen suun-

nitelman. Lisäksi käyttöliittymä voisi muistuttaa käyttäjää jonkin toiminnon tekemisestä 

ja tarjota suoraa oikopolkua kyseisen toiminnon tekemiselle.  
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6.1.4 Käsitteistö 

Intron käsitteistö tuntui aiheuttavan eniten ongelmia käyttöönoton näkökulmasta. Esimer-

kiksi suunnitelmanäkymässä kategorian ymmärtäminen Intron kontekstissa tuntui olevan 

vaikeaa yhdelle testikäyttäjistä. Tämä vaikeus johtui siitä, että kyseinen käyttäjä ymmärsi 

kategorian eri tavalla oman työpaikan kontekstin pohjalta. Testikäyttäjä kertoikin, että 

ajatteli kategorian tarkoittavan enemmänkin työtehtävää, johon perehdytettävän tulee tu-

tustua. Testikäyttäjän organisaatiossa tämä työtehtävä on voitu jakaa useampiin eri vai-

heisiin. Lisäksi samaisella testikäyttäjällä oli ongelmia ymmärtää, mitä alatehtävät tai lin-

kit tarkoittavat, kun uutta perehdytystehtävää lisättiin kategoriaan.   

Sen lisäksi että käsitteistön täytyisi vastata niin sanotusti oikeaa maailmaa, tulisi uudet 

käsitteet myös selittää käyttäjälle. Kirjallisuusosion käyttöliittymäheuristiikkoja käsitte-

levä kappaleessa 3.2 mainitaankin, että järjestelmän tulisi olla oikean maailman kanssa 

samalla tasolla. Järjestelmän tulisi käyttää samaa kieltä kuin käyttäjä, sillä käyttäjälle tu-

tut sanat, lauseet ja konseptit auttavat käyttäjää ymmärtämään käyttöliittymää paremmin. 

Samoin edellä mainittuja asioita tulisi käyttää johdonmukaisesti ja sillä tavalla, ettei käyt-

töjärjestelmässä luoda poikkeavia merkityksiä tietyn ammattialan käyttämistä käsitteistä. 

Intro-perehdytysohjelmistossa on paljon käsitteistöä, jota ei välttämättä selitetä kunnolla 

auki. Näitä ovat esimerkiksi perehdytettävä, mallipohjat, perehdytyssuunnitelma ja vas-

tuuhenkilö. Lisäksi yksi testikäyttäjistä toi ilmi sen, että erottaako käyttäjät visuaalisesta 

näkökulmasta mallipohjan, perehdytyssuunnitelman ja käynnistetyn perehdytyksen tar-

peeksi hyvin toisistaan.  
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7. Yhteenveto 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää SaaS-perehdytysohjelmisto Introon liittyviä 

käyttöönotto-ongelmia rajatulla käyttäjäryhmällä. Tutkimuskysymykset olivat seuraavat: 

Miten SaaS-palvelua voidaan parantaa käyttöönoton ja käytön jatkamisen näkökul-

masta? 

1. Mitkä asiat vaikuttavat ohjelmiston suhteen käyttäjän mentaalimallin eroa-

mista palveluntarjoajan mentaalimallista? 

2. Mitkä tekijät aiheuttavat ohjelmiston käytön keskeyttämisen erityisesti käyt-

töönoton alussa? 

3. Miten ohjelmiston käyttöönottoa voidaan tukea niin, että käytön keskeyttämi-

nen vähenee? 

Tutkimuksen aikana tehtiin kirjallisuuskatsaus ohjelmistojen käyttöönoton teoriaan ja 

taustoihin. Kirjallisuuskatsauksen avulla voitiin tarkastella, kuinka paljon kyseistä il-

miötä on tutkittu jo valmiiksi ja löytyikö kyseisestä ilmiöstä mahdollisia ratkaisuja ha-

vaittuihin ongelmiin. Lisäksi kirjalliskatsauksen löydöksiä voitiin peilata käytettävyys-

testin aikana syntyneisiin havaintoihin. Tutkimuksen alussa kappaleessa 1.2 mainittiin 

myös, että tavoitteena oli tarkastella, puuttuuko kirjallisuudesta jotain sellaista, mikä käy-

tettävyystestauksessa käy ilmi. Kirjallisuus antoikin löytyneisiin käyttöönoton ongelmiin 

sopivia ratkaisuja, joten tämä tapaustutkimus antoi lisätukea kirjallisuudessa esiintynei-

siin teorioihin. Vastuun antamista käyttäjälle ei sanan varsinaisessa merkityksessä käsi-

telty kirjallisuudessa, mutta kyseinen käsite voitiin selittää auki muilla kirjallisuuden ha-

vainnoilla.  

Käytettävyystestien aikana voitiin havaita, että käyttäjän ja palveluntarjoajan mentaali-

mallin eroaminen suhteessa ohjelmistoon johtui siitä, millä tavalla testikäyttäjä ymmärsi 

tietyn käsitteen ja kuinka palveluntarjoaja ymmärtää käsitteen Intro-perehdytysohjelmis-

ton kontekstissa. Esimerkiksi Intron suunnitelmanäkymän käsitettä ”Kategoria” saatettiin 

käyttää testikäyttäjän työpaikalla hyvin erilaiseen tarkoitukseen kuin Intron kontekstissa. 

Peruskäsitteet tulisikin selittää käyttäjälle selvästi, jotta ristiriitoja ei ilmene käyttäjän 

oman ja Intron kontekstin välille. Lisäksi Intro-perehdytysohjelmistossa on paljon käsit-

teistöä, kuten mallipohja tai perehdytyssuunnitelma, joiden merkitys tulisi selittää käyt-

täjälle myös käyttöliittymässä.  

Ohjelmiston käytön keskeytymiseen käyttöönoton alussa voi vaikuttaa yllä mainitun 

asian lisäksi se, kuinka paljon vastuuta käyttäjälle annetaan. Käytettävyystestien aikana 

yhdellä testihenkilöllä ilmeni huoli siitä, kannattaako ensikäyttäjälle antaa vastuuta hyvin 

aikaisessa vaiheessa käyttöönottoa, kun ensikäyttäjä lisää perehdytettävää henkilöä oh-

jelmistoon. Lisäksi mallipohjien valinnan aikana käyttäjälle voi tulla haasteita sen suh-

teen, valitseeko oikean mallipohjan perehdytettävälle henkilölle, jos mallipohjia on pal-

jon ja käyttäjä ei ole saanut omalta organisaatiolta tiettyä ohjeistusta mallipohjien käytön 

suhteen. 

Näytettävän tiedon määrä liittyy vastuun antamiseen ja käsitteistöön. Vastuuta voidaan 

vähentää siten, että käyttäjälle annetaan käyttöönoton alussa näkyville vain tarpeelliset 

työkalut, joilla ohjelmistossa pääsee alkuun. Samoin käsitteistöä tulisi käyttää ja rajata 

niin, että käyttäjä oppii mahdollisimman nopeasti Intro-perehdytysohjelmiston 
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peruskäsitteet ja niiden merkityksen ohjelmiston kontekstissa. Pelillistämisen avulla voi-

taisiin myös edistää käyttäjän oppimista ja sitoutumista tarjottuun palveluun sekä lisätä 

hauskuutta sen käyttöön. Lisäksi ohjelmiston ominaisuuksia voitaisiin antaa käyttäjälle 

ajan myötä enemmän käyttöön. 

Lisäksi käyttöönottoa häiritsee manuaalisen työn määrä. Käyttäjällä tulisi olla oikopol-

kuja käytettävänä nopeuttaakseen ohjelmistossa toimimista. Esimerkiksi kaikkien kate-

gorioiden määräajat tulisi pystyä asettamaan yhdessä näkymässä sen sijaan, että käyttäjä 

avaa jokaisen kategorian erikseen ja asettaa määräajan kategorialle. Lisäksi samanlaista 

toimintoa tulisi voida käyttää monissa eri näkymissä tai modaalinäkymissä. Käyttäjät an-

toivatkin kiitosta ominaisuudelle, jossa tehtävän kategoriaa pystyi muuttamaan vielä teh-

tävän muokkauksen aikana.  

Tutkimuksen validiteettia voi haitata se, että käytettävyystestauksen testikäyttäjäjoukkoa 

jouduttiin miettimään uudelleen tutkimuksen alkuvaiheessa. FCG:n asiakasorganisaa-

tioista ei saatu käytettävyystesteihin yhtä testikäyttäjää lukuun ottamatta muita esihenki-

lökäyttäjiä. Tämän myötä tutkimuksen testikäyttäjäjoukon rajausta muutettiin niin, että 

käytettävyystesteihin otettiin ketä vain esihenkilöasemassa olleita henkilöitä. Käytettä-

vyystestien käyttäjäjoukko oli myös pieni: pilottiin osallistui kaksi testikäyttäjää ja varsi-

naiseen testaukseen kolme testikäyttäjää. Tosin, tämän tutkimuksen tutkimusmenetelmä 

pohjautui tutkimukseen (Strahm ym., 2018), jossa kehotettiin kokeilemaan käytettävyys-

testausta pienellä otannalla sekä selvittämään kuinka hyvin pieni otanta sopii tiedon ke-

räämiseen ja kuinka hyvin tätä kerättyä tietoa pystytään purkamaan auki syvällisesti. Li-

säksi käytettävyystestien aikana käyttäjät kertoivat kaipaavansa tiettyjä ominaisuuksia 

perehdytysohjelmistolta, mutta käytettävyystestauksen aikana annetut tehtäväkokonai-

suudet ja niiden suorittaminen saattoivat vaikuttaa siihen, kuinka paljon testihenkilöt lo-

pulta tiedostivat tietyn toiveominaisuuden poissaoloa. Toisaalta annetut tehtävät ovat 

olennainen osa Intron käyttöä esihenkilöiden näkökulmasta, joten jokaista testikäyttäjän 

toivetta ei ollutkaan olennaista validoida käyttöönoton näkökulmasta. 

Tämän tutkimuksen osalta löytyi asioita, joita voidaan yleistää koskemaan muitakin 

SaaS-palveluita, kun halutaan helpottaa ensikäyttäjän toimintaa uudessa ohjelmistossa. 

Näitä asioita voivat olla esimerkiksi yleisten käytettävyysheuristiikkojen noudattaminen 

tai pelillistämisen tuomat hyödyt. Tulevaisuuden tutkimuksissa voitaisiin koota yhteen 

vielä enemmän selkeitä ohjeita siitä, mistä hyvä käyttöönottoprosessi muodostuu SaaS-

palveluiden osalta.   Esimerkiksi videopeleistä ja mobiilikäyttöliittymistä tutkimusta löy-

tyy jo. Samoin siitä, kuinka tietojärjestelmä otetaan käyttöön esimerkiksi tietyssä organi-

saatiossa. Enemmän tietoa ja koostetta tarvitaan siitä, mitkä käyttöönoton elementit ja 

ratkaisut sopivat palvelumalliin, jossa ohjelmisto on löydettävissä internetistä.  
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