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Instant messaging is gaining more popularity due to its message exchange
speed, ease of use and low cost. Instant messaging is spreading to mobile devices, e.g. smart phones and tablet computers, which, in addition to the growing
speed of broadband connections, is increasing its popularity even more. Controlling user availability is one of the most important features of instant messaging which helps users to avoid undesired disturbance and to maintain social
connection with others. By using controlling methods of availability, such as
availability status and away messages or user group definition, users can be
available for the people they really want to be available and therefore control
their privacy.
By using a literature review and an empirical survey, the aim of this research is
to discover how users can control their availability and what aspects affect attitudes related to availability control which, in the end, lead to intention and actual usage of the availability control methods. The survey is used to reveal reasons to use availability controlling methods, the way users experience availability when they either take the role of a sender or a receiver of a message, and
how users actually use the main methods of controlling availability in their instant messaging.
The empirical research indicates that desire to be available online has a positive
effect on attitudes towards availability controlling methods. In addition, other
users’ attitudes affect the intention of usage, which in turn leads to actual usage.
Usage deviation is also related to either being a sender or a receiver of the message. According to the results, methods of controlling availability are used quite
little compared to their availability and possibilities of protecting one’s privacy.
Further research is needed to gain more information about the reasons leading
to and the effects of computer skills to the use of controlling methods of availability.
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JOHDANTO

1.1 Johdatus aiheeseen
Pikaviestintä on perinteisesti käsitetty etenkin nuorten suosimana epävirallisena keskusteluvälineenä, joka tapahtuu tietokonevälitteisesti pikaviestintäsovellusten avulla. Nopeuden ja helppokäyttöisyyden vuoksi pikaviestintä on nopeasti levinnyt myös yritysmaailmaan sekä opiskelijoiden ja nuorten aikuisten
viestinnän välineeksi, jota käytetään myös yhä enemmän mobiililaitteilla. Lin,
Chaun ja Lun (2005) mukaan pikaviestinnän yleistyminen on muuttanut radikaalisti ihmisten tapaa tehdä töitä, opiskella, kommunikoida ja ylläpitää sosiaalisia suhteita.
Pikaviestinnän suosiota kuvaa hyvin tutkimusyhtiö The Radicati Groupin
(2009) ennustus, jonka mukaan yli 1,5 miljardia ihmistä käyttää pikaviestintää
vuoteen 2013 mennessä. Pikaviestejä lähetettiin vuonna 2009 tehdyn mittauksen
mukaan yli 47 miljardia pikaviestiä päivässä (Royal Pingdom, 2010). Facebookin Chat-sovelluksella lähetetyt kahdenväliset viestit, joita vuoden 2010 loppuun mennessä lähetettiin yli 120 miljardia viestiä kuukaudessa (Facebook,
2010), vahvistavat pikaviestinnän kasvavaa suosiota tietokonevälitteisessä vuorovaikutuksessa. Lisäksi älypuhelinten ja nopeiden langattomien tietoverkkojen
yleistyminen nostaa tulevaisuudessa lukuja entisestään. Esimerkiksi älypuhelimilla toimiva pikaviestisovellus WhatsApp ilmoitti saavuttaneensa miljardi
viestiä päivässä -rajapyykin syksyllä 2011 (WhatsApp Blog, 2011).
Tutkimuksen keskeisimmät käsitteet ovat pikaviestintä ja tavoitettavuus.
Faulhaberin (2002) mukaan pikaviestintä on tekstipohjaista, lähes synkronista
viestintää, joka tapahtuu kahden tai useamman ennestään toisilleen tutun henkilön välillä. Useat tutkijat viittaavat pikaviestinnän sijoittuvan synkronisen eli
samanaikaisen ja asynkronisen eli eriaikaisen viestinnän väliin. Avrahami, Fussel ja Hudson (2008) määrittävät pikaviestinnän semisynkroniseksi (engl. semisynchronous), Nardi, Whittaker ja Bradner (2000) lähes synkroniseksi (engl.
near-synchronous), sekä Garcia ja Jacobs (1999) näennäisesti synkroniseksi (engl.
quasi-synchronous). Avrahamin ym. (2008) mukaan viestintä on sekä synkronista että asynkronista, koska se mahdollistaa nopean viestien vaihdon, mutta
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viestien vaihdon välillä voi myös olla pitkiäkin aikoja. Nardi ym. (2000) lisäävät,
että semisynkronisuus johtuu viestien siirtoon kuluvasta hetkestä, mutta myös
siitä mahdollisuudesta, että vastaanottaja ei välttämättä ole samalla hetkellä
paikalla vastaanottamassa viestiä.
Tavoitettavuus on yksi pikaviestinnän tärkeimmistä ominaisuuksista. Se
auttaa käyttäjiä muun muassa valitsemaan oikean hetken keskustelulle sekä
kontrolloimaan omaa tavoitettavuuttaan eli haluaan olla käytettävissä kommunikaatiolle. Yksinkertaisimmillaan tavoitettavuutta voidaan hallita kirjautumalla ulos pikaviestintäsovelluksesta, jolloin ei olla enää muiden tavoitettavissa.
Pikaviestintäsovellukset sisältävät kuitenkin monia erilaisia asetuksia ja ominaisuuksia tavoitettavuuden hallintaan, joita tässä tutkielmassa kutsutaan tavoitettavuuden hallintakeinoiksi. Tavoitettavuuttaan kontrolloimalla käyttäjät
voivat halutessaan keskittyä tärkeisiin meneillään oleviin tehtäviin tulematta
häirityksi.

1.2 Tutkimuksen tavoite
Tässä tutkielmassa keskitytään tarkastelemaan yhtä pikaviestinnän tärkeintä
ominaisuutta, käyttäjien tavoitettavuutta ja sen hallintaa. Tavoitettavuutta voidaan pitää mielenkiintoisena tutkimuskohteena, koska käyttäjät ovat voineet
hallita tavoitettavuuttaan pikaviestintäsovelluksissa käytännössä niin kauan
kuin tällaisia sovelluksia on ollut olemassa, mutta tavoitettavuutta ja sen hallintaa ei juuri ole aikaisemmin tutkittu.
Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, miten käyttäjät voivat hallita
tavoitettavuuttaan pikaviestintäsovelluksissa, ja mitkä tekijät vaikuttavat tavoitettavuuden hallintaan liittyviin asenteisiin ja niiden myötä aikomukseen ja todelliseen käyttöön?
Tutkimusongelmaa tarkastellaan seuraavien tutkimuskysymysten avulla:
•
•
•
•

Mitä keinoja pikaviestinnän mahdollistavat sovellukset tarjoavat tavoitettavuuden hallintaan?
Mitkä tekijät vaikuttavat tavoitettavuuden hallintakeinojen käyttöön?
Millainen merkitys tavoitettavuudella on käyttäjille heidän ollessaan viestin lähettäjänä tai vastaanottajana?
Miten käyttäjät hyödyntävät tavoitettavuuden hallintakeinoja pikaviestintäkäyttäytymisessään?

Tutkimusmenetelminä on tieteellinen kirjallisuuskatsaus sekä empiirisenä osiona survey-kysely. Aiheeseen liittyvää kirjallisuutta haettiin pääasiassa informaatioteknologian sekä viestintätieteiden tietokannoista aiheeseen liittyvillä
hakusanoilla, kuten ”instant messaging”, ”awareness of presence” ja ”availability”. Tietoa etsittiin käyttäen eri tietokantoja yhdistävää Nelli-portaalia sekä
muun muassa seuraavia tietokantoja: ACM Digital Library, IEEE Xplore, Sprin-
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gerLink, Emerald Journals, Web of Science, SciVerse Science Direct, Business
Source Elite sekä Google Scholar. Tavoitettavuuden hallintakeinoja määritettiin
kirjallisuuden lisäksi kokeilemalla olemassa olevien pikaviestintäsovellusten
toimintoja. Empiirinen osio suoritettiin verkkokyselynä Jyväskylän yliopiston
opiskelijoille.
Tässä tutkimuksessa pikaviestintä rajataan koskemaan kaikkea kahdentai useamman henkilön välistä, semisynkronisesti eli lähes samanaikaisesti tapahtuvaa viestintää, jota suoritetaan pikaviestintäsovelluksilla tai pikaviestinnän mahdollistavilla sosiaalisen median sovelluksilla. Sovelluksia voidaan käyttää pöytäkoneilla, kannettavilla tietokoneilla, pda-laitteilla eli kämmentietokoneilla, sekä kehittyneillä matka- eli älypuhelimilla. Esimerkiksi tekstiviestejä ei
tässä tutkimuksessa kuitenkaan lasketa pikaviesteiksi, koska niiden luonne on
erilainen muun muassa rajoitetun viestien pituuden ja viestin lähettämisestä
syntyvien kustannusten vuoksi, eikä tekstiviestin lähettäminen vaadi tietoverkkoyhteyttä.

1.3 Tutkielman rakenne
Tutkimuksen alussa luvussa kaksi käsitellään pikaviestinnän luonnetta viestinnän välineenä sekä sen käyttötarkoituksia kolmessa eniten tieteellisessä kirjallisuudessa tutkitussa käyttäjäryhmässä. Kolmannessa luvussa esitellään tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen liittyvät perustellun toiminnan teoria, itsestä kertomisen menetelmien malli sekä sosiaalisen läpikuultavuuden teoria.
Lisäksi kolmannessa luvussa esitellään tutkielman empiirisessä osassa tavoitettavuuden hallintakeinojen malli, jonka avulla pyritään selittämään tavoitettavuuden hallintakeinojen käyttöön johtavia asenteita ja tekijöitä.
Neljännessä luvussa käsitellään tavoitettavuutta ja käyttäjien yksityisyyttä,
sekä tarkastellaan tavoitettavuuden hallintakeinoja ja mobiiliteknologian vaikutusta tavoitettavuuteen. Empiirisen tutkimuksen tavoitteet, menetelmät ja kyselylomakkeen rakenne sekä aineiston analyysimenetelmät käsitellään luvussa
viisi. Kuudennessa luvussa käsitellään tutkimuksen tuloksia. Tuloksissa esitellään tavoitettavuuden hallintakeinojen mallista tehdyn rakenneyhtälön tulokset
ja luotettavuus, käyttäjien kokemusta tavoitettavuudesta heidän ollessaan viestin lähettäjänä tai vastaanottajana, tavoitettavuuden hallintakeinojen käyttöä
sekä pikaviestintää mobiililaitteellaan käyttävien vastaajien kokemusta tavoitettavuudesta. Tuloksia käsittelevässä luvun lopuksi tehdään yhteenveto tuloksista sekä käsitellään tutkimuksen onnistuneisuutta sekä luotettavuutta.
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2

PIKAVIESTINNÄN LUONNE JA KÄYTTÖ

Pikaviestintä sisältää melko lyhyestä historiastaan johtuen piirteitä niin puhutusta kuin kirjoitetustakin kielestä. Pikaviestintää käytetään muun muassa ajasta, paikasta sekä käyttäjien iästä riippuen moneen erilaiseen tarkoitukseen. Tässä luvussa käsitellään ensin kohdassa 2.1 pikaviestinnän luonnetta viestinnän
välineenä. Kohdassa 2.2 esitellään pikaviestinnän yleisimpiä käyttötarkoituksia
kolmen eri käyttäjäryhmän avulla, joita ovat kouluikäiset, opiskelijat sekä työntekijät organisaatioissa.

2.1 Pikaviestinnän luonne viestinnän välineenä
Pikaviestinnän luonne on usein rento ja informaali eli epävirallinen, koska keskustelua käydään yleensä jo entuudestaan tuttujen ihmisten kanssa (Nardi ym.,
2000). Kraut, Fish, Root ja Chalfonte (1990) määrittelevät informaalin viestinnän
tarkoittamaan spontaania ja sisällöltään rikasta vuorovaikutusta, jossa keskustelun suuntaa ei ole valmiiksi suunniteltu. Sen kieli on myös rennompaa kuin
formaalissa viestinnässä, johon liittyvät usein säännöt ja hierarkia.
Pikaviestinnän kielioppia ja kirjoitusasua ei pidetä niin virallisena kuin
esimerkiksi sähköpostin, johtuen muun muassa kontekstista. Pikaviestinnässä
käytettävän kielen epävirallisuus näkyy selvästi viestien sisällöstä. Virheet oikeinkirjoituksessa, pilkkujen käytössä ja kieliopissa ovat hyväksyttäviä, vaikka
käyttäjät havaitsevatkin virheet tekstin sisällä. Koska virheet ovat hyväksyttäviä, vain pieni osa viestin kirjoittamisen ja lähettämisen välisestä ajasta käytetään juuri kirjoitetun viestin tarkastamiseen ja virheiden korjaamiseen. (Campbell, Stanziola & Feng, 2003.) Lisäksi pikaviestinnässä yleisesti hyväksytyn epävirallisen kirjoitustyylin vuoksi käyttäjät eivät seuraa kovinkaan tarkkaan mitä
kirjoittavat (Baron, 2008, 70).
Baronin (2008, 54–55) mukaan pikaviestinnässä käytettävä kirjoitustyyli
on hyvin puheenomainen, ikään kuin kirjoitettu versio epävirallisesta puheesta.
Viestien sisältö katkotaan usein lyhyiksi, seuraavassa viestissä jatkuviksi lausahduksiksi tai jopa keskeneräisiksi lauseiksi. Mikäli viimeinen lausahdus ei
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sisällä vihjettä lauseen tai kappaleen lopettamisesta, viestin vastaanottaja todennäköisesti odottaa vielä hetken ennen omaa kirjoitusvuoroaan.
Pikaviestinnän puheenomaisuus näkyy myös tekstin sisällä käytettävistä,
useimmiten englannin kielestä tulleista puhekielen lyhenteistä (esim. cya=see
you), akronyymeistä eli sanojen alkukirjaimista muodostettavista lyhenteistä
(esim. btw=by the way, lol=laughing out loud) sekä erikoismerkeistä muodostettavista hymiöistä (Baron, 2008, 59–60).
Pikaviestiin odotetaan vastattavan huomattavasti nopeammin kuin esimerkiksi sähköpostiin, vaikka pikaviestiin vastaamiseen voi käytännössä myös
kulua useita tunteja tai jopa päiviä. Käyttäjien vastausten nopeuteen pikaviestinnässä vaikuttavat muun muassa käyttäjän aktiivisuus tietokoneen ääressä,
yleinen keskusteluaktiivisuus ja avointen keskustelujen määrä, viestijöiden sosiaalinen suhde sekä keskusteluikkunoiden sijoittelu tietokoneen työpöydällä.
Koska käyttäjät usein hoitavat monia yhtäaikaisia tehtäviä pikaviestinnän ohessa, edellä mainitut vaikuttavat asiayhteydestä riippuen eri tavalla. Esimerkiksi
jos käyttäjällä on meneillään paljon ajattelua vaativa tehtävä, ei tämä välttämättä huomaa saapuvaa pikaviestiä, vaikka jo avoimen keskustelun ikoni alkaisi
vilkkua uuden viestin saapuessa. (Avrahami ym., 2008.)
Pikaviestien sisällöllä on myös suuri vaikutus siihen, kuinka nopeasti viestiin vastataan. Avrahamin ym. (2008) mukaan kysymysmerkin sisältäviin lauseisiin vastataan huomattavasti nopeammin kuin pisteeseen päättyviin. Viestien pituus vaikuttaa siten, että pitkiin viesteihin kiinnitetään nopeammin huomiota kuin lyhyisiin, ja pitkiin viesteihin myös vastataan nopeammin. Hyperlinkit puolestaan hidastavat vastaamista, mutta sen sijaan hymiöillä tai muilla
erikoismerkeillä ei tunnu olevan suurta vaikutusta vastausaikaan.

2.2 Pikaviestintä eri käyttäjäryhmissä
Pikaviestintää hyödynnetään erilaisiin käyttötarkoituksiin käyttäjäryhmästä
riippuen. Viestintätyyli ja pikaviestintäsovellusten ominaisuuksien hyödyntäminen vaihtelee käyttäjäryhmittäin. Tässä alaluvussa käydään läpi pikaviestinnän käyttötarkoituksia kolmen tieteellisessä kirjallisuudessa eniten tutkitun
käyttäjäryhmän perusteella. Kouluikäisistä tehdyissä tutkimuksissa pikaviestijät olivat iältään 13–18 -vuotiaita. Kouluikäisten lisäksi esitellään korkeakouluopiskelijoiden sekä organisaation työntekijöiden pikaviestintäkäyttäytymistä.
2.2.1 Kouluikäiset
Pikaviestinnän yleistymisen alussa sen käyttöä verrattiin yleisesti chatkeskusteluihin, jotka ovat etenkin kouluikäisten suosiossa. He alkoivat käyttää
pikaviestintää jo entuudestaan muodostettujen sosiaalisten suhteiden ylläpidossa, helpottaakseen yhteisten tapahtumien suunnittelua. Kouluikäiset käyttävät pikaviestintää yhteisten tapahtumien suunnittelun lisäksi epäviralliseen
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jutusteluun kahden tai useamman käyttäjän välillä sekä koulutehtävien tekemiseen tai tehtävistä keskusteluun yhdessä. (Grinter & Palen, 2002.)
Pikaviestinnän luomalla sosiaalisella yhteydellä näyttää olevan suurempi
merkitys kouluikäisten keskuudessa kuin muilla käyttäjäryhmillä. Nuoret
suunnittelevat yhteisiä tapaamisia pikaviestinnän avulla, koska viestien lähettäminen on käytännössä ilmaista ja yhteisymmärrykseen pääseminen esimerkiksi ryhmäkeskustelussa on helpompaa kuin soittamalla puhelimella jokaiselle.
Nuoret myös kokevat arkaluontoisempien keskustelujen sujuvan luontevammin pikaviestinnän avulla. Tutkimuksessa teini-ikäisten pikaviestintäkäyttäytymisestä havaittiin, että sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen on helpompaa
pikaviestintää käyttävien ystävien kesken kuin niiden, jotka eivät käytä. (Grinter & Palen, 2002.)
Lisäksi nuoret vertaavat pikaviestinnän kautta tapahtuvaa kommunikointia vahvasti todellisiin ihmistenvälisiin suhteisiin, joka näkyy muun muassa
vahvana tarpeena ilmaista mielialaa tai tulla ymmärretyksi pikaviestintäkeskusteluissa. Mielialan ilmaisua vahvistetaan hymiöillä, jotka kirjoitetaan tekstimuodossa tai valitaan pikaviestintäsovellusten valmiista hymiöistä. (Lin, Sun,
Lee & Wu, 2007.)
2.2.2 Opiskelijat
Quan-Haasen (2007) mukaan opiskelijat ovat usein samanaikaisesti sisäänkirjautuneena johonkin pikaviestintäsovellukseen, kun he ovat tietokoneen ääressä
ja tekevät opiskeluun liittyviä tehtäviä. Sisäänkirjautuminen sovelluksiin tapahtuu automaattisesti tietokoneen käynnistyksen yhteydessä, eikä sovellusta suljeta koneelta poistumisenkaan yhteydessä.
Itse opiskelussa pikaviestintää hyödynnetään paljon akateemisen informaation jakamiseen ja vertailuun. Opiskelijat esimerkiksi jakavat linkkejä hyödyllisiin ja myöhemmin käytettäviin tieteellisiin artikkeleihin. Lisäksi pikaviestintää käytetään muun muassa harjoitustöiden tehtävien koordinointiin, käytettävien termien yhtenevään määrittelyyn, ratkaisuehdotusten testaamiseen sekä
jossain määrin myös erimielisyyksien ratkomiseen. (Hou & Wu, 2011.)
Myös opiskelijat vaihtavat usein nimen yhteydessä olevaa näyttökuvaa ja
poissaoloviestejä mielialojensa mukaan (Quan-Haase, 2008). Statuksen yhteydessä kirjoitettavia poissaoloviestejä käytetään opiskelijoiden keskuudessa moniin eri tarkoituksiin. Viestit voivat sisältää sijaintitietoja, kehotuksia tavasta
ottaa yhteyttä (puhelimitse, tekstiviestillä, sähköpostitse) tai ystävien iloksi kehitettyjä hauskoja kommentteja. Poissaoloviesteillä pyritään kuitenkin säilyttämään tunne sosiaalisesta yhteydestä ystäviin, vaikka käyttäjä ei olisikaan tietokoneen ääressä. (Baron, Squires, Tench & Thompson, 2005.)
Opiskelijat käyttävät pikaviestintää lisäksi sosiaalisten suhteiden luomiseen ja ylläpitoon. Mahdollisuus moneen keskusteluun yhtä aikaa ja käytännössä olemattomat kustannukset saavat opiskelijat valitsemaan pikaviestinnän puhelun tai tekstiviestien sijaan. Pikaviestinnän avulla sovitaan myös aikatauluista ja yhteisistä menoista ystävien kesken. Myös opiskelijoiden yhteydenpito
ystävien kesken on yleensä hyvin informaalia sisältäen lyhyitä tai jopa kesken-
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jääviä lauseita, johon pikaviestintä sopii luonteensa puolesta hyvin. (QuanHaase, 2007.) Tätä tukee myös tutkimus, jossa seurattiin 40 opiskelijan pikaviestintäkäyttäytymistä ja viestien sisältöä opiskeluun liittyvissä keskusteluissa 98
päivän ajan. Tulosten mukaan yli puolet viesteistä ei liittynyt millään tavalla
käynnissä olleeseen oppimistehtävään. (Hou & Wu, 2011.)
Akateemisessa opiskeluympäristössä pikaviestintää voidaan käyttää myös
kommunikointiin laitoksen henkilökunnan kanssa. Roper & Kindred (2005) tarjosivat tutkimuksessaan opiskelijoille virtuaalisia tapaamisaikoja pikaviestintäsovellusten avulla. He huomasivat opiskelijoiden aloitus- ja lopetusviestien olevan virallisempia kuin normaalisti pikaviestintään liitettävässä kirjoitustyylissä,
mutta muuten esimerkiksi kielioppi oli vaihtelevalla tasolla. Myöskään akronyymejä ei käytetty juuri lainkaan. Virtuaalisten tapaamisten avulla professorit
pääsivät kuitenkin paremmin kontaktiin opiskelijoiden kanssa luentojen ulkopuolella.
2.2.3 Organisaation työntekijät
Pikaviestintää käytetään organisaatioissa tavallisesti organisaation muiden
viestintäkanavien tukena. Nardin ym. (2000) mukaan pikaviestinnän keskeisin
tehtävä on vastausten saaminen nopeisiin, useimmiten työtehtäviin liittyviin
kysymyksiin sekä erilaisten asioiden pikainen selvittäminen. Välittömyyden ja
nopean tiedonvaihtomahdollisuuden ansiosta pikaviestintää käytetään työhön
liittyvän viestinnän lisäksi myös epävirallisten tapaamisten, kuten lounas- ja
kahvitaukojen sopimiseen. Lisäksi pikaviestintää käytetään työpäivän aikana
myös työhön kuulumattomaan keskusteluun esimerkiksi perheen kanssa.
Pikaviestinnän käyttäminen osana organisaation viestintäjärjestelmää
edellyttää sen hyväksymistä organisaation johdon toimesta. Niissä organisaatioilla, joissa ei ole selviä sääntöjä pikaviestinnän käytöstä työssä, työntekijöillä
on usein negatiivinen asenne pikaviestintään. Tämä johtuu siitä, että työntekijät
eivät tiedä, mihin tarkoituksiin pikaviestintää on soveliasta käyttää. Vastaavasti
organisaatioissa, joissa pikaviestintä on omaksuttu osaksi viestintäkäytäntöjä,
on pikaviestinnän avulla saavutettu kustannussäästöjä ja viestinnän tehostumista. (To, Liao, Chiang, Shih & Chang, 2007.)
Isaacs, Walendowski, Whittaker, Schiano ja Kamm (2002) saivat selville,
että pikaviestintää käytetään työpaikoilla konkreettisesti erilaisten tehtävien
tekemiseen yhdessä. Keskusteluilla on monia tarkoituksia, kuten koordinointi ja
aikatauluista sopiminen, työhön liittyvä keskustelu tai tietoinen vaihto toiseen
viestintävälineeseen. Tutkimuksessa käyttäjät jaettiin aktiivisiin ja passiivisiin
käyttäjiin. Aktiiviset käyttäjät käyttävät pikaviestintää myös monimutkaisista
työtehtävistä keskusteluun sekä ongelmanratkaisuun. Keskustelut ovat intensiivisiä, sisältäen monia lyhyitä viestejä lyhyessä ajassa, mikä poikkeaa yleisestä
pikaviestintään yhdistetystä keskustelutyylistä. Passiivisten käyttäjien pikaviestintä keskittyy enemmän tapaamisista sekä muiden viestintävälineiden käytöstä
sopimiseen. (Isaacs ym., 2002.) Pikaviestintä sopii hyvin myös ongelmanratkaisutilanteisiin, koska se mahdollistaa samassa asiayhteydessä pysymisen ja tehtävien samanaikaisen suorittamisen (Cho, Trier & Kim, 2005).
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Pikaviestintä mahdollistaa muiden työtehtävien suorittamisen viestinnän
kanssa samanaikaisesti, koska keskustelut ovat lyhyitä ja niitä on mahdollista
jatkaa myöhemmässäkin ajankohdassa viestiketjun säilyessä. Pikaviestintä on
siis tehokas viestintäväline työpaikoilla, joka tarjoaa nopeampaa käyttäjien välistä vuorovaikutusta ja välittömämpää palautetta esimerkiksi sähköpostiin verrattuna. (Nardi ym., 2000.)
Edellä mainittujen käyttötarkoitusten lisäksi pikaviestintää käytetään organisaatioissa myös tiedostojen siirtoon, yleisten lyhyiden tiedotusten jakamiseen, aikaisemman pikaviestikeskustelun tarkasteluun lokeista, sekä viestien
jättämiseen vastaanottajan tietokoneen työpöydälle muistilapun tavoin (Cho
ym., 2005). Pikaviestinnän avulla voidaan myös sopia käytettävän viestintävälineen vaihtamisesta, jos keskustelu tai ratkottava ongelma käy liian monimutkaiseksi tai jos osapuolten välille syntyy väärinymmärrystä esimerkiksi päällekkäin lähetettyjen viestien vuoksi (Nardi ym., 2000). Lisäksi käyttäjien tavoitettavuustilan tarkistaminen työpaikoilla on tärkeää, jotta heitä ei häirittäisi tarpeettomasti esimerkiksi kesken palaverin. Tavoitettavuutta ja sen hallintaa käsitellään lisää luvussa neljä.
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3

PIKAVIESTINNÄN TEORIOITA

Pikaviestintäsovellukset kuuluvat muun muassa blogien ja sosiaalisen median
sovellusten kanssa sosiaalisen tietojenkäsittelyn teknologioiden käsitteen alle,
jotka helpottavat ihmistenvälistä sosiaalista kanssakäymistä (Parameswaran &
Whinston, 2007). King, Jiexing ja Kam (2009) määrittelevät sosiaalisen tietojenkäsittelyn sisältävän piirteitä ihmisten välisestä yhteistyöstä eri kommunikaatio- ja tiedonsiirtotapoja apuna käyttäen.
Useat sosiaalisen tietojenkäsittelyn sovellukset antavat käyttäjille mahdollisuuden paljastaa ja kertoa itsestään erilaisia tietoja toisille käyttäjille. Itsestä
kertominen (engl. self-disclosure) tarkoittaa toimintaa, jossa tutuille ja joskus
myös tuntemattomille ihmisille paljastetaan tarkoituksellisesti ja vapaaehtoisesti itsestään tietoja, joita he eivät todennäköisesti muuten saisi tietoonsa. Itsestä
kertominen nähdään positiivisena, sosiaalisena toimintona, joka voi vähentää
stressiä, syventää sosiaalisia suhteita ja kasvattaa henkilön ideoiden hyväksyntää. (Posey, Lowry, Roberts & Ellis, 2010.)
Tässä luvussa käsitellään sosiaalisen tietojenkäsittelyn sovelluksiin liittyviä teorioita. Ensin esitellään perustellun toiminnan teoria, joka toimii pohjana
itsestä kertomisen menetelmien mallille. Lopuksi esitellään sosiaalisen läpikuultavuuden käsite sekä tätä tutkielmaa varten luotu tavoitettavuuden hallintakeinojen malli.

3.1 Perustellun toiminnan teoria
Fishbeinin ja Ajzenin (1975) Perustellun toiminnan teoria (Theory of Reasoned
Action, TRA) kehitettiin alun perin sosiaalipsykologian tutkimusta varten, mutta sitä on käytetty paljon myös tietojärjestelmien tutkimuksessa (Davis, Bagozzi
& Warshaw, 1989). Fishbeinin ja Ajzenin teorian mukaan yksilön
käyttäytymistä tietyllä tavalla ennakoi aikomus tähän käyttäytymiseen.
Aikomus käyttäytymiseen on asenteiden ja subjektiivisen normin synnyttämä
henkilön oma arvio tietyn käyttäytymisen toteutumisesta. Asenne käyttäytymistä
kohtaan sisältää henkilön positiiviset ja negatiiviset tuntemukset kohteena
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olevasta käyttäytymisestä, ja niitä ohjaavat myös henkilön uskomukset
käyttäytymisen seurauksista. Subjektiivinen normi kuvaa yksilön käsitystä
muiden ihmisten mielipiteistä liittyen hänen käyttäytymiseensä. Subjektiiviseen
normiin vaikuttavat normatiiviset uskomukset käyttäytymisestä sekä
motivaatio toimia näiden uskomusten mukaan. (Fishbein & Ajzen, 1975, 216,
288, 302.) Seuraavassa kuviossa (kuvio 1) on Fishbeinin ja Ajzenin Perustellun
toiminnan teoria tutkimuksen kirjoittajan suomentamana.

KUVIO 1 Perustellun toiminnan teoria (Fishbein & Ajzen, 1975)

3.2 Itsestä kertomisen menetelmät
Lowry, Cao ja Everard (2011) kutsuvat reaaliaikaisesti käytettäviä sosiaalisen
tietojenkäsittelyn sovelluksia, kuten blogeja, sähköpostia, sosiaalisen median
sovelluksia (esim. Facebook) sekä pikaviestintäsovelluksia itsestä kertomisen
menetelmiksi (engl. self-disclosure technologies). Heidän mallinsa kuvaa itsestä
kertomisen menetelmien omaksumista ja käyttöönottoa, sekä niihin johtavia
asenteita ja uskomuksia. Kuviossa 2 esitelty malli pohjautuu edellisessä kohdassa esitettyyn Fishbeinin ja Ajzenin Perustellun toiminnan teoriaan.

KUVIO 2 Itsestä kertomisen menetelmien malli (Lowry ym., 2011)

Lowryn ym. (2011) mallissa asenne itsestä kertomisen menetelmiä kohtaan
nähdään vain positiivisena, koska mallia tarkastellaan kokeneiden käyttäjien
näkökulmasta. Huoli omien tietojen yksityisyydestä viittaa ihmisten
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näkemyksestä päättää itse mitä tietoja, milloin ja millä laajuudella heistä
paljastetaan toisille. Tämä sisältää uskomukset yksityisyyden suojaamisen
mahdollisuuksista ja käytöstä Internetissä. Näihin huoliin liittyvät myös
Smithin, Milbergin ja Burken (1996, 172) laatimat alakäsitteet, jotka koskevat
henkilökohtaisten tietojen keräämistä suuriin tietokantoihin, virheitä
henkilökohtaisissa tiedoissa, tietojen luvatonta käyttöä eri tarkoituksiin kun
niitä alun perin kerättiin sekä luvaton pääsy arkaluontoisiin tietoihin. Lowry
ym. (2011) toteavat, että vaikka useiden tutkimusten mukaan yksityisyyteen
liittyvät huolet vaikuttavat negatiivisesti menetelmien omaksumiseen, itsestä
kertomisen menetelmät sisältävät jo olettamuksena halun tuoda julki
sosiaalisiin suhteisiin liittyviä tietoja. Negatiivisen vaikutuksen sijaan se johtaa
käyttäjien valveutuneisuuteen omien yksityisyystietojen suhteen, ja sen myötä
vaikuttaa positiivisesti asenteisiin itsestä kertomisen menetelmiä kohtaan.
Halu
olla
reaaliaikaisesti
tavoitettavissa
viittaa
sosiaalisen
tietojenkäsittelyn sovelluksissa tapahtuvaan tietoisuuteen tavoitettavuudesta ja
käyttäjien väliseen yhteyteen sekä toimintoihin, joita jaetaan reaaliaikaisesti
toisten käyttäjien kesken. Tällainen jaettu, virtuaalinen työtila ohjaa käyttäjiä
luontaiseen
koordinointiin
ja
yhteistyöhön,
tietoisuuteen
toisten
mahdollisuudesta kommunikoida sekä tehostettuun ja kannustavaan
ilmapiiriin osallistua ja kertoa itsestä sosiaalisessa ryhmässä. (Lowry ym., 2011.)
Asenteeseen itsestä kertomisen menetelmiä kohtaan vaikuttaa edellisten
lisäksi myös muiden käyttäjien asenne omien tietojen julkituomisesta. Vastavuoroisuus vaikuttaa asenteeseen siten, että vaikka käyttäjä olisi huolissaan
tietojensa yksityisyydestä, hän haluaa silti olla tavoitettavissa ja tuoda tietojaan
julki jollain tasolla. Vastavuoroisuus näkyy myös esille tuotavien tietojen tasossa: kun toinen käyttäjä paljastaa aikaisempaa enemmän itsestään tietoja, myös
toinen kertoo itsestään uutta tietoa samalla tasolla. (Lowry ym., 2011.)
Edellisten lisäksi Lowry ym. (2011) käsittelevät viestintäkulttuurisia eroja
Hofsteden (1980) mukaan, jotka vaikuttavat vahvasti asenteeseen itsestä kertomisen menetelmiä kohtaan ja sen myötä aikomukseen sekä lopulta myös niiden
käyttöön. Näihin kuuluvat ensinnäkin yhteiskunnan tunneperäiset arvot, kuten
tavoitteet työssä, itsevarmuus, kunnianhimo sekä aineellinen hallitseminen,
jotka voivat mennä henkilökohtaisten tavoitteiden ja elämänlaadun ohitse. Toiseksi epävarmuuden välttäminen, joka näkyy ennalta-arvaamattomien tilanteiden välttelynä tai haluttomuutena muuttaa arkielämää, voi kasvattaa positiivisesti halua olla sekä huolissaan omien tietojen yksityisyydestä että kontrolloida
omaa tavoitettavuutta vain tietyille henkilöille.
Kolmantena viestintäkulttuuriin vaikuttava tekijä on valtaetäisyys (engl.
power distance), joka ilmaisee kuinka paljon jossakin kulttuurissa hyväksytään
vallan epätasainen jakautuminen. Koska tähän liittyy ihmisten välinen epätasaarvo, joissakin suuren valtaetäisyyden kulttuureissa ihmiset, joilla itsellään ei
ole valtaa, saattavat suvaita paremmin pääsyn heidän tietoihinsa. Toisaalta reaaliaikaiseen tavoitettavuuteen liittyen ei-vallassa olevat ihmiset saavat itse
kontrolloitua kenelle ovat tavoitettavissa, joten sillä voi olla positiivinen vaikutus haluun olla tavoitettavissa. Neljäntenä viestintäkulttuuriin vaikuttavana
tekijänä on kollektivismi eli yhteisöllisyyttä korostava tekijä, johon itsestä ker-
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tomisen menetelmät kannustavat tarjoten työkaluja yhteistyön ja toisten tarpeiden huomioonottamisen korostamiseksi. (Lowry ym., 2011.)

3.3 Sosiaalinen läpikuultavuus
Sosiaalisen läpikuultavuus (engl. social translucence) on Ericksonin ja Kelloggin
(2000) kehittämä teoria, joka viittaa johdonmukaiseen ihmisten toiminnan ja
käyttäytymisen esille tuomiseen jossakin tietyssä käyttäjäryhmässä. Sosiaalisella läpikuultavuudella on kolme tyypillistä sosiaalisten suhteiden luomisessa
esiintyvää piirrettä; näkyvyys (engl. visibility), tietoisuus (engl. awareness) ja
vastuullisuus (engl. accountability).
Erickson ja Kellogg (2000) kuvaavat termiä lasioviesimerkin avulla: Tavallisesti ovesta kuljettaessa ihminen ei voi tietää onko joku toinen tulossa samasta
ovesta vastakkaisesta suunnasta, ja tällöin törmäyksen mahdollisuus on suuri.
Kun ihminen saapuu ovelle, jossa on ikkuna, hän näkee saman tien onko joku
heti oven toisella puolella ja mukauttaa toimintaansa sen mukaan. Ikkuna tekee
sosiaalisesti merkittävän toiminnan näkyväksi, eli onko joku toinen ihminen
tulossa ovesta toiseen suuntaan. Ikkuna saa ihmisen myös tietoiseksi toisesta,
joka saa hänet sosiaalisten normien vuoksi kulkemaan ovesta varovasti. Lisäksi
ovesta kulkijaa voidaan pitää vastuullisena teostaan, koska on ilmiselvää, että
toisen läsnäolo oven toisella puolella on tiedostettua.
Sosiaalisen tietojenkäsittelyn sovelluksissa näkyvyys viittaa tasoon, jossa
määritellään kuinka paljon sosiaalisesti merkittäviä tietoja käyttäjien profiileihin laitetaan näkyville ja miten tiedot esitetään sovelluksissa, sekä mikä osa tiedoista on hyödyllistä kaikille sovelluksen käyttäjille. Tietoisuus kuvaa toisten
käyttäjien tavoitettavuuden tasoa, sisältäen informaatiota heidän toisille jakamastaan tiedosta sekä viestintäkäyttäytymisestään eli tavoitettavuudestaan.
Vastuullisuus tarkoittaa käyttäjien yhteistä näkemystä siitä, että heitä voidaan
pitää vastuullisena sovelluksissa tapahtuvasta käyttäytymisestään ja kommunikoinnistaan. (Szostek, Karapanos, Eggen, & Holenderski, 2008.)
Szostekin ym. (2008) mukaan tietokonevälitteisen viestinnän sovelluksia
suunniteltaessa näkyvyys ilmenee käyttäjien haluna ilmaista viestinnällistä tilaansa muille. Sovellukset tulisi suunnitella siten, että käyttäjät voisivat liittää
tavoitettavuuden ilmaisemiseen selityksen asiayhteydestä, eli esimerkiksi minkä työtehtävän vuoksi he eivät ole tavoitettavissa. Sovellusten tulisi myös ilmaista molemminpuolista tietoisuutta toisten tavoitettavuudesta. Tietoisuus
puolestaan johtaa käyttäjien vastuullisuuteen sekä mahdollisesti uusien sosiaalisten normien ja käyttäytymissääntöjen syntymiseen.
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3.4 Tavoitettavuuden hallintakeinojen malli
Pikaviestinnän tavoitettavuutta ei aikaisemmissa tutkimuksissa ole juuri käsitelty, joten edellisissä alaluvuissa esitettyjen teorioiden pohjalta tätä tutkielmaa
varten luotiin malli, jonka avulla voitaisiin kuvata tavoitettavuuden hallintakeinojen käyttöön johtavia tekijöitä. Tavoitettavuuden hallintakeinojen malli on
sovellettu Fishbeinin ja Ajzenin (1975) Perustellun toiminnan teoriasta sekä
Lowryn ym. (2011) Itsestä kertomisen menetelmien mallista. Mallin mukaan
huoli omien tietojen yksityisyydestä sekä halu olla reaaliaikaisesti tavoitettavissa vaikuttavat yksilön omaan asenteeseen tavoitettavuuden hallintakeinoja kohtaan. Aikomukseen käyttää näitä keinoja vaikuttaa yksilön oman asenteen lisäksi myös muiden asenne, joka vastaa Fishbeinin ja Ajzenin (1975) subjektiivista normia. Kuviossa 3 on esitetty Tavoitettavuuden hallintakeinojen mallin vaiheet.

KUVIO 3 Tavoitettavuuden hallintakeinojen malli

Mallissa oletetaan, että vaiheet kohti tavoitettavuuden hallintakeinojen käyttöä
kohtaan nähdään Lowryn ym. (2011) tavoin positiivisina. Olettamuksen mukaan halu olla reaaliaikaisesti tavoitettavissa ja huoli omien tietojen yksityisyydestä siis vaikuttavat positiivisesti omaan asenteeseen tavoitettavuuden hallintakeinoja kohtaan. Myös huoli omien tietojen yksityisyydestä nähdään positiivisena, koska se johtaa valveutuneisuuteen yksityisyyden kontrolloinnissa pikaviestintäsovelluksissa. Samoin oman ja muiden asenteen nähdään vaikuttavan positiivisesti aikomukseen käyttää tavoitettavuuden hallintakeinoja. Käyttäjien tavoitettavuutta ja varsinaisia tavoitettavuuden hallintakeinoja käsitellään seuraavassa luvussa.
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4

KÄYTTÄJIEN TAVOITETTAVUUS JA SEN HALLINTA

Tavoitettavuus on yksi pikaviestinnän tärkeimmistä ominaisuuksista, koska sen
avulla voidaan määritellä oikea hetki aloittaa keskustelu. Jotta tavoitettavuudesta saataisiin paras mahdollinen hyöty, käyttäjien on tarpeellista voida kontrolloida omaa tavoitettavuuttaan ja sitä myötä yksityisyyttään pikaviestintäsovelluksissa. Tässä luvussa käsitellään tavoitettavuutta ja sen hallintakeinoja.
Luvussa on tavoitteena vastata tutkimuskysymykseen:
•

Mitä keinoja pikaviestinnän mahdollistavat sovellukset tarjoavat tavoitettavuuden hallintaan?

Kohdassa 4.1 määritellään tavoitettavuus sekä käsitellään tavoitettavuuden
vaikutusta käyttäjien yksityisyyteen. Kohdassa 4.2 esitellään tavoitettavuuden
hallintakeinoja kirjallisuudesta löytyvien esimerkkien sekä eri pikaviestintäsovellusten tarjoamien ominaisuuksien muodossa. Lopuksi tarkastellaan mobiiliteknologian vaikutusta pikaviestintäsovellusten ominaisuuksiin ja tavoitettavuuden asettamiseen liittyen.

4.1 Tavoitettavuus ja käyttäjien yksityisyys
Tietoisuus toisten käyttäjien tavoitettavuudesta on yksi pikaviestinnän tärkeimmistä ominaisuuksista, koska sen avulla tehdään päätös keskustelun aloittamisesta oikealla hetkellä (Tran, Yang & Raikundalia, 2005). Tavoitettavuudesta on aikaisemmissa tutkimuksissa käytetty monia eri termejä, kuten presence
awareness (Tran ym., 2005 ja To ym., 2007), awareness of presence (Ljungstrand
& af Segerstad, 2000) ja availability (Nardi ym., 2000 ja Avrahami ym., 2008).
Yksinkertaisimmillaan käyttäjien tavoitettavuus ilmenee pikaviestintäsovellusten kontaktilistoista, joissa näkyvät pikaviestintää varten lisätyt käyttäjät ja heidän tavoitettavuustilansa. Välttääkseen ylimääräistä häiriötä käyttäjät voivat
tarkistaa kontaktilistaa tutkimalla, onko tavoiteltava henkilö paikalla. Lisäksi
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voidaan tiedustella tavoiteltavan mahdollisuutta käyttää jotakin muuta viestinnän välinettä myöhemmin. (Nardi ym., 2000.)
Pikaviestinnässä tavoitettavuus ja paikallaolo eivät tarkoita samaa asiaa,
vaikka ne usein mielletäänkin synonyymeiksi. Käyttäjä voi olla paikalla eli kirjautuneena pikaviestintäsovellukseen, mutta ei tavoitettavissa, joka ilmenee
usein statuksesta tai toimettomuuden ilmaisevasta ajasta. (Fogarty, Lai & Christensen, 2004.) Tavoitettavissa oleminen ilmaisee samalla vastaanottavuutta ja
vaikuttaa ajoituksen ohella keskustelun vuorovaikutuksellisuuteen. Käyttäjät
joutuvat päivittäin priorisoimaan viestintätilanteitaan. Esimerkiksi saapuva pikaviesti keskeyttää lähes poikkeuksetta jonkin muun tehtävän, jolloin käyttäjät
joutuvat pohtimaan oikeaa ajankohtaa viestiin vastaamiselle. (Avrahami ym.,
2008.) Toisaalta Pattersonin ym. (2008) tutkimuksen mukaan suurin osa käyttäjistä ei välitä poissaoloa osoittavasta tilasta, vaan lähettää viestin siitä huolimatta. Viestin lähettäjä tietää saavansa vastauksen tavoitettavuustilasta huolimatta
ennemmin tai myöhemmin, ja osaa sen vuoksi suhtautua oikein vastaamiseen
kuluvaan aikaan.
Käyttäjien tavoitettavuutta voi useissa sovelluksissa kuvata myös paikkatiedolla, joka useimmiten ilmenee informaatiolla käyttäjän sijainnista. Hsieh,
Tang, Low ja Hong (2007) pitävät sijaintitietoa hyödyllisimpänä tavoitettavuuden ilmaisijana, koska sen avulla ei ole tarpeellista tiedustella käyttäjiltä erikseen missä he ovat ja ovatko he vapaana keskustelulle vai ei. Käyttäjän sijaintia
pidetään monia muita tietoja arkaluontoisempana, eikä sitä olla aina valmiita
jakamaan kaikille käyttäjäryhmille (Patil & Lai, 2005). Useissa pikaviestintäsovelluksissa paikkatieto voidaan linkittää esimerkiksi Google Maps -palveluun,
jolloin linkkiä painettaessa selaimeen avautuu kartta käyttäjän sijaintiin liittyvästä kaupungista.
Käyttäjien huoli yksityisyydestään näkyy haluna kontrolloida omaa tavoitettavuuttaan ja saada myös palautetta tavoitettavuustietojen käytöstä. Hsieh
ym. (2007) kehittivät tutkimustaan varten pikaviestintäsovelluksen, joka tarjosi
käyttäjille tietoa siitä, miten muut olivat kiinnostuneita heidän tavoitettavuudestaan. Tiedot kerättiin erilliselle verkkosivulle, josta kävi ilmi kuka, milloin ja
millaista tietoa käyttäjästä oli kysytty. Käyttäjät saivat palautetta myös heihin
kohdistuneista tavoitettavuuskyselyistä, jotka tapahtuivat heidän ollessa uloskirjautuneena sovelluksesta. Lisäksi palautetta tarjottiin reaaliaikaisesti esimerkiksi näyttämällä keskustelukumppanin sijainti ponnahdusikkunana tietokoneen työpöydällä. (Hsieh ym., 2007.)

4.2 Tavoitettavuuden hallintakeinoja
Pikaviestintäsovellukset tarjoavat erilaisia keinoja tavoitettavuuden hallintaan.
Yksinkertaisin tapa hallita tavoitettavuutta on kirjautua ulos pikaviestintäsovelluksesta silloin, kun ei haluta olla tavoitettavissa. Näin ollen jokainen pikaviestinnän mahdollistama sovellus antaa käyttäjällä mahdollisuuden hallita tavoi-
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tettavuuttaan ainakin jollain tasolla. Tässä alaluvussa esitellään eri sovellusten
tarjoamia keinoja yksityiskohtaisempaan tavoitettavuuden hallintaan.
4.2.1 Tavoitettavuustilat ja -viestit
Useimmissa pikaviestintäsovelluksissa mahdollinen ja todennäköisesti yleisin
keino hallita tavoitettavuutta on asettaa oma tavoitettavuustila manuaalisesti
vastaamaan käyttäjän todellista tavoitettavuutta ja halutessaan lisätä poissaoloa
osoittava pikaviesti oman näyttönimen yhteyteen. Valittavat tavoitettavuustilat
ovat usein pikaviestintäsovelluksessa ennalta määrättyjä, mutta poissaoloviesti
antaa käyttäjille mahdollisuuden tarkentaa tavoitettavuuttaan. Fetter, Seifert ja
Gross (2011) näkevät manuaalisesti asetettavan tavoitettavuustilan kuitenkin
ongelmalliseksi, koska tilan asettaminen oikeanlaiseksi unohdetaan usein, ja
lisäksi se aiheuttaa keskeytyksiä käyttäjän muiden tehtävien suorittamisessa.
Käyttäjät joutuvat lisäksi julkaisemaan saman tavoitettavuustilan ja mahdollisesti siihen liittyvän viestin kaikille kontaktilistan käyttäjille, koska tavoitettavuustiloja on usein mahdollista asettaa vain yksi kerrallaan. Seuraavassa kuviossa (kuvio 4) on esimerkki käyttäjien manuaalisesti asetettavista tavoitettavuustiloista.

KUVIO 4 Esimerkki mahdollisista tavoitettavuustiloista

Fetter ym. (2011) suosittelevatkin automaattisten tavoitettavuustilojen kehittämistä pikaviestintäsovelluksiin, jotta statukset pysyvät ajan tasalla ja niiden
asettaminen ei vaadi paljon vaivaa. Automaattiset tavoitettavuustilat ovatkin jo
tänä päivänä käytössä muutamissa pikaviestintäsovelluksissa. Esimerkiksi Microsoft Office 2010 toimisto-ohjelmiston Lync-pikaviestintäsovellus vaihtaa käyttäjän tilan automaattisesti Outlook-sähköpostiohjelman kalenterin tapahtumien
mukaan. Jos käyttäjä on esimerkiksi merkinnyt kalenteriin kokouksen tai palaverin, tilaksi vaihtuu automaattisesti ”Kokouksessa” tapahtuman alkaessa. Videopuhelun aikana tai tietokoneen ollessa koko näytön tilassa käyttäjä on ”Varattu”, ja poistuessaan tietokoneelta ennalta määrätyksi ajaksi tilaksi vaihtuu ”Näy poistuneena”. (Microsoft Office, 2011.)
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Szostekin ym. (2008) tutkimuksen mukaan automaattisesti asetettavia tavoitettavuustiloja pidetään epäluotettavina potentiaalisten tavoittelijoiden mielestä, koska ne perustuvat ennalta määrättyihin sensoreihin tai kalentereihin,
jotka eivät päivity automaattisesti esimerkiksi kokouksen päättyessä aikaisemmin. Lisäksi automaattiset tavoitettavuustilat sisältävät liian yleispätevää tietoa,
koska niihin ei ole asetettu henkilökohtaista poissaoloviestiä. Näiden syiden
vuoksi manuaalisesti asetettavat tavoitettavuustilat ovat informatiivisempia ja
luotettavampia kuin automaattiset. Tutkimuksen mukaan paras käytäntö olisikin yhdistelmä, jossa järjestelmä muuttaa tavoitettavuustilaa automaattisesti
suunniteltujen tapahtumien mukaan, mutta samalla käyttäjä voisi tarjota tavoitettavuuteen lisäinformaatiota erimerkiksi lisäämällä tapahtumaan liittyvän
poissaoloviestin.
Baronin (2008, 73) mukaan poissaoloviestit luotiin alun perin tavoitettavuustilan yhteyteen ylläpitämään sosiaalista yhteyttä toisiin käyttäjiin silloinkin,
kun tietokoneen äärestä poistuttiin toisiin tehtäviin. Poissaoloviesti laskee myös
tavoittelijan odotusarvoa nopeasta vastauksesta. Poissaoloviestejä käsitelleessä
tutkimuksessa kävi ilmi, että tavoitettavuustilaa tehostavat viestit voivat olla
hyvin informatiivisia, mutta myös merkityksettömiä tarkoituksenaan viihdyttää
toisia käyttäjiä. Informatiiviset viestit sisältävät esimerkiksi itse kirjoitettuja
paikkatietoja, kehotuksia käyttää toista viestintävälinettä tai jopa tarkoituksellisesti virheellistä informaatiota kommunikaation välttämiseksi. Merkityksettömät, toisten viihdyttämistä varten kirjoitetut viestit ovat yleensä käyttäjien omia
mielipiteitä, selostuksia sen hetkisestä toiminnasta tai tunnettuja sitaatteja. (Baron, 2008, 75–78.)
Pikaviestintäsovellukset mahdollistavat myös näkymisen offline-tilassa
ilman uloskirjautumista. Offline-tilassa oleva käyttäjä voi joissakin sovelluksissa jopa lähettää ja vastaanottaa pikaviestejä niin, että kukaan muu kuin viestin
vastaanottaja ei tiedä tämän olevan kirjautuneena sovellukseen. Käyttäjillä on
myös mahdollisuus estää ei-toivotuilta käyttäjiltä näkyminen ja kommunikointi
sovelluksissa, ilman että estetty käyttäjä saa tästä mitään tietoa. (Lowry ym.,
2011.)
4.2.2 Käyttäjäryhmät
Pikaviestintäsovellukset tarjoavat käyttäjille mahdollisuuden paljastaa tavoitettavuutensa hyvinkin tarkasti, esimerkiksi sijainnin tai tarkan statusmäärityksen
mukaan. Kaikille kontaktilistojen henkilöille ei kuitenkaan haluta paljastaa
kaikkea tietoa, joten yksityisyysasetuksia käyttäjäryhmien mukaan on tarpeellista määrittää myös pikaviestinnässä. (Hsieh ym., 2007.) Jatkuva yksityisasetusten vaihtaminen ja sopivien tietojen paljastaminen eri henkilöille on hankalaa ja
aikaa vievää, joten ryhmäasetukset helpottavat informaation esittämisen tasojen
määritystä. Käyttäjät ovat joissain tapauksissa valmiita luomaan jopa yhden
henkilön sisältäviä ryhmiä, saavuttaakseen halutun yksityisyyden. (Patil & Lai,
2005.)
Joissakin pikaviestintäsovelluksissa on mahdollista kontrolloida tavoitettavuutta ryhmittäin ja ilmaista eri tiloja eri käyttäjille Fetterin ym. (2011) mainit-
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semien ongelmien poistamiseksi. Facebookin Chat-sovelluksessa käyttäjät voivat luoda luetteloita ystävistään, esimerkiksi perheenjäsenistä tai työkavereista.
Chat-sovelluksen asetuksissa voidaan valita luettelot tai jopa vain yksittäiset
henkilöt, joille käyttäjä näkyy online-tilassa, joten keskustelumahdollisuuden
rajaaminen ei-toivotuilta käyttäjiltä on nopeasti toteutettavissa. (Facebook, 2011.)
Microsoft Officeen (2011b) liittyvillä pikaviestintäsovelluksilla käyttäjäryhmille
asetetaan erilaisia tietosuojasuhteita, joilla voidaan määritellä mitä kukakin
ryhmä näkee. Tietosuojasuhteilla piilotettaviin tavoitettavuustietoihin kuuluu
tilailmaisimen ja poissaoloviestin lisäksi myös käyttäjien kalenterin sekä sijaintitietojen näkyminen muille.
4.2.3 Pikaviestitilien yhteiskäyttö
Pikaviestintäsovellusten suuri määrä on aiheuttanut käyttäjien jakautumista eri
sovelluksiin. Aikaisemmin käyttäjät joutuivat olemaan kirjautuneena useaan
sovellukseen samanaikaisesti, johtuen kaupallisten yritysten ja niiden pikaviestiprotokollien, kuten Microsoftin ja Yahoon kilpailun aiheuttamasta yhteensopivuusongelmasta. Nykyään monen pikaviestitilin samanaikainen käyttö onnistuu kuitenkin esimerkiksi avoimen XMPP-protokollan (engl. Extensible Messaging and Presence Protocol) avulla. XMPP-protokollaan perustuvia, monen tilin
yhteiskäytön mahdollistavia sovelluksia on kymmenittäin useille eri käyttöjärjestelmille sekä laitteille (XMPP Standards Foundation, 2011).
Käytännössä tilien yhteiskäyttö tapahtuu lataamalla jokin XMPPprotokollaan perustuva, useita pikaviestitilejä yhdistävä sovellus, kuten Pidgin.
Pidgin on Royal Pingdomin (2010) mukaan suosituin eri tilejä yhdistävä pikaviestintäsovellus, ja se mahdollistaa myös oman erillisen pikaviestiprotokollan
sisältämien kaupallisten pikaviestintäsovellusten, kuten AOL Instant Messengerin, Yahoo Messengerin sekä Windows Live Messengerin käyttämisen samanaikaisesti. Lisäksi Pidginin avulla voidaan käyttää muun muassa Facebookin Chat-sovellusta sekä Google Talkia, jotka perustuvat myös XMPPprotokollaan. (Pidgin, 2011a.) Seuraavassa kuviossa (kuvio 5) on lista pikaviestitileistä, jotka voi yhdistää Pidginin versiolla 2.10.0.
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KUVIO 5 Pikaviestitilien yhteiskäyttö Pidginin versiossa 2.10.0.

Pikaviestitilien lisäämisen jälkeen kaikkien tilien kontaktit näkyvät samalla listalla, ja käyttäjät voivat esimerkiksi asettaa tavoitettavuustiloja ja poissaoloviestejä, jotka näkyvät kontaktilistan käyttäjille. Tosin ainakaan Facebookin Chatsovellus ei tällä hetkellä tue tavoitettavuustiloja, joten Internet-selaimen kautta
sovellusta käyttävät eivät näe poissaoloilmoitusta. Pidgin mahdollistaa kuitenkin tavoitettavuuden hallinnan eri käyttäjätilien mukaan. Käyttäjien mahdollisuutta ottaa yhteyttä voidaan muuttaa koskemaan kaikkia käyttäjiä tai erikseen
valittuja käyttäjiä.
Pidginissä on myös pieniä tavoitettavuuteen liittyviä ongelmia. Kaikki eri
pikaviestintäsovelluksissa alun perin olleet asetukset eivät välttämättä toimi,
joka haittaa yhteiskäyttöä. Esimerkiksi päivitettäessä Facebookin Chatsovelluksen käyttäjäryhmiä, päivitykset ryhmille sallitussa tavoitettavuudessa
eivät siirry automaattisesti Pidginiin, koska Pidgin hakee Facebookin ryhmät ja
tavoitettavuusasetukset aina sovellukseen kirjauduttaessa. Jos siis käyttäjä haluaa estää jotakin käyttäjäryhmää tavoittamasta tätä, tila täytyy ensin muuttaa
Facebookissa, ja tämän jälkeen käyttäjän täytyy kirjautua uudelleen Pidginiin.

4.3 Mobiiliteknologian vaikutus tavoitettavuuteen
Yhdysvaltalaisen liikepankki Morgan Stanleyn (Meeker, Devitt & Wu, 2010)
ennusteen mukaan vuonna 2012 maailmassa myydään älypuhelimia yli 450
miljoonaa kappaletta, joka ylittäisi pöytäkoneiden sekä erilaisten kannettavien
tietokoneiden myynnin ensimmäistä kertaa noin 50 miljoonalla kappaleella.
Mobiiliteknologian yleistyminen sekä langattomien tiedonsiirtoyhteyksien
nopeutuminen ovat laajentaneet pikaviestintäsovellusten kehitystä myös äly-
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puhelinten
käyttöjärjestelmien
julkaisijoihin.
Esimerkiksi
Androidkäyttöjärjestelmän mobiililaitteille tarkoitetussa sovelluskaupassa on tarjolla
kymmeniä ilmaisia pikaviestintäsovelluksia, sisältäen muun muassa Facebookin Chat-sovelluksen eli Facebook Messengerin, Skypen ja Windows Live Messengerin mobiiliversiot (Android Market, 2011).
Mobiiliteknologian yleistyminen on myös luonut pikaviestintään viestintäkulttuurin, jossa voidaan olla ajasta ja paikasta riippumatta aina tavoitettavissa. Pikaviestintää mobiililaitteilla käyttävät ihmiset voivat ylläpitää sosiaalisia
suhteitaan yhä paremmin, kunhan pikaviestintäsovellukset mobiililaitteilla ovat
tarpeeksi helppokäyttöisiä. (Zhou & Lu, 2010.)
Älypuhelimille suunnitellut sovellukset ovat myös muuttaneet pikaviestintään perinteisesti liitettäviä ominaisuuksia, kuten kontaktilistojen luomista.
Esimerkiksi usealle mobiilikäyttöjärjestelmälle saatavan WhatsApp-nimisen
sovelluksen ideana on tarjota ilmaisia tekstiviestejä langattoman mobiiliyhteyden avulla. Sovellus hakee kontaktilistalle automaattisesti kaikki muut sovelluksen asentaneet käyttäjät, joiden tiedot löytyvät puhelimen osoitekirjasta.
(WhatsApp, 2011.)
Pikaviestinnän tavoitettavuuden asettaminen mobiililaitteilla vaatii käyttäjältä normaalia enemmän huomiota, koska langattoman mobiiliyhteyden
päällä pitäminen saattaa joissakin sovelluksissa näyttää siltä, että käyttäjä olisi
koko ajan online-tilassa. Tämä altistaa käyttäjän samantyyppisille tehtävien
keskeytyksille kuin pöytäkoneella työskenneltäessä. Langattomassa mobiiliympäristössä keskeytykset voivat häiritä esimerkiksi navigointia tai tekstiviestin
kirjoittamista. Tämän vuoksi tavoitettavuuden ilmaiseminen mobiilin pikaviestintäsovelluksen avulla voi joskus saada erilaisen merkityksen, kuten varattutila, joka tietokoneelta asetettuna voikin koko näytön tilan tai videopuhelun
sijaan tarkoittaa huomion keskittymistä muihin toimintoihin. (Liu, Min & Ji,
2011.)
Mobiililaitteeseen lähetetyllä pikaviestillä ei ole samanlaista painoarvoa
käyttäjien huomiossa kuin perinteisellä pikaviestillä, koska käyttäjät ovat usein
fyysisesti liikkeellä ja laitteita käytetään samaan aikaan muihin tehtäviin. Tavoitettavuuden ilmaiseminen kontekstiin eli tässä tapauksessa liikkuvuuteen liittyen voi kuitenkin auttaa toisia käyttäjiä siirtämään keskustelun aloittamista
sopivampaan hetkeen. (Patterson ym., 2008.)
Vaikka älypuhelimeen lähetettyä pikaviestiä ei välttämättä huomioida
saman tien, tavoitettavuuden tila pitää usein tarkemmin paikkaansa kuin paikallaan olevalta laitteelta asetettuna. Huomiotta jättäminen johtuu mobiililaitteisiin liittyvistä rajoitteista, kuten älypuhelinten akkukestosta tai pienestä näytön koosta tietokoneen näyttöön verrattuna, koska useiden tehtävien samanaikainen suorittaminen on pienellä näytöllä hankalampaa kuin tietokoneella. (Liu
ym., 2011.)
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5

EMPIIRINEN TUTKIMUS

Tässä luvussa tarkastellaan empiirisen tutkimuksen menetelmiä. Aluksi esitellään tutkimuksen tavoite eli tutkimusongelma sekä siihen liittyvät kysymykset.
Tutkimusongelmaan pyritään saamaan vastaus opiskelijoille tehdyn surveytutkimuksen avulla, jotka ovat yksi pikaviestinnän yleisimmistä käyttäjäryhmistä. Luvussa esitellään myös tutkimuksessa käytetty tutkimusote ja tutkimusmenetelmä, sekä tutkimukseen liittyvän kyselyn sisältö. Lopuksi käsitellään aineiston analysointiin liittyviä menetelmiä.

5.1 Tutkimuksen tavoite
Tämän tutkielman tutkimusongelmana on selvittää, miten käyttäjät voivat hallita tavoitettavuuttaan pikaviestintäsovelluksissa ja mitkä tekijät vaikuttavat tavoitettavuuden hallintaan liittyviin asenteisiin ja niiden myötä aikomukseen ja
todelliseen käyttöön?
Empiirisessä osassa tutkimusongelmaa tarkastellaan seuraavien tutkimuskysymysten avulla:
•
•
•

Mitkä tekijät vaikuttavat tavoitettavuuden hallintakeinojen käyttöön?
Millainen merkitys tavoitettavuudella on käyttäjille heidän ollessaan viestin lähettäjänä tai vastaanottajana?
Miten käyttäjät hyödyntävät tavoitettavuuden hallintakeinoja pikaviestintäkäyttäytymisessään?

5.2 Määrällinen tutkimusote
Tutkimusotteeksi valittiin määrällinen eli kvantitatiivinen tutkimus, koska pyrkimyksenä oli kerätä tietoa kirjallisuudesta ja pikaviestintäsovellusten ominai-
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suuksista löytyvien tavoitettavuuden hallintakeinojen käyttöön liittyvistä toimintatavoista ja kiinnostavista piirteistä. Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran
(2009, 139) mukaan tällainen tilannetta kuvaileva ja sen pohjalta ilmiöiden keskeisten ja kiinnostavien piirteiden dokumentointi voi olla sekä kvantitatiivista
että kvalitatiivista ja esimerkiksi kenttätutkimusta tai survey-tutkimusta.
Kvantitatiivisen tutkimuksen keskeisiä piirteitä ovat johtopäätökset ja teoriat aiemmista tutkimuksista, aineiston keruun huolellinen suunnittelu niin,
että havaintoaineisto sopii numeeriseen mittaamiseen, sekä päätelmien teko
havaintoaineiston tilastolliseen analysointiin perustuen. Tulosten kuvailu tapahtuu muun muassa prosenttitaulukoiden avulla sekä merkitsevyyden tilastollisella testauksella. (Hirsjärvi ym. 2009, 140.) Soinisen (1995, 34) mukaan
kvantitatiivisen tutkimusotteen kritiikkiin kuuluu muun muassa se, että sen
avulla voidaan tulkita vain pinnallisia ja epäolennaisia piirteitä, joiden seurauksena ilmiöiden syvällinen ymmärtäminen ja tulkinta on vaikeaa.

5.3 Survey-tutkimus tutkimusmenetelmänä
Tutkimusmenetelmänä käytettiin kyselyä, joka tunnetaan survey-tutkimuksen
keskeisenä menetelmänä (Hirsjärvi ym. 2009, 193). Järvinen & Järvinen (2004)
painottavat survey-tutkimuksessa teorian valintaa, jotta tutkimuksen kannalta
oleelliset muuttujat tulisi otettua mukaan tutkimukseen ja näin ollen tutkimus
vahvistaisi valitun teorian. Tutkijan on kuitenkin varauduttava siihen, että tutkimus osoittaa teorian vääräksi, joka voi kuitenkin olla myös kiinnostava lopputulos, varsinkin jos negatiiviselle tulokselle löytyy järkevä selitys. Vallin
(2001, 28) mukaan kyselyyn liittyvä tutkimus perustuu aina teoriaan, josta käytettävät mittarit tulee johtaa. Aiemman teorian ja käsitteistön pohjalta rakennetaan uusi tai muokataan jo olemassa olevaa mittari, joka voi koostua useista eri
osioista.
Kyselyn etuna pidetään mahdollisuutta kerätä laaja tutkimusaineisto, jossa vastaajia on paljon ja heiltä voidaan kysyä monia asioita. Kyselymenetelmä
on myös tehokas aineistonkeruun kannalta, koska sama lomake voidaan lähettää suurelle määrälle ihmisiä pienellä vaivalla. (Hirsjärvi ym. 2009, 195.) Vallin
(2001, 31) mukaan kyselyn etuna on se, että tutkija ei voi läsnäolollaan vaikuttaa
vastauksiin, kuten esimerkiksi haastattelussa. Lisäksi tutkimustulosten luotettavuuden kannalta kysymykset esitetään jokaiselle vastaajalle samalla tavalla, ja
vastaaja voi valita itselleen sopivimman ajankohdan kyselyyn vastaamiseen.
Kyselytutkimuksen suurimpana heikkoutena pidetään Hirsjärven ym.
(2009) sekä myös Vallin (2001) mukaan väärinymmärryksen mahdollisuutta.
Vastausvaihtoehtoja ei voida tarkentaa vastaajalle epäselvien kysymyksien
kohdalla. Kysely ei myöskään anna tietoa vastaajien perehtyneisyydestä kyseiseen aihealueeseen, joten ei voida tietää miten vakavasti vastaajat ovat suhtautuneet tutkimukseen. Kysymysten epäselvyyttä voidaan vähentää huolellisella
vastausohjeella, selkeällä lomakkeella sekä erityisesti koekyselyllä, jonka avulla
haluttua näkökulmaa ja kysymysten muotoa voidaan tarkentaa.
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5.4 Tutkimuksen toteutus
Kysely toteutettiin verkkokyselynä, koska se oli edullinen ja nopea tapa lähettää
kysely suurelle joukolle potentiaalisia vastaajia. Lomake tehtiin Jyväskylän yliopistossa käytössä olevalla selainpohjaisella SPSS mrInterview -ohjelmalla.
MrInterviewin avulla vastaukset oli mahdollista siirtää suoraan IBM SPSS Statistics -ohjelmaan tulosten analysointia varten. Lomakkeen luomisen jälkeen
kyselyä testattiin kolmen tietoteknisesti eri lähtökohdissa olevan koevastaajan
avulla. Testausvaiheessa henkilöitä pyydettiin kertomaan miten he ymmärsivät
eri kysymykset. Kyselylomakkeen testaamisen jälkeen joidenkin kysymysten
sanamuotoja muutettiin helpommin ymmärrettävään muotoon. Ennen kyselyn
julkaisua sen toimivuus testattiin vielä yleisimmillä Internet-selaimilla.
Sähköpostiviesti (Liite 1), joka sisälsi pyynnön välittää viesti ainejärjestön
sähköpostilistalle sekä linkin kyselyyn, lähetettiin Jyväskylän yliopiston 35 ainejärjestön tiedottajalle tai muulle hallituksen jäsenelle. Viestin vastaanottajaa
pyydettiin myös vastausta onnistuneesta viestinvälityksestä. 35 ainejärjestön
edustajasta 17 vastasi välittäneensä viestin eteenpäin. Koska viesti lähti usean
eri ainejärjestön sähköpostilistalle, joiden vastaanottajamäärät eivät ole tiedossa,
ei tarkkaa vastausprosenttia tässä kyselyssä voida laskea.
5.4.1 Kyselylomakkeen sisältö
Kyselyn teossa sovellettiin pikaviestintään liittyviä aikaisempia tutkimuksia ja
teorioita, koska pelkästään tavoitettavuuden hallintaan liittyvää aikaisempaa
empiiristä tutkimusta ei löytynyt. Kohdassa 3.2 esitellyn Lowryn ym. (2011)
Itsestä kertomisen menetelmiin liittyvän tutkimuksen kyselylomakkeen sisältö
ei ollut saatavissa. Sen vuoksi kysymykset muodostettiin aikaisemmista pikaviestintään liittyneiden tutkimusten tuloksista siten, että niiden avulla voitaisiin
testata tätä tutkielmaa varten luodun tavoitettavuuden hallintakeinojen mallin
toimivuutta. Mallin ulkopuolelle jäävistä kysymyksistä oli tarkoituksena lisäksi
etsiä kiinnostavia ja aikaisempaa tutkimusta tukevia ilmiöitä.
Kysely jakautui yhteensä 15 sivulle. Kysymysten jakamiseen usealla sivulle yhden yhtenäisen sivun sijaan päädyttiin, jotta vastaajat keskittyisivät jokaiseen kysymykseen ja he eivät vastaisi heille tuntemattomaan aiheeseen liittyviin
kysymyksiin. Ensimmäisellä sivulla esiteltiin lyhyesti tutkimuksen tavoite ja
kyselyyn liittyvät tiedot, kuten arvio vastausajasta ja lupaus käsitellä vastauksia
luottamuksellisesti sekä vastaajien kesken suoritettava arvonta, jonka palkintona oli kaksi S-ryhmän 10 euron lahjakorttia. Arvonta suoritettiin satunnaislukugeneraattorilla vastaajien järjestysnumeron mukaan vastausajan päätyttyä.
Palkinnot menivät Liikunta- ja terveystieteiden sekä Humanistisen tiedekunnan
opiskelijoille.
Esittelysivulle koettiin tarpeelliseksi määrittää, mitä pikaviestinnällä ja tavoitettavuudella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa. Toisella sivulla kysyttiin vastaajien taustatietoja ja kolmannella sivulla kuinka usein vastaaja käytti pikaviestintää. Jos vastaaja valitsi vaihtoehdon ”En koskaan”, kysely siirtyi suoraan ar-
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vontasivulle, koska vastaajalla ei tällöin todennäköisesti olisi ollut minkäänlaista tietoa kyselyn jäljellä olevista kysymyksistä. Neljännellä sivulla kysyttiin eri
pikaviestintäsovellusten sekä pikaviestitilejä yhdistävien sovellusten käytöstä.
Sivulta viisi sivulle yhdeksän kysyttiin viisiportaisella Likert-asteikolla
vastaajien pikaviestintään liittyvistä asenteista ja uskomuksista, tavoitettavuuden hallintaan johtavista näkemyksistä, tavoitettavuuden hallintakeinoista, tavoitettavuustiloista ja -viesteistä, sekä käyttäjäryhmien käyttämisestä. Käyttäjäryhmiin liittyviä kysymyksiä edelsi ehdollinen kysymys, jossa vastaajan tuli
käyttää sellaista pikaviestintäsovellusta, joka mahdollistaa käyttäjäryhmien
määrittelyn.
Seuraavat kaksi sivua käsittelivät edelleen viisiportaisella Likert-asteikolla
tavoittelijan, eli viestin lähettäjän, ja tavoiteltavan, eli viestin vastaanottajan kokemusta tavoitettavuudesta. Kysymykset oli muodostettu niin, että molemmissa tapauksissa ne kysyivät samaa asiaa, mutta eri näkökulmista. Sivulta 12 sivulle 14 kysymykset liittyivät pikaviestinnän käyttöön mobiililaitteilla. Jos vastaaja ei käyttänyt pikaviestintää mobiililaitteella, kysely siirtyi arvontaan. Mobiililaitteilla pikaviestintää käyttäviltä kysyttiin kuinka usein ja millä sovelluksilla he käyttävät pikaviestintää mobiilisti. Lisäksi kysyttiin viisiportaisella Likert-asteikolla vastaajien tavoitettavuuden hallintaan liittyviä näkemyksiä mobiililaitetta käytettäessä. Lopuksi kysyttiin arvontaan osallistuvien sähköpostiosoitetta.
5.4.2 Aineiston analysointi
Aikaisempien teorioiden pohjalta luotua tavoitettavuuden hallintakeinojen mallia testattiin faktori- ja regressioanalyysejä yhdistävän rakenneyhtälömallinnuksen (engl. Structural Equation Modelling) avulla. Faktorianalyysissä tarkastellaan, miten havaitut muuttujat mittaavat piileviä muuttujia eli faktoreita. Faktoreita ei voida havainnoida suoraan, vaan niiden olemassaoloa mitataan juuri
havaittujen muuttujien avulla. Faktorianalyysi olettaa, että faktorit aiheuttavat
havaitut muuttujat, ja tämän vahvuutta kuvataan faktorien latauksella. Latauksen suuruudella selitetään siis havaitun muuttujan vaihtelua. Lataukset saavat
arvoja välillä -1 ja 1. Lähellä yhtä oleva lataus kertoo, että faktori selittää muuttujan vaihtelua hyvin. Pieni lataus puolestaan kertoo suuremmasta virhevarianssista ja negatiivinen lataus kertoo negatiivisesta korrelaatiosta faktorin arvojen kanssa. (KvantiMOTV, 2004.)
Regressioanalyysissä tutkitaan faktorien vaikutusta toisiinsa. Regressioanalyysiä pidetään monipuolisena ja joustavana menetelmänä muuttujien välisten kausaalisuussuhteiden mittaamiseen. Regressioanalyysissä tuloksia tulkitaan regressiokertoimen sekä sen tilastollisen merkitsevyyden avulla. Regressiokerroin on regressiosuoran kulmakerroin, ja sen avulla voidaan selittää
muuttujien välisen yhteyden voimakkuus välillä -1 ja 1. Regressiomallin selitysvoimaa kuvataa R2-luvulla, joka kertoo kuinka paljon faktoreiden vaihtelusta
siihen johtavat faktorit selittävät. (KvantiMOTV, 2008.)
Rakenneyhtälömallit ovat konfirmatorisen faktorianalyysin laajennos, jossa yhdistyvät sekä faktori- että regressioanalyysi. Konfirmaatorisessa faktori-
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analyysissä tutkitaan jotakin valmista mallia tai teoriaa ja testataan antaako aineisto tukea kyseiselle mallille tai teorialle. Näin ollen rakenneyhtälömallit sopivat tilanteisiin, joissa tutkijalla on jo jonkinlainen oletus siitä, kuinka muuttujien pitäisi suhtautua toisiinsa ja millaisia kausaalisuhteita muuttujien välillä on.
(KvantiMOTV, 2004.) Faktorianalyysin latausten ja regressiokertoimien arviointiin datan avulla käytettiin SmartPLS -ohjelmaa, jonka estimointimenetelmä on
PLS (Partial Least Squares). SmartPLS-ohjelman lisäksi aineiston analyysiin
käytettiin IBM SPSS Statistics- tilasto-ohjelmaa, jonka avulla muun muassa ristiintaulukoitiin vastaajien näkemyksiä olleessaan viestin lähettäjänä sekä vastaanottajana.
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6

TUTKIMUKSEN TULOKSET

Tässä luvussa esitellään ensin taustatietoa vastaajista, sisältäen muun muassa
tietoa heidän pikaviestintäaktiivisuudestaan sekä heidän käyttämistään pikaviestintäsovelluksista. Kohdassa 6.2 tarkastellaan tavoitettavuuden hallintakeinojen rakenneyhtälömallin tuloksia ja mallin luotettavuutta. Kohdassa 6.3 käsitellään vastaajien kokemusta tavoitettavuudesta heidän ollessa sekä viestin lähettäjänä että vastaanottajana. Lisäksi tässä luvussa käydään läpi tavoitettavuuden hallintakeinojen käyttöä, sekä mobiilikäyttäjien kokemusta tavoitettavuudesta.

6.1 Taustatietoja vastaajista
Vastausajaksi annetun yhden viikon aikana kyselyyn vastasi yhteensä 538 opiskelijaa. Näistä 26 eli 5 prosenttia vastasi taustakysymysten jälkeen esitettyyn
kysymykseen ”Kuinka usein käytät pikaviestintää tietokoneellesi asennetun
sovelluksen tai sosiaalisen median välityksellä?” vaihtoehdon ”En koskaan”.
Näin ollen heille ei esitetty muita kyselyn osioita lainkaan. Kyselyn todellinen
otoskoko on siis 512 opiskelijaa. Vastaajista 105 oli sellaisia, joille ei esitetty
käyttäjäryhmien määrittelyihin liittyviä kysymyksiä, koska heidän käyttämissään pikaviestintäsovelluksissa ei voinut jakaa kontaktilistan henkilöitä käyttäjäryhmiin. Lisäksi mobiililaitteilla tapahtuvaan pikaviestintään liittyvät kysymykset esitettiin vain niille 124 vastaajalle, jotka vastasivat käyttävänsä kannettavia mobiililaitteita pikaviestintään.
Vastaajista miehiä oli 22% ja naisia 78%. Taulukossa 1 on eritelty vastaajien jakautuminen iän ja tiedekunnan perusteella. Vastaajista lähes kaksi kolmasosaa (65%) oli 18–24 -vuotiaita. Eniten vastauksia saatiin Humanistisesta ja Yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta. Kauppakorkeakoulun alhainen vastausmäärä johtuu siitä, että ainejärjestön edustaja ei kuitannut viestin välitystä opiskelijoille, ja näin ollen se ei todennäköisesti koskaan päätynyt heidän sähköpostilistalleen.

33
TAULUKKO 1 Vastaajien ikä ja tiedekunta (n=512)
Ikä
18-24
Tiedekunta Humanistinen

25-29

30-34

35-40

yli 40

Yhteensä

22,3%

7,0%

0,8%

0,2%

30,3%

Informaatioteknologian

6,1%

5,1%

0,6%

0,4%

12,1%

Kasvatustieteiden

8,2%

1,8%

0,6%

0,2%

10,9%

Liikunta- ja terveystie-

5,7%

4,1%

0,2%

10,0%

10,2%

5,3%

0,8%

16,2%

0,2%

0,6%

Yhteiskuntatieteellinen

12,3%

4,7%

Muu tiedekunta tai kor-

0,2%

0,2%

teiden
Matemaattisluonnontieteellinen
Kauppakorkeakoulu

0,8%
2,0%

0,6%

19,5%
0,2%

keakoulu
Yhteensä

65,0%

28,5%

4,9%

0,8%

0,8%

100,0%

Taustakysymysten jälkeen vastaajilta kysyttiin kuinka usein he käyttävät pikaviestintää tietokoneelle asennetun sovelluksen tai sosiaalisen median välityksellä. Kuviosta 6 käy ilmi, että yli puolet vastaajista (56%) käyttää pikaviestintää
päivittäin ja neljäsosakin muutaman kerran viikossa. Kuviossa ei ole huomioitu
niitä 5% vastaajista, jotka vastasivat vaihtoehdon ”En koskaan”.

KUVIO 6 Vastaajien pikaviestintäaktiivisuus (n=512)

Seuraavat kaksi kysymystä käsittelivät vastaajien käyttämiä pikaviestintäsovelluksia eri pikaviestitilejä yhdistäviä sovelluksia. Vastausvaihtoehdoiksi valmiiksi annetuista pikaviestintäsovelluksista eniten käytettiin Facebookin Chatsovellusta, jota päivittäin käytti 38,7% ja muutaman kerran viikossa 28,3% vas-
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taajista. Toiseksi eniten käytettiin Windows Live Messengeria, jota käytti päivittäin 12,3% ja muutaman kerran viikossa 8,4% käyttäjistä. Muita pikaviestintäsovelluksia käytettiin harvemmin. Esimerkiksi lähes kukaan vastaajista ei käyttänyt lainkaan AOL Instant Messengeria tai Yahoo! Messengeria, jotka molemmat ovat käyttäjämäärissä mitattuna erittäin suosittuja. Taulukossa 2 on esitetty
eri pikaviestintäsovellusten käyttöaktiivisuutta.
TAULUKKO 2 Eri pikaviestintäsovellusten käyttö

AOL Instant
Messenger
(AIM)
Facebookin
Chat-sovellus
Google Talk
iChat
IRC (vain kahdenväliset yksityisviestit)
Skype (pikaviestintään, ei puheluita)
Windows Live
Messenger
Yahoo! Messenger
Joku muu; mikä?

Päivittäin

Muutaman
kerran
viikossa

Kerran
viikossa

Muutaman
kerran kuukaudessa

Harvemmin
kuin kerran
kuukaudessa

En koskaan

0,0 %

0,2 %

0,2 %

0,4 %

1,2 %

98,0 %

38,7 %

28,3 %

6,4 %

10,4 %

7,6 %

8,6 %

2,5 %
0,0 %

2,5 %
0,4 %

1,2 %
0,2 %

2,0 %
0,4 %

3,9 %
1,0 %

87,9 %
98,0 %

5,5 %

3,5 %

0,2 %

1,8 %

5,1 %

84,0 %

3,3 %

6,3 %

5,1 %

9,0 %

27,5 %

48,8 %

12,3 %

8,4 %

2,5 %

10,0 %

28,1 %

38,7 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,2 %

1,6 %

98,2 %

2,5 %

1,0 %

0,6 %

0,0 %

0,6 %

95,3 %

Pikaviestitilejä yhdistäviä sovelluksia ilmoitti käyttävänsä 11% vastaajista. Käytetyin pikaviestintätilejä yhdistävä sovellus oli Pidgin 5% osuudella. Tulosten
mukaan pikaviestitilien yhdistäminen ei siis ollut kovin suosittu keino hallita
tavoitettavuutta.

6.2 Rakenneyhtälömalli ja tulokset
Rakenneyhtälömalliin valittiin kyselylomakkeesta havaituiksi muuttujiksi eli
indikaattoreiksi sellaiset kysymykset, jotka parhaiten kuvasivat piileviä muuttujia eli faktoreita. Faktorien reliabiliteettia mitattiin komposiittireliabiliteetin
(engl. Composite Realiability, CR) avulla, joka Urbachin ja Ahlemannin (2010)
mukaan tulisi olla 0,7 ja vähintään 0,6. Faktoreista kaikki muut saavat vähintään arvon 0,7, paitsi Tavoitettavuuden hallintakeinojen käyttö arvon, 0,599. Taulukossa on kuvattu faktorit ja niiden komposiittireliabiliteetit sekä faktorien indikaattorit ja niiden keskiarvot.
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TAULUKKO 3 Rakenneyhtälömallin muuttujat
Huoli omien tietojen yksityisyydestä (CR=.750)
HTY1: Olen huolissani yksityisyydestäni käyttäessäni pikaviestintäsovelluksia.
HTY2: Haluan itse kontrolloida minusta paljastettavia tietoja eri
käyttäjille.
Halu olla reaaliaikaisesti tavoitettavissa (CR=.763)
HRA1: Haluan olla aina tavoitettavissa, koska nykyteknologia
mahdollistaa sen.
HRA2: Uskon, että ”aina tavoitettavissa” kulttuuri lisääntyy
tulevaisuudessa.
Oma asenne tavoitettavuuden hallintakeinoja kohtaan
(CR=.620)
ASO1: Online-tilani velvoittaa minua vastaamaan viestiin lähes
saman tien.
ASO2: Arvostan vastaanottajan tavoitettavuustilaa, ja valitsen
oikean hetken keskustelun aloittamiselle sen mukaan.
ASO3: Lähetän viestin, vaikka vastaanottaja olisikin ”poissa” tilassa.
ASO4: Koen sosiaalisesti tarpeelliseksi olla muiden tavoitettavissa pikaviestintäsovelluksissa.
ASO 5: Jos vastaanottaja on online-tilassa, odotan hänen vastaavan lähes saman tien.
Muiden asenne tavoitettavuuden hallintakeinoja kohtaan
(CR=.718)
ASM1: Lähipiirini pikaviestintäaktiivisuus vaikuttaa myös
omaan pikaviestinnän käyttööni.
ASM2: Tunnen sosiaalista painetta olla tavoitettavissa, koska
muutkin ovat.
ASM3: Haluan paljastaa itsestäni tietoja (esim. sijaintini), jos
muut käyttäjät toimivat samoin.
Aikomus käyttää tavoitettavuuden hallintakeinoja (CR=.825)
AIK1: Voin korvata pikaviestinnällä muita viestintävälineitä
(puhelin, sähköposti jne.)
AIK2: Aion käyttää pikaviestintää myös tulevaisuudessa.
Tavoitettavuuden hallintakeinojen käyttö (CR=.599)
THK1: Lisään tilaani tavoitettavuutta selventäviä viestejä
(esim. ”Töissä, älä häiritse”).
THK2: Käyttämiäni pikaviestintäsovelluksia on helppo käyttää.

Keskiarvo
2,92
4,75

2,64
3,80

3,05
3,78
3,22
2,99
3,73

3,48
2,24
1,95

4,34
4,50
1,82
4,52

Tavoitettavuuden hallintakeinojen rakenneyhtälömallin tulokset on esitetty kuviossa 7. Laatikot ja arvot kuvaavat indikaattoreita eli havaittuja muuttujia ja
niiden latauksia faktoreille. Ympyrät ovat faktoreita eli piileviä muuttujia. Faktoreiden välisen nuolen yhteydessä oleva arvo on muuttujien välisen yhteyden
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regressiokerroin. Lisäksi latausten ja regressiokertoimien perässä olevat tähdet
kertovat Studentin t-testillä toteutetun tilastollisen merkitsevyystestauksen tuloksen.

KUVIO 7 Tavoitettavuuden hallintakeinojen mallin rakenneyhtälö

Urbachin ja Ahlemannin (2010) mukaan indikaattorien latauksen tulisi olla 0,7
ja tilastollisesti merkitsevä. Kaikki mallissa esitetyt indikaattorit eivät tätä vaatimusta täyttäneet, kuten kuviosta käy ilmi. Indikaattoreista muut olivat tilastollisesti erittäin merkitseviä, paitsi THK1 ja ASO1, jotka olivat tilastollisesti
melkein merkitseviä ja HTY1 sekä HTY2, jotka eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Faktorien väliset regressiokertoimet olivat tilastollisesti erittäin merkitseviä lukuun ottamatta Huoli omien tietojen yksityisyydestä sekä Oma asenne tavoitettavuuden hallintakeinoja kohtaan -faktoreiden välinen yhteys, joka ei ollut tilastollisesti merkitsevä.
Halu olla reaaliaikaisesti tavoitettavissa -faktorin regressio (0,494) oli huomattavasti vahvempi kuin Huoli omien tietojen yksityisyydestä -faktorin, jonka regressiokerroin oli hieman negatiivinen (-0,029). Mallin tulosten mukaan huoli omien
tietojen yksityisyydestä siis laskisi positiivista asennetta tavoitettavuuden hallintakeinoja kohtaan. Yhteys ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä.
Mallin selitysasteet eli R2-luvut kertovat, että 24,6 prosenttia omasta asenteesta tavoitettavuuden hallintakeinoja kohtaan selittyy halulla olla reaaliaikaisesti tavoitettavissa sekä huolella omien tietojen yksityisyydestä. 15,2 prosenttia
Aikomuksesta selittyy omalla ja muiden asenteella, ja 21,4 prosenttia varsinaisesta tavoitettavuuden hallintakeinojen käytöstä selittyy asenteilla sekä aikomuksella. Urbach ja Ahlemann (2010) pitävät huomattavan selitysasteen rajana
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67 prosenttia, kohtuullisen selitysasteen rajana 33 prosenttia sekä heikon selitysasteen rajana 19 prosenttia. Tämän mallin selitysasteet sijoittuivat siis kohtuullisen ja heikon rajan väliin, joten niitä ei voida pitää kovin vahvasti kausaalisuutta selittävinä.
Seuraavassa taulukossa (taulukko 4) on faktoreiden validiteettia kuvaavat
keskimääräisen selitetyn varianssin arvot (engl. average variance extracted,
AVE). AVE kertoo, kuinka monta prosenttia faktorilla voidaan keskimäärin selittää sen indikaattorien varianssista. Urbachin ja Ahlemannin (2010) mukaan
AVE:n tulisi olla vähintään 0,500, jolloin virhevarianssi olisi myös korkeintaan
puolet vaihtelusta. Taulukosta 4 käy ilmi, että faktoreista Oma asenne tavoitettavuuden hallintakeinoja kohtaan ja Muiden asenne tavoitettavuuden hallintakeinoja
kohtaan eivät ylittäneet suositeltua AVE-arvoa 0,500.
TAULUKKO 4 Faktoreiden AVE-arvot
Faktori
Huoli omien tietojen yksityisyydestä
Halu olla reaaliaikaisesti tavoitettavissa
Oma asenne tavoitettavuuden hallintakeinoja kohtaan
Muiden asenne tavoitettavuuden hallintakeinoja kohtaan
Aikomus käyttää tavoitettavuuden hallintakeinoja
Tavoitettavuuden hallintakeinojen käyttö

AVE
0,601263
0,623329
0,281485
0,473149
0,703977
0,511410

6.3 Lähettäjän ja vastaanottajan kokemus
Lähettäjän ja vastaanottajan kokemusta pikaviestinnästä ja tavoitettavuuden
hallinnasta tutkittiin kahdella kysymyssarjalla, joiden väittämät olivat samansuuntaisia. Toiset väittämistä käsittelivät viestin lähettäjän ja toiset viestin vastaanottajan näkökulmaa tavoitettavuudesta. Tässä kappaleessa kahdesta eri
näkökulmasta samaa tarkoittavat kysymykset on ristiintaulukoitu niin, että
pystyriveillä on kuvattu tulokset vastaajien ollessa viestin vastaanottaja, ja vaakariveillä viestin lähettäjä. Vastaajia pyydettiin arvioimaan kokemustaan tavoitettavuudesta asteikolla 1-5 (1=Eri mieltä, 2=Jokseenkin eri mieltä, 3=Neutraali
kanta, 4=Jokseenkin samaa mieltä, 5=Samaa mieltä). Joidenkin väittämien tulosten kohdalla vastausvaihtoehdot jokseenkin samaa mieltä ja samaa mieltä sekä
jokseenkin eri mieltä ja eri mieltä on yhdistetty kuvaamaan tavoitettavuuden
hallintaan liittyvää toimintatapaa.
Ensimmäinen kysymyspari käsitteli vastaajien näkemystä online-tilan vaikutuksesta siihen, kuinka nopeasti viestiin tulisi vastata lähettäjän ja vastaanottajan näkökulmista. Tulokset on esitetty alla olevassa taulukossa (taulukko 5).
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TAULUKKO 5 Online-tilan vaikutus vastaamisnopeuteen

Jos vastaanottaja 1
on online-tilassa,
odotan hänen
2
vastaavan lähes
saman tien.
3
4
5
Yhteensä

n
% of Yht
n
% of Yht
n
% of Yht
n
% of Yht
n
% of Yht
n
% of Yht

Online-tilani velvoittaa minua vastaamaan
viestiin lähes saman tien.
1
2
3
4
5
Yhteensä
14
5
3
2
1
25
2,7%
1,0%
0,6%
0,4%
0,2%
4,9%
19
24
12
7
0
62
3,7%
4,7%
2,3%
1,4%
0,0%
12,1%
10
18
21
4
1
54
2,0%
3,5%
4,1%
0,8%
0,2%
10,5%
24
65
40
112
16
257
4,7%
12,7%
7,8%
21,9%
3,1%
50,2%
5
11
5
55
38
114
1,0%
2,1%
1,0%
10,7%
7,4%
22,3%
72
123
81
180
56
512
14,1%
24,0%
15,8%
35,2%
10,9%
100,0%

Tulosten perusteella 50,2% vastaajista oli jokseenkin samaa mieltä ja 22,3% samaa mieltä, että vastaanottajan tulisi vastata viestiin lähes saman tien. Enemmän kuin kaksi kolmesta vastaajasta (72,5%) odotti siis vastaanottajan vastaavan viestiin lähes saman tien. Ollessaan viestin vastaanottajana yhteensä alle
puolet (46,1%) vastaajista oli jokseenkin samaa tai samaa mieltä siitä, että online-tila velvoittaa heitä vastaamaan viestiin lähes saman tien. Ristiintaulukosta
käy ilmi, että 12,7% vastaajista oli jokseenkin sitä mieltä, että online-tila ei velvoita heitä vastaamaan lähes saman tien, mutta samalla jokseenkin sitä mieltä,
että vastaanottajan tulisi niin tehdä. Tulosten mukaan osa vastaajista näyttäisi
ajattelevan, että heidän ei tarvitse vastata online-tilasta huolimatta viestiin saman tien, mutta he odottavat sitä kuitenkin toiselta osapuolelta ollessaan viestin
lähettäjä.
Toinen kysymyspari käsitteli käyttäjien asettaman tavoitettavuustilan vaikutusta, eli miten tavoitettavuustilaa arvostettiin oikean hetken valinnassa keskustelun aloittamiseksi. Tulokset on esitetty taulukossa 6.
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TAULUKKO 6 Tavoitettavuustilan vaikutus keskustelun aloittamiseen

Arvostan
vastaanottajan
tavoitettavuustilaa, ja valitsen
oikean hetken
keskustelun
aloittamiselle sen
mukaan.

1
2
3
4
5

Yhteensä

n
% of Yht
n
% of Yht
n
% of Yht
n
% of Yht
n
% of Yht
n
% of Yht

Lähettäjän tulisi arvostaa tavoitettavuustilaani
pohtiessaan oikeaa hetkeä keskustelun
aloittamiselle.
1
2
3
4
5
Yhteensä
13
0
4
1
0
18
2,5%
0,0%
0,8%
0,2%
0,0%
3,5%
4
13
15
10
0
42
0,8%
2,5%
2,9%
2,0%
0,0%
8,2%
8
19
48
23
4
102
1,6%
3,7%
9,4%
4,5%
0,8%
19,9%
8
30
61
96
28
223
1,6%
5,9%
11,9%
18,8%
5,5%
43,6%
3
7
14
46
57
127
0,6%
1,4%
2,7%
9,0%
11,1%
24,8%
36
69
142
176
89
512
7,0%
13,5%
27,7%
34,4%
17,4%
100,0%

Tuloksista ilmenee, että 24,8% vastaajista oli samaa mieltä ja 43,6% jokseenkin
samaa mieltä siitä, että he arvostavat vastaanottajan tavoitettavuustilaa sopivaa
keskustelun aloitushetkeä valitessaan. Oman tavoitettavuustilan arvostamisen
kohdalla vastaajat olivat hieman enemmän neutraalilla kannalla, vaikkakin
puolet vastaajista (51,4%) oli jokseenkin samaa tai samaa mieltä siitä, että lähettäjän tulisi arvostaa vastaajan omaa tavoitettavuustilaa pohtiessaan oikeaa hetkeä keskustelun aloittamiselle.
Seuraavaksi vastaajilta kysyttiin ”poissa”-tilan vaikutusta viestin lähettämiseen ja vastaanottajan oikeutta vastata viestiin haluamallaan hetkellä (taulukko 7).
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TAULUKKO 7 ”Poissa”-tilan vaikutus

Lähetän viestin, 1
vaikka
vastaanottaja
2
olisikin ”poissa” tilassa.
3
4
5
Yhteensä

n
% of Yht
n
% of Yht
n
% of Yht
n
% of Yht
n
% of Yht
n
% of Yht

”Poissa” -tilani antaa minulle oikeuden vastata
viestiin sitten kun haluan.
1
2
3
4
5
Yhteensä
2
1
3
9
34
49
0,4%
0,2%
0,6%
1,8%
6,6%
9,6%
1
8
9
29
62
109
0,2%
1,6%
1,8%
5,7%
12,1%
21,3%
2
3
14
36
37
92
0,4%
0,6%
2,7%
7,0%
7,2%
18,0%
2
9
14
89
88
202
0,4%
1,8%
2,7%
17,4%
17,2%
39,5%
3
1
11
8
37
60
0,6%
0,2%
2,1%
1,6%
7,2%
11,7%
10
22
51
171
258
512
2,0%

4,3%

10,0%

33,4%

50,4%

100,0%

Tulosten mukaan vastaajat näkivät ”poissa”-tilan antavan oikeuden heille vastata viestiin silloin kun itse haluavat, koska yli puolet vastaajista (50,4%) oli
väittämästä samaa mieltä ja 33,4% jokseenkin samaa mieltä. Samalla yhteensä
yli puolet (51,2%) vastaajista oli jokseenkin samaa mieltä tai samaa mieltä siitä,
että he lähettävät viestin vastaanottajan ”poissa”-tilasta huolimatta. Toisaalta
lähes kolmannes vastaajista (30,9%) vastaajista oli myös jokseenkin eri mieltä tai
eri mieltä väittämästä, eli he eivät viestiä lähettäisi.
Neljännessä kysymysparissa kysyttiin sosiaalisten suhteiden vaikutusta
siihen, kuinka nopeasti viestiin vastataan. Tulokset on esitetty taulukossa 8.
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TAULUKKO 8 Sosiaalisten suhteiden vaikutus vastaamisnopeuteen

Uskon, että
minulle läheinen
ihminen vastaa
viestiini heti kun
ehtii.

1
2
3
4
5

Yhteensä

n
% of Yht
n
% of Yht
n
% of Yht
n
% of Yht
n
% of Yht
n
% of Yht

Sosiaalinen suhteeni viestin lähettäjään
vaikuttaa siihen, kuinka nopeasti vastaan
viestiin.
1
2
3
4
5
Yhteensä
0
2
0
1
0
3
0,0%
0,4%
0,0%
0,2%
0,0%
0,6%
0
3
2
6
5
16
0,0%
0,6%
0,4%
1,2%
1,0%
3,1%
0
5
4
12
4
25
0,0%
1,0%
0,8%
2,3%
0,8%
4,9%
13
32
31
92
61
229
2,5%
6,3%
6,1%
18,0%
11,9%
44,7%
15
28
21
82
93
239
2,9%
5,5%
4,1%
16,0%
18,2%
46,7%
28
70
58
193
163
512
5,5%
13,7%
11,3%
37,7%
31,8%
100,0%

Sosiaalisilla suhteilla nähtiin tulosten mukaan olevan suuri vaikutus siihen,
kuinka nopeasti viestiin vastataan. 69,5% vastaajista oli jokseenkin samaa mieltä
tai samaa mieltä siitä, että sosiaalinen suhde vaikuttaa heidän vastaamisnopeuteen. Samalla suurin osa (91,4%) vastaajista oli jokseenkin samaa mieltä tai samaa mieltä siitä, että he uskovat heille läheisen ihmisen vastaavan heti kun ehtii.
Viimeisenä kysymysparina kysyttiin viestin sisällön vaikutusta vastaamisnopeuteen. Tulokset on esitetty taulukossa 9.
TAULUKKO 9 Viestin sisällön vaikutus vastaamisnopeuteen

Uskon
lähettämäni
viestin sisällön
(esim. kysymys)
vaikuttavan
vastaamisnopeuteen.

1
2
3
4
5

Yhteensä

n
% of Yht
n
% of Yht
n
% of Yht
n
% of Yht
n
% of Yht
n
% of Yht

Vastaan nopeammin merkityksellisiin
viesteihin, kuten kysymyksiin.
1
2
3
4
5
Yhteensä
5
1
2
4
3
15
1,0%
0,2%
0,4%
0,8%
0,6%
2,9%
4
12
10
17
8
51
0,8%
2,3%
2,0%
3,3%
1,6%
10,0%
4
5
22
25
10
66
0,8%
1,0%
4,3%
4,9%
2,0%
12,9%
4
13
26
104
81
228
0,8%
2,5%
5,1%
20,3%
15,8%
44,5%
7
5
7
33
100
152
1,4%
1,0%
1,4%
6,4%
19,5%
29,7%
24
36
67
183
202
512
4,7%
7,0%
13,1%
35,7%
39,5%
100,0%

Vastaajista yhteensä 75,2% oli jokseenkin samaa tai samaa mieltä siitä, että hevastaavat nopeammin merkityksellisiin viesteihin, kuten kysymyslauseisiin.
Samoin 74,2% vastaajista oli jokseenkin samaa tai samaa mieltä siitä, että he uskoivat viestin sisällön vaikuttavan vastaamisnopeuteen.

42

6.4 Tavoitettavuustilojen ja -viestien käyttö
Tavoitettavuuden hallintakeinojen käytön selvittämiseksi vastaajilta kysyttiin,
mitä tavoitettavuustiloihin, -viesteihin sekä käyttäjäryhmien määrittelyyn liittyviä keinoja he käyttivät. Vastaajia pyydettiin arvioimaan tavoitettavuustilojen
ja -viestien käyttöään asteikolla 1-5 (1=Eri mieltä, 2=Jokseenkin eri mieltä,
3=Neutraali kanta, 4=Jokseenkin samaa mieltä, 5=Samaa mieltä). Joidenkin
väittämien tulosten kohdalla vastausvaihtoehdot jokseenkin samaa mieltä ja
samaa mieltä sekä jokseenkin eri mieltä ja eri mieltä on yhdistetty kuvaamaan
tavoitettavuustiloihin ja -viesteihin liittyvää toimintatapaa.
Kuviosta 8 käy ilmi, että suuri osa vastaajista ei ilmoittanut lisäävänsä tavoitettavuutta selventäviä tilaviestejä. Samalla yhteensä 32,2% vastaajista kuitenkin koki, että heidän tilansa antavat hyödyllistä tietoa heidän tavoitettavuudestaan, vastatessaan väittämään ”Mielestäni tilani antavat käyttäjille hyödyllistä tietoa tavoitettavuudestani”. Yhteensä 39,4% vastaajista oli väittämästä
jokseenkin eri mieltä tai eri mieltä. Lisäksi väittämään ”Ilmaisen tavoitettavuutta selventävillä tilaviesteillä mielialaani” vastasi jokseenkin samaa mieltä tai
samaa mieltä yhteensä 10% vastaajista, ja näistä kaikki olivat naisia.

KUVIO 8 Tavoitettavuutta selventävien viestien käyttö

Vastaajilta kysyttiin myös, auttaako tavoitettavuustilojen asettaminen heitä
keskittymään muihin meneillään oleviin tehtäviin. 35,2% vastaajista oli väittämästä ”Tavoitettavuustilojen asettaminen auttaa minua keskittymään muihin
tehtäviini” eri mieltä ja 16,6% jokseenkin eri mieltä. Väittämään ”Automaattisesti lähetettävät poissaoloviestit ovat mielestäni hyödyllisiä” vastasi jokseenkin samaa mieltä tai samaa mieltä yhteensä 36,5% vastaajista.
Lisäksi vastaajilta kysyttiin, miten he käyttävät ”poissa”- ja ”offline”-tiloja
tavoitettavuuden hallintaan. Kuten kuviosta 9 käy ilmi, 32% vastaajista oli jokseenkin samaa mieltä ja 35,9% samaa mieltä siitä, että he vaihtavat tilak-
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seen ”poissa” tai ”offline” vaikka ovat tavoitettavissa, mutta eivät halua tulla
häirityksi.

KUVIO 9 ”Poissa” tai ”offline” tilojen käyttö tavoitettavuustiloina

Seuraavassa kysymyksessä vastaajilta kysyttiin, kirjautuvatko he ”poissa”
tai ”offline” -tilojen sijaan ennemmin ulos koko sovelluksesta, jos he eivät halua
tulla häirityksi. Yhteensä 61,3% vastaajista oli jokseenkin samaa tai samaa mieltä siitä, että he mieluummin kirjautuvat ulos koko sovelluksesta, jos eivät halua
tulla häirityksi. Tulosten perusteella näyttäisi siis siltä, että vastaajat eivät uskoneet tavoitettavuustilojen asettamisen auttavan heitä keskittymään muihin tehtäviin paremmin, jonka vuoksi uloskirjautuminen nähtiin jopa tehokkaampana
vaihtoehtona kuin ”poissa” tai ”offline” -tilojen asettaminen. Sijaintitietojen paljastamisesta kysyttäessä väittämällä ”Haluan paljastaa itsestäni tietoja (esim.
sijaintini), jos muut käyttäjät toimivat samoin” 65,4% vastaajista oli eri mieltä ja
20,7% jokseenkin eri mieltä siitä, että he paljastaisivat sijaintinsa muille, jos se
olisi sovelluksessa mahdollista. Tulosten mukaan käyttäjät eivät siis olleet valmiita jakamaan liian yksityiskohtaista tietoa tavoitettavuudesta, kuten sijaintitietoaan.

6.5 Käyttäjäryhmien määrittely
Ennen käyttäjäryhmiin liittyviä kysymyksiä vastaajilta kysyttiin, voiko heidän
käyttämissään pikaviestintäsovelluksissa jakaa kontaktilistan henkilöitä eri
käyttäjäryhmiin. 105 vastaajaa ilmoitti, että heidän käyttämissään pikaviestintäsovelluksissa näin ei voi tehdä, joten käyttäjäryhmiin liittyviin kysymyksiin
vastasi yhteensä 407 henkilöä. Käyttäjäryhmiin liittyviin väitteisiin vastattiin
samoilla vastausvaihtoehdoilla kuin tavoitettavuustiloihin ja -viesteihin liittyviin väittämiin.
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Vastaajista yhteensä lähes puolet (47,6%) vastasi väitteeseen ”Olen jakanut
kontaktilistani käyttäjät ryhmiin” jokseenkin eri mieltä tai eri mieltä, ja yhteensä
47,5% vastaajista oli jokseenkin samaa tai samaa mieltä. Kuten kuviosta 10 käy
ilmi, yhteensä 62,4% vastaajista ei kuitenkaan vastannut kontrolloivansa tavoitettavuuttaan eri käyttäjäryhmille vastaamalla väitteeseen jokseenkin eri mieltä
tai eri mieltä. Noin kolmannes vastaajista (31%) ilmoitti kontrolloivansa tavoitettavuuttaan eri ryhmille. Tulosten mukaan näyttäisi siltä, että osa vastaajista
on jakanut käyttäjiä ryhmiin, mutta ei kuitenkaan ole ryhtynyt kontrolloimaan
tavoitettavuuttaan luomilleen ryhmille.

KUVIO 10 Tavoitettavuuden kontrollointi eri käyttäjäryhmille

Vastaajilta kysyttiin myös käyttäjäryhmien mahdollistamasta käyttäjien estämisestä sekä tietoisesta tavoitettavuuden rajoittamisesta tietyille käyttäjäryhmille.
Vaikka tulosten mukaan suuri osa vastaajista ilmoitti, etteivät he kontrolloi tavoitettavuuttaan eri käyttäjäryhmille, tietoista rajoittamista käytettiin kuitenkin
jonkin verran: 35,6% oli samaa mieltä ja 16,7% jokseenkin samaa mieltä väittämästä ”Olen estänyt aiemmin lisäämiäni käyttäjiä ottamasta minuun yhteyttä”.
Väitteeseen ”Rajoitan tavoitettavuuttani tietoisesti joiltakin käyttäjäryhmiltä
vastasi samaa mieltä 24,3% ja jokseenkin samaa mieltä 16,5%, mutta 42,5% oli
eri mieltä. Yhteensä 67,8% vastasi jokseenkin eri mieltä tai eri mieltä väitteeseen ”Pidän tavoitettavuuttani joillekin ryhmille jatkuvasti offline-tilassa”, ja
22,6% oli väittämästä lähes samaa tai samaa mieltä. Lisäksi 33,6% vastaajista oli
jokseenkin samaa mieltä tai samaa mieltä siitä, että he käyttävät vain yhden tai
muutaman henkilön kokoisia käyttäjäryhmiä tavoitettavuutensa hallintaan.
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6.6 Tavoitettavuuden hallinta mobiililaitteilla
Lopuksi käyttäjiltä kysyttiin pikaviestintäsovellusten käytöstä ja tavoitettavuuden hallinnasta mobiililaitteilla. 124 vastaajaa eli 24,8% ilmoitti käyttävänsä pikaviestintäsovelluksia mobiililaitteellaan. Kuten kuviosta 11 käy ilmi, 40% vastaajista käytti pikaviestintää mobiililaitteella päivittäin ja joka kolmannes (33%)
muutaman kerran viikossa. Käytetyin mobiilisovellus oli Facebook Messenger
tai vastaava, jota käytti 60% vastaajista. Toiseksi käytetyin mobiilisovellus oli
WhatsApp 24%:n osuudella.

KUVIO 11 Vastaajien pikaviestintäaktiivisuus mobiililaitteella (n=128)

Mobiilikäyttäjille esitettiin lisäksi väittämiä liittyen heidän tavoitettavuuteensa
mobiililaitteella. Väittämään ”Haluan olla aina tavoitettavissa, koska mobiililaitteeni mahdollistaa sen” vastasi jokseenkin samaa tai samaa mieltä yhteensä
31,5% mobiilikäyttäjistä. Enemmistö ei siis tulosten mukaan näyttäisi hyödyntävän mahdollisuutta olla aina tavoitettavissa, vaikka se olisikin mobiililaitteen
avulla mahdollista. Sen sijaan enemmistö (jokseenkin samaa ja samaa mieltä
yhteensä 68,6%) mobiilikäyttäjistä vastasi olevansa tavoitettavissa mobiililaitteellaan, koska pikaviestintä sen avulla on halvempaa kuin soittaminen tai tekstiviestin lähettäminen. Lisäksi tavoitettavissa oleminen mobiililaitteella ei
54,8%:n mukaan vastaajista aiheuttanut ei-toivottuja keskeytyksiä muihin tehtäviin. Puolet vastaajista oli myös sitä mieltä, että he pyrkivät vastaamaan mobiililaitteeseen saapuvaan pikaviestiin yhtä nopeasti kuin ollessaan tietokoneen
ääressä.
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6.7 Tulosten yhteenveto
Tutkielman empiirisen osion ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä oli, mitkä
tekijät vaikuttavat tavoitettavuuden hallintakeinojen käyttöön? Tavoitettavuuden hallintakeinojen mallista luodulla rakenneyhtälöllä pyrittiin selvittämään
käyttäjien asenteisiin ja aikomukseen vaikuttavia tekijöitä, jotka lopulta johtavat
aikomuksen kautta tavoitettavuuden hallintakeinojen käyttöön. Rakenneyhtälömallin tuloksista voidaan päätellä, että omaa, positiivista asennetta tavoitettavuuden hallintakeinojen käyttöä kohtaan voidaan osittain selittää halulla olla
reaaliaikaisesti tavoitettavissa. Huoli omien tietojen yksityisyydestä sen sijaan
aiheuttaisi mallin tulosten mukaan negatiivista vaikutusta, mutta yhteys ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä. Näin ollen huoli omien tietojen yksityisyydestä täytyy jättää tarkastelun ulkopuolelle. Aikomukseen käyttää tavoitettavuuden hallintakeinoja vaikuttaa oman asenteen lisäksi osittain myös muiden
asenne tavoitettavuuden hallintakeinoja kohtaan. Lopullista tavoitettavuuden
hallintakeinojen käyttöä voidaan siis osittain selittää asenteilla ja aikomuksella.
Malliin valittujen havaittujen muuttujien keskiarvojen mukaan vastaajat
eivät olleet kovin huolissaan yksityisyydestään käyttäessään pikaviestintäsovelluksia, mutta halusivat vahvasti samalla itse kontrolloida heistä paljastettavia
tietoja. Vastaajat uskoivat ”aina tavoitettavissa” -kulttuurin lisääntyvän tulevaisuudessa, mutta eivät halunneet olla itse aina tavoitettavissa, vaikka se teknisesti olisikin jo mahdollista. Omaa asennetta arvioitaessa vastaajat arvostivat
vastaanottajan tavoitettavuustilaa oikean keskusteluhetken aloittamisessa, mutta samalla odottivat online-tilassa olleen vastaanottajan reagoivan viestiin lähes
saman tien. Muiden asenteissa tavoitettavuuden hallintakeinoja kohtaan lähipiirin pikaviestintäaktiivisuuden nähtiin vaikuttavan vastaajien omaan pikaviestinnän käyttöön, mutta toisaalta sosiaalista painetta olla tavoitettavissa ei
nähty kovin suureksi. Aikomukseen liittyen vastaajat olivat sitä mieltä, että pikaviestinnällä voidaan korvata muita viestintävälineitä ja he aikoivat käyttää
pikaviestintää myös tulevaisuudessa.
Tuloksissa esitetyssä rakenneyhtälömallissa faktorien väliset selitysasteet
eivät olleet kovin suuria. Tavoitettavuuden hallintakeinojen käyttöön näyttäisi
tutkimuksen tulosten mukaan vaikuttavan malliin valittujen muuttujien lisäksi
muitakin tekijöitä. On kuitenkin muistettava, että mallin tulokset pätevät vain
tähän otokseen ja näihin muuttujiin. Toisenlaisella kysymystenasettelulla ja
otoksella tulos olisi voinut olla hyvinkin erilainen.
Toisena empiirisen osion tutkimuskysymyksenä oli, millainen merkitys
tavoitettavuudella on käyttäjille heidän ollessaan viestin lähettäjänä tai vastaanottajana? Lähettäjän ja vastaanottajan kokemusta tutkittiin, jotta voitaisiin
selvittää millainen vaikutus tavoitettavuuden hallinnalla on viestinnälliseen
vuorovaikutukseen sekä hyödyntävätkö käyttäjät pikaviestintäsovellusten
ominaisuuksia viestinnässään. Vastaanottajan online-tilan nähtiin viestivän
paikallaolosta ja samalla odotusarvosta vastata saapuvaan viestiin lähes saman
tien. Kuitenkin samaan aikaan suuri osa vastaajista ei itse kokenut olevansa
velvoitettu vastaamaan viestiin lähes saman tien ollessaan online-tilassa. Erick-
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sonin ja Kelloggin (2000) sosiaalisen läpikuultavuuden teorian piirteistä vastuullisuus omasta toiminnasta sosiaalisen tietojenkäsittelyn sovelluksissa ei siis
näkynyt käyttäjien vastauksissa kovin vahvasti.
Toisaalta arvioitaessa oikeaa hetkeä aloittaa keskustelu, enemmistö vastasi
arvostavansa vastaanottajan tavoitettavuustilaa ja halusi myös muiden arvostavan omaa tavoitettavuustilaa. Tätä tukevat myös vastaajien näkemykset ”poissa”-tilasta. ”Poissa”-tilan asettajalla nähtiin olevan oikeus vastata viestiin haluamanaan ajankohtana, koska tavoitettavuustilaa oli muutettu ja sillä haluttiin
viestiä poissaolosta. Vaikka lähes puolet vastaajista ilmoitti lähettävänsä viestin
poissaolosta huolimatta, he olivat silti tietoisia siitä, että viestiin ei ehkä saman
tien vastata. Ericksonin ja Kelloggin (2000) teorian piirteistä tietoisuus näkyi
käyttäjien vastauksissa siten, että jaettaessa tietoa tavoitettavuudesta ja viestintäkäyttäytymisestä käyttäjät arvostivat toistensa tavoitettavuustiloja, koska halutun tilan eteen oli nähty vaivaa.
Empiirisen osion kolmantena tutkimuskysymyksenä oli, miten käyttäjät
hyödyntävät tavoitettavuuden hallintakeinoja pikaviestintäkäyttäytymisessään?
Tavoitettavuuden hallintakeinojen todellista käyttöä selvitettiin tavoitettavuustiloihin ja -viesteihin sekä käyttäjäryhmien määrittelyyn liittyvillä kysymyksillä.
Vaikka statukseen liitettävät poissaoloviestit antavat lisäarvoa (Baron, 2008,73)
käyttäjän tavoitettavuudesta, suurin osa tutkimukseen vastanneista ei käyttänyt
tavoitettavuuttaan eikä mielialaansa selventäviä tilaviestejä, toisin kuin aikaisemmassa tutkimuksessa (Quan-Haase, 2008) oli havaittu. Osa vastaajista näki
tilansa antavan hyödyllistä tietoa tavoitettavuudestaan, mutta tulosten mukaan
tähän näyttäisi riittävän vain tilan asettaminen todellisen tavoitettavuuden mukaan ilman tilaviestiä. Samalla osa vastaajista piti Fetterin ym. (2011) tutkimuksen tavoin tavoitettavuustiloihin liitettäviä automaattisia poissaoloviestejä hyödyllisinä, mutta todennäköisesti hekään eivät niitä juuri käyttäneet, koska tavoitettavuutta selventäviä viestejä käytettiin niin vähän. Myöskään tavoitettavuustilojen asettamisen ei nähty auttavan merkittävästi muihin tehtäviin keskittymiseen, koska suuri osa vastaajista ilmoitti kirjautuvansa ”poissa” tai ”offline”-tilojen sijaan ennemmin ulos koko sovelluksesta, jos he eivät halunneet tulla häirityksi.
Sijaintitiedon paljastaminen toisille nähtiin niin arkaluontoisena tietona
tavoitettavuudesta, että suurin osa vastaajista ei ollut valmis paljastamaan sitä
toisille käyttäjille edes muiden toimiessa samoin, kuten Patilin ja Lain (2005)
tutkimuksessa mainittiin. Ericksonin ja Kelloggin (2000) teorian piirteistä näkyvyyden taso, eli kuinka paljon sosiaalisesti merkittäviä tietoja ollaan valmiita
jakamaan muille, oli siis käyttäjien vastauksissa melko alhainen.
Useimpien pikaviestintäsovellusten ominaisuuksiin kuuluu kontaktilistan
henkilöiden jakaminen ryhmiin ja tavoitettavuuden kontrollointi ryhmien mukaan. Niistä vastaajista, joiden käyttämissä sovelluksissa kontaktilistan henkilöiden jakaminen ryhmiin oli mahdollista, vastaajat jakautuivat lähes tasan niihin käyttäjiin, jotka olivat jakaneet henkilöitä ryhmiin ja jotka eivät olleet. Vaikka enemmistö käyttäjistä vastasi, ettei kontrolloi tavoitettavuuttaan näille ryhmille millään tavalla, tietoista yksittäisten käyttäjien tai ryhmien rajoittamista
oli kuitenkin tuloksissa havaittavissa. Tietoinen tavoitettavuuden rajoittaminen
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viestii myös käyttäjien huolesta omaa yksityisyyttä kohtaan, koska noin viidennes käyttäjistä ilmoitti pitävänsä tilaansa joillekin ryhmille jatkuvasti offlinetilassa, ja kolmannes ilmoitti käyttävänsä vain yhden tai muutaman henkilön
kokoisia käyttäjäryhmiä.
Pikaviestintä mobiililaitteilla ei tässä tutkimuksessa ollut tulosten mukaan
kovin yleistä, sillä vain neljännes vastaajista ilmoitti sitä käyttävänsä. Suuri osa
käyttäjistä ei kokenut tavoitettavissa olemisen mobiililaitteella aiheuttavan eitoivottuja keskeytyksiä muihin tehtäviin, toisin kuin Liu ym. (2011) tutkimuksessaan havaitsivat. Mobiililaitteilla tapahtuvan pikaviestinnän mahdollistamat
säästöt viestintäkuluissa soittamiseen tai tekstiviestin lähettämiseen verrattuna
näkyi myös käyttäjien vastauksissa. Mahdollisuutta olla aina tavoitettavissa ei
tämän tutkimuksen mukaan kuitenkaan hyödynnetty kovin paljoa, vaikka teknologisesti tämä olisikin ollut mahdollista.

6.8 Tutkimuksen onnistuminen sekä luotettavuus
Jo tutkimuksen suunnitteluvaiheessa oli selvää, että kysely täytyi luoda aikaisempia tutkimuksia ja niiden teorioita soveltaen, koska tavoitettavuuden hallintaa pikaviestinnässä ei ollut aikaisemmin juuri tutkittu. Kyselyn valinta tiedonkeruumenetelmäksi osoittautui toimivaksi ratkaisuksi, koska sen avulla saatiin
tietoa mahdollisimman monen vastaajan pikaviestintäkäyttäytymisestä. Aikaisemmin Jyväskylän yliopistossa opiskelijoille teetetyissä kyselyissä on joskus
ollut hankalaa saada tarpeeksi vastaajia, mutta tässä kyselyssä vastaajien määrä
oli kiitettävä. Vastaajien demografinen jakautuminen oli epätasainen niin sukupuolen kuin tiedekunnankin mukaan, joten niitä ei juuri voitu hyödyntää tuloksissa. Esimerkiksi sukupuolijakauma ollessa tasaisempi, olisi ollut mielenkiintoista selvittää tavoitettavuuden hallintaan liittyvää käyttäytymistä sen mukaan.
Kyselyn laatimisessa haastavaksi muodostui sopivien kysymysten luonti aikaisemman kirjallisuuden pohjalta, koska pikaviestinnän tavoitettavuudesta ei
aikaisemmin ollut tehty samantyyppisiä tutkimuksia. Kysymykset luotiin siis
pikaviestintään liittyvien teorioiden pohjalta tavoitettavuuden hallinnan näkökulmasta. Jälkikäteen ajateltuna jotkut kysymykset olisi voinut esittää vastaajille hieman selkeämmin ja varsinkin tavoitettavuuden hallintakeinojen käyttöön
liittyen antaa selkeämmät vastausvaihtoehdot. Lisäksi olisi ollut hyvä tutkia
enemmän vastaajien edellytystä käyttää tavoitettavuuden hallintakeinoja, eli
toisin sanoen käyttäjän tietoteknisen osaamisen tasoa.
Rakenneyhtälömallin luonnissa sopivien muuttujien valinta sekä aikaisempien teorioiden sovittaminen tavoitettavuuden hallinnan näkökulmaan
osoittautui melko vaikeaksi. Muuttujien valinnassa käytettiin tutkielman kirjoittajan näkemyksen lisäksi kahden Jyväskylän yliopiston tutkijan näkemystä
parhaiten yhteen sopivista indikaattoreista. Lisäksi aikaisempien samantyyppisten tutkimusten kysymyspatteristoja ei ollut saatavilla, joten eri vaiheita kuvaavat havaitut muuttujat jouduttiin luomaan aiemmista pikaviestintää käsitelleistä tutkimuksista. Rakenneyhtälöiden faktorien eli piilevien muuttujien re-
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liabiliteetti ja validiteetti olivat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kunnossa. Indikaattorien eli havaittujen muuttujien lataukset eivät kaikki ylittäneet
suositeltua arvoa, joten niiden osalta virhevarianssia oli joissain tapauksissa
normaalia enemmän. Tutkimusta voidaan kuitenkin pitää onnistuneena, koska
kyselyyn vastasi paljon ihmisiä, ja aikaisemmissa tutkimuksissa esitettyihin tavoitettavuuden hallintaan liittyviin toimintatapoihin ja piirteisiin saatiin tutkimuksessa samansuuntaisia tuloksia vastaajien pikaviestintäkäyttäytymisestä.
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Pikaviestinnän suosio on sen nopeuden ja helppokäyttöisyyden vuoksi kasvanut viime vuosina suuresti, joka näkyy kymmeninä miljardeina päivittäin lähetettyinä pikaviesteinä. Alun perin nuorison suosiossa ollut epävirallisen viestinnän väline on levinnyt myös nuorten aikuisten sekä organisaatioiden käyttöön, koska pikaviestinnän käytöstä ei synny käytännössä lainkaan kustannuksia.
Pikaviestintää hyödynnetään moneen erilaiseen tarkoitukseen käyttäjäryhmästä riippuen. Kouluikäiset käyttävät pikaviestintää muun muassa yhteisten tapahtumien suunnitteluun sekä jo aiemmin kasvotusten luotujen sosiaalisten suhteiden ylläpitoon. Opiskelijat hyödyntävät pikaviestintää akateemisten
tehtävien tekemiseen esimerkiksi informaation jakamisen ja harjoitustöiden
koordinoinnin muodossa. Organisaatioissa pikaviestintää käytetään muun muassa nopeiden vastausten saamiseen työtehtäviin liittyvissä kysymyksissä, ongelmanratkaisutehtäviin sekä tiedostojen siirtoon. Näillä kolmella käyttäjäryhmällä yhteisesti ilmeneviä käyttötarkoituksia ovat esimerkiksi epäviralliset keskustelut, aikatauluista sopiminen sekä muiden tehtävien yhtäaikainen suorittaminen pikaviestinnän ohella.
Tavoitettavuus on yksi pikaviestinnän tärkeimmistä ominaisuuksista,
koska sen avulla käyttäjät voivat päättää, milloin he ovat vapaita keskustelemaan toisten kanssa. Käyttäjien tavoitettavuuden hallinnan taustalla on käyttäjien halu paljastaa itsestään erilaisia tietoja toisille, koska itsestä kertominen
nähdään teorian mukaan positiivisena sosiaalisena toimintona. Tavoitettavuuteen liittyy myös käyttäjien tarve olla sosiaalisesti läpinäkyviä, kuitenkin tietyn
yksityisyyden rajoissa. Pikaviestintäsovellukset tarjoavat tavoitettavuuden hallintaan erilaisia keinoja, jotka tehokkaasti käytettynä voivat vähentää keskeytyksiä muissa tehtävissä sekä ylimääräistä häiriötä. Ensimmäinen keino on asettaa tavoitettavuustila ja siihen liittyvä poissaoloviesti oikeanlaiseksi manuaalisesti tai automaattisesti esimerkiksi kalenterin tapahtumien mukaan. Toiseksi
voidaan lajitella kontaktilistan henkilöt eri käyttäjäryhmiin, joille asetetaan erilaisia tavoitettavuustiloja. Lisäksi monen pikaviestitilin samanaikaista hallintaa
voidaan helpottaa pikaviestitilejä yhdistävillä sovelluksilla.
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Tässä tutkielmassa on tarkasteltu pikaviestinnän tavoitettavuutta ja tavoitettavuuden hallintakeinoja tieteellisen kirjallisuuskatsauksen ja kyselytutkimuksen avulla. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten käyttäjät voivat
hallita tavoitettavuuttaan pikaviestintäsovelluksissa, ja mitkä tekijät vaikuttavat
tavoitettavuuden hallintaan liittyviin asenteisiin ja niiden myötä aikomukseen
ja todelliseen tavoitettavuuden hallintakeinojen käyttöön.
Tutkimuksen empiirinen osio on toteutettu kyselytutkimuksena Jyväskylän yliopiston opiskelijoille. Opiskelijat vastasivat verkkokyselyyn, joka sisälsi
kysymyksiä liittyen muun muassa heidän asenteeseen pikaviestintää ja tavoitettavuutta kohtaan, tavoitettavuuden hallintakeinojen käyttöön sekä kokemukseen tavoitettavuudesta heidän ollessa viestin lähettäjänä tai viestin vastaanottajana.
Tavoitettavuuden hallintakeinojen käyttöön johtavia tekijöitä on tarkasteltu tavoitettavuuden hallintakeinojen mallin avulla, joka on kehitetty Fishbeinin
ja Ajzenin (1975) Perustellun toiminnan teorian sekä Lowryn ym. (2011) Itsestä
kertomisen menetelmien mallin pohjalta. Tavoitettavuuden hallintakeinojen
mallilla pyrittiin selvittämään, miten käyttäjien huoli yksityisyydestään sekä
halu olla reaaliaikaisesti tavoitettavissa vaikuttavat omaan asenteeseen tavoitettavuuden hallintakeinoja kohtaan. Lisäksi pyrittiin selvittämään oman ja muiden käyttäjien asenteiden vaikutusta aikomukseen ja lopulta tavoitettavuuden
hallintakeinojen käyttöön.
Tutkimustulosten perusteella käyttäjien halu olla reaaliaikaisesti tavoitettavissa vaikuttaa positiivisesti omaan asenteeseen tavoitettavuuden hallintakeinoja kohtaan. Huoli omien tietojen yksityisyydestä ei tulosten perusteella ollut
positiivisesti vaikuttava eikä tilastollisestikaan merkitsevä. Oma ja muiden
asenne tavoitettavuuden hallintakeinoja kohtaan vaikuttavat jossain määrin
aikomukseen ja sitä kautta todelliseen tavoitettavuuden hallintakeinojen käyttöön.
Tulosten mukaan käyttäjät kokevat tavoitettavuuden hieman eri tavalla
olleessaan viestin lähettäjänä ja vastaanottajana. Ollessaan viestin lähettäjänä
käyttäjät odottavat toisilta vastuullisuutta tavoitettavuuteen liittyen, mutta vastaanottajana sillä ei tulosten mukaan ole niin suurta merkitystä. Käyttäjät ovat
myös omaksuneet tavoitettavuuden hallintakeinojen tarjoaman mahdollisuuden yksityisyyden kontrollointiin, mutta sen hyödyntäminen ja konkreettinen
käyttö vaihtelivat vastaajien käyttäytymisessä. Tämä näkyi esimerkiksi siten,
että käyttäjät ilmoittivat käyttävänsä tavoitettavuustiloja ja käyttäjäryhmiä,
mutta tiloihin ei lisätty poissaoloa selventäviä viestejä eikä tavoitettavuutta kuitenkaan kontrolloitu jo luoduille käyttäjäryhmille.
Tutkimustuloksia tarkasteltaessa on kuitenkin huomioitava, että tulokset
pätevät vain tähän otokseen. Mikäli tutkimukseen olisi vastannut esimerkiksi
enemmän vastaajia eri tiedekunnista tai iältään vanhempia ihmisiä, tai jos kysely olisi tehty jollekin muulle ryhmälle kuin opiskelijoille, tutkimustulokset saattaisivat poiketa suurestikin tämän tutkimuksen avulla saaduista tuloksista.
Tämän tutkimuksen keskeisenä osana oli selvittää tavoitettavuuden hallintakeinojen käyttöön johtavia tekijöitä ja pikaviestintäsovellusten ominaisuuksista havaittujen hallintakeinojen todellista käyttöä. Jatkossa olisi mielen-
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kiintoista tehdä empiirinen tutkimus, jossa selvitetään lisää tavoitettavuuden
hallintakeinojen käyttöön johtavia tekijöitä. Tästä tutkimuksesta ei käynyt kovin selvästi ilmi, miten käyttäjät ylipäätään ymmärsivät tavoitettavuuden hallinnan. Sen vuoksi jatkossa olisi myös tarpeellista selvittää käyttäjien edellytystä tavoitettavuuden hallintakeinojen käyttöön, eli käytännössä onko heillä tarpeeksi tietoteknistä osaamista hallita tavoitettavuuttaan.
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