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Usability has been one of the focus points of system development for decades.
However, the usability study on ERP systems, which are considered essential
for many organizations, is studied less. There are few models to estimate usability on ERP models. The purpose of this Master's thesis was to review, if the
usability criteria used today would be sufficient for evaluating modern ERP
system. In the theory base of this study, the role of the ERP system in the organization's operations is briefly covered and the functionality of the TOP system introduced. The literature review focuses on defining good usability and
covering the existing study on usability in the ERP systems. The data collection
was mainly based on qualitative research methods, utilizing triangulation of
methods: data was collected by observation, online survey and individual interviews. 39 users answered the online questionnaire and 37 users participated
in the interview. We also studied the users communicating in the company's
internal Skype discussion groups. The findings of the researchers using TOP
ERP-system was also used as material. The collected material showed that the
main problems encountered by the users were the search- attribute, that was
found difficult to use, and the overall lack of clarity in the search results. Other
problems found were the system's inefficiency and illogicality, slowness, and
the lacking in customer identification. The system was difficult to use for the
first-time user and training before use was considered necessary. There was
also an insufficient task support within the system. Based on the data collected,
the ERP system usability model was supplemented with new components:
Identification, Classification, Informativity, Logic and Reliability. The results of
the research can be utilized in the design of ERP systems and also in assessing
the usability of systems already in use.
Keywords: usability, enterprise resource planning, ERP, customer support
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1

JOHDANTO

Käytettävyyttä on tutkittu tietojärjestelmätieteessä jo pitkään, ja se on ollut yksi
järjestelmäkehityksen huomion kohteista jo vuosikymmeniä (Goransson, Gulliksen & Boivie, 2003). Toiminnanohjausjärjestelmien osalta käytettävyyttä on
kuitenkin tutkittu vähän, vaikka toiminnanohjausjärjestelmät kärsivät usein
monimutkaisista käyttöliittymistä (Lambeck & Leyh, 2016). Tämän pro gradu tutkielman tarkoituksena on selvittää toiminnanohjausjärjestelmän hyvään käytettävyyteen liitettäviä tekijöitä. Olemassaolevia malleja käytettävyyden kriteereistä on tarjolla vähän. Tarkastelun kohteena on Singhin ja Wessonin vuonna
2009 julkaisema toiminnanohjausjärjestelmän käytettävyyden kriteeristö, johon
sisältyy viisi eri komponenttia: navigointi, esittäminen, tuki tehtävien suorittamiselle, opittavuus ja mukauttaminen. Tutkielmassa tarkastellaan, onko malli
riittävä nykyaikaisten toiminnanohjausjärjestelmien käytettävyyden kuvaamisessa. Tutkimus on Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin toimeksianto ja Singhin ja Wessonin mallia peilataan Valtorilla käytössä olevaan TOPtoiminnanohjausjärjestelmään. Järjestelmän käyttäjiltä kartoitetaan käytettävyyden ongelmia ja kehitysehdotuksia. Lisäksi vertaillaan aloittelevien ja kokeneiden käyttäjien näkemyksiä. Informantteina tässä tutkimuksessa toimivat
Valtorin asiakastuessa työskentelevät henkilöt, jotka käyttävät TOP-järjestelmää
yhtenä pääasiallisista työvälineistään.

1.1 Kohdeyritys ja sen asiakastukiympäristö
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori perustettiin vuonna 2014 silloisen hallituksen esityksen perusteella. Tavoitteena oli tuoda valtion toimialariippumattomat ICT-tehtävät yhteen säästöjen saamiseksi valtiontaloudessa.
Valtorin palveluita käyttävät nykyään mm. ministeriöt, verohallinto ja aluehallintovirastot. Yrityksen toiminta-alue kattaa suurimman osan valtiolle kuuluvista informaatioteknologian palveluista ja se tarjoaa virastoille asiakastuen ohella
useita erilaisia ICT-alan asiantuntijapalveluita. Yrityksen strategisesta toimin-
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nanohjauksesta vastaa Valtiovarainministeriö. Asetettuja vaikutustavoitteita
ovat Valtorin toimittamien ICT-palveluiden kilpailukykyisyys, laadukkuus ekologisuus, tietoturvallisuus sekä asiakastarpeiden täyttäminen. Tarkoituksena on
yhtenäistää ja vakioida palvelut sekä niihin liittyvät palvelunhallintaprosessit ja
teknologia (Valtori, 2018).
Informantteja edustavaan asiakastukeen viitataan usein käsitteellä service
desk ja sen tehtäväksi määritellään toimiminen asiakkaan yhteydenottokanavana, joka hallitsee häiriöilmoituksia ja palvelupyyntöjä ja huolehtii kommunikoinnista asiakkaan kanssa (Best Management Practice, 2011). Tämä kuvaa hyvin kohdeyrityksen asiakastuen toimintaa. Volotisen (2016) mukaan kohdeyrityksen asiakastuki käsittelee työssään enimmäkseen häiriöilmoituksia (INC) ja
palvelupyyntöjä (RITM), joista käytetään tämän tutkimuksen yhteydessä käsitettä tiketti. Tällä pyritään selkeyteen ja yhdenmukaisuuteen tutkimuksessa käytetyssä terminologiassa. Tiketti voidaan generoida suoraan puhelusta, jolloin
puhelun vastaanottanut asiakastuki kirjaa tiketin tukeen soittaneen asiakkaan
puolesta. Asiakas voi myös kirjata tiketin itse kohdeyrityksen käytössä olevan
palveluportaalin kautta tai vaihtoehtoisesti lähettää sähköpostiviestin virastokohtaiseen osoitteeseen, jolloin tiketti generoituu TOP:iin (Volotinen, 2016).

1.2 Tutkimuskysymykset
Tutkimuksen tavoitteiden pohjalta muodostettiin seuraava tutkimusongelma:
Miten Singhin ja Wessonin (2009) toiminnanohjausjärjestelmän käytettävyyden malli
vastaa nykyaikaisten toiminnanohjausjärjestelmien käytettävyysvaatimuksiin?
Esimerkkinä nykyaikaisesta toiminnanohjausjärjestelmästä on tässä tapaustutkimuksessa Valtorin TOP-toiminnanohjausjärjestelmä. Tutkimusongelman
ratkaisemiseksi tutkimukselle on asetettu kolme tutkimuskysymystä:
1. Millaisia näkemyksiä asiakastuella on TOP-toiminnanohjausjärjestelmän
käytettävyydestä?
2. Miten aloittelevien käyttäjien ja kokeneiden käyttäjien näkemykset TOPtoiminnanohjausjärjestelmän käytettävyydestä eroavat toisistaan?
3. Kuinka TOP-toiminnanohjausjärjestelmän käytettävyyttä tulisi kehittää?
Tutkimuskysymykset on muodostettu kohdeyrityksen esittämien vaatimusten
ja tavoitteiden perusteella: yritys haluaa saada tietoa siitä, millaisia näkemyksiä
asiakastuen käyttäjillä on tutkittavan järjestelmän käytöstä ja miten järjestelmää
voitaisiin kehittää. Näkemys-sanan käyttöä puoltaa sen neutraalius: ongelmien
ohella pystytään tuomaan esiin myös asioita, jotka tutkittavassa järjestelmässä
ovat onnistuneita. Ongelmien ohella on mielestämme tärkeää saada näkökulma
myös toimintoihin, jotka eivät vaadi muutoksia. Painotus on kuitenkin käytettävyyden ongelmissa.
Tutkimuskysymyksillä kartoitetaan näin ollen järjestelmän käytössä havaittuja ongelmia ja järjestelmää koskevia kehitysehdotuksia (kysymykset 1 ja
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3). Tutkijoiden omasta aloitteesta tutkimusaineiston tarkasteluun valittiin myös
kolmas näkökulma: aloittelevien ja kokeneiden käyttäjien näkemykset (kysymys 2). Syynä tähän oli se, että käyttäjien kokeneisuus järjestelmän käytöstä on
yksi mahdollinen näkemyksiin vaikuttava tekijä (vrt. Shneiderman & Plaisant,
2010, s. 74-75). Tarkoituksena on saada tietoa siitä, vaikuttaako järjestelmän pidempiaikainen käyttö järjestelmän koettuun käytettävyyteen. Käyttäjien kokeneisuutta arvioidaan kahden tekijän perusteella (ks. luku 6). Vastauksia tutkimuskysymyksiin tarkastellaan kysymys kerrallaan tulososiossa luvuissa 7, 8 ja
9.

1.3 Tutkimusmenetelmät
Tutkimuksessa on käytetty pääasiallisesti laadullisia tutkimusmenetelmiä.
Tuomin ja Sarajärven (2013, s. 71) mukaan tavallisimpia menetelmiä laadullisen
tutkimuksen aineistonkeruussa ovat haastattelu, kysely ja havainnointi, joista
jokaista hyödynnettiin tässä tutkimuksessa.
Aineistonkeruun ensimmäisessä vaiheessa tehtiin käyttäjien täytettäväksi
kysely, jonka kysymykset perustuivat Singhin ja Wessonin (2009) toiminnanohjausjärjestelmän käytettävyyden malliin. Kyselyn ohella käyttäjiä haastateltiin:
19 käyttäjää ensin tutkijoiden omassa toimipisteessä Jyväskylässä ja myöhemmin 17 käyttäjää kohdeyrityksen Hämeenlinnan toimipisteessä. Ennen haastatteluiden toteuttamista tehtiin kolme pilottihaastattelua. Verkkokyselyn ja haastatteluiden lisäksi havainnoitiin TOP:in käyttöä tutkijoiden omien työtehtävien
yhteydessä sekä käyttäjien käytössä olevaa kolmea sisäistä Skypekeskusteluryhmää.
Käytettyjä menetelmiä kuvataan tarkemmin luvussa 6.

1.4 Tutkimuksen rakenne
Tutkimus sisältää neljään lukuun jaetun teoriataustan, jossa käsitellään toiminnanohjausjärjestelmän tarkoitusta ja sitä, millainen tutkimuksen kohteena oleva
toiminnanohjausjärjestelmä on (luku 2), käytettävyyttä yleisellä tasolla ja sen
mittaamista ja testaamista (luku 3), käytettävyyttä eritasoisten käyttäjien näkökulmasta (luku 4) ja käytettävyyden merkitystä toiminnanohjausjärjestelmissä
(luku 5). Luvussa 6 kuvataan aineiston keruun ja analysoinnin menetelmät.
Seuraavassa neljässä luvussa käydään läpi tutkimuksen tuloksia: käyttäjien näkemyksiä järjestelmästä (luku 7), aloittelevien ja kokeneiden käyttäjien näkemysten vertailua (luku 8) ja käyttäjien esittämiä kehitysehdotuksia (luku 9). Lisäksi kymmenennessä luvussa esitellään tutkimuksen tuloksena toiminnanohjausjärjestelmän käytettävyyden tarkasteluun tarkoitettu laajennettu malli. Luvussa 11 kerrataan tutkimuksen tavoitteita ja pohditaan tutkimuksen haasteita
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ja luotettavuutta sekä esitetään ehdotuksia jatkotutkimusaiheista. Lopuksi annetaan yhteenveto tutkimuksesta luvussa 12.

13

2

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄT

Toiminnanohjausjärjestelmistä käytetään usein myös nimitystä ERP-järjestelmä
(engl. Enterprise Resource Planning System). Toiminnanohjausjärjestelmät ovat
ohjelmistopaketteja, jotka koostuvat mm. henkilöstöstä, myynnistä, taloudesta
ja tuotannosta. Ne luovat läpi organisaation tapahtuvaa datan integrointia upotettujen liiketoimintaprosessien kautta. Ohjelmistopaketit voidaan räätälöidä
organisaation omien tarpeiden mukaisesti (Supramaniam & Kuppusamy, 2011;
Esteves & Pastor, 2001).
Umblen, Haftin ja Umblen (2003) mukaan toiminnanohjausjärjestelmä luo
yritykselle kaksi etua: yhtäältä se luo yhtenäisen näkymän, joka käsittää kaikki
toiminnot ja osastot ja toisaalta tietokannan, jossa kaikki liiketoiminnan tapahtumat tallennetaan, prosessoidaan, seurataan ja raportoidaan. Tämän kaltainen
yhtenäistetty näkymä kasvattaa tarvetta ja laajuutta läpi yritysosastojen tapahtuvalle yhteistoiminnalle ja koordinoinnille. Lisäksi yritysten on toiminnanohjausjärjestelmän avulla mahdollista saavuttaa lisääntyvään kommunikointiin ja
sidosryhmien vastuuttamiseen liittyviä tavoitteita.
Tässä luvussa käydään ensin lyhyesti läpi ITSM- ja CMDB-järjestelmät,
jotka liittyvät toiminnanohjasujärjestelmien toimintaan. Tämän jälkeen kuvataan, miten toiminnanohjausjärjestelmiä hyödynnetään asiakastuen työssä. Lopuksi esitellään tutkimuksen kohteena olevan toiminnanohjausjärjestelmä
TOP:in keskeisimpiä toiminnallisuuksia. Luvuissa viitataan ITIL:iin (engl. Information Technology Infrastructure Library), jolla tarkoitetaan informaatioteknologian parhaiden käytäntöjen kirjastoa (Best Management Practice, 2011).

2.1 ITSM- ja CMDB-järjestelmät
ITSM ja CMDB ovat osa organisaation palvelunhallintaa. Palvelunhallinnalla
viitataan organisaation kyvykkyyksiin, joilla luodaan asiakkaalle arvoa palveluiden kautta (Best Management Practice, 2011, s. 15). Organisaation palvelunhallinnan mahdollistavat ITSM (engl. IT Service Management, IT-
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palvelunhallinta) sekä CMDB (engl. Configuration Management Database, konfiguraatiohallintatietokanta) (Best Management Practice, 2011, s. 16, 26).
Galup, Dattero, Quan ja Conger (2009) kuvaavat ITSM:n keskittyvän sellaisiin IT-toimenpiteisiin, kuten palvelun toimittamiseen ja tukitoimintoihin.
Tällöin palveluista pyritään tuottamaan laadukkaita asiakassuhteiden ylläpitämiseksi, sillä ITSM sisältää hyviä käytänteitä mm. ISO/IEC 20000 standardeista ja ITIL:istä. ITSM myös luo prosesseja, mittareita ja ohjeita ITpalveluiden arviointiin, suunnitteluun ja käyttöönottoon, mikä mahdollistaa
taktisen ja strategisen IT:n käytön. ITSM tukee teollisuutta ja eri toimialoja palveluorientoituneisuuden lisäämisessä. Teollisuudessa voidaankin soveltaa
ITSM:än käytänteitä IT-palveluiden optimoimiseksi.
CMDB puolestaan on tietokanta, joka sisältää kaiken olennaisen tiedon
organisaation IT-palveluissa käytettyjen tietojärjestelmien komponenteista sekä
näiden komponenttien välisistä suhteista. (Best Management Practice, 2011, s.
319). Brenner, Garschhammer, Sailer ja Schaaf (2006) täydentävät, että CMDB
palvelee ITSM-prosessin olennaisia informaatiotarpeita. Tarpeet perustuvat
ITIL:iin, joka ei kuitenkaan anna konkreettista ohjeistusta CMDB:n käyttöönottoon.

2.2 Toiminnanohjausjärjestelmät asiakastukiympäristössä
Yleisesti ottaen asiakastuki käyttää toiminnanohjausjärjestelmää häiriön- ja palvelunhallinnan prosessien apuna. ITIL:in mukaan service desk on osa palvelun
tukea (Service Support), johon kuuluu lisäksi häiriönhallinta, ongelmanhallinta,
muutostenhallinta, konfiguraationhallinta ja julkaisemisenhallinta (Best Management Practice, 2011).
Tapahtumanhallinnassa tapahtumalla tarkoitetaan Pitkänsalon (2004) mukaan poikkeavaa tekijä, joka voi vaikuttaa organisaation palvelutasoon heikentävästi. Asiakkaan yhteydenotto voidaan käsitellä asiakastuessa ongelmana,
jolloin sitä käsitellään ongelmanhallinnassa. Ongelmasta seuraa palvelutason
heikentyminen, mutta tarkoituksena on tunnistaa ongelmalle ratkaisu. Muutostenhallinta käsittää esim. laitteisiin tai niihin liittyvään dokumentointiin liittyviä muutoksia ja niiden hallintaa. Versionhallinnalla huolehditaan siitä, että
versiosta toiseen siirryttäessä aiheutuu mahdollisimman vähän häiriöitä. Laitehallinnan toiminta painottuu IT-infrastruktuurin laitteiston hallintaan (Pitkänsalo, 2004).
Jäntti (2012) painottaa, että teknisen tuen onnistunut toteuttaminen asettaa
vaatimuksia järjestelmille. Haasteita niin asiakastuessa kuin itse asiakkaallakin
ovat tukipyyntöjen luokitteleminen. Lisäksi toistuvia ongelmatilanteita on vaikea tunnistaa toiminnanohjausjärjestelmässä. On myös mahdollista, ettei käyttöliittymä vikojen- ja ongelmienhallinnan välillä toimi eivätkä käyttäjät sen
vuoksi ymmärrä eroa näiden välillä. Asiakastuen työntekijät saattavat lisäksi
tallentaa useita tapahtumia yhden tapahtuman alle. Asiakastuen työssä voi syntyä ajatuksia siitä, miten toimenpiteet voisi hoitaa paremmin, mutta niitä ei
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välttämättä koota mihinkään järjestelmään systemaattisesti. Olennaisesti työn
hoitamisen haasteisiin vaikuttaa myös se, jos CMDB puuttuu kokonaan (Jäntti,
2012).

2.3 TOP-toiminnanohjausjärjestelmä
Kohdeyrityksen TOP-toiminnanohjausjärjestelmä perustuu ServiceNow järjestelmään ja sen on toimittanut vuonna 2015 järjestelmäkilpailutuksen tuloksena valittu yhteistyökumppani Sofigate Oy. TOP:in pääasiallinen käyttötarkoitus on tukea niitä prosesseja, jotka alkuperäisessä kohdeyrityksen lanseeraamassa
tietojärjestelmäprojektissa
sille
määriteltiin.
TOPtoiminnanohjausjärjestelmää oli jo kyseisen tietojärjestelmäprojektin alussa tarkoitus käyttää nimenomaan ITSM- ja CMDB-järjestelmänä, joka tukee kohdeyrityksen isomman PRO-toiminnanohjausjärjestelmän toimintaa ja sisäänrakennettuja prosesseja ISO/ IEC 20000-standardin mukaisesti (Hannula, 2016).
TOP:in
tehtävänä
on
tukea
prosesseja,
eli
TOPtoiminnanohjausjärjestelmää käytetään lähinnä ITSM- ja CMDB- järjestelmänä,
joka tukee isomman toiminnanohjausjärjestelmän toimintaa. TOPtoiminnanohjausjärjestelmän tavoitteena on henkilöstön ja asiakkaiden tyytyväisyys ja kustannustehokas toiminta (vrt. Morris & Venkatesh, 2010). Asiakastuki käyttää vain osaa toiminnanohjausjärjestelmän toiminnoista työssään (korostettu kuviossa 1):

Kuvio 1 TOP-toiminnanohjausjärjestelmän prosessit ja toiminnallisuudet
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Tässä tutkimuksessa keskitytään ainoastaan asiakastuen kannalta olennaisiin
toiminnallisuuksiin: häiriönhallintaan ja palvelupyyntöjen hallintaan.
2.3.1 Etusivu
TOP:iin kirjautuminen tapahtuu verkkoselaimella (jatkossa selain) kohdeyrityksen sisäisessä verkossa. Sisäänkirjautumisen jälkeen käyttäjälle avautuu etusivu,
jolla on seuraavat elementit (ks. kuvio 2):
•
•
•

Yläpalkki (merkitty sinisellä)
Palvelut -palkki (merkitty punaisella) ja
Kotisivu (merkitty vihreällä)

Kuvio 2 TOP-järjestelmän etusivu

Kotisivun luettelonäkymää voi mukauttaa ja luettelossa olevia tikettejä suodattaa eri tavoin. TOP:in yläpalkissa näkyy käyttäjän oma profiili ja hakukenttä
(suurennuslasi). Rataskuvakkeesta käyttäjä voi määritellä järjestelmän ulkoasuun liittyviä ominaisuuksia. Palvelut-palkkiin käyttäjä voi luoda suosikkeja
esim. omista suodattimistaan. Historia-välilehdelle tallentuu käyttäjän järjestelmän sisäinen selaushistoria.
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2.3.2 Tiketöintilomakkeen täyttäminen
Käyttäjät tekevät palvelupyynnön tai häiriöilmoituksen täyttämällä tiketöintilomakkeen (kuvio 3).

Kuvio 3 Tiketöintilomake TOP:issa

Tiketöintilomakkeen numero täydentyy automaattisesti. TOP-järjestelmässä on
erilaisia tikettityyppejä, joista käsitellään tässä tutkimuksessa uutta yhteydenottoa, palvelupyyntöä ja häiriötä. Alla (taulukko 1) on kuvattu asiakastuen käyttämiä TOP –järjestelmän tikettityyppejä lyhenteineen ja selityksineen. Lyhenne
–sarakkeessa olevaa kirjainyhdistelmää seuraa järjestelmässä numerokoodi.
Esimerkki lyhenteen ja numerosarjan yhdistelmästä voisi olla INC123456, josta
käytetään tässä tutkimuksessa nimitystä tikettinumero.
Taulukko 1 Asiakastuen käyttämät tikettityypit TOP:issa

Lyhenne Termi, johon lyhenne pe- Selite
rustuu
CALL

New Call

Yhteydenotto (puhelimitse, sähköpostitse tai kohdeyrityksen palveluportaalin kautta)

INC

Incident

Häiriö

RITM

Request for item

Palvelupyyntö (esim. käyttäjätunnusten tilaus)
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Kuviossa 4 ovat tiketöintilomakkeen ensimmäiset kentät. Tiketillä näkyvät automaattisesti (harmaat kentät) Saapuvan puhelun numero, käyttäjän yhteystiedot
(kenttä Sijainti) ja käyttäjän organisaatio. Lomakkeelle määriteltävä Suojaustaso
on pakollinen tieto. Mikäli suojaustaso ei ole julkinen, määritellään tiketille suojaustaso 3 tai 4. Kenttään Toisen puolesta ilmoittanut täydennetään tarvittaessa
sen henkilön nimi, joka soittaa asiakastukeen käyttäjän puolesta.

Kuvio 4 Tiketöintilomake TOP:issa

Yhteydenottotyypiksi (kuvio 5) asiakastuki valitsee joko palvelupyynnön tai häiriön (ks. taulukko 1). Tiketöintilomake täytyy luokitella sen mukaan, mistä asiasta yhteydenotossa on kysymys. Tällöin työpyynnölle valitaan tuoteratkaisu,
komponentti ja toimenpide. Esimerkki tästä voisi olla seuraava: tuoteratkaisu
“Valtti”; komponentti “Käyttövaltuudet” ja toimenpide “Salasanan resetointi puhelimitse”. Sovellus ja konfiguraatioyksikkö ovat vapaaehtoisia tietoja. Konfiguraatioyksiköllä viitataan käyttäjän laitteen tietoihin. Molempiin kenttiin voi täydentää tiedon, mikäli sovelluksen nimi tai konfiguraatioyksikkö on TOP:in tietokannassa.

Kuvio 5 Tiketöintilomake TOP:issa
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Lyhyt kuvaus -kenttässä otsikoidaan tiketti (kuvio 6). Varsinainen tilanteen kuvaus tehdään Kuvaus-kentässä. Ratkaisun kuvaus -kenttään kirjataan puolestaan tiketin ratkaisu.

Kuvio 6 Tiketöintilomake TOP:issa

Kun käyttäjä ratkaisee tiketin, sen Työjono-kenttään tulee automaattisesti käyttäjän oma työjono. Jos käyttäjä ohjaa työpyynnön toiseen työjonoon, hänen tulee valita työjono, jonne hän ohjaa työpyynnön tehtäväksi (kuvio 7).

Kuvio 7 Tiketöintilomake TOP:issa

2.3.3 Muita toimintoja TOP:issa
Käsittelemme tässä kappaleessa lyhyesti suodattimen luomista sekä TOP:in hakutoimintoja, koska nämä ovat keskeisimpiä toimintoja, joita tarkastellaan aineistonkeruun yhteydessä.
Suodattimen luominen
Suodattaakseen tikettejä käyttäjä antaa suodatusperusteet ja valitsee, minkä
kentän arvojen perusteella haluaa suodattaa tietoja, esim. ”Sijainti” ja ehdon,
esim. ”ON” (kuvio 8). Lisää ehtoja voi antaa valitsemalla loogisen operaattorin ”JA” tai ”TAI”. Kun suodatin on valmis, käyttäjä painaa ”Suorita”painiketta.
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Kuvio 8 Suodattimen luominen TOP:issa

Hakutoiminnot
Hakuja voi tehdä
•
•
•

TOP:in varsinaisella hakukentällä,
suodattimesta tai
tietämyskannasta

TOP:in etusivun yläpalkissa sijaitsee hakukenttä (suurennuslasi). Hakua kutsutaan tässä tutkimuksessa jatkossa päähauksi.
Käyttäjillä on mahdollisuus tehdä hakuja myös TOP:iin tekemistään suodattimista: käyttäjä kirjoittaa kenttään silloin haluamansa kriteerin, kuten tiketin ilmoittajan tai tiketin otsikon (TOP:issa “Lyhyt kuvaus”).
Tietämysartikkelien hakemiseen TOP:issa on erillinen tietämyskanta.
Käyttäjä voi tehdä hakuja tietämyskannasta hakusanalla tai tietämyskohtaisella
numerokoodilla.
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3

KÄYTETTÄVYYS

Käytettävyyden voidaan sanoa olevan käsitteenä tarkasti rajaamaton ja vahvasti
kontekstisidonnainen (Newman & Taylor, 1999). Käytettävyydellä tarkoitetaan
käytännössä sitä, kuinka helposti käyttäjä oppii käyttämään uutta tuotetta ja
kuinka tehokasta sen käyttö on (Shackel, 1991, s. 24; ISO 9241-11, 2018). Käytettävyyden tarkastelussa otetaan myös huomioon, onko tuotteessa käyttäjän haluamat ominaisuudet ja vastaako se samalla käyttäjänsä tarpeisiin (ISO 9241-11,
2018).
Uusia teknisiä laitteita ja ohjelmistoja suunnitellaan jatkuvasti ja yleensä
yksi niiden tarkoituksista on helpottaa ihmisen elämää. Näistä laitteista on kuitenkin hyötyä vain silloin, kun niitä osataan käyttää. Mitä monimutkaisemmiksi
laitteet kehittyvät, sitä hankalampaa niiden käyttö on, ja lopulta ihmisten elämää helpottamaan tarkoitetut laitteet saattavat alkaa monimutkaistamaan sitä.
Tätä ilmiötä kutsutaan teknologian paradoksiksi (Norman 2000, 29-31). Cockton
(2013) toteaa teknologian nopean kehityksen johtaneen siihen, että ihmisen
ymmärrys käytettävyydestä ei ole pysynyt kehityksen mukana. Ihmisen ja ohjelmistojen vuorovaikutuksen suunnitteluun liittyy haasteita. On aiheellista
myös pohtia, onko käytettävyys pohjimmiltaan käyttäjään vai ohjelmistoon liitettävä asia. Hornbæk (2006) lisää tutkimusten osoittaneen, että käytettävyys on
joiltain osin myös subjektiivinen käsite: käytettävyyden kokemus voi olla riippuvainen käyttäjän asenteesta koko järjestelmää tai sen yksittäisiä toimintoja
kohtaan.
Davis (1989) painottaa, että riippumatta käytettävyyden määrittelystä hyvä käytettävyys vaikuttaa siihen, mitkä ohjelmistot ja laitteet vakiintuvat jokapäiväiseen käyttöön. Mikäli kaupallisella ohjelmistolla on heikko käytettävyys,
se jää usein kilpailijansa jalkoihin. Casaló, Flavián ja Guinalíu (2008) lisäävät
käytettävyyden vaikuttavan myös asiakastyytyväisyyteen ja sitä kautta myyntiin. Tilanteissa, joissa käyttäjällä itsellään on päätäntävalta, hän päätyy useimmiten helppokäyttöiseen tuotteeseen. On kuitenkin tilanteita, joissa joku muu
on päättänyt käytettävästä järjestelmästä käyttäjän puolesta (esimerkiksi käyttäjän työpaikalla) tai kilpailevaa vaihtoehtoa ohjelmistolle ei ole tarjolla.
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Tässä luvussa määritellään ensin käytettävyyden käsitettä keskittyen Nielsenin
ja Normanin määritelmiin sekä ISO- 9241-11 -standardin mukaiseen määritelmään. Sen jälkeen käsitellään käytettävyydessä esiintyvien ongelmien syitä ja
käytettävyyden suunnittelua. Lopuksi käydään läpi erilaisia käytettävyyden
testaamisen ja mittaamisen menetelmiä.

3.1 Käytettävyyden määrittely
Tutkimuksen yhteydessä käsitellään toiminnanohjausjärjestelmän käytettävyyttä asiakastuen päivittäisessä käytössä. Näin ollen käytettävyyden määritelmä
on sidottu siihen kontekstiin. TOP:in osalta on päädytty ratkaisuun, jossa käytössä on asiakastuen käyttöön prosessikäyttäjän näkymä ja asiakkaiden käyttöön portaalinäkymä. Tässä tutkimuksessa keskitytään prosessikäyttäjän näkymään. Mitä laajempi ja käyttäjäkunnaltaan vaihtelevampi järjestelmä on, sitä
hankalampaa sen käytettävyyden määrittely ja arviointi on (Singh & Wesson,
2009). TOP:in jako kahteen eri näkymään yhdenmukaistaa sen käyttäjäkuntaa.
Käytettävyyden arvioinnin voidaan katsoa olevan suorassa riippuvuussuhteessa siihen, miten käytettävyys määritellään (Folmer & Bosch, 2004). Järjestelmän hyvä käytettävyys voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että käyttäjä pystyy
käyttämään järjestelmää lukematta erillisiä käyttöohjeita (Nielsen 1993). Holzinger ja Miesenberger (2009) toteavat yhdeksi hyvän käytettävyyden määritelmäksi sen, ettei käyttäjän tarvitse turhautua käytön aikana.
Nielsenin ja Molichin (1990) esittelemä ja Nielsenin lopulta itsenäisesti viimeistelemä heuristinen arviointi (Nielsen, 1993), on yksi eniten hyödynnetty
käytettävyyden mittaamiseen menetelmä. Nielsen (1993) painottaa hyvän käytettävyyden muodostuvan seuraavasta viidestä osa-alueesta:
•
•
•
•
•

Opittavuus
Tehokkuus
Muistettavuus
Virheettömyys
Tyytyväisyys

Opittavuudella tarkoitetaan sitä, kuinka helposti käyttäjä suoriutuu yksinkertaisista toiminnoista käyttäessään järjestelmää ensimmäistä kertaa. Järjestelmän
käytön oppimista voidaan tarkastella keskittymällä esimerkiksi siihen, kuinka
nopeasti käyttäjä oppii järjestelmän käytön. Tämä on kuitenkin hankalaa, koska
harva käyttäjä merkitsee ylös järjestelmän käytön opetteluun kulunutta aikaa.
Opittavuutta olisi kuitenkin hyvä tarkastella siihen asti, kunnes käyttäjä on
käyttänyt järjestelmää jo kohtuullisen ajan (Nielsen, 1993, s. 27-32). Tehokkuudella tarkoitetaan puolestaan sitä, miten helppoa toimintojen tekeminen on sitten,
kun käyttäjä on käyttänyt järjestelmää jo hieman pidempään. Muistettavuus viittaa siihen, kuinka helppo käyttäjän on muistaa järjestelmän toimintalogiikka
pitkän tauon jälkeen. Mitä helpommin rutiini käyttöön säilyy, sitä parempi jär-
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jestelmän muistettavuus on. Virheettömyydellä tarkoitetaan sitä, tekeekö käyttäjä
virheitä käytön aikana, ja jos virhetilanteita ilmenee, miten järjestelmä palautuu
virhetilanteista. Tyytyväisyys määritellään sen mukaan, kuinka miellyttävää järjestelmän käyttö on ja onko käyttäjä järjestelmän käyttöön tyytyväinen (Nielsen,
1993, s. 26).
Norman (2000) tarkastelee käytettävyyttä käyttäjäkeskeisen suunnittelun
näkökulmasta. Käytettävyys määritellään tällöin käyttäjän tarpeiden ja käytöstä
saatujen etujen perusteella. Tuotteen tulee olla käyttäjän käyttöön sopiva ja helposti ymmärrettävä. Käytettävyyteen kuuluu tarpeettomien ja ylimääräisten
osuuksien poistaminen järjestelmästä (Norman, 2000, s. 40-49).
Käytettävyys on myös yksi järjestelmän laadun standardi: ISO 9241-11 standardi (2018) määrittelee käytettävyyden sen perusteella, kuinka hyvin käyttäjät pystyvät käyttämään tuotetta. Määritelmä sisältää kolme aluetta:
•
•
•

Tuloksellisuus
Tehokkuus
Tyytyväisyys

Tuloksellisuuden ISO-standardi määrittelee sillä, saako käyttäjä asiat tehtyä
mahdollisimman virheettömästi ja ongelmattomasti. Tehokkuudella tarkoitetaan
sitä, saako käyttäjä haluamansa asiat tehtyä tuhlaamatta aikaa. Tyytyväisyys
puolestaan kuvaa asiakkaan mielipidettä tuotteesta, eli onko käyttäjä tyytyväinen tuotteeseen.
Holzinger ja Miesenberger (2009) kuvailevat käytettävyyttä järjestelmän
käyttäjäystävällisyytenä ja helppokäyttöisyytenä. Käytettävyys voidaan määritellä
tietojärjestelmätieteessä tarkemmin myös teoriakentäksi, joka asettuu ihmisen ja
ohjelmiston vuorovaikutuksen väliin. Rubinin ja Chisnellin (2008, s. 3-5) mukaan käytettävyyttä voidaan tarkastella myös viiden ominaisuuden kautta: hyödyllisyys, tehokkuus, toimivuus, tyydyttävyys, opittavuus ja helppopääsyisyys. Käyttäjä ei yleensä kiinnitä huomiota hyvään käytettävyyteen, sillä silloin käyttö on
ongelmatonta. Sen vuoksi hyvä käytettävyys määritelläänkin huomaamattomaksi: käytettävyydestä tulee ongelma vasta siinä vaiheessa, kun käyttäjä kiinnittää siihen huomiota.
Huonon käytettävyyden voidaan sanoa olevan vastakkainen tilanne verrattuna hyvään käytettävyyteen: käyttö on hankalaa ja hidasta, käyttö vaatii paljon
opiskelua ja käytössä tapahtuu virheitä. Käytettävyydeltään heikko järjestelmä
ei esimerkiksi kerro käyttäjälle, mitä seuraavaksi tapahtuu eikä virheiden sattuessa opasta käyttäjää eteenpäin (Folmer & Bosch, 2004). Asiakastuen työssä,
johon tässä tutkimuksessa keskitytään, kaikki järjestelmän käytettävyydessä
ilmenevät ongelmat ja hitaat toiminnot vaikuttavat työn tehokkuuteen ja vievät
aikaa pois varsinaiselta asiakastuen työltä. Nielsen (1993) painottaa, että järjestelmän hitaus saatetaan helposti lukea vain kapasiteettiin liittyviin ongelmiin,
mutta hidastelu ja käytössä tapahtuvat viiveet heikentävät myös olennaisesti
järjestelmän käytettävyyttä. Käytön hitaudeksi voidaan lukea myös tilanteet,
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joissa käyttäjä joutuu erikseen etsimään ohjeita käytössä kohtaamansa tilanteen
ratkaisuun.

3.2 Syitä käytettävyyden ongelmiin
Hyvä käytettävyys on erityisesti kuluttajille suunnatuille tuotteille suoranainen
vaatimus, mutta käytettävyydessä ilmenee kuitenkin suunnittelusta huolimatta
edelleen ongelmia (Goransson ym., 2003). Seuraavaksi käydään läpi keskeisimpiä syitä käytettävyydessä ilmeneviin ongelmiin.
3.2.1 Teknologiakeskeinen kehitystyö
Norman (2000) toteaa, että järjestelmien suunnittelijat keskittyvät liikaa pelkkiin
ohjelmointikieliin, jolloin koneen ja ihmisen vuorovaikutus jää vähemmälle
huomiolle. Shackel on esittänyt jo 90-luvun alussa, että suunnittelijoiden tulisi
nähdä käyttäjä tietojärjestelmän keskeisenä tekijänä, sen sijaan, että käyttäjää
tarkasteltaisiin vain yhtenä tekijänä suunnittelun kannalta (Shackel 1991, s. 21).
Rubin ja Chisnell (2008, s. 6) lisäävät, että käytettävyyden suunnittelussa ilmenevät vaikeudet koskevat erityisesti sellaisia suunnittelijoita, joilla ei ole käyttäytymistieteellistä osaamista. Tokkonen ja Saariluoma (2013, s. 29) puolestaan
huomauttavat, että varsinkaan aloitteleva suunnittelija ei aina huomioi loppukäyttäjää vaan keskittyy enemmän omaan näkökulmaansa: usein suunnittelija
pohtii, miten hän itse toimisi kyseisessä tilanteessa, vaikka hän harvoin kuitenkaan ajattelee samalla tavalla kuin teknologiaan perehtymätön käyttäjä. Ongelmallisena voidaan pitää myös sitä, että suunnittelijoilla on erilaisia taustoja:
he työskentelevät monitieteisissä tiimeissä, mutta koulutuksensa vuoksi he
saattavat ymmärtää käytettävyyden ja suunnitteluongelmat eri tavalla ja käyttää ohjelmistoissaan erilaista kieltä kuin tavallinen käyttäjä.
3.2.2 Käyttäjäkunnan homogeenisyys
Tietotekniikan kehityksen alkuvaiheessa uuden teknologian käyttäjä oli innokas, tekniikalle omistautunut ja ylpeyttä omasta osaamisestaan tunteva. Tavallisella käyttäjällä voi kuitenkin puolestaan olla vähäinen tieto tietokoneista ja
muista teknisistä laitteista (Rubin & Chisnell 2008, s. 7-11). Burnett ja Scaffidi
(2011) huomauttavat, että myös moninaisuus käyttäjäkunnassa on otettava
huomioon: käyttäjät voivat olla esimerkiksi opettajia, oppilaita, johtajia, ITammattilaisia, tutkijoita tai lapsia. Järjestelmiltä vaaditaan tämän vuoksi yhä
enemmän vaihtelevuutta ja jatkuvaa muutosta. Ohjelmistokehittäjien on vaikea
pysyä muutoksessa mukana johtuen heidän rajallisesta ymmärryksestänsä alueeseen ja kontekstiin, johon he kulloinkin kehittävät järjestelmää (Burnett &
Scaffidi, 2011).
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3.2.3 Hajautettu järjestelmäkehitys
Goransson ym. (2003) nostavat esiin integraation puutteellisuuden järjestelmäkehityksessä, millä viitataan järjestelmäkehityksen hajauttamista osiin: usein
asiantuntijatiimit hoitavat omat osuutensa kehitystyöstä, jolloin yhdenmukainen lähestyminen käytettävyyteen läpi koko kehitystyön on hyvin haastavaa.
Käytettävyysasiantuntijoiden on osallistuttava kehitysprosessiin, jotta käytettävyydestä tulisi prosessin luonnollinen osa. Rubin ja Chisnell (2008) lisäävät, että
pahimmillaan komponentteja testataan vain erillisinä yksikköinä, millä pyritään välttämään käytettävyyden ongelmia. Komponenttien käytettävyystestaus
erillään antaa kuitenkin hyvin vähän tietoa siitä, miten kokonaisuus tulee toimimaan.
Rubin ja Chisnell (2008) ja Goransson ym. (2003) esittävät myös havainnon,
että järjestelmän suunnittelijoilla ei aina ole osaamista sekä käytettävyydestä
että ohjelmoinnista. Mikäli suunnittelija ei osaa ohjelmoida eikä ohjelmoija
suunnitella, tulevat erilaiset näkemykset näkymään lopputuloksessa. Silloin
ohjelmoija ei välttämättä edes kykene toteuttamaan suunnitelmaa sellaisenaan
eikä suunnittelija tiedä, mitä ohjelmoija pystyy käytettävän ajan puitteissa toteuttamaan. Ohjelmoijille käytettävyys on vain yksi järjestelmäkehityksessä
huomioitava näkökulma, ja he saattavat jopa pitää käytettävyyden suunnittelua
toiselle asiantuntijalle kuuluvana. Käytettävyyden asiantuntijoilla sen sijaan voi
olla paljonkin tietoa käytettävyydestä mutta hyvin vähän teknistä tietämystä
järjestelmän kehittämisestä Ohjelmoijilta on aiemmin vaadittu lähinnä teknisesti toimivien järjestelmien toteuttamista, mutta nykyään järjestelmäarkkitehtuurilla ja suunnittelulla on yhä suurempi rooli järjestelmäkehityksessä.

3.3 Käytettävyyden suunnittelu
Järjestelmän käytettävyyteen voidaan vaikuttaa merkittävästi kohdistamalla
huomiota käytettävyyden suunnitteluun ja testaukseen. Mitä enemmän käytölle
on vaatimuksia, sitä tarkemmin käytettävyyttäkin tulee suunnitella. Käytettävyyteen keskittyvien suunnittelijoiden on lähes mahdotonta tuntea käyttäjäkunta ja käyttöyhteys tarpeeksi hyvin, jotta myöhemmin ilmeneviltä käytettävyyden ongelmilta voitaisiin täysin välttyä. Voidaan ajatella, että mitä yksinkertaisempi ja vähemmän tekninen arvioitava laite tai ohjelmisto on, sitä yksinkertaisempaa sen hyvä käytettävyys on suunnitella ja arvioida. Tämä ei kuitenkaan
tarkoita sitä, että yksinkertaiset ohjelmistot olisivat välttämättä sen käytettävämpiä kuin monimutkaisetkaan (Burnett & Scaffidi, 2011).
Yhdeksi suurimmista ydinongelmista käytettävyyden suunnittelussa
muodostuu se, kuinka saataisiin yhdistettyä toisiinsa ihmistieteellinen ja tekninen tietämys käytettävyyden suunnittelusta (Rubin & Chisnell, 2008, s. 11). Järjestelmäsuunnittelusta ja samalla käytettävyyden suunnittelusta huolehtivat
yleensä tekniset asiantuntijat, joilla ei usein ole tarvittavaa tietämystä käyttäy-
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tymistieteistä. Holzingerin ja Miesenbergerin (2009) mukaan käyttäjän osallistuminen ihmisen ja koneen vuorovaikutuksen suunnitteluprosessiin on tärkeää.
He määrittelevät vaiheita, jotka ovat keskeisiä vuorovaikutussuunnitteluprosessin onnistumisen kannalta: käyttäjän tulisi osallistua prosessin jokaiseen vaiheeseen, joita ovat vaatimusten määrittely ja alustava suunnittelu, suunnittelu,
toteutus, testaus ja käyttöönotto sekä lopuksi arviointi. Järjestelmän käytettävyysvaatimukset, tavoitteet ja niiden arviointikriteerit tulisi asettaa jo kehityksen alkuvaiheessa. Jokaisen prosessin vaiheen toisto on välttämätöntä, minkä
vuoksi sen pitäisi sisältyä jo alkuperäiseen suunnitelmaan.
Laajan sovellettavuutensa vuoksi tämän tutkimuksen kannalta kiinnostavin käytettävyyden suunnittelun lähestymistapa on käyttäjäkeskeinen suunnittelu
(engl. User-Centered Design, UCD), josta nykyään käytetään usein myös käsitettä ihmislähtöinen suunnittelutapa (engl. User-Driven Development, UDD). Se
perustuu ihmistieteiden tarjoamaan ymmärrykseen ihmisen käyttäytymisestä
(Rubin & Chisnell 2008, s. 12). Normanin (2000, s. 53) mukaan käyttäjäkeskeisellä suunnittelulla pyritään varmistamaan palvelun helppokäyttöisyys ja hyödyllisyys.
ISO 13407:1999 -standardin mukaan ihmislähtöiseen suunnitteluprosessiin
sisältyy neljä osaa:
•
•
•
•

Käyttökontekstin ymmärtäminen ja määrittely
Käyttäjävaatimusten ja organisaation vaatimusten määrittely
Suunnitteluratkaisujen tuottaminen
Suunnitteluratkaisujen evaluointi.

Lisäksi Norman (2000) on luonut mallin hyvän suunnittelun periaatteille, joihin
kuuluvat seuraavat elementit:
•
•
•
•
•

Näkyvyys
Kytkennät
Käsitemalli
Palaute
Virheiden käsittely

Mallissa näkyvyys tarkoittaa sen varmistamista, että käyttäjä huomaa olennaiset
asiat. Kytkennät puolestaan viittaavat siihen, että toimintojen syy-seuraus suhteista tehdään mahdollisimman selkeitä käyttäjälle. Käsitemallin perusteella
käyttäjälle on tarjottava selkeä käsitteistö, kun taas palaute-elementti kehottaa
palautteen antamista käyttäjälle hänen toiminnastaan. Virheiden käsittelyssä on
varauduttava siihen, että käyttäjän toiminnassa saattaa esiintyä virheitä.
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3.4 Käytettävyyden mittaaminen: heuristinen arviointi ja käyttäjätestaus
Käytettävyyden suunnittelu, arviointi, mittaaminen ja testaaminen tukevat toisiaan ja näin ollen käytettävyyden arviointi ja testaaminen ovat oleellinen osa
itse suunnitteluprosessia. Koska käytettävyyttä ei pystytä sellaisenaan suoraan
mittaamaan, on käytettävyyden mittaamistavan valinta tärkeä osa käytettävyystutkimusta. Käytettävyyden mittaamistapojen valinta käytettävyystutkimuksissa on osoittautunut haastavaksi ja valittujen mittaamistapojen perusteella tehdyt johtopäätökset käytettävyydestä eivät ole välttämättä luotettavia. Joissakin tutkimuksissa valitut mittaamistavat eivät välttämättä ole edes mitanneet
käytettävyyttä (Hornbæk, 2006). Tässä alaluvussa esitellään tämän tutkimuksen
näkökulmasta oleellisimmat ja samalla myös käytetymmät käytettävyyden mittauksen menetelmät: käyttäjätestaus ja heuristinen arviointi. Tämän tutkimuksen kannalta heuristinen arviointi on mahdollisesti kiinnostavin menetelmä,
koska esimerkiksi verkkokyselyn kysymykset on luotu heuristiikkoihin nojaten.
Myös tuloksia on vertailtu heuristiikkoihin. Käytettävyystestaus tulee tässä tutkielmassa esiin käyttäjien haastatteluissa antamien parannusehdotusten muodossa.
Heuristinen arviointi on yksi laajimmin sovelletuista käytettävyyden mittaamisen malleista. Tästä menetelmästä käytetään usein myös nimitystä asiantuntijaarviointi, koska siihen kuuluu asiantuntijan suorittama arviointi halutun kohteen käytettävyydestä (Korvenranta, 2005). Heuristinen arviointi on arvioinnin
suorittajan asiantuntemukseen perustuva arvioinnin menetelmä, jolla pyritään
ennalta määriteltyjen käytettävyyden periaatteiden perusteella etsimään ja tunnistamaan käytettävyyttä haittaavia ominaisuuksia. Asiantuntijat merkitsevät
arvioinnin aikana löydetyt ongelmat tarkistuslomakkeeseen, jossa jokainen havaittu ongelma tulisi luokitella asteikolla 1-5 sen vakavuuden perusteella (Nielsen & Molich, 1990).
Heuristiikkoja esittelivät ensimmäisen kerran Nielsen ja Molich (1990).
Nielsen on myöhemmin täydentänyt alkuperäisiä heuristiikkoja (Nielsen, 1993),
ja tämä kymmenen heuristiikan malli on edelleen tunnetuimpia ja laajimmin
hyödynnettyjä. Vaikka uusia listoja on luotu, valtaosa heuristiikkamalleista nojaa kuitenkin Nielsenin malliin (Korvenranta, 2005). Tästä poikkeavan kahdeksan kohdan listansa on luonut Shneiderman (1998).
Nielsenin (1993) kymmenen heuristiikkaa ja niiden kuvaukset:
1. Palvelun status on selvästi havaittavissa. Järjestelmä kertoo käyttäjälle, mitä
tapahtuu ja missä kohdassa hän on milloinkin menossa.
2. Käyttöjärjestelmä vastaa todellista maailmaa. Järjestelmä puhuu käyttäjän
kieltä ja on rakenteeltaan looginen.
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3. Käyttäjän kontrolli ja vapaus tehdä virheitä. Tehdyt toiminnot ovat
peruutettavissa, ja käyttäjä pystyy halutessaan palaamaan edelliseen
näkymään helposti.
4. Johdonmukaisuus ja standardit. Käyttäjä ei joudu arvailemaan, mitä
mikäkin toiminto tekee, ja toimintojen kieli on johdonmukainen.
5. Virheiden estäminen. Järjestelmä pyrkii ohjaamaan käyttäjää niin, ettei hän
joudu tekemään virheitä. Käyttöjärjestelmä opastaa käyttäjää, jolloin ohjeiden tulee olla helposti saatavilla.
6. Toimintojen tunnistaminen mieluummin kuin niiden muistelu. Saatavilla olevien toimintojen tulee olla helposti näkyvillä ja selkeästi tunnistettavissa.
7. Joustavuus ja tehokkuus käytössä. Järjestelmän tulee olla käytettävissä helposti edistyneemmille ja vasta-alkajille sekä mahdolliset käyttäjän rajoitteet huomioiden.
8. Esteettinen minimaalisuus ja suunnittelu. Järjestelmän käyttöliittymä ei tarjoa ylimääräisiä toimintoja ja sisältö on helposti luettavissa.
9. Virhetilanteiden helppo tunnistettavuus, diagnosoitavuus ja virheestä toipuminen. Järjestelmä ilmoittaa virhetilanteista ja tarjoaa informaatiota, miksi
virhe tapahtui ja miten siitä toivutaan.
10. Käyttäjän tuki ja ohjeistaminen. Ohjeiden tulee olla helposti saatavilla,
käyttäjän toimintaa tukevia ja tarpeeksi lyhyitä.
Alla kuvataan Shneidermanin (1998) kahdeksan kultaista sääntöä ja niiden kuvaukset (sääntö 2 päivitetty teoksessa Shneiderman & Plaisant, 2005). Esitetty
listaus perustuu uusimpaan versioon Shneidermanin kahdeksasta kultaisesta
säännöstä (Shneiderman & Plaisant, 2010, s. 74-75):
1. Pyri yhtenäisyyteen, eli samankaltaisten tilanteiden tulisi vaatia samanlaisia toimenpiteitä. Yhteneväisyyden tulee jatkua myös terminologiassa ja
värimaailmassa.
2. Pyri yleiseen käytettävyyteen, eli huomioi erilaisten käyttäjien tarpeet, kuten aloittelevien ja kokeneiden käyttäjien eroavaisuudet.
3. Tarjoa selvä palaute jokaisesta toiminnosta. Pienistä ja yleisistä toiminnoista riittää pieni merkki, isommista toiminnoista käyttäjän tulee saada selvä palaute.
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4. Pyri dialogien suunnittelussa siihen, että ne johtavat lopputulokseen, eli suunnittele tapahtumasarjat siten, että niillä on selvä alku, keskivaihe ja loppu.
5. Estä virheet, eli pyri ehkäisemään käyttäjän mahdollisuus tehdä suuria
virheitä. Mikäli virhe kuitenkin tapahtuu, tarjoa käyttäjälle helppo tapa
käsitellä virhettä.
6. Mahdollista käyttäjälle helppo toimintojen peruuttaminen.
7. Tue käyttäjän hallintaa, eli mahdollista erityisesti kokeneemmat käyttäjät
huomioiva mahdollisuus hallita käyttöliittymää.
8. Pyri vähentämään käyttäjän lyhytkestoisen muistin kuormitusta, koska lyhytkestoisen muistin kapasiteetti on rajattu.
Sekä Nielsenin että Shneidermanin heuristisen arvioinnin listojen voidaan katsoa pohjautuvan Smithin ja Mosierin (1986) laatimaan viiteen korkean tason
tavoitteeseen, jotka kuitenkin käsittelevät lähinnä datan syöttöä (Shneiderman
& Plaisant, 2010, s. 65-66). Heuristisen mallin suosion selittää osittain sen kustannustehokkuus, nopea toteuttaminen ja toisaalta mahdollisuus soveltaa sitä
missä tahansa tuotteen elinkaaren vaiheessa. Mallin heikkouksiin kuuluu erityisesti loppukäyttäjän puuttuminen testauksesta, minkä lisäksi malli on saanut
kritiikkiä soveltumattomuudestaan kaikenlaisien tuotteiden arviointiin (Korvenranta, 2005). Heuristisen mallin heikkouksiin kuuluu myös sen onnistumisen suora yhteys sen arvioinnin suorittavien asiantuntijoiden ammattitaitoon
(Quiñones & Rusu, 2017).
Käyttäjätestausta kuvaillaan yhdeksi käytettävyyden perustavanlaatuiseksi
tutkimustyökaluksi. Käyttäjätestien voidaankin sanoa olevan korvaamaton keino analysoida ohjelmiston käytettävyyttä (Holzinger, 2005). Holzingerin ja
Miesenbergerin (2009) mukaan käyttäjätestauksessa on tärkeintä tarkastella sitä,
että testiolosuhteet vastaavat mahdollisimman hyvin oikeaa käyttöympäristöä,
testikäyttäjät kuuluvat kohderyhmään ja kaikkia parametrejä testataan. On
myös pohdittava, toteutetaanko testit etänä tai paikan päällä. Käyttäjätestauksen onnistumisen ydintekijöihin kuuluu Rubinin ja Chisnellin (2008) sekä Redishin (2007) mukaan sopivien testikäyttäjien valinta.
Käyttäjätestaamiseen voidaan soveltaa useita erilaisia menetelmiä. Yksi
käytetyimmistä on ääneen ajattelu (engl. thinking aloud, THA) jonka ovat kehittäneet Ericsson ja Simon (1980). Metodissa käyttäjä kertoo ajatuksiaan ääneen
samaan aikaan, kun käyttää ohjelmistoa. Menetelmän etuina voidaan pitää sitä,
että se tuo ilmi yksilöiden toimintaa ja testauksen voi suorittaa suhteellisen pienellä käyttäjämäärällä (Holzinger, 2005). Toinen usein käytetty menetelmä on
toiminta-analyysi, jossa keskitytään puheen sijaan enemmän tutkittavien tekemiseen, kuten hiiren painallukseen. Kenttätutkimus on yleisesti käytetyistä menetelmistä yksinkertaisin. Siinä vieraillaan käyttäjien luona ja tarkkaillaan jär-
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jestelmän käyttöä. Tarkkailija tekee samalla muistiinpanoja näkemästään ja
pyrkii olemaan häiritsemättä käyttäjää, koska kaikki häiriöt ja poikkeamat
työskentely-ympäristössä saattavat vaikuttaa saatuihin tuloksiin (Holzinger,
2005).
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4

KÄYTETTÄVYYS ALOITTELEVIEN JA KOKENEIDEN KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA

Aloittelevien ja kokeneiden käyttäjien vertailu on yleisesti käytettävyystestauksessa hyödynnetty näkökulma tutkimukseen, koska sillä saadaan usein erilaisia
tuloksia kuin tarkastelemalla vain toista kyseisistä käyttäjäryhmistä (Sauro,
2018; Faulkner & Wick, 2005; Popovic, 2000). Siksi myös tässä tutkimuksessa
päätettiin vertailla aloittelevia ja kokeneita käyttäjiä.
Nielsen (1993, s. 28) on kuvaillut, miten aloittelevien ja kokeneiden oppimiskäyrät poikkeavat toisistaan. Kuviossa 9 esitetään yhdellä käyrällä aloittelevan käyttäjän oppimista, kun järjestelmä on helpompi oppia, mutta käyttö on
vähemmän tehokasta. Toinen käyrä kuvaa kokeneen käyttäjän oppimista, kun
järjestelmä on vaikeampi oppia, mutta sen käyttö on tehokkaampaa. Kuviosta
nähdään, kuinka aloittelijan osaaminen nousee nopeasti, mutta jää alemmalle
tasolle. Kokeneen käyttäjän osaaminen sen sijaan nousee hitaasti, mutta jää
korkeammalle tasolle kuin aloittelijan osaaminen.

Kuvio 9 Aloittelevan ja kokeneen käyttäjän oppimiskäyrä (Nielsen, 1993)
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Kokeneet käyttäjät suoriutuvat annetuista tehtävistä yleensä nopeammin ja tehokkaammin, ja heillä on myös positiivisempi asenne järjestelmää kohtaan verrattuna aloitteleviin käyttäjiin. On myös havaittu, että kokeneet löytävät erilaisia käytettävyysongelmia verrattuna aloitteleviin, mutta toisaalta aloittelijoiden
löydökset rajautuvat yleensä lähinnä järjestelmän käytön kannalta vakaviin
käytettävyysongelmiin (Sauro, 2018). Faulkner (2003) huomauttaa, että vaikka
aloittelijat löytävätkin yleensä kokeneita enemmän käytettävyysongelmia, pelkästään aloittelijoita testaamalla ei saada selvyyttä siitä, mitkä ongelmat ovat
kriittisimpiä käytettävyyden kannalta. Vaikka kokeneet löytävätkin yleensä
järjestelmän toiminnan kannalta kriittisimmät ja vaikeammin havaittavat käytettävyysongelmat, on kokeneiden usein vaikea asettua aloittelijoiden asemaan
ja löytää näin aloittelijoiden helposti kohtaamat ongelmat käytettävyydessä.

4.1 Aloittelevien ja kokeneiden käyttäjien määrittely
Haastavinta aloittelevien ja kokeneiden käyttäjien vertailussa on määritellä,
kuka on aloittelija ja kuka kokenut. Määritteleviä tekijöitä voivat olla mm. käyttäjän koulutus, osaaminen tai järjestelmän käyttökokemus. Esimerkiksi Lambeckin, Müllerin, Fohrholzin ja Leyhin (2014) tutkimuksessa käyttäjien kokeneisuutta mitattiin sillä, kuinka kauan käyttäjä on työskennellyt yrityksessä ja
kuinka kauan hän on yleisesti käyttänyt toiminnanohjausjärjestelmiä.
Käyttäjien erottelu toisistaan heidän osaamisensa perusteella on samaan
aikaan täsmällinen ja haastava tapa: mikäli käyttäjä saa itse määritellä osaamisensa, määrittelyyn voivat vaikuttaa mm. käyttäjän itsetunto. Käyttäjän osaamistason mittaaminen suoritettavilla tehtävillä on puolestaan aikaa vievää. Lisäksi on pohdittava, miten osaamistaso määritellään suoritetuilla tehtävillä:
käytetyn ajan vai suorituksen onnistumisen perusteella (Dumas & Redish, 1999;
Hackos & Redish 1998).
Taulukossa 2 Dumas ja Redish (1999) määrittelevät käyttäjän kokemustason sen mukaan, kuinka kauan käyttäjä on käyttänyt kyseistä järjestelmää: vähemmän kuin 3 kuukautta järjestelmää käyttäneet määritellään aloitteleviksi ja
vähintään 12 kk käyttäneet kokeneiksi käyttäjiksi. Hackos ja Redish (1998) puolestaan määrittelevät kokemustason pikemminkin suoriutumisen kuin käyttöajan perusteella: aloittelevat käyttäjät ovat tuotteen uusia käyttäjiä ja kokeneet
sellaisia, joilla on jo syvempi käsitys koko käytetystä järjestelmästä.
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Taulukko 2 Esimerkki aloittelevien ja kokeneiden käyttäjien määrittelystä (Dumas & Redish, 1999; Hackos & Redish, 1998)

Tutkijat

Dumas ja Redish
(1999)

Taso

Määritelmä

Aloitteleva

Vähemmän kuin 3kk kokemusta.

Keskivertokäyttäjä
Enemmän kuin 3kk, mutta vähemmän kuin 12 kk
kokemusta.

Kokenut

Aloitteleva

Vähintään 12 kk kokemusta.

Testattavan tuotteen uusi käyttäjä.

Hackos ja Redish
(1998)
Kokenut aloittelija

Osaava suorittaja

Kokenut

Keskittyy saamaan tehtävät suoritettua.

Osaa suorittaa edistyneempiä tehtäviä.

Syvempi käsitys käytetystä järjestelmästä.

Tässä tutkimuksessa käyttäjät jaettiin aloitteleviin ja kokeneisiin käyttäjiin sen
mukaan, kuinka kauan he ovat käyttäneet järjestelmää ja kuinka monta tuntia
he käyttävät järjestelmää viikkoa kohti (ks. luku 6.1.1).

4.2 Aloittelevat ja kokeneet käyttäjät käyttäjätestauksessa
Aloittelevien ja kokeneiden käyttäjien suorituskyvyn vertaaminen ja analysointi
samassa käytettävyystestissä antaa lisätietoa, jota näiden ryhmien testaaminen
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erikseen ei anna (Goonetilleke, Shih & Fritsch, 2001). Nielsenin mukaan (2010a)
kokeneita käyttäjiä on joissakin tapauksissa vaikea löytää käytettävyystestin
informanteiksi. Mikäli testataan täysin uutta tuotetta, ei tuotteelle ole mahdollista löytää kokeneita käyttäjiä, koska tuotteella ei vielä ole yhtään varsinaista
käyttäjää. Näissä tapauksissa kokeneita käyttäjiä voi pyrkiä luomaan nopeasti
antamalla erikseen valitulle käyttäjäjoukolle koulutusta uuden tuotteen käyttöön, ennen tuotteen julkaisua. Tämä on parempi tapa saada tuotteelle kokeneita käyttäjiä kuin esimerkiksi käyttää asiantuntijoina tuotekehityksen sisäistä
henkilökuntaa (Nielsen, 2010a). Nielsen (2010b) toteaa, että vaikka kokeneiden
käyttäjien kanssa onkin vaikeampi tehdä käytettävyystestejä ja kokeneiden näkökulmasta tarkasteltuna löydetyt käytettävyysongelmat ovat yleensä pienempiä verrattuna aloitteleviin vastaaviin, ovat niistä saadut parannukset silti käytettävän tuotteen kannalta merkityksellisiä.
NEM (engl. Novice Expert ratio Method) on yksi käytettävyystestaukseen
kehitetty menetelmä mitata järjestelmän käytettävyyttä määrällisen tutkimuksen keinoin. Menetelmän jokaisessa toiminnallisessa testausvaiheessa mitataan
aloittelevan ja kokeneen keskimääräistä aikaa suorittaa annettu tehtävä järjestelmässä. Tehtäviin käytetty aika saattaa vaihdella merkittävästi tehtävän tavoitteesta riippuen, minkä vuoksi NEM:issä keskitytään kahteen mittaukseen:
aloittelevien ja kokeneiden käyttämä aika tietyn tehtävän suorittamiseen. Aloittelevien ja kokeneiden tehtävien suorittamisesta lasketaan kaksi erillistä keskiarvoa, ja keskiarvon väliin jäävää aikaa kutsutaan menetelmässä NEsuhteeksi (Novice/Expert, Aloitteleva/Kokenut) (Urokohara, Tanaka, Furuta,
Honda, & Kurosu, 2000).
Nielsen (1994) on esitellyt kolme erilaista testaustulokseen vaikuttavaa kokemustasoa: aihealueen tuntemus (tietämätön vs. tietävä), tietokonetuntemus
(minimaalinen vs. laaja) ja järjestelmätuntemus (aloitteleva vs. kokenut). Nielsen (1992) on sivunnut eritasoisten käyttäjien vertailua tutkiessaan heuristiikkojen käyttöä käytettävyysongelmien löytämiseen. Tutkimuksessa hän vertasi
kolmea ryhmää: peruskäyttäjiä, asiantuntijoita ja erityisasiantuntioita. Tutkimuksessa erityisasiantuntijoilla tarkoitettiin asiantuntijoita, joilla oli aiempaa
kokemusta vastaavista käyttäjärajapinnoista. He havaitsivat eniten käytettävyysongelmia ja peruskäyttäjät vähiten (Nielsen 1992, s. 373). Tätä tukee Othmanin, Mahudininin, Ahagukin ja Rahmanin (2014) tutkimus, jossa aloittelevat
havaitsivat vain kolmasosan kokeneiden käyttäjien tunnistamista käytettävyysongelmista. Widyanti ja Dewindan (2017) vertailivat myös, kuinka paljon aikaa
aloittelevilla ja kokeneilla kuluu tehtävien suorittamiseen: yksinkertaisessa tehtävässä eroa ei ollut, mutta tehtävän monimutkaistuttua aloittelevat olivat kokeneita hitaampia.
Sauro (2018) tutki seitsemää käytettävyystestiä, joissa vertailtiin aloittelevia
ja kokeneita käyttäjiä ja analysoi näistä seitsemästä tutkimuksestaan saamaansa
tietoa. Kahdessa tutkimuksessa kokeneet löysivät aloittelevia enemmän käytettävyysongelmia, kun taas viidessä tutkimuksessa aloittelevat löysivät enemmän
käytettävyysongelmia kuin kokeneet. Sauron (2018) mukaan löydetyt erot saattavat toisaalta selittyä sillä, miten aloittelevat ja kokeneet oli tutkimuksissa
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määritelty ja toisaalta mittaustavalla. Testien pohjalta (mm. Faulkner & Wick,
2005) tehtiin seuraavia johtopäätöksiä:
•

Aloittelevat löytävät enemmän käytettävyysongelmia, mutta tämä ei aina pidä paikkaansa. Vaikka tutkimusten pienet otannat saattavat hämärtää tutkimusten toistettavuutta, näiden tutkimusten meta-analyysillä
saadaan kuitenkin selville tilastoja, joita yksittäisissä tutkimuksissa ei
voida havaita. Tässä tapauksessa Sauron suorittama useampien tutkimusten tutkimustulosten meta-analyysi toi ilmi, että aloittelevat löytävät
kokeneita enemmän käytettävyysongelmia.

•

Aloittelevien ja kokeneiden käyttäjien jaottelu on vaihtelevaa: on yhteisymmärrys siitä, että tietämys ja käyttökokemus erottelevat käyttäjiä,
mutta mittaustavoissa on eroja.

•

Sekä aloittelevien että kokeneiden käyttäjien hyödyntäminen käyttäjätestauksessa toisi kokonaisvaltaisemman tuloksen järjestelmän käytettävyydestä, koska ryhmät voivat havaita eri ongelmia.

•

Mikäli testauksessa käytetään pelkästään kokeneita käyttäjiä, heitä tulisi
rohkaista tuomaan esiin myös ongelmia, joita he uskovat aloittelevien
kohtaavan.

Faulknerin ja Wickin (2005) mukaan käyttäjien osaamistason vertailulla käyttäjätestauksessa voidaan saada empiiristä tukea erityisesti käytettävyysongelmien
luokitteluun (kriittinen, vakava, lievä vai kosmeettinen). Siinä missä kriittiset
käytettävyysongelmat tulee korjata ensi tilassa, voi kosmeettiset ongelmat korjata, mikäli ylimääräistä aikaa jää. Faulknerin ja Wickin (2005) tutkimus osoitti,
että eritasoisia käyttäjiä vertailemalla saadaan löydettyjen käytettävyysongelmien lisäksi tukea myös löydettyjen käytettävyysongelmien luokitteluun. Tutkimuksen perusteella ehdotetaankin käytettävyyden testaamista erikseen molemmilla käyttäjäryhmillä, mikä myös kasvattaisi tulosten luotettavuutta. Myös
Ohtmanin (2014) tutkimuksessa käyttäjäryhmät arvioivat havaittujen käytettävyysongelmien vakavuutta: kokeneet arvioivat ongelmat vakavimmiksi kuin
aloittelevat.
Jimenez, Kapoor ja Gardner-McCune (2018) tarkastelivat sovelluksen ensikäyttöä. Osalla aloittelijoista oli vaikeuksia paikantaa sovelluksen kuvakkeita
tai tekstejä, minkä seurauksena käyttäjä turhautui eikä suoriutunut tehtävästä.
Tähän liittyen Adli ja Lestari (2017) toteavatkin aloittelijoille olevan tyypillistä
vaikeus järjestelmässä olevien painikkeiden löytämiseen, tiedon etsimiseen ja
löytämiseen sekä toivotulle sivulle pääsemiseen. Sen vuoksi aloittelijan kannalta on olennaista, että järjestelmän käyttö on helppo oppia, se tukee mahdollisten
ongelmien ratkaisemista ja tehtävien tehokasta loppuunsaattamista.
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5

KÄYTETTÄVYYS
TELMISSÄ

TOIMINNANOHJAUSJÄRJES-

Toiminnanohjausjärjestelmiin kohdistuvien tutkimusjulkaisujen määrä on alkanut kasvaa vasta 2000-luvun alussa, jolloin tutkittiin lähinnä toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönottoa. Järjestelmän käyttö jäi puolestaan pienemmälle
huomiolle (Esteves & Pastor, 2001). Tutkimus toiminnanohjausjärjestelmien
käytettävyydessä on kuitenkin 2010-luvullakin ollut vähäistä, mihin Parks (2012)
ja Sadiq (2016) esittävät syyksi liiketoiminnan nojaamisen kasvavassa määrin
toiminnanohjausjärjestelmän luomaan menestykseen järjestelmän käytettävyyden sijaan. Tällöin järjestelmän käyttäjien kokemukset jäävät vähemmälle huomiolle. Toiminnanohjausjärjestelmissä on voimassa kuitenkin käytettävyyden
periaatteita siinä, missä muissakin tuotteissa.
Toiminnanohjausjärjestelmät ja erilliset ITSM- ja CMDB-järjestelmät (ks.
luku 2) on suunniteltu helpottamaan yritysten toimintaa, joten käytettävyyden
tulisi olla niiden suunnittelussa keskiössä. Singhin ja Wessonin (2009) mukaan
näin ei kuitenkaan usein ole, vaan toiminnanohjausjärjestelmien käyttäjät kohtaavat haasteita etenkin toiminnanohjausjärjestelmien monimutkaisen luonteen
vuoksi. Järjestelmien monimutkaisuus johtuu useimmiten siitä, että niiden täytyy integroida ja prosessoida suuria määriä tietoja. Mitä monimutkaisempi järjestelmä on kyseessä, sitä vähemmälle erillisten toimintojen käytettävyyden
testaaminen ja käytettävyyden todentaminen jää. Kyseinen epäkohta johtuu
osittain myös järjestelmäsuunnitteluun laadittavan aikataulun rajallisuudesta.
Suunnitteluun vaadittavaa ajankäyttöä on myöskin hyvin vaikea arvioida tietojärjestelmäprojektin alkuvaiheessa.
Calisir ja Calisir (2003) painottavat, että käyttäjät ovat vähemmän halukkaita toimimaan toiminnanohjausjärjestelmien hankalilla rajapinnoilla, mikäli
järjestelmä ei muutenkaan täytä heidän tarpeitaan. Mikäli käyttäjät kokevat järjestelmän tarpeelliseksi, eli tuntevat sen hyödylliseksi ja kokevat sen lisäävän
heidän tuottavuuttaan, he ovat todennäköisemmin tyytyväisiä siihen. Opittavuus oli toiseksi tärkein näkökulma käyttäjien kokemaan tyytyväisyyteen ja
käytettävyys yleisesti näytteli epäsuorasti isoa osaa siinä, miten tyytyväisiä järjestelmään oltiin. Käyttäjät myös arvioivat toiminnanohjausjärjestelmän hyödyl-
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lisyyden sitä vähäisemmäksi mitä heikommaksi sen yleinen käytettävyys koettiin.
Mitään tiettyjä menetelmiä tai kriteerejä juuri toiminnanohjausjärjestelmien käytettävyyden arviointiin ei ole. On kuitenkin selvästi olemassa tarve
luoda toiminnanohjausjärjestelmille käyttöliittymiä, jotka ovat helppokäyttöisiä,
joiden käytön opettelu on helppoa ja jotka tukevat käyttäjää tehtävän suorittamisessa (Singh & Wesson, 2009).

5.1 Heuristiikat toiminnanohjausjärjestelmien käytettävyydessä
Heuristiikkoja voidaan soveltaa myös toiminnanohjausjärjestelmien käytettävyyden tarkastelussa, mutta tähän liittyy kuitenkin ongelmakohtia. Heuristisen
arvion tarkkuus ja todenmukaisuus riippuu lähes täysin käytetyn asiantuntijatiimin pätevyydestä ja kyvystä hyödyntää heuristisen arvioinnin tarkistuslistoja.
(Ling & Salvendy, 2005). Yksi heuristiikkojen suurimmista ongelmista lieneekin
se, etteivät käytettävyyttä testaavat asiantuntijat usein ymmärrä testatun järjestelmän käyttöä niin hyvin, että pystyisivät arvioimaan sen käytettävyyteen liittyviä ongelmia riittävän tarkasti (Quiñones & Rusu, 2017).
Perinteisistä heuristiikan malleista on löydetty tutkimuksissa myös se ongelmallinen piirre, etteivät ne sovellu kovin hyvin erikoistuneiden järjestelmien
ja käyttöympäristöjen arviointiin. Syy tähän on se, että ne saattavat jättää erikoistuneille järjestelmille tärkeitä käytettävyyden osia kokonaan arvioimatta
(Ling & Salvendy, 2005; Quiñones & Rusu, 2017). Käytettävyyden tutkijat ovat
tästä syystä pyrkineet kehittämään erilaisia uusia käytettävyyden heuristiikkoja,
jotka sopivat erikoistuneiden järjestelmien käytettävyystutkimukseen
(Quiñones & Rusu, 2017). Hermawatin ja Lawsonin (2016) mukaan on kuitenkin edelleen epäselvää, soveltuvatko erikoistuneiden järjestelmien omat heuristiikat käytettävyystutkimukseen paremmin kuin yleiset heuristiikat.
Suuri osa nykyisin tehdystä heuristiikan tutkimuksesta keskittyy erityisesti uusien heuristiikkojen havainnoimiseen ja luomiseen. Uusia heuristiikkoja
luodaan erityisesti siitä syystä, että erilaisille käyttöjärjestelmille tyypilliset käytettävyyden ongelmakohdat tulisivat tunnistetuiksi niiden heuristisen arvioinnin aikana (Hermawati & Lawson, 2016). Luotettava ja täsmällisesti tehty validiointi ja standardisoitujen mittausten omaksuminen heuristiikan toimivuuden
mittaamiseen olisi Quiñonesin ja Rusun (2017) mukaan suositeltua uusissa
heuristiikkatutkimuksissa.

5.2 Singhin ja Wessonin malli
Singh ja Wesson (2009) toteavat, että toiminnanohjausjärjestelmän käytettävyyden arviointiin ei ole kehitetty mitään laajasti tunnettuja menetelmiä tai kriteerejä. Toisaalta myöskään helppokäyttöisten, helposti opittavien ja käyttäjien
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tehtävien suorittamista helpottavien toiminnanohjausjärjestelmän tarvetta ei ole
tutkittu laajasti. Tutkimuksessa tunnistetaan kuitenkin toiminnanohjausjärjestelmän käytettävyyteen liittyviä ongelmia. Niiden havaitseminen edellyttää
toiminnanohjausjärjestelmän käytettävyyden arviointiin tarkoitettujen menetelmien ja -kriteerien käyttämistä. Toiminnanohjausjärjestelmän käytettävyyden
tutkimuksissa on keskitytty käytettävyyden ongelmiin muttei ole luotu varsinaisia kriteerejä hyvälle käytettävyydelle (ks. luku 5.3).
Osa olemassa olevista toiminnanohjausjärjestelmän käytettävyyteen keskittyvistä tutkimuksista tarkastelee käytettävyyttä tukeutuen Nielsenin heuristiikkoihin. Ne ovat kuitenkin yleisluontoisia eivätkä keskity toiminnanohjausjärjestelmille ominaisiin piirteisiin. Tämän vuoksi Singh ja Wesson (2009) pitävät Nielsenin heuristiikkojen yhdistämistä toiminnanohjausjärjestelmiin liitettyjen käytettävyystekijöiden kanssa hyvänä ratkaisuna.
Singh ja Wesson (2009) kokosivat tutkimuksessaan toiminnanohjausjärjestelmien käytettävyyteen liitettyjä tekijöitä ja muodostivat niiden pohjalta toiminnanohjausjärjestelmän käytettävyyden kriteeristön, joka koostuu viidestä
erilaisesta komponentista (ks. kuvio 10). Kriteeristön toimivuus testattiin tapaustutkimuksessa, jossa kolme käytettävyysasiantuntijaa suoritti kaksi tehtäväkokonaisuutta toiminnanohjausjärjestelmillä.

Kuvio 10 Toiminnanohjausjärjestelmän käytettävyyden kriteerit (Singh & Wesson, 2009)

Singhin ja Wessonin mallia on käytetty perustana yksittäisissä vastaavissa tutkimuksissa (esim. Scholtz, Cilliers & Calitz, 2010). Mallia päätettiin hyödyntää
tässä tutkimuksessa, koska se on juuri toiminnanohjausjärjestelmien käytettävyyden arviointiin kehitetty ja mallin komponentit oman arviomme mukaan
parhaiten TOP-järjestelmän tutkimiseen. Malli esitellään tässä luvussa komponentti kerrallaan (taulukko 5). Komponenttien kuvauksissa keskitytään niihin
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piirteisiin, jotka ovat tämän tutkimuksen kannalta olennaisia. Mallia sovelletaan
kokonaisuudessaan lukuun ottamatta mukauttamista (komponentti 5), koska se
ei soveltunut tutkimuksen tavoitteisiin. Vaihtoehtoja mallin valintaan oli niukasti: Singhin ja Wessonin tutkimus edustaa yhtä harvoista tutkimuksista, joissa
esitetään ja validioidaan toiminnanohjausjärjestelmän käytettävyyden kriteerejä.
Tutkimuksessa luodut kriteerit saavat kuitenkin tukea muilta tutkimuksilta (ks.
taulukko 3):
Taulukko 3 Toiminnanohjausjärjestelmän käytettävyyden ongelmat eri lähteissä

Kriteeri

Lähde

Navigointi

Calisir ja Calisir (2003); Topi, Lucas ja Babaian (2005); Matthews (2008);
Oja ja Lucas (2010); Scholtz, Cilliers ja Caliz (2010); Parks (2012); Lambeck, Muller, Fohrholz ja Leyh (2014); Lambeck, Fohrholz, Leyh, Supulniece ja Müller (2014)

Esittäminen

Topi, Lucas ja Babaian (2005); Yeh (2006); Scholtz, Cilliers ja Caliz (2010);
Oja ja Lucas (2010); Lambeck, Muller, Fohrholz ja Leyh (2014); Lambeck,
Fohrholz, Leyh, Supulniece ja Müller (2014)

Tuki tehtävien suo- Calisir ja Calisir (2003); Scholtz, Cilliers ja Caliz (2010); Yeh (2006); Topi,
rittamiselle
Lucas ja Babaian (2005); Oja ja Lucas (2010); Lambeck, Muller, Fohrholz
ja Leyh (2014)
Opittavuus

Calisir ja Calisir (2003)

Mukauttaminen

Calisir ja Calisir (2003); Oja ja Lucas (2010)

Taulukossa on otettu huomioon ainoastaan toiminnanohjausjärjestelmän käytettävyyttä käsitteleviä lähteitä. Esim. Nielsen (1993) toteaa opittavuuden olevan yksi käytettävyyden kriteeri, mutta koska käytettävyyttä käsitellään yleisellä tasolla, ei Nielsenin kriteeriä huomioida taulukossa.
Singhin ja Wessonin (2009) malli on julkaistu viime vuosikymmenellä,
minkä vuoksi on aiheellista tarkastella mallin riittävyyttä nykyaikaisten järjestelmien käytettävyyden arviointiin. Wong, Veneziano ja Mahmud (2016) hyödynsivät Singhin ja Wessonin luomaa kriteeristöä vertaillessaan laadullisia ja
määrällisiä tekniikoita toiminnanohjausjärjestelmän käytettävyyden arvioinnissa ja sitä, miten näitä tekniikoita pitäisi käyttää.
Seuraavaksi esitellään Singhin ja Wessonin (2009) malli komponentti kerrallaan (taulukko 4). Komponenttien kuvauksissa painottuvat tämän tutkimuksen kannalta olennaiset piirteet.
Taulukko 4 Toiminnanohjausjärjestelmien käytettävyyden kriteerit ja niiden tiivistetyt kuvaukset (Singh & Wesson, 2009)
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Komponentti
Navigointi

Kuvaus
- Sujuva navigointi mahdollistaa tiedon hakemisen ja pääsyn tietoon helposti. Järjestelmä pitää sisällään toiminnon tiedon hakemiseen ja järjestelmästä saadulla tiedolla
on yhteys etsittyyn tietoon.
- Järjestelmän toiminnallisuudet ovat löydettävissä nopeasti ja vaivattomasti.
- Käyttäjä pystyy navigoimaan järjestelmässä tehokkaasti ja täsmällisesti: järjestelmä
opastaa käyttäjää ja tukee erilaisia vuorovaikutustyylejä ja navigointitapoja.

Esittäminen

- Järjestelmän ulkoasu tukee järjestelmän
sujuvaa käyttöä: järjestelmä on visuaalisesti
hyvin suunniteltu ja näkyvyys järjestelmän
muihin toimintoihin on selkeä.
- Järjestelmää voi käyttää ilman ohjeistusta.
- Järjestelmän luoma tieto on ajantasaista,
täsmällistä, virheetöntä ja ymmärrettävää ja
ilmoituksia on helppo ymmärtää ja tulkita.
Järjestelmän antama tieto tukee käyttäjän
päätöksentekoa.

Tuki tehtävien suorittamiselle

- Järjestelmä on helppokäyttöinen ja sen
käyttämä terminologia on yhdenmukaista
käyttäjän tunteman terminologian kanssa.
- Järjestelmä antaa reaaliaikaista tietoa, vastaa käyttäjälle nopeasti ja tukee käyttäjää
tehtävien tehokkaaseen loppuun saattamiseen.
- Järjestelmä kasvattaa käyttäjän tuottavuutta. Organisaatiotasolla järjestelmä tukee
tiedonkulkua eri osastojen välillä. Järjestelmä myös automatisoi rutiininomaisia ja
ylimääräisiä tehtäviä.

(jatkuu)
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Taulukko 4 (jatkuu)
Opittavuus

- Käyttäjä pystyy räätälöimään järjestelmän
itselleen sopivaksi, järjestelmää on helppo
konfiguroida.
- Järjestelmä kykenee päivittämään olemassa
olevia liiketoimintaprosesseja ja myös sisällyttämään uusia prosesseja.

Mukauttaminen

- Käyttöliittymää voidaan konfiguroida ilman, että se vaikuttaa järjestelmän taustalla
olevaan liiketoiminnan logiikkaan.
- Käyttäjä pystyy räätälöimään järjestelmän
itselleen sopivaksi, järjestelmää on helppo
konfiguroida.
- Järjestelmä kykenee päivittämään olemassa
olevia liiketoimintaprosesseja ja myös sisällyttämään uusia prosesseja.
- Käyttöliittymää voidaan konfiguroida ilman, että se vaikuttaa järjestelmän taustalla
olevaan liiketoiminnan logiikkaan.

5.3 Aiempi toiminnanohjausjärjestelmien käytettävyyden tutkimus
Tässä alaluvussa tarkastellaan aiempia tutkimuksia, jotka käsittelevät toiminnanohjausjärjestelmien käytettävyyttä. Tutkimuksia käydään tässä luvussa läpi
julkaisemisjärjestyksessä ja lopuksi tiivistetään tutkimusten toteutustavat taulukkoon 5 ja tutkimuksissa havaitut käytettävyyden ongelmat taulukkoon 6.
Calisirin ja Calisirin (2003) tutkimuksessa näkökulmia käytettävyyteen
olivat järjestelmän suorituskyky, yhteensopivuus, helppokäyttöisyys, joustavuus, käyttäjän opastaminen, opittavuus, vähän muistamista vaatiminen ja
hyödyllisyys. Tutkimusaineisto kerättiin kyselyllä, johon vastasi 51 toiminnanohjausjärjestelmän käyttäjää 24 yrityksestä. Tutkimustulosten perusteella järjestelmän käytettävyys ja opittavuus lisäsivät käyttäjien tyytyväisyyttä järjestelmää kohtaan. Käytettävyys oli kuitenkin opittavuutta suurempi ennustetekijä
koetusta käytettävyydestä. Kokemusta hyvästä käytettävyydestä vahvisti se,
että järjestelmä opastaa käyttäjää. Toimiva opastaminen niin ikään paransi järjestelmän opittavuutta ja vähensi käyttäjän kokemaa henkistä kuormitusta,
koska käyttäjä ei joutunut näkemään ylimääräistä vaivaa tehtävistä suoriutumiseen. Hyvään käytettävyyteen liitettiin myös järjestelmän helppokäyttöisyys.
Calisir ja Calisir (2003) toteavat lisäksi, että järjestelmän käytettävyyttä ja opit-
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tavuutta lisäävät selkeät virheviestit. Järjestelmän pitäisi myös esittää varmistavia kysymyksiä ennen toiminnon toteuttamista, ja käyttäjällä tulee olla mahdollisuus toiminnon perumiseen järjestelmässä. Erot käyttäjien aihealueen tuntemuksessa täytyy mukauttaa järjestelmään onnistuneesti käyttäjien keskinäisen
erilaisuuden vuoksi. Tämän vuoksi toiminnanohjausjärjestelmiin voisi myös
suunnitella erilaisia käyttöliittymiä eritasoisille käyttäjille. Toiminnanohjausjärjestelmän suunnitteluun tulisi osallistaa myös käyttäjiä, jotta järjestelmässä olisi
heidän kannaltaan olennaisia toimintoja. Lisäksi käyttäjien on tärkeää päästä
käyttämään järjestelmää, vaikkei sen käyttöä olisi oppinut vielä kokonaan.
Topi, Lucas ja Babaian (2005) haastattelivat kymmentä saman yrityksen
työntekijää, joista yhdeksän oli toiminnanohjausjärjestelmän jokapäiväisiä käyttäjiä. Haastatteluiden laadullisen analyysin pohjalta ryhmiteltiin seuraavia käytettävyysongelmia:
· Oikean toiminnallisuuden tunnistaminen ja toiminnallisuuteen pääseminen: Useiden
käyttäjien mukaan tiettyjen toimintojen löytäminen nopeasti järjestelmästä vaati
joskus kohtuuttoman paljon vaivaa, mikä näkyi etenkin navigoinnin ongelmina.
Etenkään kokemattomilla käyttäjillä ei esimerkiksi ollut tietoa nopeimmasta
reitistä tiedon luo. Järjestelmään kytkettyjen liiketoimintaprosessien ymmärtämisen vaikeudet olivat yksi merkittävimmistä ongelmista.
· Tuen puute toimintojen toteuttamiselle: Järjestelmä ei kyennyt mukauttamaan
toimintojaan käyttäjän toimintojen mukaisiksi eikä tukenut käyttäjiä apua vaativissa tilanteissa. Automaatiossa oli puutteita ja tietoa täytyi syöttää järjestelmään toistuvasti käsin kopioimalla ja liittämällä.
· Puute tiedonannossa: Järjestelmä ei kerro käyttäjälle asioita eikä anna pyydettyä
tietoa. Usein raportointitilanteissa joudutaan käyttämään jotakin toista järjestelmää, kuten Microsoft Exceliä, jotta saadaan toivottu lopputulos. Jopa kokeneet käyttäjät kaipasivat tällaisiin ongelmiin avuksi ulkopuolista asiantuntijaa.
· Tuen puute virhetilanteissa: Järjestelmän mainituimpia ongelmia aiheutui riittämättömistä tai harhaanjohtavista virheviesteistä. Viestit olivat myös usein
liian yleisluontoisia, jotta niiden sisällöstä olisi voinut olla hyötyä käyttäjälle
(esim. “Toiminto epäonnistui.”). Tämän vuoksi käyttäjältä kuluu aikaa selvittää,
mikä virheviestin aiheuttaa. Tutkimuksessa käyttäjä oli huomannut saavansa
erilaisten tilanteiden seurauksena saman virheilmoituksen. Toisinaan käyttäjiltä
jäi huomioimatta tärkeitä virheilmoituksia, millä saattoi olla vakavia seurauksia.
· Terminologiaongelmat: Järjestelmän terminologia haittasi tehokasta järjestelmän
käyttöä, sillä terminologia oli erilaista kuin käyttäjien itse käyttämä sanasto.
Tämän vuoksi käyttäjä oli esimerkiksi laatinut sanaston, jossa oli selityksiä järjestelmän termeille.
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· Järjestelmän monimutkaisuus: Järjestelmä oli useille käyttäjille kaikin puolin erittäin monimutkainen ja epäresponsiivinen. Monimutkaisuuden kokeminen saattoi osittain johtua myös käyttäjien mahdollisesta arkuudesta järjestelmän käyttöä kohtaan.
Yeh (2006) haastatteli usean yrityksen käyttäjiä ja tarkasteli erilaisia toiminnanohjausjärjestelmään liitettyjä tyytyväisyystekijöitä: tyytyväisyyttä tukeen tehtävien suorittamiselle, päätösten tekemiseen, käyttöliittymään ja työelämän laatuun. Käyttäjät jaettiin kahteen ryhmään: ryhmä 1 koostui lähinnä vanhemmista yrityksistä, jossa työskenteli vanhempia työntekijöitä, joilla oli käytössä vanhempia järjestelmiä verrattuna ryhmään 2, jossa tilanne oli päinvastainen, sillä
siihen kuului lähinnä nuoria kasvuyrityksiä, joilla oli käytössä uudempia järjestelmiä ja työntekijät olivat iältään nuorempia. Käyttäjien mielestä onnistuneen
integraation ohella järjestelmä antoi useimmiten reaaliaikaista tietoa ja myös
palautteen anto oli nopeaa. Osa käyttäjistä koki kuitenkin puutteita datan laadussa.
Järjestelmien käyttöliittymiä luonnehdittiin usein ei-käyttäjäystävälliseksi.
Järjestelmiä pidettiin yleisesti monimutkaisina ja vaikeakäyttöisinä varsinkin
ryhmässä 1, kun taas nuoria kasvuyrityksiä edustavat työntekijät (ryhmä 2) havaitsivat huomattavasti vähemmän puutteita järjestelmän käyttöliittymässä.
Syynä tähän pidettiin työntekijöiden nuorta ikää ja kokemattomuutta, sekä sitä,
ettei heillä ollut ollut vastaavia järjestelmiä aiemmin käytössä. Sen vuoksi käyttäjät pystyivät aloittamaan käytön ilman ennakko-odotuksia.
Singhin ja Wessonin (2009) tutkimuksessa tutkittavat tekivät kaksi erilaista
tehtävää valitulla toiminnanohjausjärjestelmällä. Järjestelmän käytettävyyden
arviointi tapahtui heuristisella arvioinnilla, jonka yhteydessä todettiin perinteisesti käytettyjen Nielsenin kymmenen heuristiikan olevan riittämättömiä. Tutkimuksessa havaittiin tutkittavan järjestelmän joustavuuden olevan heikko eikä
se tukenut eritasoisia käyttäjiä. Joustavuuden ohella järjestelmän tehokkuudessa havaittiin puutteita. Järjestelmää tarkasteltiin lisäksi Singhin ja Wessonin
luomien viiden toiminnanohjausjärjestelmää koskevan heuristiikan mukaan (ks.
luku 5.2). Eniten puutteita havaittiin järjestelmän navigoinnissa ja vähiten järjestelmän mukauttamisessa:
•

Navigointi: Tiedon löytäminen järjestelmästä ei ollut helppoa ja hakutoiminto puuttui. Järjestelmässä oli liian vähän tukea oikean tiedon ja
transaktioruutujen löytämiseen eikä järjestelmä opastanut käyttäjää päättämään liiketoimintaprosessia. Eri vaiheiden kulku ei ollut näkyvillä järjestelmässä. Navigointi ei myöskään tukenut erilaisia käyttäjiä.

•

Esittäminen: Järjestelmän visuaalinen ulkoasu oli liian monimutkainen
eikä käyttöliittymä ollut intuitiivinen. Järjestelmän antamat ilmoitukset
olivat monimutkaisia, eikä niitä ollut helppo ymmärtää ja tulkita.
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•

Tuki tehtävien suorittamiselle: Järjestelmä ei ollut aloitteleville käyttäjille
helppo käyttää. Tehtävien loppuun saattaminen ei ollut tehokasta eikä
järjestelmä lisännyt aloittelevien käyttäjien tuottavuutta. Terminologia
järjestelmässä oli erilainen käyttäjän tunteman terminologian kanssa.

•

Opittavuus: Järjestelmän käytössä ei voinut tulla taitavaksi lyhyessä ajassa vaan käytön oppimiseen tarvittiin pitkä koulutus. Järjestelmä vaikutti
monimutkaiselta ja pelottavalta käyttää.

•

Mukauttaminen: Järjestelmän mukauttamisen mahdollisuus oli vähäinen.

Ojan ja Lucasin (2010) tutkimus keskittyi käyttäjien reagointiin järjestelmän
käytön aikaisissa häiriötilanteissa. Tutkimus sisälsi sekä toiminnanohjausjärjestelmän käyttäjätestauksen että siitä erillisen asiantuntija-arvioinnin. Käyttäjätestaus kesti noin 120 minuuttia yhtä käyttäjää kohden. Koulutusosuuksissa käyttäjät katsoivat 30 minuuttia opetusvideoita ja osallistuivat samalla suorittamaan
tiettyjä toimintoja SAP-toiminnanohjausjärjestelmässä. Lisäksi he katsoivat 10
minuuttia videota mahdollisista käytettävyysongelmista toiminnanohjausjärjestelmässä. Ongelmatilanteet eivät liittyneet millään tavalla tehtäviin, joita käyttäjät tekivät videoiden katsomisen jälkeen: tehtävät edustivat järjestelmän hallintaa, tapahtumien prosessointia ja raportointia. Tehtävien jälkeen käyttäjillä oli
45 minuuttia kestävä tilaisuus, jossa käyttäjät reflektoivat tehtävien tekoa: kriittisiä ongelmia ilmoitettiin yhteensä 54 kappaletta. 33 näistä häiriöistä oli käyttäjien raportoimia ja loput 21 ilmoitettiin erillisen asiantuntija-arvion perusteella.
Ojan ja Lucasin (2010) keräämän aineiston perusteella tehtävää tehdessä
oli vaikeaa löytää seuraava vaihe. Tietojen syöttämistä järjestelmään vaikeutti
se, että vaihtoehdot olivat käyttäjille tuntemattomia. Tietojen syöttämisen perussäännöt olivat käyttäjille välillä epäselviä, kuten muodot, rajoitukset ja vaaditut kentät. Järjestelmä antoi myös epäselvää palautetta. Käyttäjien oli vaikea
havaita nykyistä sijaintiaan järjestelmässä. Navigointi ja luetteloiden valinta oli
vaikeaa. Järjestelmän hakutoiminto oli epäjohdonmukainen. Myös käyttöliittymän painikkeiden visuaalinen suunnittelu ja sijoittelu olivat usein epäselviä
käyttäjille. Käyttäjän oli vaikea ymmärtää, miten jotkin toiminnot todella toimivat eikä niiden tarkoitusta aina ymmärretty. Käyttäjien oli lisäksi vaikea muuttaa tiettyjä asetuksia tai mukauttaa järjestelmää
Käytettävyyden ongelmat luokiteltiin niiden vakavuuden mukaan. Vakavimpia havaittuja ongelmia olivat järjestelmän antaman palautteen epäselvyys
ja seuraavan vaiheen löytäminen järjestelmää käytettäessä. Saatujen tulosten
perusteella todettiin, että käytettävyystestauksen ja asiantuntija-arvioin yhdistäminen käytettävyystutkimuksessa paljastaa yksityiskohtaisemman ja kattavamman kuvan käytettävyydestä kuin pelkkä asiantuntija-arviointi.
Scholtzin ym. (2010) tutkimukseen osallistui 21 tietotekniikan opiskelijaa,
jotka tekivät ennalta määritettyjä tehtäviä tutkittavalla järjestelmällä. Tutkimuksen näkökulma perustui Singhin ja Wessonin (2009) malliin. Käyttäjät vastasivat kyselyyn ja raportoivat ajatuksiaan tehtävän teon aikana sähköiseen
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päiväkirjaan. Siihen, pitivätkö käyttäjät järjestelmän käyttöliittymästä, saatiin
vaihtelevia vastauksia. Käyttäjät mainitsivat esimerkiksi seuraavia kielteisiä
piirteitä järjestelmässä, jotka koskevat lähinnä Navigoinnin ja Esittämisen komponentteja Singhin ja Wessonin (2009) mallissa: Navigoinnin komponentin osalta käyttäjät totesivat järjestelmässä liikkumisen vaativan useiden alavalikkojen
läpi kulkemista. Myös järjestelmän hakua pidettiin heikkona ja esimerkiksi
asiakastietojen hakeminen toimii hämmentävästi. Käyttäjien oli myös vaikeaa
tunnistaa, mikä prosessi tai toiminto sijaitsee minkäkin valikon alla. Esittämisen
komponenttiin kuuluvia ongelmia oli tietojen paljous valikossa, minkä vuoksi
käyttöliittymää pidettiin monimutkaisena. Myös käyttöliittymän väriä pidettiin
epämiellyttävänä. OK-painikkeen sijaan käyttäjien oli painettava tietokoneen
näppäimistön enter-näppäintä ja komentoruutu näytti hakuruudulta. Positiivisia kommentteja annettiin etenkin järjestelmän Suosikit-painikkeesta. Järjestelmässä oli myös nuolipainike, joka mahdollisti takaisinpäin liikkumisen ja mahdollisten virheiden jäljittämisen ja korjaamisen. Vastaajat pitivät myös tilauksen
löytämistä järjestelmästä useimmiten helppona.
Parksin (2012) tutkimuksessa mitattiin, millainen vaikutus toiminnanohjausjärjestelmän monimutkaisuudella on käytön sujuvuudelle ja siihen, miten
paljon aikaa tehtävien tekemiseen järjestelmällä kuluu. Tutkittavat käyttivät
kahta eri versiota toiminnanohjausjärjestelmän käyttöliittymästä: osa käytti alkuperäistä järjestelmää ja osa saman järjestelmän yksinkertaistettua versiota.
Järjestelmän monimutkaisuus vaikutti merkittävästi tehtävän suorittamiseen
tarvittavaan aikaan muttei niin paljon siihen, kuinka hyvin käyttäjät suoriutuivat tehtävästä. Suoritus onnistui kuitenkin useammin yksinkertaisella käyttöliittymällä. Käyttäjien suoriutuminen tehtävissä oli jossakin määrin yhteydessä
heidän itsevarmuuteensa teknologian käytössä. Onnistuneeseen suoritukseen ei
vaikuttanut se, kuinka paljon tutkittava on käyttänyt toiminnanohjausjärjestelmää. Navigointi alkuperäisessä, monimutkaisessa, käyttöliittymässä sisälsi
melkein kaksinkertaisen määrän vaiheita verrattuna yksinkertaistettuun versioon ja alkuperäinen järjestelmä oli myös seitsemän kertaa visuaalisesti monimutkaisempi kuin yksinkertaisessa versiossa. Monimutkaisuus vaati käyttäjältä
enemmän ajatustyötä ja sen käytössä esiintyi enemmän virheitä kuin yksinkertaistetussa versiossa.
Lambeckin ym. (2014) käytettävyyttä käsittelevään verkkokyselyyn vastasi 184 toiminnanohjausjärjestelmien yrityskäyttäjää. Käyttäjät kokivat vain keskisuuria tai pieniä ongelmia järjestelmän tuessa toimintojen tekemiseen, järjestelmän monimutkaisuudessa ja tietomäärässä, visuaalisuudessa ja monien ikkunoiden auki pitämisessä samaan aikaan. Tutkimuksessa vertailtiin myös sovelluksia, joita käytettiin täydentävinä toiminnanohjausjärjestelmän ohella. Excel oli käyttäjien tyypillisimmin hyödyntämä taulukkolaskentaohjelma täydentämässä toiminnanohjausjärjestelmän käyttöä. Toiminnanohjausjärjestelmää ja
lisäsovellusta verrattaessa toiminnanohjausjärjestelmä arvioitiin myös monimutkaisemmaksi, sillä siellä oli enemmän yksityiskohtaista tietoa. Voitiin myös
todeta käyttäjien tietävän, mitä tehdä järjestelmällä, mutta toimintoa on vaikea
löytää. Käyttäjän kokeneisuudella ei näyttänyt olevan vaikutusta tämän kysy-
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myksen vastauksiin, eli toiminnallisuuden löytämättömyys oli yleinen käytettävyysongelma eri käyttäjätasoilla. Mitä paremmiksi käyttäjät arvioivat subjektiivisen kokemuksensa järjestelmästä, sitä tyytyväisempiä he olivat järjestelmän
tarjoamaan tukeen. Tutkimuksessa käsiteltiin lisäksi erilaisia valikkotyyppejä.
Vaaditun toiminnan löytämiseksi ponnahdusvalikot vaikuttivat kuudesta yleisesti käytetystä valikkotyypistä sopivammilta toiminnanohjausjärjestelmään
verrattuna esim. puuvalikkoihin, jotka kuuluvat käytetyimpiin valikkotyyppeihin. Järjestelmän antama tuki oli käyttäjille merkityksellinen, sillä mitä enemmän käyttäjät arvioivat saavansa tukea ongelmatilanteissa, sitä vähemmän he
tunsivat olevansa eksyksissä järjestelmässä ja sitä parempi tietoisuus heillä oli
toimintansa seurauksista. Tätä tutkimusta täydennettiin Lambeckin, Fohrholzin,
Leyhin, Supulniecen ja Müllerin (2014) tutkimuksessa toteamalla, että järjestelmän monimutkaisuus kuuluu keskeisimpiin järjestelmän käytettävyyden ongelmiin. Käyttäjän epävarmuutta ja turhautumista lisäävinä tekijöinä mainittiin
usein navigoinnin ja toimintojen tunnistamisen vaikeudet.
Wong ym. (2016) tarkastelivat käytettävyyttä Singhin ja Wessonin (2009)
mallin mukaisesti. Käyttäjät olivat tyytyväisiä järjestelmässä navigointiin, esittämiseen ja mukauttamiseen. Opittavuuteen oltiin pääosin tyytyväisiä ja jotkut
käyttäjät painottivat, että tietotekninen osaamistausta auttaa oppimisessa. Sen
sijaan tukeen tehtävien suorittamiselle saatiin vaihtelevia vastauksia. Käyttäjät
etsivät verkosta apua järjestelmän käyttöön, koska heitä ei ollut koulutettu
käyttämään järjestelmää. Lisäksi tukitoimintojen ja kunnollisen dokumentaation tulisi olla käyttäjien mukaan paremmin järjestetty.
Tässä luvussa tarkastellut tutkimukset oli julkaistu vuosina 2003-2016.
Käytetyissä menetelmissä esiintyi vaihtelua, mutta huomattavaa oli, että tässä
tutkimuksessa käytettävää menetelmien triangulaatiota ei juurikaan käytetty.
Tutkimusten päänäkökulmat perustuivat kahdessa tutkimuksessa Singhin ja
Wessonin (2009) luomiin käytettävyyden kriteereihin, joita tässäkin tutkimuksessa hyödynnetään käytettävyyden tarkastelun perustana. Tiedot tutkimusten
toteutuksesta koostettiin alla olevaan taulukkoon (taulukko 5).
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Taulukko 5 Yhteenveto toiminnanohjausjärjestelmien tutkimusten toteutuksista

Tutkija(t)

Vuosi

Menetelmä

Järjestelmä

Päänäkökulma

2003

Datan laajuus
51 käyttäjää

Calisir
Calisir

Kysely

Ei tiedossa

Suorituskyky,
yhteensopivuus, helppokäyttöisyys, joustavuus,
käyttäjän
opastaminen, opittavuus, vähän muistamista vaatiminen,
hyödyllisyys

Topi, Lu- 2005
cas ja Babaian

9 käyttäjää
ja
1
eikäyttäjä

Haastattelu

Ei tiedossa

Toiminnallisuuden
tunnistaminen
ja
toiminnallisuuteen
pääseminen,
tuki
toimintojen
toteuttamiselle,
tiedonanto, tuki virhetilanteissa, terminologia,
järjestelmän
monimutkaisuus

Yeh

2006

24 käyttäjää

Haastattelu

Useita

Tyytyväisyys tukeen
tehtävien suorittamiselle

Singh
ja
Wesson

2009

3 asiantuntijaa

Asiantuntijaarvio

SAP Business One

Navigointi, esittäminen, tuki tehtävien
suorittamiselle, opittavuus,
mukauttaminen

Oja ja Lu- 2010
cas
Scholtz,
2010
Cilliers ja
Caliz

3 käyttäjää

Käyttäjätestaus

SAP

Kriittiset tapahtumat

21 käyttäjää

Haastattelu,
päiväkirjat

SAP R/3

Parks

38 käyttäjää

Käyttäjätestaus

PeopleSoft

Navigointi, esittäminen, tuki tehtävien
suorittamiselle, opittavuus,
mukauttaminen
Monimutkaisuus,
suoritukseen kuluva
aika ja suorituksen
laatu

ja

2012

(jatkuu)
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Taulukko 5 (jatkuu)
Lambeck,
Muller,
Fohrholz ja
Leyh; Lambeck, Fohrholz, Leyh,
Supulniece
ja Müller
Wong, Veneziano ja
Mahmud

2014

184 käyttäjää

Kysely

Useita

Käyttäjätyytyväisyys:
Järjestelmän valinta,
järjestelmän käyttö

2016

140 käyttäjää

Kysely

SAP

Navigointi, esittäminen, tuki tehtävien
suorittamiselle, opittavuus,
mukauttaminen

Vaikka teknologinen edistys ja sen myötä toiminnanohjausjärjestelmien kehittyminen on ollut tutkimusten julkaisujen aikana vuosina 2003-2016 nopeaa, valituissa näkökulmissa ja havaituissa ongelmissa oli yhteneväisyyksiä. Tutkimusten perusteella tyypillisiä ongelmia toiminnanohjausjärjestelmien käytettävyydessä olivat etenkin navigoinnin puutteisiin ja järjestelmän monimutkaisuuteen sekä käyttöliittymän käyttäjäystävällisyyden puute yleisellä tasolla. Tutkimusten välillä oli eroja siinä, millä tarkkuudella havaittuja käytettävyyden
ongelmia tarkasteltiin. Joissakin tutkimuksissa ongelmia kuvattiin yksityiskohtaisesti (Singh ja Wesson, 2009; Scholtz ym., 2010). Kuitenkin esimerkiksi Parksin (2012) ja Wongin ym. (2016) tutkimustulosten raportointi oli epätarkempaa,
mikä vaikeutti tutkimusten keskinäistä vertailua. Tämän pohjalta voidaan todeta, että ongelmien luokittelu on jossakin määrin tulkinnanvarainen ja toinen
tutkija olisi voinut tehdä jaottelun eri tavoin. Tutkimuksissa havaitut ongelmat
tiivistettiin taulukkoon 6.
Taulukko 6 Toiminnanohjausjärjestelmän käytettävyyden tutkimuksissa havaitut käytettävyysongelmat.

Lähde
Ongelma
Calisir ja
Calisir
(2003)

Toiminnon tai
tiedon löytäminen on
vaikeaa

Topi,
Lucas
ja
Babaian
(2005)

x

Yeh
(2006)

Singh
ja
Wesson
(2009)

Oja
ja
Lucas
(201
0)

Scholtz,
Cilliers
ja Caliz
(2010)

x

x

x

Parks
(2012)

Lambeck,
Muller,
Fohrholz
ja
Leyh
(2014)

Lambeck,
Fohrholz,
Leyh,
Supulniece ja
Müller
(2014)

Wong,
Veneziano
ja
Mahmud
(2016)

x

x

x
(jatkuu)
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Taulukko 6 (jatkuu)
Järjestelmä ei
anna
tietoa
käyttäjälle
Ilmoitukset
ovat epäselviä
Käyttäjän on
vaikea
hahmottaa sijaintinsa
Polut
tiedon
luo ovat pitkiä
Monimutkaisuus
Eri vaiheiden
kulku ei näkyvillä

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

Painikkeet
ovat epäselviä

x

x

Toimintojen
toiminnallisuus ja tarkoitus epäselviä
Liikaa
tietoa
näkyvillä
Käyttöliittymä
ei ole käyttäjäystävällinen
Käyttöliittymän väri on
epämiellyttävä
Erilaisten
käyttäjien
vuorovaikutuksen tukemisen puute

x

x

x

x

x

Ei intuitiivinen

Ei tehokas
Ei lisää tuottavuutta
Käytön oppiminen vaatii
aikaa

x

x

x
x

x
x
x

x
x

x

x
x

x

Vähän
mahdollisuuksia
mukauttaa
järjestelmää
Toista järjestelmää
on
käytettävä
tukena
Terminologia
on epäselvä
Hakutoiminto
puuttuu

x

x

x

x
x

x
x
x
x
x
x

x

x
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6

TUTKIMUSMENETELMÄT JA KERÄTTY AINEISTO

Tutkimus toteutettiin käyttäen kvalitatiivisia eli laadullisia menetelmiä sisältäen lisäksi kvantitatiivisia eli määrällisiä osia määrällisinä kuvioina, numeerisina
taulukoina sekä prosenttiosuuksina. Toiminnanohjausjärjestelmien käytettävyyttä on aiemmin tutkittu mm. kyselyllä (Calisir & Calisir, 2004), haastattelemalla käyttäjiä (Topi ym., 2005) ja asiantuntija-arvioinneilla (Singh & Wesson,
2009) (ks. taulukko 5). Tässä luvussa kerrataan tutkimuksen tarkoitus ja käydään vaiheittain läpi tutkimusprosessin toteutus. Sen jälkeen kuvataan käytetyt
menetelmät ja niiden toteutus sekä perustellaan menetelmien käyttö. Myös aineistonkeruun eteneminen kuvataan yksityiskohtaisesti. Lisäksi kuvaillaan kerätyn aineiston analysointia ja arvioidaan käytettyjen menetelmien luotettavuutta.

6.1 Tutkimusmenetelmien triangulaatio
Kun tutkimusaineisto kerättiin keväällä-syksyllä 2018, kohdeyrityksen asiakastuessa työskenteli noin 75 henkilöä. Tutkimusjoukon koon rajallisuuden vuoksi
tutkimuksen luotettavuutta pyrittiin lisäämään käyttämällä useaa tutkimusmenetelmää (vrt. Creswell & Clark, 2007, s. 9; Patton, 2017, s. 316). Tätä kutsutaan
tutkimusmenetelmien triangulaatioksi. Menetelmien triangulaatiolla voidaan
tarkoittaa saman menetelmän hyödyntämistä eri tilanteissa tai eri menetelmien
hyväksikäyttöä samassa tutkimuskohteessa (Hirsjärvi & Hurme, 2014, s. 39).
Usean menetelmän käytöllä oli tässä tutkimuksessa tavoitteena välttyä
menetelmäkohtaisilta virheiltä, joita vain yhden menetelmän käyttäminen olisi
saattanut aiheuttaa. Esimerkki tällaisesta virheestä on epäonnistuneesti aseteltu
haastattelukysymys (Patton, 2017, s. 661). Tutkimuksen luotettavuuden lisäämisen ohella triangulaation käyttö valikoitui tähän tutkimukseen, koska tarkoitus
oli saada esiin laajempia näkökulmia tutkittavasta aiheesta ja kerätä erilaista
mutta täydentävää tietoa samasta tutkimusaiheesta tutkimusongelman ymmär-
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tämiseksi (vrt. Creswell & Clark, 2007, s. 9). Perusteen triangulaation hyödyntämiseen tässä tutkimuksessa antoi myös se, että toiminnanohjausjärjestelmien
käytettävyyden tutkimukset keskittyvät usein vain yhden menetelmän käyttöön (ks. taulukko 5). Kirjallisuuskatsaukseen kootuista tutkimuksista triangulaatiota oli käyttänyt ainoastaan Scholtz ym. (2010).
Kun aineistoa kerätään triangulaatiossa eri lähteistä, saatua dataa vertaillaan: voidaan esimerkiksi vertailla havainnoilla ja haastatteluilla koottua aineistoa. Aineistonkeruun triangulaatio ei kuitenkaan usein luo yhtä, täysin yhteneväistä, kokonaisuutta, jossa eri aineistot tuottaisivat saman tuloksen. Tavoite
on testata yhteneväisyyksiä ja ymmärtää, miksi eroja aineistoissa esiintyy. Jos
esimerkiksi havainnoin kerätty aineisto ei ole yhdenmukainen haastattelussa
kerätyn kanssa, aineistoa ei voi automaattisesti pitää epävalidina: pikemminkin
on kyse siitä, että erityyppiset aineistot ovat alttiita erilaisille reaalimaailman
vivahteille. Epäjohdonmukaisuuksia ei näin ollen ole syytä pitää tuloksia heikentävinä. (Patton, 2017, s. 662, 676).
Ensisijaisina menetelminä käytettiin kyselyä ja haastattelua ja toissijaisena
menetelmänä havainnointia, joka koski asiakastuen Skype-keskusteluryhmiä
sekä omaa TOP-järjestelmän käyttöämme (kuvio 11).

Kuvio 11 Triangulaation toteuttaminen tässä tutkimuksessa (mukaillen Creswell ja Clark,
2007, s. 64)

Havainnoinnilla kerätyn datan perusteella laadittiin kyselylomake. Kyselylomakkeella kerätyn datan avulla puolestaan muodostettiin haastatteluteemat.
Yhdessä havainnoinneilla, kyselyllä ja haastattelulla luotiin kokonaisuus, jonka
perusteella tarkastella tutkimusongelmaamme.
Seuraavissa alaluvuissa käydään läpi, millä perusteella tutkittavat valittiin
ja millainen heidän taustansa on. Sen jälkeen esitellään käytetyt menetelmät:

52
ensin ensisijaiset menetelmät verkkokysely ja teemahaastattelu ja niiden jälkeen
toissijaisena menetelmänä käytetty havainnointi.
6.1.1 Tutkittavien valinta ja taustatiedot
Kohdeyrityksen toimeksiannon mukaisesti tutkittaviksi valikoituivat yrityksen
asiakastuen käyttäjät. Kriteerinä tutkittavien valinnalle oli se, että henkilö työskentelee asiakastuessa ja että hän käyttää TOP:ia työssään. Sillä, kauanko käyttäjä on työskennellyt kohdeyrityksessä tai kuinka kauan käyttäjä on käyttänyt
TOP:ia, ei ollut tutkittavaksi valikoitumisen kannalta merkitystä.
Tutkimusjoukon koko oli kyselyn lähettämisen hetkellä 72 henkilöä, joista
miehiä oli 75 % ja naisia 25 %. Kyselyyn vastanneista (N=39) puolestaan 80 %
oli miehiä ja 20 % naisia. Suurin osa (54 %) vastaajista oli 26-35-vuotiaita. Seuraavaksi eniten vastanneita oli 36-45-vuotiaiden ikäluokassa (21%). Alle 25vuotiaita vastaajia oli 15 % ja 46-55-vuotiaita 10 % vastaajista.
Kyselyyn vastanneista suurin osa oli kokeneita TOP:in käyttäjiä: 39 % oli
käyttänyt TOP:ia 7-12 kuukauden ajan ja 36 % yli vuoden ajan. 15 % käyttäjistä
oli käyttänyt TOP:ia 3-6 kuukauden ajan ja 10 % alle 3 kuukautta. Suurin osa
vastaajista (95 %) käytti TOP:ia päivittäin. Ajallisesti käytössä ilmeni kuitenkin
pientä vaihtelua: 69 % vastaajista käytti TOP:ia vähintään 25 tuntia viikossa.
15 % vastaajista käytti TOP:ia alle 5 tuntia viikossa, 13 % 15-24 tuntia viikossa ja
3 % 6-14 tuntia.
Haastatelluista 29 oli miehiä ja 8 naisia. 14 henkilöä (38%) oli käyttänyt
TOP:ia alle 6 kk, minkä luokittelimme rajaksi kokeneiden ja aloittelevien lajittelussa. Haastattelujen toteuttamisen hetkellä muutama haastateltu oli juuri siirtymässä tai siirtynyt kohdeyrityksen sisällä uuteen tehtävään, mutta emme
nähneet tällä olevan merkittävää vaikutusta heidän haastattelukelpoisuuteensa.
6.1.2 Verkkokysely
Kuten edellä todettiin, verkkokysely laadittiin havaintojen ja kirjallisuuden
pohjalta asiakastuen vastattavaksi. Kyselyn kysymykset muodostettiin kirjallisuuden pohjalta, joka keskittyi toiminnanohjausjärjestelmien käytettävyyteen.
Lomakkeessa oli pääosin Likert-asteikollisia (1-5, 1=täysin eri mieltä, 5=täysin
samaa mieltä) kysymyksiä. Lisäksi kyselyssä oli avoimia kysymyksiä, joissa
vastaajalle annettiin mahdollisuus vastaustensa vapaaseen muotoiluun. Käyttäjä pystyi myös täydentämään vastauksiaan Likert-asteikollisiin kysymyksiin ja
antamaan kyselyn lopuksi vapaita kommentteja. Kaikki muut kysymykset olivat vastaajalle pakollisia, paitsi vastauksen täydentämiseen liittyvät kysymykset ja kyselyn kommentointiin liittyvä viimeinen kysymys. Syynä kysymysten
pakollisuuteen oli tavoite saada kattava määrä vastauksia.
Kyselylomake koostui viidestä osasta (ks. liite 1):
1. Taustatiedot (monivalintakysymykset 1-5)
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•
•
•
•
•

Vastaajan sukupuoli
Vastaajan ikä
Kuinka kauan vastaaja on käyttänyt TOP:ia (kuukausissa)
Käyttääkö vastaaja TOP:ia päivittäin
Vastaajan arvio, kuinka monta tuntia hän käyttää TOP:ia viikossa.

2. Yleisiä kysymyksiä TOP:ista (avoimet kysymykset 6-8)
3. Yleisiä kysymyksiä TOP:ista (kysymys 9, alakysymykset a)-l), Likert-asteikko
1-5)
Vastausten mahdollinen tarkennus (avoin kysymys 10)
4. Tikettityöskenteleminen TOP:issa. (kysymys 11, alakysymykset a)-k), Likertasteikko 1-5)
Vastausten mahdollinen tarkennus (avoin kysymys 12)
5. Käyttäjän vapaat kommentit
Kyselylomake laadittiin sähköisellä Webropol-kyselytyökalulla. Sähköisen lomakkeen käyttäminen oli luontevaa käyttäjäympäristössä, jossa hyödynnetään
sähköisiä palveluita (vrt. Räsänen & Sarpila, 2013, s. 68). Kyselyn linkki lähetettiin tiimiesimiesten välityksellä asiakastuen käyttäjille. Kysely oli vastattavissa
kahdeksan päivän ajan. Muistutusviesti kyselyyn vastaamisesta lähetettiin kaksi kertaa. Ensimmäisen muistutuksen yhteydessä vastausaikaa jatkettiin, minkä
vuoksi kysely oli vastattavissa yhteensä 15 päivää.
Käyttäjien ilmoittamien taustatietojen perusteella käyttäjät rajattiin aloittelevien ja kokeneiden käyttäjien ryhmään: mikäli käyttäjä oli käyttänyt TOP:ia
alle 6 kuukautta ja/tai jos hän käytti TOP:ia alle 15 tuntia viikossa, hänet luokiteltiin aloittelevaksi. Luokittelut tehtiin perustuen siihen, että asiakastuessa oli
tutkimuksen hetkellä useampia uusia työntekijöitä. Uusien työntekijöiden lisäksi asiakastuessa työskenteli myös käyttäjiä, jotka käyttävät TOP-järjestelmän
ohella jotakin muuta järjestelmää, minkä vuoksi TOP:in käyttö on heillä satunnaisempaa. Vaikka TOP:in käyttökokemusta olisi jo kertynyt vuosia, vähäisellä
käytöllä kokemusta ei pääse karttumaan samassa määrin kuin aktiivisemmalla
käytöllä. Tämän vuoksi käyttäjien luokittelu pelkästään kysymyksen 3 perusteella (Kuinka kauan olet käyttänyt TOP:ia?) olisi ollut riittämätön kuvaamaan
käyttäjän kokeneisuudesta järjestelmän käytössä. Kyselyssä käytettiin näin ollen myös kysymystä 4 (Kuinka monta tuntia käytät TOP:ia viikossa?). Rajaukset
aloitteleviin ja kokeneisiin käyttäjiin tehtiin, jotta saataisiin näkökantaa siihen,
kokevatko aloittelevat ja kokeneet käyttäjät TOP:in käytettävyyden eri tavalla
(tutkimuskysymys 3, ks. luku 1.2).
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Kyselyn kysymysten muodostamisessa ja luokitelussa toimi tukena Singhin ja
Wessonin (2009) toiminnanohjausjärjestelmän käytettävyyden malli (ks. taulukko 7).
Taulukko 7 Kyselylomakkeen kysymykset ja teemat

Kysymys
Taustatiedot (kysymykset 1-5)
6. Tämä asia on helppo tehdä TOP:issa.
7. Tämä asia on vaikea tehdä TOP:issa.
8. Millaisia muutoksia toivoisit TOP:iin?
9. a) TOP:ia oli helppo käyttää ensimmäisellä käyttökerralla. (Likert)
9. b) Tunnen tarvitsevani lisäkoulutusta
TOP:in käyttöön. (Likert)
9. c) TOP ei aiheuta hidastuksia työstä
suoriutumiselle. (Likert)
9. d) Tarvitsen usein kollegoideni apua
TOP:in käyttämiseen. (Likert)
9. e) TOP antaa selkeitä virheviestejä ja
ilmoituksia. (Likert)
9. f) TOP:issa on helppo peruuttaa toimintoja. (Likert)
9. g) TOP:issa käytettävä sanasto on ymmärrettävää. (Likert)
9. h) TOP:in etusivulta on helppo löytää
haluttu toiminto. (Likert)
9. i) TOP:in valikkorakenteet ovat selkeitä, ja tiedän, missä kohtaa TOP:ia olen
menossa ja miten pääsen takaisin. (Likert)

Teema (Komponentti, jota koskee)
Kaikki teemat
Kaikki teemat
Kaikki teemat
Opittavuus
Opittavuus
Tuki tehtävien suorittamiselle
Opittavuus
Esittäminen
Tuki tehtävien suorittamiselle
Tuki tehtävien suorittamiselle
Esittäminen
Esittäminen

9. j) TOP:in hakutoiminnot ovat helppo- Navigointi
käyttöisiä. (Likert)
9. k) Löydän TOP:in hakutoiminnoilla
Navigointi
yleensä etsimäni. (Likert)
9. l) TOP:ista on helppo etsiä tietämysartikkeleita. (Likert)
10. Voit tarkentaa tähän vastauksiasi yllä
oleviin kysymyksiin.
11. a) Tikettien hakeminen tikettinumerolla on helppoa TOP:issa. (Likert)
11. b) Tikettien hakeminen asiakkaan nimellä on helppoa TOP:issa. (Likert)

Navigointi
Navigointi
Navigointi

(jatkuu)
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Taulukko 7 (jatkuu)

11. c) Löydän helposti ne tiketit, joissa
olen vastuuhenkilönä. (Likert)
11. d) Löydän helposti ne tiketit, jotka
kuuluvat omiin työjonoihini. (Likert)
11. e) Tiketöintilomakkeen tallentaminen
CALL-muotoisesta RITM-muotoiseen on
helppoa. (Likert)
11. f) Tiketöintilomakkeen tallentaminen
CALL-muotoisesta INC-muotoiseen on
helppoa. (Likert)
11. g) Tiedän useimmiten, mitä minun on
tiketöintilomakkeella valittava 'tuoteratkaisuksi', 'komponentiksi' ja 'toimenpiteeksi'. (Likert)
11. h) RITM-tiketin ratkaistuksi merkitseminen on helppoa. (Likert)

Navigointi
Navigointi
Navigointi

Navigointi

Esittäminen

Navigointi

Taustatieto-osion (kysymykset 1-5) ensisijainen tarkoitus oli kartoittaa, kuinka
kauan ja kuinka usein vastaaja on käyttänyt TOP:ia, eli saada tieto käytön kokeneisuudesta käyttäjien jaottelua varten. Kokeneisuuden mittaamiseksi olisi
voitu kysyä myös käyttäjän koulutustaustaa. Parksin (2012) mukaan koulutustaustan tiedustelu vastaajilta saattaa kuitenkin aiheuttaa heissä kielteisiä tunteita, minkä vuoksi koulutustaustaan viittaavia kysymyksiä ei käytetty.
Koska vastaajat voivat ymmärtää käytettävyyden käsitteen eri tavoin, kartoitettiin näkemyksiä käytettävyydestä käyttämällä helppouden käsitettä, eli
onko toiminto helppo tehdä TOP:illa. Ennen yksityiskohtaisempia kysymyksiä
vastaajia pyydettiin ensin kuvaamaan vapaasti yleisellä tasolla TOP:in helppoutta, vaikeutta ja muutostoiveita avoimissa kysymyksissä 6-8. Mielestämme
oli myös hyvä ratkaisu aloittaa aiheen lähestyminen yleiseltä tasolta kohti yksityiskohtaisempaa tarkastelua: vastaaja pystyy jäsentelemään ajatuksiaan TOP:in
käyttöön liittyen ennen vastaamista tarkempiin kysymyksiin.
Likert-asteikolliset kysymykset (9 ja 11) käsittelivät TOP:in käyttöä yleisellä tasolla ja tiketin tekemistä TOP:issa. Tässä kysymyssarjat etenivät jälleen yleisestä yksityiskohtaiseen. Kysymysten muodostaminen pohjautui pääasiassa
omassa TOP:in käytössä ja Skype-keskusteluissa tehtyihin havaintoihin sekä
Singhin ja Wessonin (2009) viiden komponentin malliin. Kysymysten muotoiluun saatiin tukea myös Calisirin ja Calisirin (2003) toteuttamasta toiminnanohjausjärjestelmän käytettävyyttä käsittelevästä kyselystä. Etenkin tikettityöskentelyä koskevat kysymykset ovat olennaisia mittaamaan TOP:in käytettävyyttä,
koska tikettipohjan täyttäminen, tiketin työjonoon ohjaaminen ja ratkaiseminen
ovat toistuvia toimintoja asiakastuen työssä. Lomakkeella pyydettiin käyttäjiä
lopuksi kertomaan vapaat kommenttinsa siltä varalta, että käyttäjä haluaa tuoda esille asioita, joita ei ole otettu lomakkeella huomioon (vrt. Kaplan & Maxwell, 2005).
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Kyselyn käyttöä tässä tutkimuksessa puolsi vastaajien etäisyys tutkijoihin:
mitä enemmän etäisyyttä on, sitä arkaluonteisempia asioita vastaaja uskaltaa
käsitellä vastauksissaan. Vastaajat ovat kollegojamme, minkä vuoksi vastaajille
oli mielestämme olennaista antaa mahdollisuus anonyymiin vastaamiseen, jotta
vastaukset olisivat mahdollisimman rehellisiä. On kuitenkin olemassa vaara,
että vastaaja ymmärtää kysymyksen väärin, kun hänellä ei ole mahdollisuutta
pyytää kysymykseen täsmennystä siinä missä haastattelutilanteessa (vrt. Räsänen & Sarpila, 2013, s. 69). Kyselyn valintaa menetelmäksi kuitenkin tuki se,
että olimme itse käyttäneet tutkittavaa järjestelmää, minkä vuoksi osasimme
myös esittää sitä koskevia hyvin spesifejäkin kysymyksiä (vrt. Hirsjärvi &
Hurme, 2014, s. 68). Näin tarkkoihin kysymyksiin vastaaminen olisi saattanut
olla haastattelutilanteessa vastaajille vaikeaa.
6.1.3 Teemahaastattelu
Haastatteluiden tavoitteena oli saada täydentävää tietoa verkkokyselyssä saatuihin vastauksiin. Teemahaastattelun tärkeimpiä vaiheita on teemojen suunnittelu. (Hirsjärvi & Hurme 2014, s. 66). Silloin ei laadita yksityiskohtaista kysymysluetteloa vaan teemaluettelo, jota tämän tutkimuksen osalta käydään läpi
taulukossa 8.
Taulukko 8 Teemahaastattelujen kysymykset ja teemat

Kysymykset

Teemat

Kuinka käyttäjäystävällinen TOP mielestäsi
on?
Millaisia ongelmia olet havainnut tiketöintilomakkeen täyttämisessä?

Käyttäjäystävällisyys, yleiset kokemukset
järjestelmästä
Tiketöintilomakkeen täyttämisen heikkoudet

- Käyttäjän tunnistaminen
- Tiketin luokittelu
- Työjonon valitseminen
Millaisia ongelmia olet havainnut TOP:in
käyttämisessä muilla osa-alueilla?
- Hitaus
- Hakutoiminnot
- Suodattaminen
Miten tieto kulkee asiakastuesta pääkäyttäjille
ja pääkäyttäjiltä asiakastuelle?
Miten riittävä nykymuotoinen TOP on asiakastuen käyttöön?
Millaiset ovat TOP:in koulutustarpeet?
Mitkä ovat välittömiä toimenpiteitä vaativia
puutteita TOP:issa on?

Järjestelmän yleiset puutteet

Kokoavat kysymykset
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Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina, koska ryhmähaastatteluissa ryhmädynamiikka vaikuttaa siihen, kuka ryhmässä osallistuu keskusteluun ja
ryhmässä saattaa olla dominoivia puhujia (Hirsjärvi ja Hurme, 2014, s. 63). Ennen varsinaisten haastatteluiden toteuttamista tehtiin pilottihaastattelu kolmelle
asiakastuen käyttäjälle, jotka työskentelevät Jyväskylän toimipisteellä. Pilottihaastattelut toteutettiin asiakaskontaktien käsittelyn yhteydessä (asiakkaan
soittaessa asiakastukeen) avoimina haastatteluina, joissa oli tarkoitus hyödyntää käyttäjien ääneen ajattelua (ks. luku 3.4.4). Ensin havainnoitiin, kuinka käyttäjät käyttävät TOP:ia puhelun aikana ja ilmeneekö järjestelmässä silloin virheitä tai muita käyttöä vaikeuttavia asioita. Tilanteet videoitiin. Kun puhelu oli
päättynyt, esitettiin käyttäjälle tarkentavia kysymyksiä käytön aikana tekemiemme huomioiden perusteella. TOP:in puhelunaikaisen käytön huomattiin
olevan vähäistä, minkä vuoksi ei pidetty tarpeellisena jatkaa puhelunaikaisen
käytön havainnointia varsinaisissa haastatteluissa. On myös mahdollista, että
jotkut käyttäjät olisivat kokeneet videointitilanteet epämiellyttävinä. Ääneen
ajattelu menetelmänä ei myöskään onnistunut odotetusti, sillä käyttäjät kuvailivat suullisesti, kuinka täyttävät lomakkeen TOP:issa varsinaisen ääneen ajattelun sijaan. Nämä tilanteet olivat käyttäjästä riippumatta hyvin toisiaan muistuttavia, minkä vuoksi menetelmää ei pidetty sopivana tutkimuksen tavoitteisiin
nähden.
Pilottihaastattelujen jälkeen toteutetuissa varsinaisissa haastattelussa kysymykset laadittiin verkkokyselyssä saatujen vastausten perusteella, minkä
vuoksi haastatteluissa keskityttiin lähinnä esiin nousseisiin ongelmakohtiin.
Haastattelussa esitetyt teemat olivat etukäteen rajattuja, mutta haastattelun aikana saatettiin myös esittää spontaaneja kysymyksiä, mikäli jotain kiinnostavia
käytettävyyteen liittyviä asioita nousi esille. Kun varsinaisten haastatteluiden
tekeminen aloitettiin, molemmat haastattelijat olivat paikalla, jotta saatiin yhteinen tuntuma siihen, miten haastattelut kannattaa toteuttaa. Suurin osa haastatteluista kuitenkin toteutettiin siten, että vain yksi haastattelija oli paikalla.
Haastattelut toteutettiin haastateltavan kanssa kasvokkain. Haastattelut olisi
ollut mahdollista tehdä myös videopuheluina, mutta kasvokkain tapahtuvia
haastatteluita pidettiin parempana vaihtoehtona. Käyttäjiä pyydettiin ottamaan
tietokoneensa mukaan haastattelutilanteeseen siltä varalta, että he tarvitsisivat
TOP:ia tukena jonkin esimerkin tarkemmassa kuvailemisessa.
Haastattelutilanne alkoi haastattelijoiden esittäytymisellä tarpeen niin
vaatiessa. Haastattelun tavoitteet kuvattiin lyhyesti kuitenkaan kertomatta täsmällisesti, mihin kysymyksiin aineistolla haetaan vastauksia. Tällä pyrittiin siihen, ettei ohjata haastateltavaa vastaamaan tietyllä tavalla. Haastateltavalta
pyydettiin lupa haastattelun tallentamiseen ja hänelle kerrottiin, että aineistoa
käsitellään luottamuksellisesti. Kuten kyselyssä, haastattelukin aloitettiin yleisen tason kysymyksellä: haastateltavaa pyydettiin kuvaamaan, kuinka hyvä
käytettävyys TOP:issa yleisellä tasolla on. Hyvälle käytettävyydelle oli vaikea
löytää sopivaa, yleistajuista, adjektiivia, mutta päädyimme käyttämään sanaa
"käyttäjäystävällinen". Tämän jälkeen käsiteltiin tikettityöskentelyssä ja TOP:in
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muussa käytössä esiintyviä ongelmia, joita ilmeni kyselyllä saadussa aineistossa.
Haastattelun kokoavissa kysymyksissä käytettiin lisäksi tukena omia havaintoja:
kartoitettiin, kuinka hyvää TOP:iin liittyvä tiedonkulku on, kuinka riittävä TOP
on asiakastuen tarpeisiin nähden ja pitäisikö TOP:iin liittyvää koulutusta järjestää. Tällä tarkoitettiin lisäkoulutusta nykyisen alkuperehdytyksen lisäksi. Koska
haastateltavilta saadut vastaukset olivat moninaisia, pyydettiin haastateltavia
vielä tähdentämään, mitkä ovat välttämättömimpiä kehityskohteita TOP:issa,
jos sellaisia on. Kuten kyselyssäkin, haastateltavia pyydettiin lopuksi kertomaan vapaat kommenttinsa, jos he muistavat asioita, joita ei käsitelty haastattelussa (vrt. Kaplan & Maxwell, 2005).
Vaikka kyseessä oli teemahaastattelu etukäteen laadituilla teemoilla, haastattelutilanne oli vapaamuotoinen ja haastateltava sai vapaasti tuoda esiin muitakin näkemyksiä kuin suoranaisia vastauksia kysymyksiin. Teemahaastattelussa onkin tyypillistä, että haastateltavan vastaus kysymykseen saattaa liittyä
muihin teemoihin (Hirsjärvi & Hurme, 2014, s. 141-142). Niin kävi nytkin ja tämä otettiin huomioon aineiston analysoinnissa (ks. luku 6.2). Jokainen haastattelu äänitettiin haastateltavan suostumuksella. Haastattelut olivat kestoltaan
vaihtelevan mittaisia: lyhin haastattelu kesti noin 15 minuuttia ja pisin lähes
tunnin.
Tilanteessa, jossa haastateltava ei tunne haastattelijaa, haastateltava saattaa pohtia, kuinka paljon hän voi luottaa haastattelijaan. Tällöin haastateltava ei
välttämättä anna haastattelussa mitään arkaluontoista tietoa (Myers & Newman,
2007). Tämän vuoksi haastattelijat pyrkivät käyttäytymisellään pitämään haastattelut miellyttävinä tilanteina etenkin niille haastateltaville, jotka tapasivat
haastattelijat ensimmäistä kertaa haastattelutilanteessa.
Haastattelussa henkilö saa mahdollisuuden tuoda itseään koskevia asioita
vapaasti esille (Hirsjärvi & Hurme, 2014, s. 35). Tämän vuoksi haastattelu valikoitui yhdeksi aineistonkeruutavaksi tässä tutkimuksessa. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina. Teemahaastattelu on puolistrukturoitu haastattelumenetelmä, jota voidaan kutsua myös kohdennetuksi haastatteluksi. Puolistrukturoimattomuuden syy on se, että yksi haastattelun näkökulmista, teema-alueet,
ovat haastateltaville samat (Hirsjärvi & Hurme, 2014, s. 47-48).
Tämän tutkimuksen kannalta haastattelun heikkouksia menetelmänä on
etenkin se, että haastatteluiden toteuttamiseen kuluu aikaa. Haastattelussa on
lisäksi luotettavuutta heikentäviä tekijöitä, kuten se, ettei haastateltava uskalla
vastata kysymyksiin täysin rehellisesti. (Hirsjärvi & Hurme, 2014, s. 35).
6.1.4 Havainnointi
Toissijaisena menetelmänä tutkimuksessamme käytettiin myös tutkittavan järjestelmän havainnointia. Havainnoimme TOP-toiminnanohjausjärjestelmän
käyttöä päivittäisessä työssämme sekä asiakastuen käyttämien kolmen Skypekeskusteluryhmän kautta. Skype-keskusteluryhmät ovat yksi asiakastuen apuvälineeksi ja tueksi tarkoitettu ympäristö, jossa keskustellaan myös TOP:in käytöstä.
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Kaplan ja Maxwell (2005) painottavat havainnointia menetelmänä kutsuttavan usein osallistuvaksi havainnoinniksi, millä korostetaan havainnoijan aktiivista osallistumista havainnointitilanteeseen. Havainnointitilanteessa luodaan
yksityiskohtaista tietoa siitä, mitä tilanteessa tapahtui sekä tuodaan esille käyttäjän itsensä tekemiä välittömiä huomioita sen sijaan, että käyttäjä kuvailisi näkemyksistään tilanteen jälkeen. Käyttäjän havainnoinnin ohella voidaan havainnointi kohdistaa myös käytössä olevaan järjestelmään. Tässä tutkimuksessa
päädyttiin tehtyjen pilottihaastattelujen (ks. luku 6.1.3) pohjalta keskittämään
havainnoinnin käyttäjän sijasta ainoastaan järjestelmään. Reaaliaikaisen havainnoinnin heikkoutena on, että jos käyttäjä tietää, että häntä tarkkaillaan, hän
saattaa tahallisesti muunnella käytöstään (Hirsjärvi & Hurme, 2014, s. 38). Tämä
heikentäisi saadun tiedon luotettavuutta. Havainnot järjestelmän käytöstä kirjattiin erilliseen dokumenttiin. Tehtyjä havaintoja hyödynnettiin lomake- ja
haastattelukysymysten muodostamisessa sekä tutkimustulosten tulkinnassa.
Kohdeyrityksen sisäistä Skype-keskusteluryhmää havainnoitiin ryhmän
ylläpitäjän suostumuksella. Laaksosen ja Matikaisen (2013, s. 203) mukaan todellisia verkkokeskusteluita voidaan koota ja tallentaa joko manuaalisesti tai
ohjelmoidusti. Tässä tutkimuksessa käytettiin manuaalista kokoamista, jossa
poimitaan tutkimukselle sopivia keskusteluita ja tallennetaan ne valitulla tavalla. Manuaalisen tavan valitsemista tuki se, että aineisto oli rajattu ja selkeästi
tekstimuotoinen.
Vaikka tutkimuksen kohteena olevien viestien kirjoittajat esiintyvät kohdeyrityksen Skype-ympäristössä omalla nimellään, ei heidän viestejään tuoda
tutkimuksessa esille sellaisenaan vaan tutkimusta varten käyttäjien tunnistetiedot ja aikaleimat on poistettu. Kuten muussakin aineistossa, myös Skypeviestien raportoinnissa tulee noudattaa tutkimuseettisiä periaatteita (vrt. Markham & Buchanan, 2012).
Skype-keskusteluista tehtyjen havaintojen perusteella muodostettiin teemoja, jotka esiintyivät useimmiten keskusteluissa. Viestien manuaalisen kokoamisen ensimmäisen vaiheen ehto oli, että käyttäjät keskustelevat TOP:iin
liittyvästä asiasta (keskustelussa mainitaan TOP). Tämän jälkeen nimettiin jokaiselle keskustelulle aihepiiri, jota keskustelu koski. Tämän jälkeen rajattiin
keskusteluiden määrä siten, että keskustelut vastaavat tutkimuskysymykseen ”Millaisia näkemyksiä asiakastuen työntekijöillä on TOP:in käytettävyydestä?”

6.2 Kerätty aineisto ja aineiston analysointi
Tutkimusta varten aineistoa kerättiin kirjatuista havainnoista tutkijoiden omassa TOP-järjestelmän käytössä ja Skype-keskusteluryhmissä, kirjallisilla kyselyillä sekä äänitetyillä haastatteluilla (ks. taulukko 9).
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Taulukko 9 Aineistonkeruun toteuttaminen

Tavoite

Menetelmä

Data

Ajankohta

a) Millaisia ongelmia asiakastuki Havainnointi
on havainnut TOP:in käytettävyydessä?

Kirjatut omat havainnot 20.04.-02.11.2018
järjestelmän käytöstä

a) Millaisia ongelmia asiakastuki Havainnointi
on havainnut TOP:in käytettävyydessä?

Skype-keskusteluviestit 23.08-02.11.2018
(115 keskustelua ja 813
viestiä)

a) Millaisia ongelmia asiakastuki Kyselylomake 37 vastausta
on havainnut TOP:in käytettävyydessä?

23.08.-05.09.2018

b) Kuinka TOP:in käytettävyyttä
tulisi kehittää?
a) Millaisia ongelmia asiakastuki Haastattelu
on havainnut TOP:in käytettävyydessä?

39 haastattelua

26.9.-03.10.2018 ja
01.-02.11.2018
(pilotti 30.-31.08.)

b) Kuinka TOP:in käytettävyyttä
tulisi kehittää?
c) Miten aloittelevien ja kokeneiden käyttäjien näkemykset TOP:in
käytettävyydestä eroavat toisistaan?

Aineistonkeruujakso alkoi havaintojen muodostamisella. Havaintoja ja kyselyn
avoimia vastauksia analysoitiin tekstianalyysin keinoin. Tekstianalyysissä kohteena on jokin teksti, kuten tässä tapauksessa omat kirjatut havainnot ja tekstimuotoinen verkkokeskustelu Skypessä. Tekstianalyysin yksi haaste on se,
kuinka linkkejä, hymiöitä ja kuvia tulisi käsitellä keskustelussa (Laaksonen &
Matikainen, 2013, s. 203). Tässä tutkimuksessa TOP:ia koskevat viestit koottiin
manuaalisesti sellaisenaan Skype-keskusteluryhmistä, minkä vuoksi viesteissä
oli mukana hymiöitä ja linkkejä. Hymiöitä käsitetiin keskustelun sävyn ilmaisijoina. Linkit puolestaan koskivat kaikissa tapauksissa TOP:in suodattimia, joten
niiden sisällyttäminen aineistoon oli olennaista. Viestiaineistosta rajattiin puolestaan pois viestit, jotka liittyivät emo- ja lapsitikettien ilmoittamiseen, koska
ne eivät liittyneet TOP:in käytettävyyteen. TOP:ia koskevia keskusteluja kerättiin yhteensä 115, joissa yksittäisiä viestejä oli yhteensä 813 kappaletta. Viestit
eroteltiin toisistaan Skypen aikaleiman perusteella. Skypestä kerätty aineisto
jaettiin seuraaviin teemoihin:

61
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Työjonot
Epäloogisuus
Tikettien suodattaminen
Tikettien luokittelu
TOP:in hitaus
Hakeminen
Häiriöt
TOP:in käytön kouluttaminen
Muu TOP:in käytön neuvominen

Kyselyyn puolestaan vastasi 39 käyttäjää. Kyselylomakkeessa oli avointen kysymysten ohella Likert-asteikollisia kysymyksiä 9 a)-l) ja 11. a)-k), joissa vastausvaihtoehdot olivat asteikolla välillä ”1= Täysin eri mieltä” – ”5= Täysin samaa mieltä”. Nämä kysymykset tuottivat määrällistä dataa. Tämä oli ainoa
määrällisen analyysin kohde tutkimuksessa. Webropol-ohjelma loi käyttäjien
vastauksista raportin, josta ilmeni vastausten keskiarvot.
Aineistonkeruujakso päättyi haastattelujen toteuttamiseen. Koska kyselyt
täytettiin anonyymeinä, on mahdotonta tietää, kuinka moni kyselyyn vastanneista osallistui haastatteluun. Noin puolet koko tutkimusjoukosta (N=72) haastateltiin: 20 käyttäjää kohdeyrityksen Jyväskylän toimipisteellä, jossa itsekin
työskentelemme, ja 17 käyttäjää Hämeenlinnan toimipisteellä. Haastateltavien
lukumäärän määrittämiselle käytettiin saturoitumisen näkökulmaa: silloin
haastatteluita tehdään niin kauan, ettei tutkittavilta saada enää uutta tietoa
(Hirsjärvi & Hurme 2014, s. 60). Jyväskylässä tehtiin haastattelut 26.09.03.10.2018. Hämeenlinnassa haastateltiin yhden päivän aikana 01.11.2018. Ennen näiden haastatteluiden toteuttamista tehtiin kolme pilottihaastattelua asiakastuen käyttäjille Jyväskylän toimipisteellä.
Haastatteluaineiston analysointimenetelmänä käytettiin aineistolähtöisestä
sisällönanalyysiä, jonka eteneminen kuvataan seuraavilla vaiheilla (vrt. Tuomi
& Sarajärvi, 2013, s. 109; Braun, Clarke & Terry, 2014):
•
•
•
•
•
•
•
•

Haastattelujen kuuntelu ja aukikirjoitus teemoittain
Haastattelujen lukeminen ja sisältöön perehtyminen
Sisällön pelkistäminen ja alleviivaaminen
Pelkistettyjen ilmausten jakaminen teemojen alle
Samankaltaisuuksien ja erilaisuuksien etsiminen pelkistetyistä ilmaisuista
Samankaltaisten pelkistyksien yhdistäminen saman teeman alle
Alateemojen tunnistaminen
Haastattelujen teemat taulukoitiin ja teemojen sisällä muodostettiin alateemoja.

Kun haastatteluaineisto oli kerätty, se litteroitiin eli kirjoitettiin tekstimuotoon.
Siihen, kuinka tarkasti aineisto litteroidaan, ei ole yksiselitteistä ohjeistusta
(Tracy, 2017, s. 178). Koska haastatteluaineisto oli laaja (37 haastattelua), todet-
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tiin, että sanasta sanaan litteroiminen ei ole tarkoituksenmukaista etenkin, kun
tutkimuksessa on muutakin aineistoa haastatteluaineiston tueksi. Kunkin haastattelun aineisto tallennettiin manuaalisesti (ilman tekstianalyysiohjelmaa) tietokoneelle omaan tiedostoonsa tunnistetietoineen. Jokaisella haastatellulla oli
oma dokumenttipohja, joka sisälsi otsikot teema-alueitten mukaisesti. Litterointi päätettiin toteuttaa teema-alueittain, koska haastattelut käsittelivät usein monia teemoja päällekkäin (vrt. Hirsjärvi & Hurme, 2014, s. 141-142). Tiedot kirjattiin tiedostoon siinä järjestyksessä kuin ne haastattelussa tulivat esille. Tämän
vuoksi haastatteluiden litterointiteksti ei välttämättä edennyt kronologisesti
vaan tekstiä siirrettiin eri teemojen alle sitä mukaa, kun haastateltu viittasi teemaan liittyvään asiaan. Esimerkiksi TOP:in suodattimiin liittyvän teeman yhteydessä saatettiin viitata hakutoiminnon teemaan.
Kun litterointi oli tehty loppuun, perehdyttiin tekstiaineistoon lukemalla
sitä läpi. Näin pystyttiin muodostamaan kokonaisuus kustakin dokumentista ja
hahmottamaan jo tässä vaiheessa käyttäjien toistuvasti mainitsemia aiheita, jotka kuvasivat haastattelujen kokonaisuutta. Koska litterointi ei ollut sanatarkkaa,
tarve tekstiaineiston pelkistämiselle ei ollut niin suuri. Olennaisen sisällön tunnistaminen ja alleviivaaminen aineistosta vaati kuitenkin aineiston toistuvaa
läpilukua. Kun pelkistetyt ilmaukset oli muodostettu, ne jaettiin teemojen alle.
Tämän jälkeen ilmauksia käytiin läpi teemakohtaisesti ja niistä etsittiin yhdistäviä ja erottavia tekijöitä. Tässä yhteydessä siirrettiin toisiaan yhdistäviä asioita
saman teeman alle. Haastattelujen teemat taulukoitiin ja teemojen sisällä muodostettiin lisäksi alateemoja. Taulukosta koodattiin värikoodeilla erilaisia tekijöitä.

63

7

KÄYTTÄJIEN NÄKEMYKSET TOP:IN KÄYTETTÄVYYDESTÄ

Ensimmäinen tutkimuskysymys oli Millaisia näkemyksiä asiakastuella on TOPtoiminnanohjausjärjestelmän käytettävyydestä? Tässä luvussa esitetään käyttäjien
näkemyksiä TOP:in käytettävyydestä painottuen käytettävyyden ongelmiin.
Vaikka tutkimuksen painotus on ongelmien havaitsemisessa, tuodaan esille
myös käyttäjien hyväksi toteamia toimintoja. Ongelmien ohella on mielestämme tärkeää saada näkökulma myös toimintoihin, jotka eivät vaadi muutoksia.
Tässä luvussa painottuu kyselystä ja haastatteluista saatu data, jota täydennetään paikoitellen havainnoilla Skype-keskusteluista ja omasta TOP:in
käytöstämme. Kyselyssä viitteitä hyvästä käytettävyydestä ja toisaalta käytettävyyden ongelmista antavat kysymykset "6. Tämä asia on helppo tehdä
TOP:issa" ja "7. Tämä asia on vaikea tehdä TOP:issa". Saatuja tuloksia peilataan
edellisissä luvuissa käsiteltyyn teoriataustaan. Samalla tuodaan esille myös ajatuksia tuloksiin mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä.
Koottu aineisto jaettiin eri komponentteihin Singhin ja Wessonin (2009)
mallin kriteerien mukaisesti ja tämän luvun alaluvut onkin nimetty komponenttien mukaan. Komponenttikohtaisten lukujen jälkeen käydään läpi alaluvussa
7.5 havaintoja, joita ei pystytty sovittamaan mihinkään komponenttiin. Tämän
jälkeen tiivistetään käyttäjien näkemykset alaluvussa 7.6 ja käyttäjien havaitsemat ongelmat taulukossa 10.

7.1 Käytettävyyden näkökulma: Navigointi
Navigoinnin osalta aineisto painottui TOP:in hakutoimintoihin ja tiedon tarjoamiseen käyttäjälle: miten eri hakutoiminnot TOP:issa toimivat, onko käyttäjillä helppo pääsy järjestelmässä olevaan tietoon ja vastaako järjestelmän antama tieto käyttäjä etsimää tietoa. Myös järjestelmässä liikkumista käsitellään tässä luvussa. Kerätty aineisto on pääosin laadullista, mutta sitä täydentämään
kerättiin määrällistä dataa Likert-asteikollisilla lomakekysymyksillä: navigoin-
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nin komponentissa TOP:in yleistä käyttöä koskevat kysymykset 9. j), k) ja l) sekä tikettityöskentelyyn liittyvät kysymykset 11. a), b), c), d), e), f), h) ja i).
TOP:in päähakua (ks. luku 2.3.3) hyödynsivät useimmat haastatellut käyttäjät. Hakutoiminnon näkyvyys ja yksinkertaisuus tukevat Singhin ja Wessonin
(2009) navigoinnin kriteerejä: hakutoiminto on jokaiselle käyttäjille saatavilla.
Toisaalta haun toimimiselle esitettiin myös useita kehitysehdotuksia, joita käsittelemme luvussa 9. Onkin mielestämme tärkeä huomio, että hakutoiminnon
olemassaolo itsessään ei ole riittävä toiminnanohjausjärjestelmän käytettävyyden kannalta, vaan kyse on myös siitä, miten käyttäjä pystyy hyödyntämään
hakutoimintoa nykyaikana, jolloin toiminnanohjausjärjestelmät sisältävät yhä
enemmän tietoa (vrt. Supramaniam & Kuppusamy, 2011).
Kyselyn kysymyksessä 9. j) “TOP:in hakutoiminnot ovat helppokäyttöisiä.” keskiarvo on 2,3, minkä perusteella käyttäjillä esiintyy haun käytössä vaikeuksia. Haastatteluissa muutama käyttäjä totesi haun toimivan yleisellä tasolla
hyvin. Haastatteluissa saimme kuitenkin myös tarkennusta hakutoimintojen
vaikeakäyttöisyyteen: etenkään asiakkaan nimellä hakeminen ei ole usean käyttäjän mukaan helppoa. Näin ollen tiketin löytämisessä kuluu aikaa, minkä
vuoksi usea käyttäjä totesi yleensä avaavansa listan käyttäjän aiemmista tiketeistä inforuudun kautta, joka on näkyvillä tikettilomakkeella:
Sille tarkoitettua toimintoa ei ole edes olemassakaan TOP:issa. Että jos mä tiedän
jonkun käyttäjän nimen, niin helpoin on epäloogisesti tehdä niin, että mä avaan tyhjän palvelupyynnön ja laitan siihen ilmoittajaksi sen käyttäjän ja sitten siitä katon sen
ne muut tiketit. - - - Sun vain pitää tietää tuo, koska tuo ei oo sinänsä mikään oikea
toiminto ees. - - - Siitä (TOP:ista) puuttuu tuommonenkin perustoiminto kokonaan
periaatteessa. Et siellä nyt kun ei oo mitään käyttäjähakua, josta mä sitten näkisin sen
käyttäjän kaikki työpyynnöt esimerkiks. (haastatteluvastaus)

Niin ikään kyselyssä asiakkaan nimellä tikettien hakeminen (kysymys 11. b))
jakoi vastaajien näkemykset (keskiarvo 3,2). Myös haastatteluissa tuli ilmi, että
osa on tyytyväinen nimellä haun toimimiseen ja osa ei. Kielteisesti suhtautuvien
mukaan hakutuloksessa esiintyi muitakin tikettejä, myös sellaisia, jotka eivät
suoraan liity haettuun asiakkaaseen. Käyttäjät totesivat myös hakutulosten
esiintyvän satunnaisessa järjestyksessä eivätkä usein ymmärtäneet, millä perusteella hakutulokset järjestäytyvät. Teimme haastattelujen aikana havainnon, että
vastaava ongelma näyttäytyi osalla käyttäjistä myös muilla hakuehdoilla hakiessa.
Asiakkaan nimellä hakemiseen liittyy kiinteästi TOP:in tunnistamattomien
asiakkaiden haku: usean haastatellun ja kyselyyn vastanneen mukaan tunnistamattomien asiakkaiden hakeminen oli melko vaikeaa ja hidasta. Olemme
myös itse tehneet saman huomion käsitellessämme tunnistamattomien asiakkaiden yhteydenottoja: yhteydenoton löytäminen päähaulla on vaikeaa, koska
tiketöintilomakkeelle ei välttämättä ole kirjattu asiakkaan nimeä tai sähköpostiosoitetta. Yksi haastateltu oli käyttänyt TOP:in suodattimia tunnistamattoman
käyttäjän hakemiseen, mutta totesi haun toimivan epäloogisesti. Tunnistamattoman käyttäjän hakemisen haasteena uskomme olevan se, että hakemiseen ei
voi käyttää tikettilomakkeella olevasta infopainikkeen kautta hakemista, joka
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lienee nopein tapa etsiä käyttäjän tikettejä TOP:ista. Kun tiketöintilomakkeen
Ilmoittaja-kenttään kirjaa tunnistamattoman käyttäjän, infopainiketta klikkaamalla saa näkyviin kaikki järjestelmään kirjatut tunnistamattomien käyttäjien
tiketit aikajärjestyksessä. Infopainikkeen kautta on näin ollen huomattavasti
vaikeampaa löytää tunnistamaton käyttäjä verrattuna tunnistettuun käyttäjään.
Myös tietämysartikkeleiden haun helppouden osalta saatiin kyselyssä
melko matala keskiarvo, 2,5. Kyselyn avoimissa kysymyksissä pari käyttäjää
piti hakua heikkona. Mahdollinen selitys tälle voi olla se, että kaikki eivät käytä
tietämyskantaa eivätkä osaa sen vuoksi arvioida sen käyttöä, sillä haastatteluissa kävi ilmi, että usea käyttäjä ei käytä tietämyskantaa. Usean käyttäjän mielestä haku toimii ainakin jossakin määrin hyvin. Tietämysartikkeleiden haun heikkoudesta mainitsi muutama käyttäjä, jotka perustelivat heikkoutta sillä, että
tarvittua tietämysartikkelia on vaikea löytää muiden artikkeleiden joukosta.
Käyttäjän on myös oltava tietoinen siitä, mitä hän on tarkalleen etsimässä. Hakusana on muodostettava tarkoin ja haku toimii melko hitaasti, jotta sitä voisi
käyttää asiakkaan kanssa puhelimessa ollessa.
Tietämyshaun osalta usea käyttäjä mainitsi hakutulosten olevan epäselviä,
koska niissä listautuu rinnakkain eri asiakasvirastoja koskevia ohjeita, joiden
joukosta ei välttämättä löydy helposti sen viraston ohjetta, jota käyttäjä tarvitsisi. Uskomme, että tämä lisää käyttäjien kielteistä suhtautumista tietämysten
käyttöä kohtaan eivätkä jotkut käyttäjät välttämättä luota siihen, että tietämyshaku löytäisi heille tarpeellisia ohjeita. Oman kokemuksemmekin mukaan haku
saattaa tuoda esiin muiden asiakasvirastojen kohteita eikä siihen virastoon
kohdistuvaa materiaalia usein löydy, jota on etsimässä:
En kyllä käytä (tietämyksiä) oikeastaan, voi sanoa, että en ollenkaan. - - - En mä vaan
oikein tahdo löytää koskaan sieltä sitä, mitä mä haen. - - - Se on… no ensinnäkin se
on tosi hidas, ainakin mulla. - - - sen pitää olla just tarkasti se hakusana siinä, et löytää sen oikeen. - - - Jos siellä on niinku se - - - onko se omistusmuoto, vaikka väärin
jotenki niinku tiketti, tiketin - - - että jos mä haen yksikössä ja se oikeasti on monikossa, niin ei löydä mitään. - - - Sitä (hakua) ei voi käyttää puhelun aikana. (haastatteluvastaus)

Tämän käyttäjän havainto tukee parin muun haastatellun kokemusta siitä, että
haku yleisellä tasolla on TOP:issa liian kirjaimellinen, jolloin se ei pysty ottamaan huomioon esimerkiksi käyttäjän kirjoitusvirheitä hakukentässä.
Yksi käyttäjä totesi, ettei CALL-tiketin näkymässä pysty tekemään hakuja
vaan tätä varten on avattava selaimessa uusi välilehti hakujen tekoa varten. Jos
käyttäjä tekee samassa näkymässä hakuja, häneltä katoaa kyseinen CALLlomake. Olemme havainneet tämän olevan TOP:in ominaisuus, joten on yllättävää, että muut käyttäjät eivät maininneet ominaisuuden ongelmallisuutta.
Suodattimista hakemisen helppous jakoi haastateltujen käyttäjien näkemyksiä. Osa käyttäjistä tosin myönsi, ettei käytä toimintoa tai ei tiedä, kuinka se
toimii. Usea käyttäjä ei ollut täysin tyytyväinen suodattimista hakemisen toimimiseen. Perusteluina tähän esitettiin se, että haku vaikuttaa monimutkaiselta
ja epäjohdonmukaiselta eikä sillä ollut aina löydetty etsittyä tietoa:
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Viimeks, kun mä yritin hakea kuvauksella, joka oli aika tarkka vielä, koska siinä kuvauksessa oli asiakas käyttänyt kirosanoja niin niitä ei oo varmaan kovin montaa
mutta niitä hakutuloksia tuli 22 000, ja sitten mä lähin niitä koluumaan, ja onneksi se
tiketti löyty kolmannelta sivulta tai jotain.- - - näiden kokemusten perusteella se haku
ei taida toimia. - - - En tiedä, että miten se tulkitsee sitä Lyhyt kuvaus -kentän hakua.
- - - Ei se ainakaan kätevältä vaikuttanut, koska ei sellaisella kuvauksella tuskin oli
kovin montaa muuta tikettiä. Sieltä tuli sellaisia, missä ei ollut mitään siihen liittyvääkään kuvaukses. (haastatteluvastaus)

Käyttäjien kokemukset haulla löytämisen vaikeudesta korostuivat myös kyselyn kysymyksessä 9. k) “Löydän TOP:in hakutoiminnoilla yleensä etsimäni”,
jossa keskiarvo oli melko matala, 2,8. Muutama käyttäjä totesi tämän haastattelussakin. Muutama haastateltu oli tyytyväinen haulla löytämiseen. Singhin ja
Wessonin (2009) mukaan tiedon on oltava toiminnanohjausjärjestelmässä helposti saatavilla ja tiedon saaminen estyy, mikäli järjestelmän hakutoiminnolla ei
löydy haettua tietoa.
Usea haastateltu totesi, että hakutulokset ovat epäselviä eivätkä käyttäjät
ymmärtäneet, mistä kohteista tietoa haetaan ja millä perusteella. Yksittäiset
haastatellut luonnehtivatkin hakua epäluotettavaksi: käyttäjä ei voi luottaa siihen, että haku esittää kaikki hakutulokset. Tämä rikkoo Singhin ja Wessonin
(2009) näkemystä onnistuneesta navigoinnista, jossa haetun ja löydetyn tiedon
välillä on yhteys. Hakutulosten esittämiseen tuli TOP:issa päivitys ennen kuin
haastattelut ehdittiin toteuttaa jälkimmäisellä paikkakunnalla Hämeenlinnassa.
Haastatellut eivät kuitenkaan olleet täysin tyytyväisiä hakuun:
Suurennuslasista kun hakee, niin se on epäselvää, kun tykittää siihen kaikki, missä
sana esiintyy. Voisko ehkä omaa hakemista tarkentaa sitten… (haastatteluvastaus)
En tykkää hausta. Jos hakee, niin yleensä haluaa viimesimmät tiedot ja että ne olis aikajärjestyksessä. Täs tulokset menee, miten sattuu: 2017-vuodelta ja seuraavaks saattaa olla 2018 ja taas 2017. Eka on uudet yhteydenotot, häiriöt, palvelupyynnöt. Kun
menee niiden sisälle, niin niissä ei ole selkeää logiikkaa tai sitten en vaan ymmärrä
logiikkaa. (haastatteluvastaus)

Haulla löytämiseen vaikuttaa kerätyn aineiston perusteella se, millä asialla haku tehdään. Esimerkiksi muutama haastateltu käyttäjä totesi löytävänsä sovelluksia koskevia tikettejä, jos he kirjoittavat sovelluksen nimen TOP:in päähakuun. Tikettinumerolla hakemistakin pidetään helppona, sillä kyselyssä kysymyksen 11. a) vastausten keskiarvo oli 4,5. Tekemämme haastattelut tukivat
tätä tietoa. Yksi käyttäjistä huomautti lisäksi tikettinumerolla hakemisen toimivan hitaasti.
Ensin haastatellussa Jyväskylän ryhmässä pari vastaajaa nosti hyvin toimivaksi ominaisuudeksi sen, että TOP:issa voi nykyään hakea CALL-numerolla
olevia tikettejä. Tämä ominaisuus tuli käyttöön vain muutama viikko ennen
ensimmäisten haastatteluiden toteuttamista. Luultavasti tämän vuoksi osa Jyväskylän haastatelluista käytti edelleen suodattimia CALL-tikettien hakemiseen
ja pari käyttäjää piti CALL-tikettien hakua epäloogisena. Koska muutos ei ollut
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enää niin tuore Hämeenlinnassa toteutettujen haastattelujen aikana, hämeenlinnalaiset eivät maininneet CALL-tikettien hakemiseen liittyviä asioita.
Kyselyn kysymyksessä 11. c) “Löydän helposti ne tiketit, joissa olen vastuuhenkilönä” keskiarvo oli 4,1. Enemmän hajontaa esiintyi kysymyksessä 11.
d) “Löydän helposti ne tiketit, jotka kuuluvat omiin työjonoihini”, jonka keskiarvo oli 3,6. Käyttäjien vastaukset tukevat Singhin ja Wessonin (2009) kriteeriä
siitä, että tietoon on oltava helppo pääsy toiminnanohjausjärjestelmässä.
Singh ja Wesson (2009) painottavat, että järjestelmän on tuettava eri käyttäjien erilaisia vuorovaikutustyylejä. Niin ikään navigoinnin komponentin yksi
kriteeri on, että liikkuminen järjestelmän sisällä on sujuvaa. Yksi haastateltu
totesi takaisinpäin kulkemisen TOP:issa olevan vaikeaa, sillä käyttäjän täytyy
käyttää selaimen valikkoa, jotta voi liikkua taaksepäin (vrt. Scholtz ym., 2010).
TOP:issa liikkumiseen liittyen saatiin vain vähän aineistoa, sillä liikkuminen
järjestelmän sisällä ei kuulunut aineistonkeruussa käsiteltäviin teemoihin. Kyselyssä TOP:issa liikkumista käsitellään lähinnä kysymyksessä 9. i) “TOP:in valikkorakenteet ovat selkeitä, ja tiedän, missä kohtaa TOP:ia olen menossa ja miten pääsen takaisin.”, jossa saatiin keskiarvo 2,7. Tämän perusteella liikkumiseen järjestelmässä ei olla täysin tyytyväisiä. Kyselyn kysymys 9. i) ei kuitenkaan ole jälkikäteen tarkasteltuna onnistuneesti muotoiltu, sillä siinä kysyttiin
kahta erillistä asiaa: kysymyksessä yhdistyy Navigoinnin komponentin kriteeri
järjestelmässä kulkemisen osalta ja toisaalta Esittämisen komponentin kriteeri
selkeyden osalta, mutta kysymys päätettiin liittää osaksi Esittämisen komponentin kriteeriä. Tämän vuoksi tulokset kysymyksessä 9. i) eivät ole yksiselitteisiä. Alun perin parempi ratkaisu olisi ollut jakaa kysymys kahteen eri kysymykseen, koska siinä kysytään kahta eri asiaa.
Kysymyksissä 11. e) “Tiketöintilomakkeen tallentaminen CALLmuotoisesta RITM-muotoiseen on helppoa.” ja 11. f) “Tiketöintilomakkeen tallentaminen CALL-muotoisesta INC-muotoiseen on helppoa.” oli molemmissa
sama keskiarvo, 4,2. Myös tiketin ratkaiseminen nähtiin helppona toimenpiteenä, sillä keskiarvot kysymyksissä 11. h) “RITM-tiketin ratkaistuksi merkitseminen on helppoa.” ja 11. i) “INC-tiketin ratkaistuksi merkitseminen on helppoa.”
keskiarvot olivat 4,3 ja 4,1. Tällaisissa tilanteissa toiminnallisuus löytyy nopeasti
ja vaivattomasti (vrt. Singh ja Wesson, 2009). On mahdollista, että käyttäjät mittaavat toimenpiteiden helppoutta sillä, kuinka monta vaihetta tiketin tallentaminen tai ratkaiseminen sisältää. Esimerkiksi CALL-muotoisen tiketin tallentaminen RITM-muotoiseen sisältää vähemmän vaiheita kuin tallentaminen INCmuotoiseen. On kuitenkin huomioitava, että näissä kysymyksissä vastausten
keskiarvojen väliset erot ovat pieniä. Tikettilomakkeen ratkaisemisen osalta yksi käyttäjä toi esille vaikeuden valita sopiva vaihtoehto tiketöintilomakkeella,
kun tiketin ratkaisee: lomakkeella on painikkeet “Ratkaise ensimmäisellä yhteydenotolla” ja “Tallenna”. Käyttäjä ei tiennyt, onko sillä merkitystä, kumman
painikkeen valitsee, koska hän oli huomannut molempien vaihtoehtojen johtavan samaan lopputulokseen.
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7.2

Käytettävyyden näkökulma: Esittäminen

Esittämisen komponenttia koskeva aineisto jakautui enemmän komponentin eri
kriteereihin kuin edellisessä luvussa tarkastellussa Navigoinnin komponentissa
eikä mitään tiettyä kriteeriä voida korostaa. Toistuvia aiheita käyttäjien vastauksissa olivat kuitenkin järjestelmän selkeys ja järjestelmässä oleva tieto. Laadullisen aineiston rinnalle määrällistä dataa tuodaan kyselystä TOP:in yleistä
käyttöä koskevilla kysymyksillä 9. e), h), i) ja tikettityöskentelyyn liittyvillä kysymyksillä 11.g) j) ja k).
Useat haastatelluista olivat sitä mieltä, että TOP vaikuttaa sekavalta (vrt.
Lambeck ym., 2014). Myös Singhin ja Wessonin (2009) tutkimuksen kohteena
olleessa järjestelmässä visuaalinen ulkoasu oli liian monimutkainen. Osa haastatelluista kuitenkin totesi vaikutelman TOP:ista selkeytyvän sitä mukaa, kun
kokemus järjestelmästä kasvaa. Osa puolestaan oli sitä mieltä, ettei järjestelmä
ole olennaisesti selkeytynyt käyttökokemuksen karttumisen myötä. Muutama
käyttäjä tarkensi, että TOP:issa on liikaa tietoa näkyvillä, jolloin olennaista tietoa voi olla vaikea tunnistaa. Yksi käyttäjä tätä vastoin nosti esille, että TOP:iin
ei ole viety kaikkea työntekoon tarvittavaa tietoa. Tämän perusteella on tärkeää
kiinnittää huomiota siihen, mikä tieto järjestelmässä on olennaista ja käyttöä
tukevaa ja milloin järjestelmä on liian moniulotteinen. Normanin (2000, s. 40-49)
mukaan käytettävyydeltään hyvässä järjestelmässä ei ole ylimääräisiä osuuksia.
Kokemus selkeydestä vaikuttaisi näiden vastausten perusteella olevan hyvin
subjektiivinen. Selkeyden osalta todettiin puutteita jossakin määrin myös valikoissa, sillä kysymyksessä 9. i) “TOP:in valikkorakenteet ovat selkeitä ja tiedän,
missä kohtaa TOP:ia olen menossa ja miten pääsen takaisin.” keskiarvo oli 2,7.
Singhin ja Wessonin (2009) mukaan osa toiminnanohjausjärjestelmän käytettävyyttä on hyvin suunniteltu visuaalinen ulkoasu ja selkeys.
Useissa toiminnanohjausjärjestelmiin kohdistuvissa tutkimuksissa on painotettu, että järjestelmän ilmoituksia tulisi olla helppo ymmärtää ja tulkita (Topi
ym., 2005; Yeh, 2006; Singh & Wesson, 2009; Oja & Lucas, 2010). Kyselyn kysymyksen 9. e) “TOP antaa selkeitä virheviestejä ja ilmoituksia.” vastausten perusteella järjestelmän antamat viestit ovat kuitenkin käyttäjälle epäselviä (keskiarvo 2,3). Muutama haastateltu mainitsi TOP:in epäresponsiivisuuden olevan
yksi järjestelmässä oleva puute. Olemme myös itse huomanneet TOP:issa tilanteita, joissa käyttäjä ei saa ilmoitusta. Käyttäjä ei silloin ole varma, onko hän jo
antanut TOP:ille pyynnön tehdä jotakin. Ilmoitus saattaa myös tulla näkyviin,
mutta sitä voi olla vaikea tulkita, kuten kuviossa 12. Käyttäjä saa kyseisen ilmoituksen tilanteissa, joissa järjestelmä ei pysty toteuttamaan käyttäjän pyyntöä
riittävässä ajassa. Ilmoituksessa näkyy juokseva aika sekunneissa, mutta käyttäjä ei tiedä, kuinka kauan tämä vaihe kestää.
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Kuvio 12 Ilmoitus TOP:issa esiintyvästä järjestelmän viiveestä

Käyttäjien kokemuksia TOP:in ilmoitusten puutteellisuudesta ilmentävät seuraavat kommentit:
Välillä sä pistät hakuun ja painan Enteriä, mitää ei tapahdu, sit tulee vähän semmoinen, että painanko mä näppäintä vai ei, sitten ei oikein tiiä, jumittaako se TOP, se on
hirvittävän häiritsevää. (haastatteluvastaus)
Se (TOP) ei kerro käyttäjälle mitään. - - - Ei tiedä, mitä siinä tapahtuu. (haastatteluvastaus)

Muutama käyttäjä puolestaan pohti, kuinka tärkeää oikea luokittelu on, koska
järjestelmä ei anna ilmoitusta luokittelusta. Käyttäjä voi tällöin valita käsin
minkä tahansa vaihtoehdon Tuoteratkaisu-, Komponentti- ja Toimenpide-kenttiin.
Myöskään esimerkiksi järjestelmän pääkäyttäjä ei ole antanut palautetta luokittelusta:
Kun ei oo tullut sanomista (luokittelusta), niin kollegat jatkaa arpomista. (haastatteluvastaus)

Tämä tukee omaa kokemustamme TOP:in käytöstä, sillä luokkien valitsemisen
merkitystä ei ole mielestämme selitetty riittävästi eikä tehdyistä valinnoista ole
saatu minkäänlaista palautetta järjestelmältä tai järjestelmän pääkäyttäjältä. Tällöin käyttäjä todennäköisesti tekee järjestelmässä valintoja, jotka ovat hänelle
vaivattomimpia mutta eivät välttämättä oikeita.
Singhin ja Wessonin (2009) mukaan järjestelmän antaman tiedon on tuettava käyttäjän päätöksentekoa eikä TOP käyttäjien vastausten mukaan tue käyttäjän päätöksentekoa riittävästi luokittelun osalta. Koskien luokittelua (ks. luku
2.3.2) kyselyn kysymyksessä 11. g) “Tiedän useimmiten, mitä minun on tiketöintilomakkeella valittava 'tuoteratkaisuksi', 'komponentiksi' ja “toimenpiteeksi' keskiarvo oli 2,8. Haastattelut ja kysely vahvistivat tätä tietoa: tiketin luokittelussa usea käyttäjä koki luokkien valinnan tulkinnanvaraiseksi ja luokan valitseminen ei aina ole systemaattista vaan luokkien valitsemiseen liittyy arvailua. Haastatteluissa muutama käyttäjä tarkensi, että harvemmin käsiteltävien
aiheiden luokittelu on erityisen vaikeaa ja yksi painottikin, että tutut, toistuvat,
tapaukset on helppo luokitella. Haastetta lisää se, että luokittelun osa-alueita ei
ole määritelty TOP:issa tarkemmin, eikä käyttäjä sen vuoksi tiedä, mitä ne tarkoittavat. Yksittäiset käyttäjät pitivät luokittelua helppona. Muutama käyttäjä
painotti TOP:in rajaavan luokkia asiakaskohtaisesti, jotta vääriä luokitteluvalintoja ei tehtäisi: tiettyä tuoteratkaisua kohti on valittavissa tiettyjä komponentteja
ja tietyt toimenpiteet sopivat vain tiettyihin komponentteihin. Itse olemme kui-
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tenkin tehneet TOP:in käytössä havainnon, ettei rajaus aina toimi vaan luokittelussa on esillä vaihtoehtoja, jotka eivät sovi lomakkeelle syötettyyn asiakasorganisaatioon. Yksi käyttäjä painotti, että TOP muistaa viimeisimmät luokitteluvalinnat, mikä tukee luokan valintaa. Yksi haastateltu puolestaan korosti, että
toistuvien tapausten luokittelu on helppoa, koska siihen on rutinoitunut. Pari
käyttäjää totesi valitsevansa luokitteluun yleisiä vaihtoehtoja, jotka käyvät ratkaisuiksi erilaisiin tapauksiin. Näin he vähentävät virheen todennäköisyyttä.
Tiketin luokittelussa usea haastateltu totesi käyttävänsä yleensä tiettyjä
luokkia. Vaikka käyttäjien kokema kognitiivinen kuormitus vähenee samoja
luokkia käyttämällä, on kuitenkin tärkeää huomata, että käyttäjien tekemät valinnat voivat olla myös virheellisiä (vrt. Calisir & Calisir, 2003). Tämän johdosta
TOP:ista kerättävissä raporteissa voi olla virheitä ja kohdeyrityksen ylemmällä
tasolla käsitys siitä, millaisia yhteydenottoja asiakastuki vastaanottaa, voi vääristyä. Muutamia käyttäjiä otti haastatteluissa esille TOP:in tuottamat raportit.
Yksittäiset haastatellut ja kyselyyn vastanneet tiedostivat oikean ja väärän luokittelun vaikuttavan ainakin TOP:in raportteihin:
- - - liikaa vaihtoehtoja komponenteissa ja toimenpiteissä, luokittelu arpomista ja
varmasti eri henkilöt luokittelevat eri tavoin, oletan, että luokittelu tehdään, jotta jotain raportointia saadaan tiketeistä, mutta tulokset ovat todella epäluotettavia, koska
eri henkilöt luokittelevat tiketit eri tavoin. (lomakevastaus)

Mitä tulee TOP:in työjonoihin, kyselyn perusteella tehtiin havainto, että käyttäjät kokivat tiketin siirtämisen toiseen työjonoon ja omien kommenttien lisäämisen tikettiin helppona, sillä kysymyksessä 11. j) “Tiketin siirtäminen työjonosta
toiseen on helppoa.” keskiarvo oli 4,2 ja kysymyksessä 11. k) “Pystyn helposti
lisäämään omia kommenttejani tiketille.” keskiarvo oli 4,5. Omien kommenttien
lisääminen sinänsä on voi olla helppo tehdä tiketille, mutta kommentteja ei voi
esimerkiksi muokata jälkikäteen. Tärkeä huomio on mielestämme lisäksi se, että
tiketin siirtäminen toiseen työjonoon voi olla helppoa, mutta käyttäjän on silloin
myös tiedettävä, mikä oikea työjono on.
Usea haastateltu käyttäjä huomautti, että työjonojen käytössä on vaikeuksia etenkin siksi, että jonojen määrä on liian suuri. Usea haastateltu koki tiketille
valittavan työjonon hakemisen työlääksi. Itse olemme myöskin huomanneet,
että jono täytyy valita TOP:issa olevasta luettelosta, jotta jonoon liittyvän kuvauksen pystyy näkemään. Jonoja ei näe yhdellä silmäyksellä kuin otsikkotasolla ja jonoluettelon luettavuutta haittaa se, että jonoilla on alijonoja, jotka täytyy
erikseen laajentaa listassa näkyviin. Tämä viittaa epäonnistuneeseen visuaaliseen suunnitteluun käytettävyyden osalta (Singh & Wesson, 2009). Jonojen yhteydessä on myös usean käyttäjän mukaan liian vähän tietoa. Monen mielestä
tämä koskee etenkin harvoin käytettäviä työjonoja, joissa tieto etenkin olisi tarpeen. Muutama käyttäjä huomautti, että jonon valintaan liittyy arvailua ja kokeilemista, kun oikeaa vaihtoehtoa ei tunnu löytyvän. Jonojen yhteydessä todettiin olevan jonon valitsemista helpottava inforuutu, josta selviää jonon tarkoitus, mutta osa käyttäjistä totesi tiedon joissakin tapauksissa olevan virheellistä,
vanhentunutta tai muuten riittämätöntä:
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Ne kuvaukset niissä työjonoissa, mitä siellä TOP:issa on, ne ei auta sitä valintaa
useinkaan, että se saattaa jopa vähän vaikeuttaa. - - - kun siellä on vanhaa informaatiota niissä jonokuvauksissa tai sitten muuten vaan puutteellista. - - - Saattaa olla, että
joku pari sanaa joissakin. (haastatteluvastaus)

Haastatteluissa ilmeni, että usein käytettävien työjonojen valitseminen on helppoa, mutta harvoin käsiteltävien pyyntöjen osalta on välillä vaikea valita oikeaa
jonoa. Muutama haastateltu totesi käyttävänsä vain tiettyjä työjonoja. Nämä
käyttäjien haastatteluissa esiin nostamat havainnot viittaavat opastuksen puutteeseen järjestelmässä, joka on käyttäjälle henkisesti kuormittavaa (Calisir &
Calisir, 2003). Väärien työjonojen käyttö myös aiheuttaa turhaa työtä ja pidentää tiketin ratkaisuun menevää aikaa.
Tiketöintilomakkeen täyttämisen osalta myös laitteen nimen täydentäminen Konfiguraatioyksikkö-kenttään oli parin käyttäjän mielestä heikko, koska
laitteen nimen hakeminen saattaa antaa väärän laitteen tiedot. Tämä on ristiriidassa Singh ja Wessonin (2009) esiin tuoman käytettävyyden kriteerin kanssa
siitä, että järjestelmän luoman tiedon tulisi olla ajantasaista. Yksi käyttäjä toi
myös esille vaikeuden valita sopiva vaihtoehto tiketöintilomakkeella, kun tiketin ratkaisee: lomakkeella on painikkeet “Ratkaise ensimmäisellä yhteydenotolla” ja “Tallenna”. Käyttäjä ei tiennyt, onko sillä merkitystä, kumman painikkeen
valitsee, koska hän oli huomannut molempien vaihtoehtojen johtavan samaan
lopputulokseen.
Olemme tehneet TOP:in tiketeissä havainnon, että tiketistä voi tulla pitkä,
jos se sisältää paljon yhteydenpitoa esimerkiksi asiakkaan kanssa, sillä tikettilomakkeelta voi lähettää asiakkaalle viestin, jonka asiakas vastaanottaa sähköpostiinsa ja TOP:in asiakasportaaliin. Tikettiin jää aina merkintä viestin lähettämisestä. Pohjassa voi näkyä myös eri työjonojen käyttäjien välistä viestintää
tai tiketin integraatioon liittyviä merkintöjä. Muutama käyttäjä mainitsikin tiketin olevan vaikealukuinen silloin, jos siinä on paljon tapahtumia:
Tapausten läpiluku on vaikeaa, koska nuo tiketit voi kasvaa monien A4-pituisiksi,
koska tuonne väliin tulee turhaan noita "Lähetetty henkilölle X,Y,Z,A,B,C,D,E,.... jne.
(lomakevastaus)

Haastatteluissa kävi ilmi, että TOP:issa olevia tietämyksiä hyödynnetään vaihtelevasti. Toisaalta tietämysosion todettiin olevan puutteellinen, mikä lisää
TOP:issa olevien ohjeiden riittämättömyyttä (vrt. Topi ym., 2005). Yksi käyttäjä
kommentoi tietämyskannan ylläpidon ongelmia:
- - - tuntuu jotenkin, että hirveen hankalaa on tommonen, että ylläpidetään siellä tietämyksiä, ne on vaikea löytää sieltä, kokonainen tiimi käyttää aikaansa siihen et ne
päivittää sinne niitä ja se on silti jotenki huonosti vaan jäsennelty sinne. (haastatteluvastaus)

On mahdollista, että kaikki käyttäjät eivät tiedä, missä tietämykset TOP:issa
sijaitsevat. Polku tietämyshakuun saattaa olla järjestelmässä liian pitkä: jotta

72
tietämyshaun saa esiin, käyttäjän on tehtävä useampi klikkaus TOP:in valikossa, joka ei monen käyttäjän mukaan ole intuitiivinen. Singh ja Wesson (2009)
painottavatkin järjestelmän intuitiivisuutta osana esittämisen komponenttia.
Osa käyttäjistä korosti haastatteluissa, että TOP:ista ei intuitiivisesti löydä tarvittavia toimintoja. Haastatteluissa nousikin usean käyttäjän kohdalla esille se,
että TOP:in toiminnoista on tiedettävä, jotta ne voi löytää. Niin ikään Topin ym.
(2005) tutkimuksessa toiminnot eivät löytyneet nopeasti järjestelmän heikon
intuitiivisuuden vuoksi. Intuitiivisuuden puutetta TOP:issa ilmensivät käyttäjien vastaukset kysymykseen 9. h), “TOP:in etusivulta on helppo löytää haluttu
toiminto.”, jossa keskiarvo oli 2,4. Käyttäjien vastaukset intuitiivisuudesta olivat
odotettuja, koska olemme itsekin havainneet, ettei TOP ole täysin intuitiivinen.
Käyttäjien haastattelussa esittämät kommentit kuvaavat tarkemmin intuitiivisuuden puutteita TOP:issa:
On liikaa arpomista ja ihmettelyä, että miks se teki nyt näin ja mistä se ja se asia tehtiin. (haastatteluvastaus)
Siellä (TOP:issa) on kaikkea järjestelty tai luokiteltu omiin luokkiinsa, se on vaan, että
kunhan osaa etsiä. (haastatteluvastaus)

Jos toiminnanohjausjärjestelmässä esiintyy piilo-ominaisuuksia, kuten yksi
käyttäjistä esitti, tämä hidastaa järjestelmän käyttöä merkittävästi. Myös käyttäjien perehdytyksessä järjestelmän käyttöön on käsiteltävä näitä ominaisuuksia.
Pari käyttäjää totesi intuitiivisuuden puutteena myös sen, että käyttäjän on
muistettava, miten asioita järjestelmällä tehdään, koska järjestelmästä itsestään
se ei selviä.
Singhin ja Wessonin (2009) mukaan toiminnanohjausjärjestelmän luoman
tiedon on oltava ymmärrettävää. Useamman haastatellun mielestä suodattimet
TOP:issa ovat poikkeava ja kummallinen asia, jonka antamaa tietoa ei aina ole
helppo ymmärtää eikä suodatinta ole helppo luoda. Pari haastateltua totesi, että
TOP:iin on luotava lukuisia ehtoja sisältäviä suodattimia, minkä vuoksi suodattimesta tulee pitkä ja vaikealukuinen. Tämä niin ikään haittaa järjestelmän antaman tiedon ymmärrettävyyttä. Suodattimien luomista yhden käyttäjän mukaan hankaloittaa se, että käyttöliittymä ei ole graafinen vaan käyttäjän täytyy
ymmärtää logiikka, jolla suodattimet luodaan. Vain pari käyttäjää totesi suodattimen luomisen olevan helppoa. Suodattimesta hakeminen ei ollut toiminut
kaikilla haastatelluilla johdonmukaisesti, sillä esimerkiksi haettu asiakas on
joissakin tapauksissa löytynyt vasta usean muun hakutuloksen jälkeen, vaikka
haku täsmäisi vain yhteen tikettiin. Myös pari muuta käyttäjää oli havainnut
suodattimen luomisessa ja toiminnassa epäloogisuuksia:
Paperilla se (suodattaminen) näyttää helpolta, mutta sit ku sä rupeet tekeen niitä niin
sun mielestä se logiikka miten sä oot tehny ne niin se saattaa olla ihan päin peetä, tai
siis se näyttää tulokset ihan päin prinkkalaa. - - - Jos sä haluut tallentaa, niin logiikka
sanois, että tässä on Tallenna-painike, mutta täs ei oo, vaan sun pitää hilata se tonne
se filtteri tonne Suosikit-palkkiin. - - - Se on tosi outoa. - - - Miksi täs on Suoritapainike, miksi se ei saman tien rupea filtteröimään niitä asioita? - - - Jos miettii käyt-
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täjää, joka ei oo esim. vaikka ohjelmoinu tai mitään ikinä, niin ja-, tai -sanat. - - - kyllähän se suu auki on tämän kans, että mitä helvettiä. (haastatteluvastaus)

Tämän käyttäjän haastattelussa esittämässä näkemyksessä suodattimien käytöstä ilmenevät kielteiset tunteet, joita heikko käytettävyys, tässä tapauksessa käytön epäloogisuus, voi käyttäjissä aiheuttaa (vrt. Nielsen, 1993).

7.3

Käytettävyyden näkökulma: Tuki tehtävien suorittamiselle

Tuki tehtävien suorittamiselle -komponenttia koskevassa aineistossa painottui
kriteeri, joka edellyttää järjestelmältä reaaliaikaista tietoa, nopeaa vastaamista
käyttäjälle ja käyttäjän tehtävien tukemista. Suuria teemoja aineistossa olivat
asiakkaiden tunnistaminen ja suodattimien käyttö. Tätä komponenttia koskevat
Likert-asteikolliset kysymykset olivat TOP:in yleistä käyttöä koskevat kysymykset 9. c), f) ja g). Näistä saadut keskiarvot toivat täydennystä laadullisen
aineiston tarkasteluun.
Tikettilomakkeen täyttäminen on toistuva toiminto asiakastuen TOPjärjestelmän käytössä. Singh ja Wesson (2009) nostavat heuristiikoissaan tärkeäksi ominaisuudeksi käytön helppouden ja kyselyn perusteella tikettilomakkeen täyttäminen yleisesti mielletäänkin helpoksi. Haastattelussa muutama
käyttäjä kommentoi samaa. Ojan ja Lucasin (2010) tutkimuksessa tietojen syöttämisen perussäännöt olivat käyttäjille välillä epäselviä, mikä kävi ilmi myös
tekemissämme haastatteluissa. Kun käyttäjät arvioivat tikettilomakkeen täyttöä
tarkemmin, lomakekenttä kerrallaan, havaittiin lomakkeessa useita käyttöä vaikeuttavia osioita, kuten Ilmoittaja-kentän täyttäminen ja luokkien valitseminen.
Omissa sekä muiden käyttäjien havainnoissa oli ilmeistä, että TOP ei tunnista kaikkia asiakkaita. Puutteet asiakkaan tunnistamisessa olivat kyselyn
avoimissa kysymyksissä usein esiin nostettu käytettävyyden ongelma:
Asiakkaan tiedot eivät tunnistu avautuvalle tiketille ja tunnistamaton käyttäjävaihtoehto kömpelö. (lomakevastaus)

Olemme myös itse tehneet TOP:in käytössä havainnon, että se ei tunnista kaikkia asiakkaita: kun asiakkaat soittavat asiakastukeen, osalla avautuu TOP:issa
tiketöintilomake, jossa näkyy ainoastaan soittajan puhelinnumero. Tämän
vuoksi soittajan nimi täytyy kysyä häneltä itseltään tai soittajan tiedot täytyy
hakea jostakin toisesta järjestelmästä hänen puhelinnumerollaan. Käyttäjät hakevat asiakkaan tietoja puhelinnumeron ohella myös asiakkaan käyttäjätunnuksella tai sähköpostiosoitteella.
Käsittelimme asiakkaiden tunnistamattomuutta yhtenä teemana haastatteluissa. Vaikka usea käyttäjä piti tunnistamattomuutta suurena kehityskohteena,
usea kuitenkin totesi myös asiakkaiden tunnistamisen toimivan hyvin. Ongelma vaikuttaa näin ollen olevan asiakasriippuvainen. Käyttäjät nostivat esille
selviytymiskeinoja toimia tunnistamattoman käyttäjän soittaessa. Usea haasta-
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teltu totesi kysyvänsä puhelun aikana asiakkaan nimeä tai hakevansa asiakkaan
tietoja tämän käyttäjätunnuksen avulla tunnistaakseen asiakkaan. Tikettien etsiminen asiakkaan nimellä miellettiin kuitenkin haastavaksi. Usea käyttäjä kuvaili hakevansa asiakkaan tietoja tämän puhelinnumeron avulla erillisestä järjestelmästä tai pyytävänsä käyttäjää kertomaan sähköpostiosoitteensa. Pari
haastateltua painotti tunnistamattomien käyttäjien tikettien kirjaamisen hankaluutta, koska tunnistamattomienkin käyttäjien tiketit on kohdistettava johonkin
virastoon, eikä TOP:ista aina löydy tähän sopivaa vaihtoehtoa. Haastatteluissa
yksi käyttäjä huomautti rutiinitoimenpiteiden monimutkaistuvan asiakkaiden
tunnistamattomuuden vuoksi ja antoi tästä esimerkin:
Salasanaa ei voi resetoida käyttäjälle suoraan puhelun aikana ja antaa käyttäjälle
vaan täytyy lähettää salasana esimiehen kautta. (haastatteluvastaus)

Muutama haastateltu käyttäjä huomautti kuunnelleensa puheluitaan uudelleen
sähköisen puhelujärjestelmän kautta, jos olivat unohtaneet kysyä asiakkaan nimen puhelun aikana. Puheluloki on käyttäjän vapaasti käytettävissä omien puheluiden kuuntelemiseen, mutta tähän kuluu aikaa.
Jos asiakas ei tunnistu TOP:issa, asiakkaan nimi täytyy täydentää käsin tiketöintilomakkeen Ilmoittaja-kenttään. Tämä täytyy tehdä myös tilanteissa,
joissa toinen henkilö soittaa asiakkaan puolesta. Pari haastateltua nosti esille
vaikeuden asiakkaan nimen täydennyksessä tiketöintilomakkeen Ilmoittajakenttään: jos lomakkeen kenttään kirjoittaa jonkin yleisen nimen, järjestelmä
näyttää vain kymmenen osumaa aakkosjärjestyksessä. Mikäli ilmoittajan nimi
alkaakin aakkosten loppupäässä olevalla kirjaimella, hänen nimensä ei välttämättä mahdu näihin tuloksiin eikä haku pelkällä nimellä sen vuoksi onnistu.
Nimen täydennys vaikeutuu myös silloin, jos asiakkaalla on nimikaimoja, sillä
silloin käyttäjän on tiedettävä asiakkaan toinen etunimi, jotta hänen nimensä
voidaan täyttää tikettilomakkeelle. Vastaavanlaisia käytettävyyden ongelmia
esiintyi Ojan ja Lucasin (2010) tutkimuksessa, jossa käyttäjien oli vaikea ymmärtää tietojen syöttämisen periaatteita.
Koska asiakkaan tunnistaminen jää käyttäjän tehtäväksi, tunnistamisessa
voi tapahtua virheitä: tällöin tiketti voidaan esimerkiksi kirjata vahingossa henkilölle, jolla on sama nimi kuin asiakkaalla. Usea haastateltu käyttäjä huomautti
heille sattuneen virhetilanteita sen vuoksi, ettei TOP ole tunnistanut käyttäjää.
Lisäksi asiakkaan tunnistamisen puute aiheutti negatiivisia tunteita parilla
käyttäjällä, sillä he kokevat asiakkaan nimen kysymisen ylimääräisenä toimenpiteenä asiakaskontakteissa. Nimeä ei myöskään välttämättä kuulla tilanteessa
oikeassa muodossa ja käyttäjä voi joutua pyytämään asiakasta toistamaan nimen useammankin kerran, minkä osapuolet voivat kokea rasitteeksi:
En tykkää siitä, että se tilanne alkaa niin, että pyydetään tavailemaan nimeä uudestaan. (haastatteluvastaus)

Yksi haastateltu käyttäjä myönsi jättäneensä tiketin joskus kirjaamatta niissä
tapauksissa, kun hän ei ole muistanut kysyä käyttäjän nimeä puhelun aikana.
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Tällainen käyttäytyminen niin ikään vaikuttaa TOP:ista kerättävien raporttien
yhteydenottomääriin ja mahdollisesti tätä tapahtuu enemmän kuin tässä kerätyssä aineistossa tuli ilmi. Mielestämme on tärkeää huomata, että jos TOP tunnistaisi kaikki käyttäjät näiden puhelinnumeron perusteella, käyttäjä ei joutuisi
täydentämään nimeä itse tikettilomakkeen Ilmoittaja-kenttään. Kun asiakkaan
tiedot näkyvät valmiina tikettilomakkeella asiakkaan soittaessa asiakastukeen,
virheen mahdollisuus pienenee. Lisäksi tiketin kirjaaminen on nopeampaa,
minkä ansiosta asiakkaan tilanne pystytään ratkaisemaan nopeammin.
Calisirin ja Calisirin (2003) mukaan toiminnanohjausjärjestelmän käytettävyyttä kasvattaa mahdollisuus toiminnon perumiseen järjestelmässä. Vastaavasti myös perumisen vaikeus laskee käyttäjän tuottavuutta (vrt. Singh & Wesson, 2009). Kyselyn kysymyksessä 9. f) “TOP:issa on helppo peruuttaa toimintoja.” keskiarvo oli 2,4, joten perumista ei pidetä kovin helppona. Toimintojen
perumiseen liittyviä asioita ei käsitelty haastattelukysymyksissä, joten emme
saaneet tähän kysymykseen juurikaan tarkennusta. Omassa käytössämme
olemme kuitenkin havainneet, että esimerkiksi omaa kommenttia tiketille ei voi
poistaa tai muokata tallentamisen jälkeen. Pari käyttäjää lisäksi tarkensi, että
TOP ei anna ilmoitusta silloin, kun käyttäjä poistaa itseltään suodattimen mahdollisesti vahingossa. Suodatin poistuu näkyvistä eikä käyttäjällä ole mahdollisuutta perua poistoa vaan suodatin on luotava uudelleen. Käytännössä nopein
tapa on pyytää toiselta käyttäjältä poistetun suodattimen linkki. Käyttäjä avaa
pitkän suodatinlinkin nettiselaimessa ja tallentaa näkymän omiin suosikkeihinsa TOP:issa. Pitkien linkkien käsittely ei ole vaivatonta, mutta TOP:in
etuna on se, että käyttäjän ei tarvitse luoda suodatinta itselleen uudelleen käsin
syöttämällä ehdon kerrallaan. Vaikka käyttäjä pystyy lisäämään suodattimen
itselleen nopeasti, on mielestämme tärkeä huomio, että toimenpide vie kuitenkin aikaa varsinaiselta tikettien käsittelyltä.
Järjestelmän terminologian selkeys jakoi käyttäjien näkemykset, sillä kysymyksessä 9. g) “TOP:issa käytettävä sanasto on ymmärrettävää.” keskiarvo
oli 3,2. Haastatteluissa terminologiaa ei käsitelty erillisenä kysymyksenä, mikä
saattaa vaikuttaa siihen, että vain muutama käyttäjä mainitsi TOP:in terminologian olevan epäselvä. Itse olemme TOP:ia käyttäessämme havainneet useita
vieraita termejä TOP:issa, joten odotimme keskiarvon terminologian ymmärrettävyyttä koskevassa kysymyksessä olevan matalampi. Myös Topi ym. (2005)
tekivät tutkimuksessaan havainnon, että terminologia poikkeaa käyttäjän tuntemasta terminologiasta. Singhin ja Wessonin (2009) heuristiikoissa painotetaan
terminologian selkeyttä toiminnanohjausjärjestelmässä.
Näkemykset tikettien suodattamisesta jakautuivat haastateltujen ja kyselyyn vastanneiden kesken: osan mielestä suodattimet olivat työntekoa helpottava tekijä, johon käyttäjä itse pystyy vaikuttamaan. Yksi käyttäjä nosti esille, että
suodattimien jakaminen muille on kömpelöä, koska jaettavasta linkistä tulee
hyvin pitkä. Muutama käyttäjä puolestaan painotti, että ei ole onnistunut luomaan palvelupyyntöjä ja häiriöitä samaan suodattimeen, vaikka tämä on mahdollista tehdä TOP:issa. Pari haastateltua totesi, ettei etenkään suodattimien
osalta TOP:ia ei ole suunniteltu käyttäjän vaan enemmänkin ohjelmistosuunnit-
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telijan kannalta (ks. kuvio 8). Tämä on myös tutkimuksessa tunnistettu yleinen
ongelma (Rubin & Chisnell, 2008).
Vaikka käyttäjät suhtautuivat TOP:in suodattimiin usein kielteisesti, yksi
haastatelluista käyttäjistä piti suodattimien vahvuutena laajoja suodattamismahdollisuuksia. Suodattimien luotettavuus oli haastateltujen kokemuksia jakava tekijä. Teimme myös havainnon, että Hämeenlinnan käyttäjillä oli hieman
luottavaisempi suhtautuminen suodattimiin. Moni oli kokenut suodattimet luotettaviksi, sillä niiden tuomia tikettimääriä on helppo verrata kollegoiden kanssa, ja määrät yleensä täsmäävät. Silloin suodattimen on oletettu toimivan oikein. Huomioitavaa on kuitenkin, että käyttäjä ei saa muuta kautta tietoa, mikäli suodatin ei toimi. Jos kaikilla käyttäjillä on sama suodatin, puuttuvia tikettejä
ei voida huomata. Jotkut käyttäjät totesivatkin, että kun käyttäjillä on keskenään erilaiset suodattimet, virheen mahdollisuus pienenee, mutta virheitä kuitenkin saattaa esiintyä:
Ei niihin oikein voi (luottaa), kyllä ne aina tasaisin väliajoin tulee vastaan joku tilanne, missä joku tiketti on jääny näkemättä sen takia, että se ei sovi johonkin filtteriin ja
sitten on pitäny miettiä se koko filtterin logiikka uudestaan alusta asti, koska se sulkee pois jonkun, mitä me tarvitaan siellä. Se tarkoittaa myöskin sitä, että joka kerta,
kun niitä uudistaa niitä filttereitä, niin sinne tulee myöskin lisää näkyviin sitä roskaa,
mitä meidän ei kuuluis käsitellä. On ollu ainakin sähköpostin perusteella suodattaminen semmonen, mikä on myöskin lakannu toimimasta niinku kesken käytön. Yhtäkkiä yhtenä päivänä huomaa, että kun ei tuu tikettejä ja edellisenä päivänä sama
filtteri on toiminu. (haastatteluvastaus)
Toimivien filtteröintien tekeminen vaatii ohjelmointitaitoja, (silti eri henkilöillä näkyy eri tikettimäärät, vaikka filtterit on oletettavasti tehty samalla tavalla). (lomakevastaus)

Osa haastatelluista oli luonut suodattimia itse ja osa saamansa mallin mukaan.
Vaikka suodattimien luomista ei pidetty yksinkertaisena toimenpiteenä, useat
käyttäjät totesivat, että suodattimen ylläpitämiseen täytyy käyttää aikaa ainoastaan silloin, jos suodattimeen tarvitsee tehdä muutoksia esim. käyttäjän hakutarpeiden muututtua. Kun suodattimet on kerran tehty, niistä ei lähtökohtaisesti tarvitse huolehtia. Oman kokemuksemme mukaan suodattimia tarvitsee kuitenkin muokata melko harvoin, mikä vähentää järjestelmän käyttöön liittyvää
kuormitusta (vrt. Calisir ja Calisir, 2003) Yksi haastateltu nosti esille suodattimien muokkaamisen hyvänä mahdollisuutena käyttäjälle:
Suodattimet toimii loogisesti, tykkään ite viilata suodattimia ja hyvä, että pystyy tekemään omat räätälöidyt suodattimet. Muissa järjestelmissä ei ole onnistunut. TOP
on taipuisa. (haastatteluvastaus)

Singhin ja Wessonin (2009) mukaan järjestelmän mukauttaminen onkin tärkeimpiä piirteitä toiminnanohjausjärjestelmässä. Kyse on tällöin paitsi yrityksen, myös käyttäjän omien tarpeiden täyttämisestä. Yksi kyselyyn vastannut
käyttäjä piti mukauttamista TOP:in etusivulla heikkona.
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Tiketin luokittelu ja työjonon valinta olivat usean käyttäjä mukaan tiketöintilomakkeen osioita, joiden valintaan kuluu ylimääräistä aikaa. Toisaalta
usealla ei mennyt luokkien valitsemiseen erityisen kauan. Yksi käyttäjä myös
huomautti, että TOP ehdottaa aiemmin käytettyjä työjonoja, mikä nopeuttaa
jonon valintaa. TOP toimii näin myös luokittelun osalta. Suodattamisen ohella
tiketin luokittelua käsin voidaan pitää rutiininomaisena tehtävänä, jota ei ole
automatisoitu (vrt. Singh ja Wesson, 2009). Yksittäiset haastatellut painottivat,
etteivät enää viitsi käyttää aikaa luokkien pohtimiseen:
Sitten kun on huomannu, että se ajankäyttö voi olla hyödytöntä, niin sitten laittaa jotain yleistä, vähän sinne päin. Että ei siihen välttämättä enää mee niin paljon aikaa
siks koska on jo luovuttanu sen suhteen, että ei siellä vaan ole niitä komponentteja.
(haastatteluvastaus)

Singh ja Wesson (2009) painottavat, että toiminnanohjausjärjestelmän on tuettava käyttäjää tehtävien tehokkaaseen loppuun saattamiseen. Muutama haastateltu koki, että TOP:ia käytettäessä täytyy tehdä ylimääräisiä klikkauksia. Tämä
koskee esimerkiksi aiemmin mainitsemaamme tietämysten käyttöä TOP:ista.
Työskentelyn tehokkuutta haittavana tekijänä yksi käyttäjä nosti haastattelussa
esille TOP:in generoimat sähköposti-ilmoitukset, joiden määrää hän piti tarpeettoman suurena:
- - - jos mulle tulee 4000 sähköpostii muutamas päiväs, niin se on aivan täysin turhaa,
koska niist 1% kuuluu mulle, niin enhän mä voi seurata niitä. Ei mulla oo aikaa rueta
kattoon sielt sähköposteista, että mikä niistä oikeesti kuuluu meille.” (haastatteluvastaus)

TOP:in sähköposti-ilmoituksia tulee myös oman kokemuksemme mukaan runsaasti, sillä viestejä tulee jopa satoja päivässä. Käyttäjät yleensä luovat sähköpostiinsa säännön, joka ohjaa viestit tiettyyn kansioon tai jopa poistaa viestin.
Ominaisuuteen ei ole puututtu luultavasti sen vuoksi, että osa viesteistä on
käyttäjän kannalta hyödyllisiä.
Käytön tehokkuutta lisäävänä tekijänä yksi käyttäjä nosti TOP:in eduksi
sen, että tiketin pystyy ratkaisemaan jo puhelun aikana. Toinen käyttäjä sitä
vastoin piti TOP:ia vaivalloisena käyttää, minkä vuoksi tiketit pystyy kirjaamaan lähinnä puhelun jälkeen. Tähän hän mainitsi syynä lähinnä sen, ettei
asiakas tunnistu, mikä vei puhelun alusta ylimääräistä aikaa.
Singh ja Wesson (2009) painottavat, että toiminnanohjausjärjestelmän on
annettava käyttäjälle nopeita vastauksia. TOP:in hitaus oli toistuva keskustelunaihe Skype-keskusteluryhmissä läpi koko aineistonkeruujakson. Aihe nostettiin myös lomakekyselyssä toistuvasti esille. Haastatteluissa usea käyttäjä
totesi, että TOP:in hidastelu haittaa heidän työskentelyään. Kyselyn kysymyksessä 9. c) "TOP ei aiheuta hidastuksia työstä suoriutumiselle" keskiarvo oli 1,8,
mikä myös ilmentää, että järjestelmä on hidas. Sekä muiden käyttäjien että
omien havaintojemme perusteella järjestelmän hitaus ei ole kuitenkaan enää
merkittävä ongelma. Teimme viimeiset haastattelumme marraskuussa 2018,
jolloin toimenpiteitä vaativaa hitautta oli enää vain yksittäisillä käyttäjillä. Jot-
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kut käyttäjät kuitenkin totesivat järjestelmän olevan yleisesti hidas käytön alusta asti ja että järjestelmä voisi toimia nopeamminkin. Muutamat haastateltavat
pitivät myös tikettien hakemista pitkistä suodattimista hitaana.
Useat haastatellut korostivat hidastelun vaikuttavan kielteisesti heidän
työskentelyynsä. Useamman käyttäjän mukaan hitaus häiritsee etenkin hakujen
tekemistä TOP:issa. Muutaman haastatellun käyttäjän mielestä TOP on yleisesti
ottaen liian hidas, ja muutama muu haastateltu piti TOP:ia riittämättömänä
asiakastuen käyttöön vedoten juuri TOP:in hitauteen. Tämä tukee Nielsenin
(1993) näkemystä siitä, että järjestelmän hitaudessa kyse ei ole vain kapasiteettiin liittyvästä vaan myös käytettävyyttä häiritsevästä seikasta:
- - - yleisesti ottaen hidas nopeetemposeen työskentelyyn, et kaikki toiminnot ottaa
aina aikaa. Et se niinku ei tunnu pitkältä yhessä klikkauksessa se, et siinä on pari sekuntia viivettä, mutta sit se kertautuu kyl aika paljo, kun niitä klikkauksia on aika
monta. Et se niinku silloinki, kun se toimii niin hyvin ku mahollista - - - se on kyllä
mun mielestä liian hidas kaikessa. Tähän niinku volyymiin nähden, miten isoja määriä pitää käsitellä, niin ihan tuskasen hitaalta tuntuu esimerkiks niinku parinkymmenen tiketin käsittely putkeen silleen nopeesti, vaikka eteenpäin siirtäminen. - - - Aina,
kun painaa jotain, niin joutuu oottaan hetki.” (haastatteluvastaus)

Osa käyttäjistä totesi TOP:in antavan virheilmoituksen hidastelun yhteydessä.
Lisäksi muutama käyttäjä oli huomannut TOP:in sivun avautuvan tyhjänä ja
yksi käyttäjä mainitsi sivun jumittumisesta, kun hidastelua tapahtuu. Yksi käyttäjä oli huomannut, että suodattimen avaamisen yhteydessä ei tapahdu TOP:in
hidastellessa mitään. Yhdellä käyttäjällä TOP oli jumittunut, minkä seurauksena häneltä oli hävinnyt keskeneräinen tiketti. Hitauden seurauksena pari käyttäjää oli myös havainnut TOP:in hävittävän tietoja, minkä vuoksi käyttäjillä on
tapana kirjata asiakkaan tiedot jonnekin muualle katoamisen varalta. Yksi käyttäjä kertoi kirjaavansa tiketin jälkikäteen hitauden seurauksena.
Kerätyn aineiston perusteella käyttäjillä on tiedossa useita keinoja, kuinka
toimia tilanteissa, joissa TOP hidastelee. Hitauden vuoksi käyttäjien on täytynyt
käynnistää käytettävä selain, joissakin tapauksissa myös tietokone, uudelleen.
Käyttäjät olivat havainneet tämän toimivaksi keinoksi hitauden sattuessa. Selaimen uudelleenkäynnistys on kuitenkin täytynyt usein tehdä monta kertaa,
jotta käyttäjä voisi päästä nopeammin toimivalle palvelimelle. Hitauden seurauksena osa käyttäjistä totesi jättävänsä sivun latautumaan ja siirtyivät tekemään jotakin muuta sillä välin. Ongelma siinä oli, että he eivät enää palatessaan
ladanneen sivun pariin välttämättä muistaneet, mitä olivat olleet tällä sivulla
tekemässä. Toinen käyttäjä puolestaan painotti välttävänsä TOP:in käyttöä, mikäli hidastelua tapahtuu. Yksi käyttäjä oli todennut eri nettiselaimen käytön
hyväksi ratkaisuksi hidasteluun. Pari käyttäjää oli kokeillut vaihtoehtoista kirjautumistapaa ja uloskirjautumista ratkaisuna hitauteen, mutta tämä ei ollut
ollut toimiva keino.
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7.4

Käytettävyyden näkökulma: Opittavuus

Opittavuuden komponenttia koskevia näkemyksiä oli aineistossa vähiten. Aineisto kuitenkin jakautui melko tasaisesti komponentin eri kriteereihin, jotka
koskivat pääasiassa käytön aloittamista ja koettua järjestelmän monimutkaisuutta. Lisäksi järjestelmä tulee tukea käyttäjän oppimista. Tässä luvussa laadullista aineistoa täydennetään Oppimisen komponenttiin liittyvillä kysymyksillä 9. a), b) ja d), jotka koskivat TOP:in yleistä käyttöä.
Singhin ja Wessonin (2009) mukaan toiminnanohjausjärjestelmän hyvään
käytettävyyteen kuuluu se, että käyttäjä voi oppia käyttämään järjestelmää ilman sen perusteellista läpikäyntiä. Lisäksi Calisir ja Calisir (2003) toteavat, että
opastaminen järjestelmän sisällä lisää järjestelmän opittavuutta. Kyselylomakkeen kysymykseen 9. a) "TOP:ia oli helppo käyttää ensimmäisellä käyttökerralla." vastausten keskiarvo oli 2,4, mistä voidaan päätellä, että järjestelmän käyttö
ensimmäisellä kerralla on haasteellista. Haastattelut vahvistivat tätä tietoa, sillä
suurin osa totesi TOP:in käytön aloittamisen olevan haastavaa ja käyttäjällä on
heikot edellytykset käyttää TOP:ia ilman koulutusta. Tämä kertoo myös järjestelmän intuitiivisuuden puutteesta, jota käsittelimme luvussa 7.2. Osa haastatelluista kuitenkin lisäsivät, että järjestelmän käyttö helpottuu vähitellen, kun sen
käytöstä kertyy kokemusta.
Vaikkei järjestelmää ole helppo ottaa käyttöön, kysymyksessä 9. d) “Tarvitsen usein kollegoideni apua TOP:in käyttämiseen” ilmeni, ettei kollegan tuki
ole ainakaan usein tarpeen, sillä vastausten keskiarvo oli 2,3. Tämän perusteella
vaikuttaa siltä, että käyttäjät ratkaisevat käytössä ilmenneitä ongelmia usein
itsenäisesti, vaikka työskentelevät avoimessa toimistotilassa kollegoidensa välittömässä läheisyydessä. Haastatteluissa usea käyttäjä myönsi kääntyvänsä
kollegansa puoleen pohtiessaan lähinnä sopivaa luokittelua tai työjonoa tiketilleen. Kollegan tuen tarve työjonon valinnassa korostui myös Skypekeskusteluryhmistä kerätyssä aineistossa. Käyttäjien kommenteissa tuli ilmi se,
ettei TOP:in sisällä ole riittävästi ohjeistusta luokkien ja työjonojen valintaan
(vrt. Topi ym., 2005).
Haastatteluiden perusteella TOP:in käytön aloittaminen on vaikeaa etenkin suodattimien vuoksi, sillä suodattimen luomista pidettiin monimutkaisena,
kuten edellä olevissa luvuissa on todettu. Useassa toiminnanohjausjärjestelmien
tutkimuksessa (mm. Singh ja Wesson, 2009; Parks, 2012) painotetaan, että järjestelmän ei tulisi olla käyttäjän näkökulmasta monimutkainen. Parks (2012) tarkentaa, että järjestelmän monimutkaisuus lisää tehtävän suorittamiseen tarvittavaa aikaa sekä virheiden määrää. Yksi käyttäjä luonnehti suodattimien käyttöä ensikäyttäjän näkökulmasta seuraavalla tavalla:
Suodattimet ja niiden käyttö ollut vaikea omaksua alussa. Se oli ensimmäinen haaste.
TOP ei tuo haluttua dataa näkyville, kun sen ekan kerran käynnistää. (haastatteluvastaus)

80
Järjestelmän käytön oppiminen tapahtuu yksittäisten käyttäjien mukaan toiston
kautta. He totesivat, että esimerkiksi työjonot oppii tikettejä tekemällä. Mielestämme tärkeä huomio tässä on, että onnistunut oppiminen edellyttäisi palautetta järjestelmältä tai sen pääkäyttäjältä. Tällöin käyttäjä tietää käyttävänsä järjestelmää oikein. Muutama käyttäjä oli tehnyt havainnon, että tiketti palautuu
heille usein takaisin, mikäli työjono on valittu väärin. Työjonojen oppimista
haittaa se, että palautetussa tiketissä ei välttämättä ole tietoa siitä, mikä jono
voisi alun perin valitun sijaan olla oikea. Tässä ei ole kysymys järjestelmän toiminnan puutteesta vaan siitä, kuinka muut käyttäjät käyttävät järjestelmää, ja
millainen käyttäjien keskinäinen vuorovaikutus järjestelmän sisällä on:
Pitää ensin arpoo, vaikka porukalla arpoo, että tiedätkö sää mihin tää menee, tietääkö
joku toinen, mihin tää pitäs laittaa ja sit kellään ei oo kuitenkaan varmuutta, että menikö
se kuitenkaan oikeeseen paikkaan ja sit se sieltä ehkä tulee takasin. Joskus saattaa tulla
kommentilla ”Ei hoideta tässä jonossa” ja sitten ei olla taas yhtään sen viisaampia. (haastatteluvastaus)

Usealla haastatelluista oli käytössä erillisiä sovelluksia työjonon valinnan tukena. Usealla käyttäjällä ei kuitenkaan ohjetta ollut, mikä kertoo siitä, että tiedon
jako kohdeyrityksen sisällä ja eri tiimien välille on jossakin määrin epäonnistunut. Käyttäjät painottivat niin ikään luokittelua koskevan ohjeistuksen puutetta:
luokkien yhteydessä pitäisi olla tieto siitä, mitä luokka tarkoittaa ja mihin sitä
käytetään. Haastatellut korostivat, että ohjeistus uusien, keväällä 2018 käyttöön
otettujen, luokkien käyttöön saapui viiveellä: kun ohjeistus oli saatavilla, käyttäjillä oli jo omat vakiintuneet tapansa luokitella tiketit. Kyseisessä ohjeistuksessa oli lisäksi tukea enemmänkin siihen, miten luokat täydennetään tikettilomakkeelle kuin siihen, mitä luokkia käyttäjän tulisi missäkin tapauksessa käyttää.
Järjestelmä tukee käyttäjää oppimaan tikettien ratkaisemista tarjoamalla
käyttäjälle pääsyn aiempiin tiketteihin. Pari haastateltua korosti aiemmin tehtyjen tikettien tarpeellisuutta tikettien ratkaisussa, sillä aiempia tikettejä voi käyttää mallina esimerkiksi tiketin luokittelussa tai työjonon valinnassa. Aiemmat
tiketit pitää kuitenkin pystyä hakemaan järjestelmästä. Käyttäjien taidot tikettien etsimisessä vaihtelevat, minkä vuoksi tässä voi kulua paljonkin aikaa.
Kyselyssä kysymys tarpeesta lisäkoulutukselle jakoi vastaajien näkemykset, sillä kolmasosa vastaajista ei kokenut tarvetta lisäkoulutukselle, kun taas
lähes puolet vastaajista olivat lisäkoulutuksen kannalla (keskiarvo 3,2). Haastatteluiden perusteella TOP:ia koskevia info- tai koulutustilaisuudet pidettiin
hyödyllisinä järjestää, vaikka osan mielestä TOP:in käytön oppii parhaiten ainoastaan käyttämällä:
Olisi hyvä myös saada lisäkoulutusta TOP:in käyttöön, osa ongelmista saattaa johtua
ihan vaan siitä, että ei tiedä kaikkia konsteja ja kikkoja järjestelmän käytöstä. (lomakevastaus)
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En mä tiedä. Käyttämällähän tän oppii että sitten autetaan aina noita uusia että mitä
niille tehdään, mihin ne ohjataan ja että ei siinä niin ku… käyttö sen opettaa sen touhun siinä. (haastatteluvastaus)

Käyttäjien vastauksissa painottui ajatus siitä, etteivät omat tiedot TOP:in käytössä ole välttämättä ajantasaisia ja TOP:issa saattaa olla työn tekoa sujuvoittavia toimintoja, joiden olemassaolosta he eivät ole tietoisia.

7.5

Käyttäjien muut havainnot

Tässä alaluvussa tarkastellaan käyttäjien vastauksia, joita ei pystytty sovittamaan mihinkään edellä läpikäydyistä komponenteista tai sitten vastaus soveltui
kaikkiin komponentteihin. TOP:in loogisuus oli näkökulma, joka jakautui useammalle komponentille: osa ei ymmärtänyt TOP:in toiminnan logiikkaa:
Alko silleen, et eiks tää näin niinkö mee, et tekee näin ja ei se sitten mennykään niin.
Ei se ihan niin loogista ollukaan, kun olis voinu olla. - - - paljon semmoisia, että mitä
nää tekee nää kaikki painikkeet ja miks ne on tossa. (haastatteluvastaus)

Pari haastateltua piti TOP:issa epäloogisena sitä, että se avaa ylimääräisiä välilehtiä. Pari käyttäjää oli huomannut myös palaavansa vaihtelevasti eri sivuille
sen jälkeen, kun on tallentanut tiketin TOP:issa: heidän ja omien kokemustemme mukaan paluu tapahtuu yleensä sivulle, jossa on käyttäjän aiemmin käsittelemä lomake tai tyhjä CALL-lomake. Yksi kyselyyn vastannut käyttäjä piti epäloogisena sitä, että asiakas saa tiketilleen tulleet kommentit sähköpostiviestinä,
jossa ei ole lainkaan otsikkoa. Tämän vuoksi asiakas ei välttämättä tiedä, mistä
yhteydenotossa on kysymys. Epäloogisuuden osalta yksi haastateltu nosti niin
ikään esille ongelman asiakkaan puhelinnumeron näkymisessä lomakkeella.
Kun lomakkeen tallentaa, puhelinnumerokenttää ei ole enää lomakkeella.
Olemme tehneet saman havainnon omassa käytössämme.
Parin haastatteluun ja kyselyyn vastanneen käyttäjän kokemuksen mukaan tietämysten esikatselu ei myöskään usean käyttäjän mielestä anna johdonmukaisia ehdotuksia tikettiin liittyvistä tietämyksistä: kun tikettilomaketta
täyttää TOP ehdottaa olemassa olevia tietämysartikkeleita tiketin ratkaisun tueksi sen mukaan, mitä tikettilomakkeen otsikko- tai sisältökenttään kirjoittaa.
Käyttäjät ihmettelivät, millä perusteella TOP:in tietämysehdotukset muodostuvat. Yksi käyttäjä kertoi, ettei ole aiemmin kuullut tietämysten esikatselusta eikä tiennyt, mistä on kysymys.
Yksi käyttäjä puolestaan mainitsi käytettävyyttä häiritsevänä sen, että
TOP:issa ei ainakaan suoraan näy hänelle etusivulla tiketit, joita hän on kommentoinut, mutta joiden vastuuhenkilö hän ei ole. Tämän vuoksi käyttäjä oli
aina kirjannut tikettien tiedot itselleen ylös, jotta tikettejä voisi palata tarkastelemaan myöhemmin.
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Pari haastateltua nosti esille TOP:in etuna sen luotettavuuden, sillä TOP
on ollut toimintavarma eikä ole esimerkiksi kadottanut tietoja heidän käytössään (vrt. Esteves & Pastor, 2001). Uskomme tähän näkemykseen vaikuttavan
ennen kaikkea käyttäjien kokemukset heidän aiemmin käyttämistään vastaavista järjestelmistä: jos järjestelmä on silloin toiminut epäluotettavasti, käyttäjä
kiinnittää järjestelmän luotettavaan toimintaan jatkossa enemmän huomiota.
Yksi käyttäjä tosin totesi kyselyssä, että pelkää tietojen katoavan, kun katsoo
tiketin historiatietoja. Muutama haastateltu mainitsi myös TOP:in integraation
muihin järjestelmiin toimivan hyvin: TOP esimerkiksi avaa automaattisesti uuden tiketöintilomakkeen, kun käyttäjä saa puhelun puhelujärjestelmään. Singh
ja Wesson (2009) painottavatkin integraation olevan keskeinen ominaisuus toiminnanohjausjärjestelmässä. Haastattelussa ja kyselyssä yksittäiset käyttäjät
kuitenkin pitivät integraatiotoiminnallisuutta TOP:issa heikkona. Syynä tähän
mainittiin se, ettei tikettilomakkeen kenttää voi muokata, jos tiketin tilaksi on
asetettu “integraatiosiirto”. Integraatioiden koettiin myös vievän aikaa, mikä
voi olla muista tekijöistä johtuva ongelma. Jos aineistonkeruussa olisi ollut kysymys TOP:in integraation toiminnasta, olisimme saaneet tämän kysymyksen
osalta enemmän vertailtavaa aineistoa.
Kyselylomakkeella pari käyttäjää mainitsi TOP:in toiminnallisista ongelmista, joita ei sijoitettu mihinkään tiettyyn komponenttiin. Yksi käyttäjä oli
huomannut, ettei saa enää ilmoitusta, kun hänen käsittelyssä olevaan pyyntöön
on tullut uusia kommentteja. Toinen käyttäjä puolestaan piti ongelmallisena
sitä, ettei rivien vaihto tikettilomakkeella onnistu näppäimistön tabulaattorilla.
Haastatellut painottivat useimmiten ilmoittaneensa TOP:issa havaituista
puutteista järjestelmän pääkäyttäjälle tai muulle taholle. Haastattelussa käyttäjiä pyydettiin pohtimaan, pitäisikö TOP:in asioita tiedottaa enemmän käyttäjille:
useimpien käyttäjien mukaan TOP:iin tehtyjen muutosten olisi tultava asiakastuen tietoon. Käyttäjien myönteinen asenne tiedottamiseen oli odotettu. Toisaalta odotimme käyttäjien tuovan esille näkemyksiä siitä, että tiedottamista voisi
tapahtua myös liikaa, mutta tällaisia vastauksia emme saaneet.
Haastattelussa käyttäjiltä kysyttiin, kuinka hyvin TOP nykymuodossaan
soveltuu asiakastuen käyttöön. Kun käyttäjät arvioivat TOP:in käytettävyyttä
kokonaisuudessaan, TOP:ia luonnehdittiin usein järjestelmäksi, joka ei ole vielä
täysin valmis. TOP:in puutteista huolimatta se on useimpien mielestä melko
riittävä järjestelmä palvelemaan käyttäjien tarpeita:
Mä en koe, että meidän työssä - - - ei ole tarkoitus - - - ottaa mahdollisimman kontakteja mahdollisimman nopeasti - - - meijän työhon se toimii ihan hyvin - - - se toimii
asiakaspalvelutyöhön hyvin, mutta jos olis - - - semmoinen työ mis oikeesti pitäis
"konuttaa" (ottaa puheluita vastaan reippaassa tahdissa),- - - tarvis olla miljoona kertaa simppelimpi. (haastatteluvastaus)
Se on ollu riittävä, vois tietenkin olla parempikin. Että siis paljonhan on niit semmosia toistuvia töitä - - - et ku taas tuli salasanan resetti et klikkaat sieltä et salasanan resetointi eikä et sun tarvii ihan joka ikinen kenttä siellä täyttää, odottaa se että se niin
ku tallentaa sen, jonka jälkeen sä pääset vasta laittaan sinne vastuuhenkilötietoon ja
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lisäileen niitä tietoja. - - - Semmosiin yksinkertaisiin asioihin, niin se niinku se on liian monimutkainen.” (haastatteluvastaus)
Onhan se kehittynyt siitä, mitä se on vuodessa ollu, mutta tota nykystandardeilla,
niin eihän se nyt mikään hirmu tota käyttäjäystävällinen ole, niinku mitä vaaditaan
tämmösellä käytettävyydellä, mitä nyt nykyään on iPadia ja muuta - - - mitkä on tota
todella käytettäviä, niin onhan se raskas - - - Siihen on tullut lisää ominaisuuksia ja
helpotettu hakua ja muuta tämmöstä toimintaa. - - - Ei se huono oo mutta semmonen
kasin arvonen ehkä. (haastatteluvastaus)

Viimeisen käyttäjän kommentin perusteella on mielestämme tärkeää ottaa
huomioon, mihin käyttäjä pohjaa näkemyksensä käytettävyydestä. Esimerkiksi
tämä käyttäjä vertasi TOP:ia toisen valmistajan tuotteen käyttöliittymään (vrt.
Olsen, 2013, s. 215). Vain muutamat käyttäjät molemmissa ryhmissä eivät pitäneet TOP:ia nykymuodossaan riittävänä asiakastuen tarpeisiin nähden.
Kun käyttäjät vastasivat kyselyssä kysymykseen siitä, mitkä toiminnot
ovat TOP:issa helppoja, usea käyttäjä vastasi, että mikään ei ole järjestelmässä
helppoa. Uskomme kuitenkin, että käyttäjät ovat suhtautuneet kyselyn täyttämiseen ongelmakeskeisesti ja eivät ole kyselyn täyttämisen hetkellä nähneet
TOP:issa toimintoja, joita voisi pitää helppoina. TOP:ia pidettiin usein käytettävyydeltään laajempana järjestelmänä kuin haastateltujen aiemmin käyttämät
järjestelmät. TOP:ia luonnehdittiin myös monipuoliseksi ja nykyaikaiseksi järjestelmäksi:
Top on selkeämpi kuin aiemmat, esim. (järjestelmän nimi), jossa oli enemmän kaikenlaisia vipstaakkeja ja vaati enemmän kliksuttelua.” (haastatteluvastaus)

7.6

Yhteenveto

Edellisissä alaluvuissa kuvattiin käyttäjien näkemyksiä, jotka sovitettiin Singhin
ja Wessonin (2009) käytettävyyden mallin neljään komponenttiin. Useimmat
käyttäjät pitivät TOP:ia käytettävyydeltään riittävänä järjestelmänä asiakastuen
tarpeisiin nähden, mutta TOP:issa on kuitenkin ongelmia, jotka häiritsevät sen
käyttöä. Merkittävimpiin käyttöä haittaaviin tekijöihin kuului järjestelmän hitaus, joka tosin lieveni aineistonkeruujakson loppua kohden. Käyttäjät mainitsivat usein myös asiakkaiden tunnistamattomuuden ja suodattimien käytön
ongelmat. Käyttäjien näkemyksissä toistui eri yhteyksissä se, että TOP:issa on
useita toimintoja, joihin järjestelmän tuki on vähäinen ja toiminnon suorittamiseen kuluu ylimääräistä aikaa. TOP on vaikuttanut käyttäjien mielestä kehitystyössä kesken jääneeltä järjestelmältä, josta puuttuu paikoin selkeys ja intuitiivisuus. TOP:in hakutoimintojen ja tietämysten käytössä esiintyi jonkin verran
vaikeuksia, kuten myös tiketin luokittelussa ja työjonon valinnassa. Järjestelmän todettiin tarjoavan liian vähän tukea sen käyttämiseen. Vaikka suurin osa
haastatelluista ei ollutkaan täysin tyytyväisiä TOP:in käytettävyyteen, sitä pidettiin kuitenkin usein käytettävyydeltään parempana järjestelmänä kuin käyt-
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täjien aiemmin käyttämät järjestelmät. Koska edellisissä luvuissa tarkastellut
ongelmat olivat moninaisia, ongelmat on koostettu alla olevaan taulukkoon
(taulukko 10).
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Taulukko 10 TOP:issa havaitut käytettävyyden ongelmat

Komponentti
Navigointi

Kuvaus

Aineistossa havaitut ongelmat

1. Sujuva navigointi mahdollistaa tiedon
hakemisen ja pääsyn tietoon helposti. Järjestelmä pitää sisällään toiminnon tiedon
hakemiseen ja järjestelmästä saadulla tiedolla on yhteys etsittyyn tietoon.

- hakutoiminnot melko vaikeakäyttöisiä eikä etsitty tieto aina
löydy: päähaulla haku, suodattimella haku, tietämyshaku
- etenkin asiakkaan nimellä
haku/tunnistamattoman asiakkaan haku toiminut heikosti
- hakutoimintoa pidetään epäluotettavana, koska hakutulokset esiintyvät sekalaisessa järjestyksessä ja etsitty asia ei aina
ole tuloslistauksen alkupäässä
tarkallakaan haulla
- haku liian kirjaimellinen
- CALL-tiketin näkymässä avattava uusi välilehti hauille
-

2. Järjestelmän toiminnallisuudet ovat löydettävissä nopeasti ja vaivattomasti.

3. Käyttäjä pystyy navigoimaan järjestelmässä tehokkaasti ja täsmällisesti: järjestelmä opastaa käyttäjää ja tukee erilaisia vuorovaikutustyylejä ja navigointitapoja.

- takaisinpäin kulkeminen järjestelmässä vaikeaa

1. Järjestelmän ulkoasu tukee järjestelmän
sujuvaa käyttöä: järjestelmä on visuaalisesti
hyvin suunniteltu ja näkyvyys järjestelmän
muihin toimintoihin on selkeä.

- järjestelmä sekava yleisvaikutelmaltaan: tietoa liikaa näkyvillä, valikkorakenteiden selkeyden puute, etusivulta ei
löydy tieto helposti
- työjonoja liikaa, työjonojen
luettelo vaikealukuinen
- tikettilomakkeen tapahtumia
vaikea lukea

2. Järjestelmää voi käyttää ilman ohjeistusta.

- järjestelmän yleisvaikutelma
epäintuitiivinen
- suodattimien luominen epäintuitiivista

Esittäminen

(jatkuu)
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Taulukko 10 (jatkuu)
3. Järjestelmän luoma tieto on ajantasaista,
täsmällistä, virheetöntä ja ymmärrettävää
ja ilmoituksia on helppo ymmärtää ja tulkita. Järjestelmän antama tieto tukee käyttäjän päätöksentekoa.

Tuki tehtävien
suorittamiselle

1. Järjestelmä on helppokäyttöinen ja sen
käyttämä terminologia on yhdenmukaista
käyttäjän tunteman terminologian kanssa.
2. Järjestelmä antaa reaaliaikaista tietoa,
vastaa käyttäjälle nopeasti ja tukee käyttäjää tehtävien tehokkaaseen loppuun saattamiseen.

3. Järjestelmä kasvattaa käyttäjän tuottavuutta. Organisaatiotasolla järjestelmä
tukee tiedonkulkua eri osastojen välillä.
Järjestelmä myös automatisoi rutiininomaisia ja ylimääräisiä tehtäviä.

Opittavuus

1. Käyttäjä voi oppia käyttämään järjestelmää ilman perusteellista esittelyä ja hän
kykenee tunnistamaan nopeasti järjestelmän erilaiset toiminnot.

- työnteon kannalta olennaista
tietoa puuttuu
- virheviestit ja ilmoitukset
epäselviä, epäresponsiivisuus
- tietämysten tieto ei ajantasaista
- tiketöintilomakkeessa ei ole
täsmällistä tietoa luokan tai
työjonon valinnan tueksi
- tikettilomakkeen laitetiedot
eivät ole aina ajan tasalla
- luokitteluvalinnoista ei saa
palautetta
- hakutulokset vaikealukuisia
- suodattimen linkki pitkä ja
vaikealukuinen
- terminologia vaikeaa
- suodattimet edellyttävät ohjelmoinnillista ajattelua
- asiakkaiden tunnistamattomuus: työnteon hidastuminen,
virheet tikettien kirjaamisessa,
edellyttää muiden järjestelmien
käyttämistä
- tikettilomakkeen Ilmoittajakentässä näkyy vain osa nimistä
- suodatettujen tikettien määrissä virheitä
- ylimääräisiä sähköpostiilmoituksia
- järjestelmän käytössä esiintyy
viiveitä
- tiketin luokkien valitseminen
ja suodattimien luominen käsin
vaikeaa ja hidasta
- käyttäjä joutuu tekemään
useita klikkauksia TOP:ia käyttäessään
- toimintojen peruminen vaikeaa
- uusi käyttäjä tarvitsee järjestelmän käyttöön välttämättä
koulutuksen
- työjonojen oppimiseen kuluu
aikaa
- nykyiset käyttäjät pitävät
lisäkoulusta tarpeellisena

(jatkuu)
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Taulukko 10 (jatkuu)
2. Järjestelmä ei ole käyttäjän näkökulmasta pelottava tai monimutkainen oppia käyttämään ja hänellä on
mahdollisuus oppia lyhyessä ajassa
taitavaksi käyttäjäksi.

- järjestelmä on ensikäyttäjälle
vaikeakäyttöinen

3. Järjestelmän sisällä on riittävästi
apua tukemaan käyttäjän oppimisprosessia.

- järjestelmän sisäisen tuen
puute: tukena käytetään erillisiä järjestelmiä ja dokumentteja sekä kollegoja
- tikettejä palautuu takaisin
käyttäjälle ilman lisätietoa, jos
käyttäjä on ohjannut tiketin
väärään työjonoon

Taulukossa ilmenee havaittujen ongelmien asettuminen eri komponenttien kriteereihin. Huomioitavaa on, että ongelmien jakaminen eri komponentteihin ei
ollut kaikissa tapauksissa yksiselitteistä. Esimerkiksi Esittäminen-komponentin
kriteeri “Järjestelmän luoma tieto on ajantasaista, täsmällistä, virheetöntä ja
ymmärrettävää ja ilmoituksia on helppo ymmärtää ja tulkita.” oli mielestämme
melko lähellä Tuki tehtävien suorittamiselle -komponentin kriteeriä “Järjestelmä antaa reaaliaikaista tietoa.” Niin ikään Tuki tehtävien suorittamiselle komponentin kriteeri “Järjestelmä on helppokäyttöinen” ja Esittäminenkomponentin kriteeri “Järjestelmää voi käyttää ilman ohjeistusta.” on vaikea
erottaa toisistaan. Näin ollen on ilmeistä, että toinen tutkija olisi saattanut jaotella ongelmat eri tavalla.
TOP:issa havaittuja ongelmia peilataan myös luvussa 5.3 tarkasteltuihin
toiminnanohjausjärjestelmien tutkimuksissa havaittuihin ongelmiin taulukossa
11.
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Taulukko 11 Tässä tutkimuksessa havaittujen käytettävyyden ongelmien suhde aiemassa
tutkimuksessa löydettyihin ongelmiin.

Läh
de
Ongelma
Calisir ja
Calisir
(200
3)

Toiminnon
tai
tiedon
löytäminen
on
vaikeaa
Järjestelmä
ei
anna
tietoa käyttäjälle
Ilmoitukset
ovat epäselviä
Käyttäjän on
vaikea hahmottaa
sijaintinsa
Polut tiedon
luo
ovat
pitkiä
Monimutkaisuus

Topi,
Lucas
ja
Babaian
(2005)

Yeh
(2006)

x
x

x

x

Singh
ja
Wesson
(2009)

Oja ja
Lucas
(2010)

Scholtz,
Cilliers
ja Caliz
(2010)

x

x

x

x

x

x

x

x

Parks
(2012)

x

Lambeck,
Muller,
Fohrholz ja
Leyh
(2014)

Lambe
ck,
Fohrh
olz,
Leyh,
Supulnie
ce ja
Müller
(2014)

Wong,
Veneziano ja
Mahmud
(2016)

Pitkänen
ja
Salomäki
(2019)

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x

x

Eri
vaiheiden kulku ei
näkyvillä
Ei intuitiivinen

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

Painikkeet
ovat epäselviä

x

x

Toimintojen
toiminnallisuus
ja
tarkoitus
epäselviä
Liikaa tietoa
näkyvillä

x

x

x

x

x
x

Käyttöliittymä ei ole
käyttäjäystävällinen

x

x

x

(jatkuu)
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Taulukko 11 (jatkuu)
Käyttöliittymän väri on
epämiellyttävä
Erilaisten
käyttäjien
vuorovaikutuksen
tukemisen
puute

x
x

Vähän mahdollisuuksia
mukauttaa
järjestelmää

x

Toista järjestelmää
on
käytettävä
tukena

x

Terminologia
on epäselvä

x

Hakutoiminto puuttuu
Ei tehokas
Ei
lisää
tuottavuutta
Käytön
oppiminen
vaatii aikaa

x
x

x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x

Kun tämän tutkimuksen aineistossa havaittuja käytettävyyden ongelmia verrataan aiempien tutkimusten ongelmiin, tehdään huomio, että useat ongelmat
ovat läsnä myös tässä tutkimuksessa. Yksi syy tähän on se, että tässä tutkimukselta ongelmista raportoitiin yksityiskohtaisesti, minkä ansiosta yhtymäkohtia
aiempaan tutkimukseen oli helpompi muodostaa. Kuten aiemmin todettiin,
monessa tutkimuksessa ongelmia kuvataan liian yleisluontoisesti, mikä vaikeutti ongelmien luokittelua ja vertailua. On kuitenkin myös monia ongelmia,
joita havaittiin vain tässä tutkimuksessa. Suuri osa niistä on nimenomaan
TOP:ille tyypillisiä, kuten asiakkaiden tunnistamattomuuteen, työjonoihin ja
suodattimiin liittyvät erilaiset ongelmat.
Tutkimuksessa korostuivat muita tutkimuksia enemmän hakutoimintoihin liittyvät ongelmat, kuten haun epäluotettavuus ja kirjaimellisuus. Yhteinen
havainto kuitenkin usean muun tutkimuksen kanssa oli se, että tiedon löytäminen järjestelmästä yleisellä tasolla on vaikeaa ja järjestelmän tiedonanto heikkoa. Kuten TOP:issa, myös muutamassa muussa järjestelmässä havaittiin monimutkaisuutta ja käyttöliittymän käyttäjäystävällisyyden puutetta. Myös jär-

90
jestelmän ilmoitukset ovat TOP:in ohella muissakin järjestelmissä vaikeatulkintaisia.
Taulukon pohjalta voidaan tehdä päätelmiä siitä, että ongelmat eivät ole
vuosien aikana merkittävästi muuttuneet. Vertailuun kuitenkin vaikuttaa se,
kuinka tarkkaan ongelmia raportoidaan. On myös selvää, että jotkut ongelmat
keskittyvät niin kiinteästi tiettyyn järjestelmään ja sen toimintatapaan, ettei suoria vertauksia muihin järjestelmiin voida näiden toimintojen osalta tehdä.
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8

KOKENEIDEN JA ALOITTELEVIEN KÄYTTÄJIEN
NÄKEMYKSET TOP:IN KÄYTETTÄVYYDESTÄ

Toinen tutkimuskysymys oli Miten aloittelevien käyttäjien ja kokeneiden käyttäjien
näkemykset TOP-toiminnanohjausjärjestelmän käytettävyydestä eroavat toisistaan?
Tutkimuksen tavoitteena aloittelevien ja kokeneiden vertailu on toissijainen,
mutta näkökulma antaa kuitenkin lisätietoa käytettävyyden ongelmista, joita
käsiteltiin luvussa 7. Tässä luvussa vertaillaan kokeneiden ja aloittelevien käyttäjien näkemyksiä TOP:in käytettävyydestä ja tarkastellaan, onko järjestelmän
käytön kokeneisuudella vaikutusta käyttäjien näkemyksiin. Kokeneet ja käyttäjät eroteltiin tässä tutkimuksessa sen mukaan, miten pitkään käyttäjä on käyttänyt TOP:ia ja kuinka monta tuntia hän käyttää TOP:ia viikossa.
Vaikka asiakastuessa työskenteli järjestelmän käytön kokeneisuuden näkökulmasta erilaisia käyttäjiä, kerätyssä aineistossa vastaajia olivat pääasiassa
kokeneet käyttäjät. Kyselyyn vastasi 39 käyttäjää, joista suurin osa (74 %) oli
kokeneita. Haastatteluissa pystyttiin vaikuttamaan vastaajien kokeneisuuteen
paremmin, ja haastateltaviksi pyrittiin valikoimaan tasaisesti sekä kokeneita
käyttäjiä että aloittelevia, joita haastateltiin yhteensä 37. Tästä huolimatta kokeneiden käyttäjien osuus jäi jälleen suuremmaksi (65 %). Yksi tähän mahdollisesti vaikuttava asia oli se, että osa käyttäjistä kieltäytyi osallistumasta haastatteluun. Aloittelevien ja kokeneiden käyttäjien vertailemiseksi olisi voitu hyödyntää havainnoituja Skype-keskusteluita, koska keskustelua käydään omalla nimellä. Tämä olisi mahdollistanut käyttäjien ryhmittelyn kokeneisuuden perusteella. Skypeä ei kuitenkaan voi pitää luotettavana lähteenä, koska käyttäjien
osallistuminen keskusteluun oli epätasaista: toiset käyttäjät keskustelivat
Skypessä aktiivisesti, kun taas toiset eivät välttämättä keskustelleet lainkaan
TOP:iin liittyvistä asioista aineistonkeruujakson aikana.
Luvun rakenne ja käsitellyt käytettävyyden ongelmat ovat samoja kuin
luvussa 7, mutta näkökulma painottuu ongelmien ohella vastaajiin ja siihen,
kuinka paljon heillä on kokemusta järjestelmän käytöstä.
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8.1 Kokeneiden ja aloittelevien käyttäjien taustat
Kyselyyn vastanneista aloittelevista käyttäjistä 86 % miehiä, kun taas kokeneista käyttäjistä 80 % oli miehiä. Aloittelevista nuorinta ikäluokkaa, alle 25vuotiaita, edusti 29 % vastaajista. Loput vastanneista aloittelevista, 71 %, edustivat ikäluokkaa 26-35. Kokeneista käyttäjistä alle 25-vuotiaita oli 8 %. Suurin
osa kokeneista vastaajista, 48 %, oli 26-35 -vuotiaita. 36-45 -vuotiaita oli 32 % ja
46-55 -vuotiaita 12 % vastaajista.
Aloittelevista 29 % oli käyttänyt TOP:ia alle 3 kuukauden ajan. Valtaosa
aloittelevista, 43 %, oli käyttänyt TOP:ia 3-6 kuukautta, kun taas 7-12 kuukautta
TOP:ia käyttäneitä oli 29 % tästä ryhmästä. Kokeneista puolestaan 48 % oli
käyttänyt TOP:ia 7-12 kuukauden ja loput vastaajista, 52 %, yli 12 kuukauden
ajan.
Yksi käyttäjä aloittelevista (7 %) ei käyttänyt TOP:ia päivittäin. Kaikki kokeneiksi luokitellut käyttäjät ilmoittivat käyttävänsä TOP:ia päivittäin. Käytön
määrässä esiintyi enemmän vaihtelua: aloittelevista TOP:ia käytti alle 5 tuntia
36 % vastaajista. 6-14 tuntia käytti 7 % vastaajista ja yli 25 tuntia 57 % vastaajista. Kokeneista TOP:ia käytti 15-24 tuntia 20 % käyttäjistä ja loput, 80 % vastaajista, yli 25 tuntia viikossa.

8.2 Kokeneiden ja aloittelevien käyttäjien näkemykset: Navigointi
Kuten luvussa 7, kokeneiden ja aloittelevien käyttäjien näkemyksiä tarkastellaan tässä alaluvussa pääasiassa hakutoimintojen ja järjestelmässä liikkumisen
osalta.
Kuviossa 13 havainnollistetaan molempien käyttäjäryhmien vastauksia
TOP:in yleistä käyttöä koskeviin kysymyksiin 9. j), k) ja l) sekä tikettityöskentelyyn liittyviin kysymyksiin 11. a), b), c), d), e), f), h) ja i).
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Kuvio 13 Aloittelevien ja kokeneiden käyttäjien vastaukset kyselylomakkeen Navigointia
koskeviin kysymyksiin

Kyselyssä TOP:issa liikkumista käsitellään lähinnä kysymyksessä 9. i) “TOP:in
valikkorakenteet ovat selkeitä, ja tiedän, missä kohtaa TOP:ia olen menossa ja
miten pääsen takaisin.”, jossa saatiin keskiarvoksi kokeneille 2,8 ja aloitteleville
2,6. Tämä kysymys kuuluu varsinaisesti Esittämisen komponenttiin, mutta se
antaa tietoa järjestelmässä kulkemisesta, joten mainitsemme tuloksista lyhyesti
tässä. Sekä aloittelevien että kokeneiden käyttäjäryhmät pitivät kysymyksen 9.
i) vastausten perusteella TOP:issa liikkumista melko vaikeana ja voidaan tehdä
päätelmä, ettei TOP:issa liikkuminen merkittävästi helpotu, kun kokeneisuus
järjestelmän käytöstä lisääntyy. TOP:issa liikkumisen osalta yksi haastateltu
aloitteleva käyttäjä totesi takaisinpäin kulkemisen TOP:issa olevan vaikeaa. Kyselyssä yksi aloitteleva käyttäjä sanoi, että vaikea siirtyä katsomaan asiakkaan
tietoja. Niin ikään Jimenezin ym. (2018) tutkimuksessa aloittelijoiden oli vaikea
paikantaa sovelluksen ikoneita tai tekstejä. TOP:in osalta olisi kuitenkin ollut
odotettavaa, että järjestelmää pitempään käyttäneet kokevat löytävänsä helpommin TOP:in toiminnot aloitteleviin verrattuna.
Tiketöintilomakkeella navigointia koskien kysymyksissä 11. e) “Tiketöintilomakkeen tallentaminen CALL-muotoisesta RITM-muotoiseen on helppoa.” ja
11. f) “Tiketöintilomakkeen tallentaminen CALL-muotoisesta INC-muotoiseen
on helppoa.” oli molemmilla käyttäjäryhmillä korkea keskiarvo: aloittelevilla
molemmissa 4,4 ja kokeneilla 4,2 ja 4,1. Myös tiketin ratkaiseminen nähtiin
helppona toimenpiteenä molemmissa ryhmissä, sillä keskiarvo kysymyksessä
11. h) “RITM-tiketin ratkaistuksi merkitseminen on helppoa.” oli aloittelevilla
4,2 ja kokeneilla 4,3. Kysymyksessä 11. i) “INC-tiketin ratkaistuksi merkitsemi-
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nen on helppoa.” keskiarvot olivat aloittelevilla 3,9 ja kokeneilla 4,1. Aloittelevien helppouden kokeminen korostaa sitä, että toiminnot löytyvät helposti tikettilomakkeelta. Koska tiketöintilomakkeen tallentaminen ja ratkaiseminen
ovat joka asiakasyhteydenotossa toistuva toiminto heti TOP:in käytön alusta
alkaen, on mahdollista, että tallentaminen ja ratkaiseminen usean toistokerran
jälkeen on lisännyt aloittelevienkin helppouden kokemusta. Toisaalta odotimme aloittelevien keskiarvon olevan matalampi, koska tiketin ratkaisemiseen
sisältyy useita vaiheita (vrt. Widyanti & Dewinda, 2017). Adlin ja Lestarin
(2017) mukaan aloittelevalle käyttäjälle on tyypillistä, ettei hän löydä järjestelmästä oikeita painikkeita. Yksi aloittelija toi myös esille vaikeuden valita sopiva
vaihtoehto tiketöintilomakkeella, kun tiketin ratkaisee: lomakkeella on painikkeet “Ratkaise ensimmäisellä yhteydenotolla” ja “Tallenna”. Käyttäjä ei tiennyt,
onko sillä merkitystä, kumman painikkeen valitsee, koska hän oli huomannut
molempien vaihtoehtojen johtavan samaan lopputulokseen.
Haun osalta haastatteluissa tuli ilmi, että sekä aloittelevat että kokeneet
käyttävät TOP:in päähakua hakujen tekemiseen. Emme odottaneet tähän eroja
käyttäjien välillä, koska hakutoiminto saattaa muistuttaa käyttäjien muissa järjestelmissä käyttämää hakua. Tämä hakutoiminto on aloittelijan kannalta yksinkertainen, koska siihen ei voi esimerkiksi asettaa hakuehtoja. Jimenezin ym.
(2018) mukaan aloittelevakin käyttäjä etsii järjestelmästä perustoimintoja, joihin
on tottunut, joihin myös TOP:in suurennuslasikentän voidaan katsoa kuuluvan.
Kun haastatteluja toteutettiin, ensimmäisessä haastatteluryhmässä pari kokenutta käyttäjää nosti esille TOP:issa tapahtuneen muutoksen, joka mahdollistaa
CALL-tikettien hakemisen. Tuolloin lähinnä kokeneet käyttäjät Jyväskylässä
hakivat tikettejä vielä suodattimien avulla, kun taas parin aloittelevan käyttäjän
mielestä CALL-tikettien haku toimii epäloogisesti. On ymmärrettävää, että nimenomaan kokeneet tekevät havaintoja järjestelmään tulleista muutoksista,
koska heillä on pidempi kokemus järjestelmän käytöstä ja siitä, millaisia eri
toiminnot järjestelmässä ovat.
Kyselyn kysymyksessä 9. j) “TOP:in hakutoiminnot ovat helppokäyttöisiä.”
keskiarvo oli kokeneilla 2,1 ja aloittelevilla käyttäjillä 2,7, joten aloittelijat kokivat hakutoiminnot hiukan kokeneita helpommiksi. Myös asiakkaan nimellä
tikettien hakemisessa (kysymys 11. b)) käyttäjäryhmien vastausten välillä ei
juuri ollut eroa: aloittelijoilla keskiarvo oli 3,3, kun kokeneilla käyttäjillä vastaava lukema oli 3,1. Vaikka eroa käyttäjien vastausten keskiarvon välillä ei juuri
ole, on yllättävää, että nimenomaan aloittelevat käyttäjät pitävät hakutoimintoja
helppokäyttöisempinä. Mitä tulee haastatteluihin, yksittäiset käyttäjät molemmissa ryhmissä olivat sitä mieltä, että haku toimii yleisellä tasolla hyvin. Haastatteluissa ja kyselyssä hakemisen helppous asiakkaan nimellä jakoi käyttäjien
näkemyksiä molemmissa ryhmissä, osan mielestä haku toimi hyvin, kun taas
osa ei ollut hakuun yhtä tyytyväinen. Molemmat ryhmät totesivat hakutuloksessa esiintyvän useita tikettejä satunnaisessa järjestyksessä, jotka eivät välttämättä kaikki liittyneet haettuun asiakkaaseen. Kummassakin ryhmässä usea
käyttäjä kuitenkin piti etenkin tunnistamattomien asiakkaiden hakemista melko
vaikeana ja hitaana. Oman kokemuksemme mukaan asiakkaan nimellä hake-
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minen sinänsä on helppoa, mutta hakutulosten tulkitseminen on vaikeampaa.
Näin ollen yllätyimme siitä, että nimenomaan aloittelijat pitivät hakua asiakkaan nimellä niin helppona. Molemmat käyttäjäryhmät ilmoittivat hakevansa
asiakkaiden tikettejä tiketöintilomakkeella olevan inforuudun kautta aloittelevat käyttäjät hieman useammin kuin kokeneet. Käyttäjän kannalta ei ole
mielestämme kovin intuitiivista, että asiakkaan tiketit löytyvät kyseisen infopainikkeen takaa. Sen vuoksi oli yllättävää, että aloittelijat hyödyntävät painiketta niin paljon. Voi olla kysymys siitä, että käyttäjät on TOP:in käytön aloittamisen yhteydessä perehdytetty käyttämään painiketta.
Hakemisen osalta niin ikään suodattimista hakeminen ei ollut kaikille käyttäjille tuttua, mikä tuli useammin ilmi aloittelijoiden keskuudessa. Näin ollen
kokeneet käyttäjät osasivat ottaa enemmän kantaa siihen, kuinka hyvin suodattimista hakeminen toimii heillä. Muutama käyttäjä molemmissa ryhmissä
myönsi, ettei käytä toimintoa tai ei tiedä, kuinka se toimii ja vastaava määrä ei
ollut täysin tyytyväinen suodattimista hakemisen toimimiseen. Aloittelevien
käyttäjien harvempi suodatinhaun käyttö lienee yhteydessä siihen, että suodattaminen edellyttää ohjelmoinnillista ajattelua, kuten aiemmissa luvuissa on todettu (ks. kuvio 8). Yksi kokenut käyttäjä oli käyttänyt TOP:in suodattimia tunnistamattoman käyttäjän hakemiseen, mutta totesi haun toimivan epäloogisesti.
Mitä tulee tietämysartikkeleiden hakemiseen, vastausten keskiarvo hakemisen helppoudesta kysymyksessä 9. l) “TOP:ista on helppo etsiä tietämysartikkeleita.” oli kokeneilla 2,3 ja aloittelijoilla 2,9. Haastatteluissa molemmissa käyttäjäryhmissä oli käyttäjiä, jotka pitivät tietämyshaun toimintaa hyvänä. Toisaalta
molempien ryhmien yksittäisiä käyttäjiä myös valitteli hakutulosten epäselvyydestä haastattelussa ja kyselyssä. Aloittelevat käyttäjät vastasivat kokeneita
hieman useammin, että eivät hae tietämyksiä lainkaan. Tähän mahdollinen syy
on se, että aloittelijat eivät tiedä, missä tietämykset TOP.issa sijaitsevat ja miten
niitä käytetään, jotta tarvitun tiedon löytää. Osa kokeneista tarkensi, että tietämyskannan hakutulosten läpikäyminen on hidasta. Tietämyshaussa lähinnä
kokeneet totesivat hakutulosten olevan epäselviä.
Adlin ja Lestarin (2017) mukaan etenkin aloittelevin käyttäjien kannalta järjestelmässä on tärkeää tukea käyttäjän tiedon hakemista ja sitä, että haettu tieto
löytyy helposti. Molemmissa käyttäjäryhmissä pidettiin hakutuloksia yleisellä
tasolla epäselvinä ja ihmeteltiin, millä logiikalla haku toimii. Yksittäiset käyttäjät molemmissa ryhmissä pitivät hakua epäluotettavana eikä käyttäjä voi luottaa siihen, että haku esittää kaikki hakutulokset. Haku on niin keskeinen ominaisuus TOP:issa, että oli odotettua molempien käyttäjäryhmien ottavan sen
toimintaan kantaa. Aloittelevillakin käyttäjillä on näin ollen riittävästi kokemusta järjestelmän käytöstä, jotta kykenevät arvioimaan hakua ja esittämään
sitä kohtaa kritiikkiä. Yksi aloittelija totesikin, ettei CALL-tiketin näkymässä
pysty tekemään hakuja vaan selaimeen on avattava uusi välilehti, jotta voi tehdä haun. Parin kokeneen käyttäjän mielestä haku yleisellä tasolla on TOP:issa
liian kirjaimellinen.
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Kyselyn kysymyksessä 9. k) “Löydän TOP:in hakutoiminnoilla yleensä etsimäni” keskiarvo oli molemmilla käyttäjillä keskinkertainen tai sitä heikompi,
sillä se oli aloittelijoilla 3,0 ja kokeneilla hieman matalampi, 2,6. Yksittäiset käyttäjät, lähinnä kokeneet, olivat tyytyväisiä haulla löytämiseen. Haastatteluissa ja
kyselyssä muutama käyttäjä molemmissa ryhmissä ei kokenut löytävänsä tietoa
TOP:in haulla. Yksittäiset käyttäjät molemmissa ryhmissä olivat tehneet huomion, että sovelluksen nimellä haku toimii hyvin. Myös tikettinumerolla haun
toimivuudesta antoi viitteitä kyselyn kysymys 11. a), jonka vastausten perusteella tikettien hakeminen tikettinumerolla on helppoa TOP:issa sekä aloittelevilla että kokeneilla käyttäjillä (keskiarvo 4,5 aloittelijoilla ja 4,4 kokeneilla). Tätä tulosta tukivat myös haastattelumme, sillä molemmat käyttäjäryhmät olivat
yhtä mieltä tikettinumerolla hakemisen helppoudesta. Yksi kokenut käyttäjä
kuitenkin luonnehti tikettinumerolla hakemista hitaaksi.
Kysymyksessä 11. c) “Löydän helposti ne tiketit, joissa olen vastuuhenkilönä” keskiarvot olivat lähes samat, sillä ne olivat aloittelijoilla 4,0 ja kokeneilla
4,1. Itselle kuuluvien tikettien löytämiseksi käyttäjän tulee osata suodattaa tiketit itselleen. Näin ollen on mahdollista, että aloittelevat käyttäjät eivät ole yhtä
harjaantuneita suodattimien käytössä kuin kokeneet. Sen vuoksi onkin yllättävää, että käyttäjäryhmien näkemykset olivat yhdenmukaisempia kysymyksessä
11. d) “Löydän helposti ne tiketit, jotka kuuluvat omiin työjonoihini”, sillä tämäkin toimenpide edellyttää taitoa suodattimien käytössä. Tässä kysymyksessä
molempien ryhmien keskiarvo oli 3,6. Haastatelluista ja kyselyssä lähinnä kokeneet käyttäjät olivat tehneet työjonojen valinnassa huomion, että työjonojen
selaileminen TOP:issa on hidasta. Kyse saattaa olla siitä, että aloittelijat käyttävät toistuvasti vain tiettyjä jonoja ja kokeneet tarkistavat, voisiko jokin toinen
jono tulla tapauksessa kyseeseen.

8.3 Kokeneiden ja aloittelevien käyttäjien näkemykset: Esittäminen
Tässä alaluvussa tarkastellaan aloittelevien ja kokeneiden näkemyksiä TOP:in
selkeydestä, intuitiivisuudesta ja TOP:in antamasta tiedosta ja ilmoituksista.
Kuviossa 14 havainnollistetaan molempien käyttäjäryhmien vastauksia TOP:in
yleistä käyttöä koskeviin kysymyksiin 9. e), 9. h) ja 9. i) sekä tikettityöskentelyyn liittyviin kysymyksiin 11. g), 11. j) ja 11. k).

97

Kuvio 14 Aloittelevien ja kokeneiden käyttäjien vastaukset kyselylomakkeen Esittämistä
koskeviin kysymyksiin

TOP:in selkeyden osalta kyselyn kysymyksen 9. i) “TOP:in valikkorakenteet
ovat selkeitä ja tiedän, missä kohtaa TOP:ia olen menossa ja miten pääsen takaisin.”, keskiarvo oli aloittelijoilla 2,7 ja kokeneilla 2,8. Näin ollen TOP:in hahmottaminen ei ole helpompaa kokeneilla käyttäjillä verrattuna aloittelijoihin. Haastatteluissa kuitenkin lähinnä aloittelijat esittivät mainintoja TOP:in selkeyden
puutteesta yleisellä tasolla. Yksittäiset käyttäjät molemmissa ryhmissä totesivat
lisäksi, että TOP:issa on liikaa tietoa näkyvillä ja vastaava määrä totesi tiketin
olevan vaikealukuinen, jos siinä on paljon tapahtumia. Yksi aloittelija tätä vastoin nosti esille, että TOP:iin ei ole viety kaikkea työntekoon tarvittavaa tietoa.
Etenkin kokeneet painottivat, että TOP:in toiminnoista on tiedettävä, jotta ne
voi löytää. Vaikka TOP oli monelle vaikuttanut sekavalta, pari aloittelijaa kuitenkin totesi vaikutelman TOP:ista selkeytyvän sitä mukaa, kun kokemus järjestelmästä kasvaa. Sen sijaan pari kokenutta painotti järjestelmän yleisvaikutelma
olevan pitkänkin käytön jälkeen edelleen sekava. Kun järjestelmän käytössä on
useita vaiheita, etenkin aloittelevalla käyttäjällä menee enemmän aikaa tehtävästä suoriutumiseen (Widyanti ja Dewindan, 2017). Selkeyden puutetta oli yhden aloittelijan mukaan tietämyskannassa, johon tieto ei ollut hänen mielestään
jäsennelty kovin huolellisesti. Tämä voi olla syy haastattelussa tehtyyn huomioon, että TOP:in tietämyksiä hyödynnetään molemmissa käyttäjäryhmissä vaihtelevasti
Kyselyn kysymyksessä 9. e) “TOP antaa selkeitä virheviestejä ja ilmoituksia.” käyttäjäryhmien vastauksissa havaittiin eroja, sillä aloittelevien käyttäjien
keskiarvo oli 2,8 ja kokeneiden 2,1. Tämän perusteella kokeneet arvioivat ilmoitusten selkeyden hieman heikommaksi kuin aloittelijat ja tarkastelivat TOP:in
ilmoituksia aloittelijoita kriittisemmin. Tämä tukee Ohtmanin ym. (2014) näke-

98
mystä siitä, että kokeneet havaitsevat aloittelevia käyttäjiä herkemmin käytettävyysongelmia. TOP:in epäresponsiivisuudesta saatiin kuitenkin mainintoja nimenomaan aloittelijoilta, mikä Jimenezin ym. (2018) mukaan saa etenkin aloittelevan käyttäjän etsimään ratkaisua järjestelmän sisältä eikä käyttäjä pääse
eteenpäin tehtävän suorittamisessa.
Niin ikään pääasiassa aloittelijat esittivät kokemuksia siitä, ettei TOP ole
intuitiivinen. Pari aloittelijaa esitti kommentteja myös siitä, että asioita on muistettava ulkoa intuitiivisuuden puutteen vuoksi. Vastaavia odotimme myös kokeneilta, jotka kokivat TOP:in aloittelevien käyttäjien tavoin epäloogisena. Kysymyksessä 9. h) “TOP:in etusivulta on helppo löytää haluttu toiminto.” käyttäjäryhmien näkemykset olivat samansuuntaisia, sillä keskiarvo oli aloittelijoilla
2,5 ja kokeneilla 2,3. Keskiarvo on melko heikko ja viittaa siihen, että käytön
kokeneisuus ei lisää helppouden kokemusta toimintojen löytymisessä (vrt. Adli
& Lestari, 2017).
Tikettilomakkeella oleva tietokoneen nimen täydentäminen Konfiguraatioyksikkö-kenttään oli yksittäisten kokeneiden ja aloittelijoiden mukaan hidas
ja saattanut antaa jopa virheellistä tietoa. Yllätyimme siitä, että tämän olivat
huomanneet myös jotkut aloittelijat, koska oman kokemuksemme mukaan
kenttä otsikolla “Konfiguraatioyksikkö” ei ole intuitiivinen. Odotimme konfiguraatioyksikön käytön olevan asia, jonka pääasiassa kokenut käyttäjä osaa
tunnistaa ongelmana (vrt. Ohtman ym., 2014). On tosin mahdollista, että käyttäjien perehdytys TOP:in käyttöön on tämän osalta ollut erilainen: jos käyttäjiä ei
ole perehdytetty käyttämään kenttää, he eivät siihen todennäköisesti kiinnitä
huomiota tai eivät tiedä, mitä tietoja kenttään pitäisi täydentää. Konfiguraatioyksikkö ei ole tiketöintilomakkeella pakollinen tieto (ks. luku 2.3.2).
Molemmissa haastatelluissa käyttäjäryhmissä pidettiin suodattimen luomista epäintuitiivisena. Vastaava havainto saatiin kyselynkin perusteella. Yksittäiset käyttäjät molemmissa ryhmissä pitivät suodattimen muokkaamista helppona. Pari kokenutta käyttäjää puolestaan kommentoi suodattimien pituutta
järjestelmän käytön haasteellisuutta lisäävänä seikkana. Suodattimien luomista
yhden kokeneen käyttäjän mukaan hankaloittaa se, että käyttöliittymä ei ole
graafinen vaan käyttäjän täytyy ymmärtää logiikka, jolla suodattimet luodaan. Koska muiden kysymysten kohdalla on korostunut ainakin osan kokeneista käyttävän aloittajia enemmän suodattimia, odotimme kokeneilla olevan
myönteisempi suhtautuminen suodattimien käyttöön ja korostavan suodattimia
enemmänkin vahvuutena TOP:issa.
Muutama kokenut totesi luokittelun sujuvan omassa käytössä hyvin, kun
taas yksi kokenut painotti, että toistuvien tapausten luokittelu on helppoa. Yksittäiset käyttäjät molemmissa ryhmissä pitivätkin luokittelussa harvoin käytettäviä luokkia vaikeimpina. Kyselyn avokysymyksessä sekä aloittelevat että kokeneet käyttäjät pitivät luokittelua vaikeana. Luokittelun osalta kyselyn kysymyksessä 11. g) “Tiedän useimmiten, mitä minun on tiketöintilomakkeella valittava 'tuoteratkaisuksi', 'komponentiksi' ja “toimenpiteeksi' käyttäjäryhmien
näkemyksissä oli eroja, sillä aloittelijoilla keskiarvo oli 3,2 ja kokeneilla 2,6.
Näin verrattain selkeä ero oli yllättävä. Mahdollinen syy eroon käyttäjäryhmien
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vastauksissa voi olla se, että aloittelevat käyttäjät kiinnittävät vähemmän huomiota siihen, mitä valitsevat luokittelussa. He eivät mahdollisesti pidä luokittelua erityisen tärkeänä osa-alueena tiketöintilomakkeen täyttämisessä eivätkä
tiedä, millaisia seurauksia erilaisilla luokittelutavoilla voi olla. Kokeneet ovat
myös saattaneet kiinnittää enemmän huomiota luokkien käyttöön, koska tuntevat järjestelmän paremmin (vrt. Ohtman ym., 2014). Aloittelijat ja kokeneet olivat kuitenkin yhtä mieltä luokittelun vaikeudesta ja tulkinnanvaraisuudesta,
sekä siitä, että luokkien valitsemiseen liittyy arvuuttelua. Myös luokkien määrää pidettiin suurena.
Pari kokenutta käyttäjää myönsi valitsevansa yleisiä luokkia. Molemmissa
ryhmissä kerrottiin käytettävän tiketin luokittelussa yleensä tiettyjä luokkia.
Yksi aloittelija korosti, että TOP ehdottaa luokkia aiempien valintojen perusteella. Muutama kokenut piti TOP:issa hyvänä ominaisuutena myös luokkien rajautumista sen mukaan, mitä käyttäjä valitsee. Yksittäiset käyttäjä molemmissa
ryhmissä pohtivat, kuinka tärkeitä valinnat luokittelussa ovat, koska he eivät
olleet saaneet luokittelusta järjestelmältä palautetta. Yksittäiset käyttäjät molemmissa ryhmissä ottivat haastatteluissa esille TOP:in tuottamat raportit ja
oikean ja väärän luokittelun katsottiin vaikuttavan ainakin TOP:in raportteihin.
Molemmat käyttäjäryhmät pitivät työjonon käyttöä helppona, sillä kysymyksessä 11. j) “Tiketin siirtäminen työjonosta toiseen on helppoa.” keskiarvo
oli aloittelijoilla 4,0 ja kokeneilla 4,2. Sama voidaan todeta kysymyksessä 11. k)
“Pystyn helposti lisäämään omia kommenttejani tiketille.” sillä keskiarvo oli
aloittelijoilla 4,4 ja kokeneilla 4,6. Oman TOP:in käyttökokemuksemme perusteella odotimmekin korkeita keskiarvoja näihin kysymyksiin, koska näihin toimintoihin ei sisälly montaa vaihetta. Haastattelijoiden perusteella sekä kokeneissa että aloittelijoissa oli kuitenkin useita käyttäjiä, jotka pitivät TOP:in työjonoja epäloogisina, mikä vaikeuttaa jonon valintaa. Useampi kokenut ja muutama aloitteleva käyttäjä totesi, että usein käytettävien työjonojen valitseminen
on helppoa, mutta harvoin käsiteltävien pyyntöjen osalta on välillä vaikea valita oikeaa jonoa. Useampi aloittelija totesi käyttävänsä aina samoja työjonoja.
Työjonoja oli sekä kokeneiden että aloittelijoiden mielestä liikaa ja jonojen yhteydessä liian vähän tietoa jonosta, sillä käyttäjät pitivät etenkin harvemmin
käytettäviä jonoja vaikeina valittavina. Kokeneissa oli hieman enemmän käyttäjiä, jotka totesivat jonolistan käsittelyyn kuluvan aikaa. Muutama kokenut nosti
esille, että jonojen valintaan liittyy arvuuttelua ja kokeilua.

8.4 Kokeneiden ja aloittelevien käyttäjien näkemykset: Tuki tehtävien suorittamiselle
Tuki tehtävien suorittamiselle -komponentissa keskitytään aloittelevien ja kokeneiden käyttäjien näkemyksiin etenkin siinä, tarjoaako TOP reaaliaikaista
tietoa, antaako se käyttäjälle nopeita vastauksia ja tukeeko se käyttäjää tehtävien loppuun saattamiseksi. Kuviossa 15 havainnollistetaan molempien käyttä-
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järyhmien vastauksia TOP:in yleistä käyttöä koskeviin kysymyksiin 9. c), 9. f) ja
9. g).

Kuvio 15 Aloittelevien ja kokeneiden käyttäjien vastaukset kyselylomakkeen Tuki tehtävien suorittamiselle -komponenttia koskeviin kysymyksiin

Toimintojen perumista käsiteltiin kyselyn kysymyksessä 9. f) “TOP:issa on
helppo peruuttaa toimintoja.”. Keskiarvo oli eri käyttäjäryhmillä lähes sama:
aloittelijoilla 2,5 ja kokeneilla 2,3. Näin ollen kokeneisuus järjestelmästä ei kasvata käyttäjän kokemusta toimintojen perumisen helppoudesta järjestelmässä.
On mahdollista, että käyttäjien vastauksissa olisi ollut enemmän hajontaa, jos
kyselyssä olisi eritelty, minkä toimintojen perumisesta on kysymys. Pari kokenutta käyttäjää valitteli suodattimen poistamisen helppoutta vahingossa ja vaikeaa toiminnon perumista.
Lähinnä kokeneet olivat luoneet suodattimia ja muokanneet niitä itse ja
suurin osa aloittelevista ja kokeneista käyttäjistä saamansa mallin mukaan. Tämä oli odotettu tieto sen perusteella, miten kokeneet ovat suhtautuneet suodattimiin edellisissä alaluvuissa. Käyttäjäryhmät olivat yhtä mieltä siitä, että kun
suodatin on kerran tehty, niin se toimii eikä siitä ole enää käyttäjälle vaivaa.
Yksi aloittelija totesi, että jos muutoksia suodatustarpeisiin tulee, muokkauksia
suodattimeen on silloin tehtävä. Muutama aloitteleva käyttäjä mainitsi ongelmallisena sen, etteivät he ole onnistuneet liittämään RITM- ja INC-tikettejä samaan suodattimeen. Uskomme tähän syynä olevan käyttäjien kokemattomuuden TOP:in käytössä, koska toiminto on TOP:issa mahdollisuus tehdä. Yksi kokenut käyttäjä painotti, että pitkien suodattimien jakaminen muille käyttäjille ei
ole sujuvaa. Aloittelijoilta ei saatu tähän liittyen mainintaa, mikä saattaa viitata
siihen, että he eivät ole jakaneet suodattimia. Käyttäjäryhmillä oli erilaisia näkemyksiä siitä, voiko TOP:iin luotuihin suodattimiin luottaa: osa käyttäjistä
luotti suodattimiin ja osa suhtautui niiden toimivuuteen epäileväisemmin.
Aloittelijoiden keskuudessa esiintyi hieman enemmän epäluottamusta suodattimia kohtaan. Sauron (2018) mukaan kokeneilla käyttäjillä onkin aloittelevia
käyttäjiä myönteisempi suhtautuminen järjestelmään. Kyse saattaa olla aloitteli-
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joiden mahdollisesti vähäisestä kokemuksesta suodattimien käytössä ja epävarmuuden tunteesta niitä kohtaan. Vaikka molemmissa ryhmissä esiintyi
usein kielteistä suhtautumista TOP:in suodattimiin, yksi haastatelluista aloittelevista käyttäjistä piti suodattimien vahvuutena laajoja suodattamismahdollisuuksia. Yksittäiset käyttäjät molemmissa ryhmissä totesivat, ettei etenkään
suodattimien osalta TOP:ia ei ole suunniteltu käyttäjän vaan enemmänkin ohjelmistosuunnittelijan kannalta. Aloittelijoiden osalta yksi mahdollinen syy tähän on se, että aloittelevat käyttäjät eivät ehkä olleet vielä oppineet tunnistamaan toimintoja TOP:in suodattimissa.
Järjestelmän terminologian selkeydestä käyttäjillä oli samansuuntaisia käsityksiä, sillä kysymyksessä 9. g) “TOP:issa käytettävä sanasto on ymmärrettävää.” keskiarvo oli kokeneilla käyttäjillä 3,1, kun taas aloittelijoilla keskiarvo oli
3,4. Tämän perusteella terminologia ei ole kummallekaan ryhmälle täysin ymmärrettävää. Terminologian käsittely ei kuulunut haastattelurunkoon, mutta
muutaman haastatellun kokeneen ja yhden aloittelevan käyttäjän mielestä
TOP:issa on käyttäjälle vierasta terminologiaa. Huomattavaa on, että kokeneetkaan käyttäjät eivät pidä TOP:in terminologiaa erityisen ymmärrettävänä.
Adli ja Lestari (2017) toteavat, että etenkin aloittelijan kannalta on huomioitava, että hän pystyy tekemään tehtäviä järjestelmällä tehokkaasti. Kyselyn
perusteella TOP hidasti käyttäjien työnteko hieman useammin kuin aloittelijoiden, sillä kysymyksessä 9. c) "TOP ei aiheuta hidastuksia työstä suoriutumiselle" keskiarvo oli aloittelijoilla 2,1 ja kokeneilla 1,7. Yksi kokenut käyttäjä piti
TOP:ia tehokkaana, koska käyttäjä pystyy ratkaisemaan tiketin puhelun aikana.
Yhdellä aloittelijalla oli puolestaan päinvastainen kokemus. Yhtenä hidasteena
haastattelujen perusteella voidaan pitää asiakkaiden tunnistamattomuutta: kyselyssä vain yksi kokenut mainitsi tunnistamattomuuden ongelmallisuudesta,
mutta haastattelussa sekä kokeneet että aloittelijat korostivat asiakkaiden tunnistamattomuuden olevan merkittävä kehityskohde. Molemmissa ryhmissä oli
kuitenkin myös useita käyttäjiä, joilla TOP on tunnistanut asiakkaan hyvin. Sekä aloittelijat että kokeneet etsivät asiakkaan tietoja käyttäjätunnuksen tai puhelinnumeron avulla erillisistä järjestelmistä. Lisäksi kokeneet käyttäjät ilmoittivat
aloittelijoita hieman useammin kuuntelevansa puheluita jälkikäteen, jotta saavat sieltä asiakkaan mahdollisesti puuttuvat tiedot. On mahdollista, että aloittelevat käyttäjät eivät ole olleet tietoisia mahdollisuudesta kuunnella omia puheluita jälkikäteen. Yksittäiset käyttäjä molemmissa ryhmissä painottivat tunnistamattomien käyttäjien tikettien kirjaamisen hankaluutta, koska tunnistamattomienkin käyttäjien tiketit on kohdistettava johonkin virastoon, eikä TOP:ista
aina löydy tähän sopivaa vaihtoehtoa. Pari kokenutta käyttäjää otti esille ongelman käyttäjän nimen täydentämisessä Ilmoittaja-kenttään: kentän täydennys
näyttää vain kymmenen ensimmäistä nimeä, jos tarjottavia nimiä on useita.
Tehokas työskentely oli asia, joka otettiin esille myös tiketin luokittelun ja
työjonon valitsemiseen liittyen. Osa käyttäjistä oli sitä mieltä, että tiketin luokittelu haittaa tehokasta työskentelyä, koska luokkien valitsemisessa kuluu ylimääräistä aikaa. Tähän oli kuitenkin käyttäjäryhmillä vaihteleva suhtautuminen. Siihen, kuinka paljon aikaa luokitteluun menee, ei näyttänyt olevan merki-
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tystä järjestelmän käytön kokeneisuudessa. Haastateltujen vastauksista kävi
kuitenkin ilmi, että aluksi luokittelussa menee enemmän aikaa. Muutama kokenut ja yksi aloittelija myönsivät, että eivät viitsi enää käyttää aikaa luokitteluun. On mahdollista, että luokittelusta välittämättömiä käyttäjiä on enemmänkin, mutta osa ei maininnut asiaa haastattelutilanteessa. Yksittäiset käyttäjät
molemmissa ryhmissä olivat sitä mieltä, että TOP:issa on tehtävä ylimääräisiä
klikkauksia, mikä myös liittyy tiketin luokitteluun. Kun tarkastellaan käyttäjien
asennoitumista työjonoihin, muutama käyttäjä molemmista ryhmistä koki, että
heillä kuluu jonon valinnassa ylimääräistä aikaa. Kuitenkin yksi kokenut korosti apuna tässä olevan sen, että TOP ehdottaa aiemmin käytettyjä työjonoja.
Vastoin Adlin ja Lestarin (2017) tehokkaan käytön vaalimista aloittelevilla
käyttäjillä yksi aloittelija totesi, että TOP:iin liittyen saapuu liikaa automaattisia
sähköposti-ilmoituksia eikä suurin niistä ei ole käyttäjälle tarpeellisia. Oma kokemuksemme on, että sähköposti-ilmoituksilta ei voi välttyä, mutta tarpeettomia viestejä voi sähköpostissa ohjata niille tarkoitettuihin kansioihin. On mahdollista, että aloittelija ei ollut vielä luonut tällaisia kansioita. Tehokasta käyttöä
haittasivat niin ikään tunnistamattomat käyttäjät, joiden lähinnä kokeneet käyttäjät ilmoittivat aiheuttavan virheitä työnteossa. Haastatteluissa yksi aloittelija
huomautti rutiinitoimenpiteiden monimutkaistuvan asiakkaiden tunnistamattomuuden vuoksi. Molemmissa haastatelluissa ryhmissä usea käyttäjä ilmoitti
kysyvänsä tunnistustilanteessa asiakkaan nimeä tai hakevat asiakkaan tietoja
tämän käyttäjätunnuksen avulla. Kokeneet käyttäjät ilmoittivat hieman useammin hakevansa asiakkaan tietoja tämän puhelinnumeron avulla tai pyytävänsä käyttäjää kertomaan tämän sähköpostiosoitteen.
Järjestelmän hitauden merkityksestä eri taitotason käyttäjille ei kirjallisuus
anna viitteitä. Mielestämme voi kuitenkin todeta, että aloittelija tarvitsee tällaisissa tilanteissa tukea kokeneemmalta käyttäjältä etenkin, jos järjestelmä ei anna
käyttäjälle ilmoituksia. Yleinen hitaus oli sekä aloittelevien että kokeneiden
käyttäjien mainitsema piirre TOP:issa, joka aiheuttaa kielteisiä tunteita. Molemmat käyttäjäryhmät olivat hyvin tietoisia selaimen uudelleen käynnistämisestä ratkaisuna TOP:in hidasteluun. Pari kokenutta käyttäjää oli havainnut
TOP:in hävittävän tietoja ja kirjaavat ne siksi muualle ylös katoamisen varalta.
Yksittäiset kokeneet käyttäjät olivat kokeilleet vaihtoehtoista kirjautumistapaa
ja uloskirjautumista ratkaisuna hitauteen. Hitauden seurauksena yksittäiset
aloittelijat ja kokeneet totesivat jättävänsä sivun latautumaan ja siirtyvänsä tekemään jotakin muuta sillä välin. Kun he palasivat takaisin ladanneen sivun
pariin, he eivät välttämättä enää muistaneet, mitä olivat tällä sivulla tekemässä.
Yksittäiset käyttäjät molemmissa ryhmissä totesivat ongelman olevan poistumassa ja useat myöhemmin haastatellut käyttäjät molemmissa ryhmissä totesivat, että hitaus ei ole suuri ongelma. Kokeneet ja aloittelevat käyttäjät ottivat
esiin TOP:in hitaudesta kertovan virheilmoituksen ja sen, että TOP avaa tyhjiä
sivuja hitaasti. Yksi kokenut puolestaan totesi TOP:in myös jumittuvan tilanteissa, joissa hitautta ilmenee.
Kokeneelta käyttäjältä oli kadonnut tiketti hidastelun vuoksi, kun taas toinen kokenut totesi kirjaavansa tiketin jälkikäteen. Yksi kokenut oli huomannut,
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ettei TOP ilmoita mitään, kun yrittää avata suodatinta. Pari kokenutta kirjaa
tiedot muualle varmuuden vuoksi. Molemmissa käyttäjäryhmissä valiteltiin
haun hitautta. Kun hitautta ilmenee, yksi aloittelija oli todennut TOP:in toimivan paremmin toisella selaimella. Toinen aloittelija puolestaan totesi käyttävänsä vähemmän TOP:ia näissä tilanteissa. Mielestämme käyttäjäryhmien vastauksissa ei ollut yllättävää se, että käyttäjät ovat havainneet hitauden ja suhtautuivat siihen pääasiassa kielteisesti, vaan se, että aloittelevilla käyttäjillä oli tiedossa selviytymiskeinoja tällaisiin tilanteisiin.

8.5 Kokeneiden ja aloittelevien käyttäjien näkemykset: Opittavuus
Tässä alaluvussa kuvataan aloittelevien ja kokeneiden käyttäjien näkemyksiä
TOP:in käytön oppimisesta ja käyttäjien saamasta tuesta TOP:in käytössä. Kuviossa 16 havainnollistetaan molempien käyttäjäryhmien vastauksia TOP:in
yleistä käyttöä koskeviin kysymyksiin 9. a), 9. b) ja 9. d).

Kuvio 16 Aloittelevien ja kokeneiden käyttäjien vastaukset kyselylomakkeen Opittavuutta
koskeviin kysymyksiin

Nielsenin (1993, s. 28) mukaan tuotteen käytön oppimisessa aloittelijan osaaminen kasvaa nopeasti, mutta jää alemmalle tasolle verrattuna kokeneeseen käyttäjään, jonka osaaminen kasvaa hitaasti, mutta jää korkeammalle tasolle kuin
aloittelijan osaaminen. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin käytön aloittamisen
yhteydessä koettua helppoutta kyselylomakkeen kysymyksessä 9. a) "TOP:ia oli
helppo käyttää ensimmäisellä käyttökerralla." Kysymyksessä on otettava huomioon, että aloittelijoilla TOP:in ensikäytöstä on kulunut lyhyempi aika, joten
heidän on helpompi tarkastella TOP:in käytön alkuvaiheita. Kokeneet sen sijaan
saattavat peilata käytön aloittamiseen liittyviä kokemuksia nykyhetken käyt-
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töön, jos he eivät muista tarkkaan, millainen TOP on ollut käytön aloitettaessa.
Mitä tulee TOP:in käytön aloittamiseen, aloittelevien käyttäjien mielestä käytön
aloittaminen oli helpompaa kuin kokeneiden mielestä, sillä vastausten keskiarvo oli aloittelijoilla 2,7 ja kokeneilla 2,2. Haastatteluissa sekä aloittelijat että kokeneet käyttäjät kokivat, että TOP:in käyttöönotto on vaikeaa, mutta painottivat
toisaalta, että kun TOP:ia oppii käyttämään, käyttö on helppoa. Usea kokenut
käyttäjä painotti, että TOP:in käytön aloittaminen on vaikeaa etenkin suodattimien vuoksi. Tämä saattaa liittyä siihen, että kokeneet käyttävät suodattimia
aloittelijoita enemmän muiden suodattimiin liittyvien kysymysten perusteella.
Kysymyksen 9. d) “Tarvitsen usein kollegoideni apua TOP:in käyttämiseen” mukaan aloittelijat kaipasivat hieman enemmän apua TOP:in käyttöön,
sillä heidän keskiarvonsa oli 2,7 ja kokeneiden 2,1. Odotimme aloittelevien
käyttäjien olevan enemmän riippuvaisia kollegansa avusta, koska järjestelmä ei
ole aloittelevalle käyttäjälle välttämättä vielä tuttu. Haastatteluissa muutama
käyttäjä molemmissa ryhmissä kertoi hyödyntävänsä kollegan apua luokittelussa.
Pari aloittelijaa sai apua tikettien käsittelyyn hakemalla TOP:ista aiemmin
tehtyjä vastaavia tikettejä. Onkin tärkeää, että varsinkin aloittelijoilla on pääsy
vanhoihin tiketteihin, koska niistä voi löytyä ratkaisu käsiteltävään tapaukseen.
On myös mahdollista, että osa käyttäjistä hakee mieluummin itse ratkaisua
vanhoista tiketeistä kuin pyytää apua kollegaltaan. Luokittelun osalta etenkin
kokeneet käyttäjät nostivat esille kattavan ohjeistuksen puutteen: sekä aloittelevat että kokeneet käyttäjät kaipasivat lisää tietoa luokittelun yhteyteen, jotta
tiketin luokittelu olisi helpompaa. Pari kokenutta käyttäjää huomautti, että ohjeistus uusien luokkien käyttöön saapui viiveellä: kun ohjeistus oli saatavilla,
käyttäjillä oli jo omat vakiintuneet tapansa luokitella tiketit.
Muutama käyttäjä molemmissa ryhmissä totesi tarvitsevansa muita sovelluksia avuksi oikean työjonon valintaan. Yksittäiset käyttäjät molemmista ryhmistä kuitenkin totesivat, että jonot opitaan tikettejä tekemällä. Muutama kokenut käyttäjä oli tehnyt huomion siitä, että tiketti palautuu käyttäjälle takaisin,
mikäli jono on valittu väärin. Palautetussa tiketissä ei välttämättä ole vihjettä
siihen, mikä jono voisi alun perin valitun sijaan olla oikea. Tämä on heikko toimintatapa etenkin aloittelevien käyttäjien kannalta, koska työjonojen oppiminen häiriintyy.
Myös käyttäjien tarvetta lisäkoulutukseen kartoitettiin. Kyselyn perusteella aloittelijat kokivat hieman useammin tarvetta TOP:in lisäkoulutukselle, sillä
kysymyksessä 9. b) "Tunnen tarvitsevani lisäkoulutusta TOP:in käyttöön." heidän vastaustensa keskiarvo 3,5 ja kokeneiden 3,0. Varmuutta käyttäjien suhtautumisesta saatiin haastatteluissa, joissa molemmat ryhmät suhtautuivat lisäkoulutuksen järjestämiseen myönteisesti.
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8.6 Käyttäjien muut havainnot
Sekä aloittelevilla että kokeneilla käyttäjillä oli vaihtelevia näkemyksiä siitä,
kuinka hyvä käytettävyys TOP:issa on. Useampi käyttäjä, lähinnä aloittelijat,
näki TOP:issa tarpeen vain pienille muutoksille, sillä TOP ei vaikuttanut täysin
valmiilta. Molemmissa käyttäjäryhmissä oltiin sitä mieltä, että TOP soveltuu
melko hyvin asiakastuen käyttöön. Tätä tuki myös yhden aloittelevan ja yhden
kokeneen käyttäjän näkemys siitä, että TOP on luotettava, sillä TOP ei ole kadottanut heidän tiketöintilomakkeelle syöttämiään tietoja. Yksi kokenut totesi
kyselyssä, että pelkää tietojen katoavan, kun katsoo tiketin historiatietoja. Vain
yksittäiset käyttäjät molemmissa ryhmissä eivät pitäneet TOP:ia nykymuodossaan riittävänä asiakastuen tarpeisiin nähden.
Sekä aloittelevat että kokeneet käyttäjät pitivät TOP:ia usein parempana
järjestelmänä verrattuna heidän aiemmin käyttämiinsä vastaaviin järjestelmiin.
TOP:in paremmuus perusteltiin useimmiten TOP:in monipuolisuuden kautta.
Haastatteluissa sekä yksittäisillä aloittelijoilla että kokeneilla käyttäjillä oli epätietoisuutta siitä, miksi TOP toimii kuten toimii. Koska kokeneilla käyttäjillä oli
aloittelijoita enemmän kokemusta TOP:in käytöstä, odotimme kokeneiden pohtineen enemmän TOP:in toiminnan syy-seuraussuhteita ja ymmärtävän TOP:in
vuorovaikutusta käyttäjän kanssa paremmin.
Pari kokenutta käyttäjää oli huomannut, että TOP avaa ylimääräisiä välilehtiä. Yksittäiset käyttäjät molemmissa ryhmissä olivat huomanneet myös palaavansa vaihtelevasti eri sivuille sen jälkeen, kun tiketin on tallentanut
TOP:issa. Epäloogisena yksi kokenut haastateltu mainitsi, että kun hän tallentaa
asiakkaan puhelinnumeron CALL-lomakkeella, niin puhelinnumerokenttä häviää lomakkeelta. Yksi kokenut käyttäjä puolestaan mainitsi epäloogisena ominaisuutena sen, että TOP:issa ei näy etusivulla tiketit, joita hän on kommentoinut, mutta joiden vastuuhenkilö hän ei ole. Yksi kyselyyn vastannut kokenut
käyttäjä piti epäloogisena sitä, että asiakas saa tiketilleen tulleet kommentit
sähköpostiviestinä, jossa ei ole otsikkoa.
Pari haastateltua aloittelijaa ja kyselyyn vastannutta kokenutta oli todennut tietämysten esikatselun toimivan heikosti. Yksi aloittelija ei ollut tietoinen
esikatselun toimimisesta tiketöintilomakkeen yhteydessä.
Muutama kokenut käyttäjä piti TOP:in integraatiota muihin järjestelmiin
toimivana, yksi käyttäjä puolestaan heikkona. Kyselyssä kuitenkin pari käyttäjää molemmissa ryhmissä nosti esiin integraation heikon toiminnan. Olimme
olettaneet, että järjestelmän taustalla oleva integraatio olisi enemmän kokeneiden käyttäjien havaitsema ominaisuus TOP:issa.
Kokeneet käyttäjät painottivat aloittelevia käyttäjiä useammin ilmoittaneensa TOP:issa havaituista puutteista eteenpäin. Tämä oli odotettu tulos, koska kokeneet käyttäjät lienevät tietoisempia siitä, mihin TOP:iin liittyvät asiat voi
ilmoittaa. Molemmat ryhmät olivat yhtä mieltä siitä, että TOP:iin tehtyjen muutosten olisi tultava asiakastuen tietoon. Odotimmekin, että molemmissa käyttäjäryhmissä suhtaudutaan asiakastuen tiedottamisen lisäämiseen myönteisesti.
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Kyselylomakkeella pari kokenutta käyttäjää mainitsivat toiminnallisista
ongelmista, joita ei sijoitettu mihinkään tiettyyn komponenttiin. Yksi käyttäjistä
totesi, ettei saa enää ilmoitusta, kun hänen käsittelyssään olevaan pyyntöön on
tullut uusia kommentteja. Toinen käyttäjä totesi, ettei rivien vaihto tikettilomakkeella onnistu näppäimistön tabulaattorinäppäimellä.

8.7 Yhteenveto
Edellä olevissa alaluvuissa tarkasteltiin TOP:in käytettävyyden ongelmia aloittelevien ja kokeneiden käyttäjien kokemana. Tarkoituksena oli selvittää, miten
heidän näkemyksensä eroavat toisistaan. Käyttäjiä vertailtiin Likertasteikollisten kysymyksiin saatujen numeraalisten vastausten avulla. Vertailua
täydennettiin haastattelusta ja kyselystä saadulla laadullisella datalla. Aineiston
perusteella näiden kahden käyttäjäryhmän näkemyksillä ei kuitenkaan ollut
selvää eroa. Näin ollen voidaan päätellä, että TOP:in käytössä koetut ongelmat
eivät ole yhteydessä järjestelmän käytön kokeneisuuteen.
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9

KÄYTTÄJIEN KEHITYSEHDOTUKSET
KÄYTETTÄVYYDEN ONGELMIIN

TOP:IN

Tässä luvussa käsitellään saatuja vastauksia kolmanteen tutkimuskysymykseemme Kuinka TOP-toiminnanohjausjärjestelmän käytettävyyttä tulisi kehittää?
Kehitysehdotukset perustuvat kyselyn avoimeen kysymykseen “8. Millaisia
muutoksia toivoisit TOP:iin?” ja haastatteluihin. Kehitysehdotuksiksi olemme
tutkimuksessa luokitelleet ehdotukset, jotka käyttäjä on suoraan tehnyt, esim.
“Haku voisi olla selkeämpi” tai käyttäjä on vastannut hänelle annettuihin kysymyksiin, esimerkiksi:
Haastattelukysymys: Miten tikettien suodattamista voisi kehittää?
Käyttäjän vastaus kysymykseen:
Suodattimien sijaan jokaisella käyttäjällä voisi olla oma profiili.

Jos käyttäjä sen sijaan mainitsee jonkin puutteen, emme ole automaattisesti
muodostaneet siitä parannusehdotusta, eikä niitä käsitellä sen vuoksi tässä luvussa vaan luvussa 7, esimerkiksi:
Ongelma: “Paluupainikkeen puuttuminen TOP:issa” Kehitysehdotus: “Paluupainikkeen lisääminen TOP:iin.”’
Kehitysehdotukset tiivistetään Yhteenveto-luvussa 9.6 taulukkoon 11.

9.1 Kehitysehdotukset: Navigointi
Navigoinnin komponentissa sekä käyttäjien ongelmat että kehitysehdotukset
keskittyivät TOP:in hakutoimintoihin. Pari käyttäjää esitti kehitysehdotuksia
TOP:in hakuun muihin hakutoimintoihin vertaamisen kautta:
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Pystyis etsimään just jotain niin kun lauseita ja ihan sellaisia kokonaisuuksia heittomerkeillä, ihan samalla lailla kuin jossain Google-hakutoiminnossa - - - sellasilla hakukriteereillä, että mihin on niinku ihmiset tottunu. (haastatteluvastaus)
Google-tyyppinen, tai ylipäätänsä hakukonetyyppinen olisi hyvä, et kirjotat siihen
vähän suunnilleen etkä yritä edes hakee, kun ethän sä välttämättä edes tiedä tarkalleen, mitä sä haet - - - vois hakea pelkällä sukunimellä ja näin. (haastatteluvastaus)

TOP:in haun toivottiin ennen kaikkea olevan tarkempi, toimivan tehokkaammin ja esittävän hakutuloksia täsmällisemmin:
Se vois tuoda jotain ehdotuksia tähän, että ”Haitko…?” ja sitten jotenkin laveemmin
niitä, että et siinä olis vaikka se joku tietty sana - - - vois ehkä enemmän selata sitte - - nyt mä en oikein tiedä, millä logiikalla se toimii. (haastatteluvastaus)
- - - erittelis vaikka että suorat osumat, sitten erikseen vaikka jotkut liittyvät - - - pystyis paremmin jäsentelemään. (haastatteluvastaus)

Muutama kyselyyn vastannut kommentoi hakusanojen käyttöä:
Hakuominaisuuksiin mahdollisuus käyttää sanahakua * ja % merkkienkin avulla.
(lomakevastaus)
Edistyneempiä hakutoimintoja esim. työmuistiinpanojen sisällön mukaan hakeminen. (lomakevastaus)

Useampi käyttäjä esitti ajatuksia hausta, johon voisi syöttää ehtoja:
Hyvässä haussa pitäisi olla ehto “sähköpostiosoite ON” x. (lomakevastaus)

Yksi käyttäjä korosti suodattamista hakemisen kehittämisen tarvetta:
Suodattimissa haku hyvä, jos vain osaa käyttää. - - - Voisi olla tarkentavia merkkejä
tai muuta, niin pystyisi suodattamaan nopeammin. Riippuu kyllä, mitä etsii, siinä
voi tulla pitkiä listoja, 30-40 kohtaakin voi olla. - - - Joku muukin hakutoiminnallisuus voisi olla hyvä. Selkeämpi, vähemmän bokseja täytettävänä. (haastatteluvastaus)

Haastattelussa yksi käyttäjä painotti työjonon haun tehostamista tiketöintilomakkeen Työjono-kentässä, sillä jonoa hakiessa käyttäjän on kirjoitettavan jonon nimi täsmällisesti. Olemme tehneet saman huomion: hakukenttään on kirjoitettava sana, jolla työjono alkaa. Muutoin haku ei osaa ehdottaa jonoa. Myös
välimerkkien, kuten yhdysviivan, on oltava oikealla paikalla. Tämä edellyttää
sitä, että käyttäjä muistaa jonon täsmällisen nimen ulkoa, sillä muuten nimen
joutuu selaamaan käsin läpi kymmenien jonojen joukosta. Pari käyttäjää toi esille ajatuksen, että järjestelmä osaisi hakea jonon sen perusteella, mitä esimerkiksi
tiketin otsikkokenttään on kirjoitettu:
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Jos se osais jotain avainsanoja sieltä hakea - - - että se osais ehottaa sitten vaikka suoralta kädeltä just silleen, että tota klikkaa vaikka siitä työjonon kohdalta - - - sä viet
hiiren tiketillä on tekstiä ja siellä on vaikka jotain avainsanoja ja sit sä klikkaat tosta
(Työjono-ruutua) niin sit se antaa ne ehdotukset avaisanojen perusteella. (haastatteluvastaus)
- - - tää nappais tuolta välistäkin sanoja eikä niin että jos sä alat kirjoittaa tähän jotain,
niin sun pitää täsmälleen tietää, miten se alkaa se kyseinen tiimi (työjono) (haastatteluvastaus)
Voisiko haulla suodattaa ja hakea (jonot) kentistä. (haastatteluvastaus)

9.2 Kehitysehdotukset: Esittäminen
Esittämisen komponentissa käyttäjien kehitysehdotukset keskittyivät eri kohteiden selkeyttämiseen TOP:issa. Etenkin tiketin luokittelusta ja työjonojen valinnan selkeydestä esitettiin useita kehitysehdotuksia. TOP:iin kaivattiin lisää
selkeyttä. Yksi haastateltu toi myös esille ajatuksen siitä, että tiketin sisällön
voisi ymmärtää pelkän luokittelun lukemalla. Näin käyttäjä voisi saada tiketistä
nopeammin yleiskäsityksen ilman syvempää perehtymistä siihen. Tämä vaatisi
tiketin luokkien muuttamista entistä kuvaavimmiksi, mitä muutama käyttäjä
ehdotti:
Selkeyttä käyttöliittymään (liikaa turhia valikoita näkyvissä, joista ei edes tiedä mitä
mistäkin tapahtuu). (lomakevastaus)
Et olis silleen kategorioittain vähäsen, et olis niinku joku pääotsikko ja sitten sen alapuolelta löytyis ne sen kategorian vaihtoehdot. (haastatteluvastaus)
Tuoteratkaisuille, komponenteille ja toimenpiteille info-painikkeen taakse täsmälliset
tiedot mihin toimintoja käytetään. (lomakevastaus)

Yksi käyttäjä pohti, voisiko suodattimen luomiseen lisätä intuitiivisuutta vaihtamalla Suorita-painikkeen Tallenna-painikkeeseen, jotta käyttäjä ymmärtää,
mitä painikkeesta todella tapahtuu. Yksi kyselyyn vastannut puolestaan toivoi
TOP.iin lisää responsiivisuutta:
Että TOP kertoisi, kun se tekee jotain eikä vain jumita. (lomakevastaus)

Pari kokenutta käyttäjää oli sitä mieltä, että nykyinen kolmen tason (tuoteratkaisu, komponentti ja toimenpide) luokittelu on sopiva, kun taas yhden käyttäjän
mielestä tasojen määrä voisi olla pienempi. Yksittäiset käyttäjät totesivat, että
vaihtoehtoja luokittelussa voisi olla enemmänkin.
Tiketin luokittelusta yksi käyttäjä toi esille, että vaihtoehtojen on paremmin rajauduttava asiakasviraston mukaan. Yksi käyttäjä ehdotti luokittelun
helpottamiseksi otsikon “muu” lisäämistä vaihtoehtoihin. Moni käyttäjä totesi,
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että luokittelun apuna oleviin infokenttiin tulisi lisätä kuvausteksti, jotta luokitteluvaihtoehtojen valitseminen olisi varmempaa. Yksi käyttäjä nosti esille järjestelmän tuen merkityksen: järjestelmän luokitteluvaihtoehtoja pitäisi rajata niin,
että väärät luokitteluyhdistelmät eivät edes teoriassa olisi mahdollisia. Yksi
käyttäjä ideoi luokittelun toteutusta niin, että se tehtäisiin käänteisessä järjestyksessä: ensin toimenpide, sen jälkeen komponentti ja lopuksi tuoteratkaisu.
Yksi käyttäjä esitti ajatuksen siitä, että järjestelmä voisi ehdottaa luokkaa tikettiin syötetyn tiedon perusteella.
Työjonojen osalta käyttäjät ehdottivat jonojen lukumäärän vähentämistä.
Tätä perusteltiin sillä, että asiakastuki käyttää vain pientä määrää koko jonomäärästä. Näin ollen näkyvillä olevat jonot vaihtelisivat sen mukaan, mihin
käyttäjäryhmään (esim. asiakastuki) käyttäjä kuuluu. Jonojen yhteyteen kaivattiin lisää tietoa ja selkeitä kuvauksia valinnan tekemisen tueksi.
Ne (kuvaukset) vois olla vähän selkeämpiä - - - kuvauksen perusteella löytyis se oikea (työjono) esim. “Hoidamme lisenssiasioita” on liian lavea. (haastatteluvastaus)
Vois parempi info olla niis, vaikea niitä on tehdä, vaikka tehnyt pitkään. (haastatteluvastaus)
Voisi lisäillä infokenttiin, että mitä vaikka julkaisualustoilla tehdään. (haastatteluvastaus)

Osa käyttäjistä toi esille asiakkaiden tietojen ylläpitämisen tärkeyden: tietojen
on oltava TOP:issa ajan tasalla, jotta asiakastilanteita voidaan hoitaa tehokkaasti. Avuksi tähän yksi käyttäjä pohti, voisiko käyttäjätunnuksen avulla johtaa
tiedot TOP:iin. Ylläpidettävissä tiedoissa on tärkeää sisällyttää käyttäjän henkilötietojen ohella myös hänen käytössään oleviin laitteisiin liittyviä tietoja, kuten
tietokoneen nimi, mistä pari käyttäjää huomautti. Myös käyttäjä itse voisi huolehtia tietojen ajantasaisuudesta:
Mahdollisuus asiakastuelle päivittää jollakin tapaa asiakkaan tietoja, esim. koneen
nimi. (lomakevastaus)

9.3 Kehitysehdotukset: Tuki tehtävien suorittamiselle
Käyttäjien ehdotukset Tuki tehtävien suorittamiselle -komponentissa liittyivät
vahvasti työnteon hidasteiden poistamiseen. Haastatteluissa pari käyttäjää toi
esille ajatuksen valmiista pohjista, joiden avulla TOP:in tiketöintilomaketta voitaisiin täyttää. Lomakkeessa voisi olla myös valmiina valinnat, joita asiakastuen
käyttäjät yleensä tekevät niin, että käyttäjä ei joudu tekemään lomakkeella ylimääräisiä klikkauksia:
Jos olis niitä valmiita mallipohjia, niin sehän olis helppo, ratkaisisi ainakin osan luokittelun ongelmista. (haastatteluvastaus)

111
Jos tehdään tiketillä valinta: Yhteydenottotyyppi: "Ei tarvita toimenpiteitä", miksi pitää silti arvuutella lisäksi tuoteratkaisu, komponentti, toimenpide, menee turhaan aikaa. (lomakevastaus)
- - - puhelinnumeron näkyviin suoraan tiketille eikä minkään i-taakse. (lomakevastaus)

Yksi käyttäjä toivoi parempia mahdollisuuksia tietämysartikkelien jakamiseen
muille käyttäjille. Tällaista toiminnallisuutta tietämyskannassa ei tällä hetkellä
ole.
Osa käyttäjistä koki TOP:in suodattimien käytön vaikeaksi ja tämän vuoksi
suodattimien luomiseen haluttiin ohjeita. Toisaalta yksi käyttäjä pohti, onko
käyttäjien tarpeellista ylläpitää suodattimia, sillä tämän tehtävän voisi hänen
mielestään osoittaa työjonomanagereille. Usea käyttäjä nosti esille erilaisia vaihtoehtoisia ratkaisuja suodattimien tilalle:
Voishan niinku henkilön - - - kiinnittää vaikka johonkin tiettyyn tuoteratkasuun tai
komponenttiin, että se jotenkin näkis sit sitä kautta aina jonkun tietyn tuoteratkasun
tiketit tai tietyn komponentin tiketit tai vaikka tietyn organisaation tiketit. Mut se, että niitäkin voi sitten kulkee monessa eri jonossa, niin sit se vaatis kuitenkin sitä suodatusta, että mä en halua nähdä näitä tikettejä. (haastatteluvastaus)
Virastoilla vois vaan olla ihan omat jonot ja that’s it. - - - Ei nyt ihan tälleen, että suodatellaan jostain sammiosta jotain, sitten ihmetellään että jäiköhän jotain sinne vielä.
- - - Helpoin ois vaan se, et sielt pystyis johonkin profiiliin täppäämään, että minä haluan (viraston nimiä) tiketit näkyviin tähän, kiitos. - - - Suodattimet vois olla silleen
niin ku ohjelmoijan tekemät suodattimet - - - sit sinne vaan niinku täppäät ittes tiettyihin asioihin- - -. (haastatteluvastaus)
- - - oletusnäkymiä pitäis olla enemmän täällä tai niitähän siis on täällä järkyttävän
paljon. Täähän on hullun sekava, kun kattoo tätä noita kaikkia välilehtiä - - - mutta
siellä on aika vähän sellasta hyödyllistä - - - niinku ”Avoimet kaikki” - - - millä kukaan ei tee mitään – - - esim. toimikuvakohtasesti, että mitä kukin työntekijä tarvii.
(haastatteluvastaus)
Jos filtteröinnin voisi jotenkin korvata joillain veikeillä algoritmeilla, niin se olisi hienoa.” (lomakevastaus)

Useimmat käyttäjät olivat sitä mieltä, ettei TOP aina ole täysin riittävä asiakastuen tarpeisiin nähden. Muutamat käyttäjät antoivat tähän kehitysehdotuksia,
jotka koskivat lähinnä järjestelmän tehokkaan käytön vahvistamista:
No, voishan se olla vähän nopeempi käyttää ainaki. Mä monesti mietin, että vois jotenki olla etukäteen jotain valintoja, ku pystys niinku siis niinku joku pohja vaikka
tallennettuna, että mä tiedän, että on käyttövaltuustiketti ja siihen tulee nämä nämä
nämä jutut, niin tuntuu niin tuskaselta samoja semmosia tikettejä parikymmentä
päivässä laittaa esim. eteenpäin ja siihen menee ihan turhaa aikaa, kun sä aina valikoit ne samat asiat sieltä. (haastatteluvastaus)
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Hitauteen toivottiin muutosta kaikissa aineistoissa. Alla kuvataan käyttäjien
kyselylomakkeella esittämiä kommentteja hitaudesta:
jatkuva hidastelu, joskus ohjelma kaatuu, kun tiketin on kirjannut ja tiketti häviää
jonnekin, useita tikettejä jää varmasti dokumentoimatta tämän takia päivittäin, kun
häviävät vaan jonnekin ihme tilaan, eikä niitä enää löydä. (lomakevastaus)
kun puhelu tulee, näkyy aluksi vain tyhjä ikkuna, muistiinpanoja täytyy tehdä aluksi
muistioon, ja sitten kun tiketti on suvainnut avautua, pääsee kirjaamaan tikettiä itse
TOP:iin, hidastaa työtä ja turhauttaa. (lomakevastaus)
Useampi palvelin (node) käyttöön jotta palvelu toimisi jouhevammin. (lomakevastaus)
Liikaa esiintyy hidastelua ja kuormitus näyttää oleva korkealla, suorituskykyyn parannusta kapasiteettia lisäämällä. (lomakevastaus)

Suodattimen jakamiseen toivottiin helpotusta:
Pitäis pystyä jakamaan suodatin helpommin. Osoite voi olla yli pari tuhatta merkkiä
pitkä, niin joutuu säätämään. (haastatteluvastaus)

Usea käyttäjä piti käyttäjien tunnistamattomuutta kohteena, johon pitäisi saada
korjaus. Muutama käyttäjä piti myös tärkeänä, että RITM- ja INC-tiketit saisi
helposti samaan suodattimeen. Yksi kyselyyn vastannut esitti ajatuksen, että
saman käyttäjän uudet yhteydenotot (CALL) linkittyisivät toisiinsa:
Samalta ilmoittajalta useat peräkkäiset viestit automaattisesti samaan Calliin. (lomakevastaus)

Toinen puolestaan piti työntekoa sujuvoittavana ilmoitusta, kun tikettiä täydennetään:
Selkeät ilmoitukset, kun työpyyntöihin tulee mitä tahansa tiedonlisäystä, esim. selain-plugin -ilmoitus. (haastatteluvastaus)

9.4 Kehitysehdotukset: Opittavuus
Kehitysehdotuksia Opittavuus-komponentin kannalta kartoitimme lähinnä tiedustelemalla käyttäjien koulutustarpeita. Tällä hetkellä TOP:in käyttö koulutetaan uusille työntekijöille, mutta varsinaisia koulutuksia ei sen jälkeen järjestetä.
Suurin osa käyttäjistä koki, että järjestelmän kouluttaminen on tarpeellista kokeneillekin käyttäjille. Käyttäjät totesivat usein, että TOP:issa saattaa olla hyödyllisiä toimintoja, joiden olemassaolosta he eivät tiedä:
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Ite oppinu sen jollain lailla tekemään, mut sitä mä en tiedä, onks se ainoa oikea tapa
ja sit jos se on saatu yhdessä joku juttu ratkaistua, niin sit se tietty porukka osaa tehdä sen, muut ei. (haastatteluvastaus)
Välillä kertausta ja ajantasausta, sen unohtaa ja menee niihin omiin malleihinsa hyvin helposti eikä tiedä sitten, mitä sinne on esimerkiks uutta tullu. (haastatteluvastaus)

Usein mainittu kehitysehdotus oli suodattimien teon kouluttaminen. Näkemykset siitä, kuinka usein koulutusta pitäisi järjestää, vaihtelivat:
Varsinkin päivitysten jälkeen edes pieni info voisi olla tai video. (haastatteluvastaus)
Korkeintaan sillon, jos tulee joku niin suuri muutos, että jotain ihan… perustavaa laatua oleva asia muuttuu, mutta en mä nyt muuten välttämättä näe olevan niistä niin
hyötyä. Loppujen lopuks vaan sen peruskäyttämisen osaa, niin mä uskon et se riittää. (haastatteluvastaus)

Muutama käyttäjä koki, että TOP:iin on voinut heidän kouluttamisensa jälkeen
tulla muutoksia, joista he eivät ole tietoisia:
Olis se kiva, jos välillä kerrottais niistä muutoksista - - - yhden koulutuksen on saanu,
niin varmasti se on vuoden sisällä - - - asiat varmaan muuttuneet, olis vaikka joku
kertaus noista muutetuista asioista ja TOP:in nykytilanteesta - - - Käyttöäkin voisi
kouluttaa, vois joku jälkiseuranta olla tuossa. (haastatteluvastaus)

Yksi käyttäjä korosti, että koulutustilaisuuden sijaan myös tiedottaminen voisi
olla riittävä tapa pitämään käyttäjien tiedot ajan tasalla:
Maili, missä esimerkkejä luokittelusta ja sama työjonoista voisi tulla: mitkä asiat kuuluvat mihinkin työjonoon. (haastatteluvastaus)
Se maili, mikä tuli missä oli niit esimerkkei miten niitä - - - komponenttei ynnä muit
käytetään ja sit jos olis vastaava niinku mis olis työjonoist selkeesti kerrottu, vaik listattu niinku, minkä virastojen mitkä asiat kuuluu mihinkin työjonoon. - - - siihen ehdottomasti tarvis lisätietoa tai koulutusta. (haastatteluvastaus)

Yksi käyttäjä painotti luokittelun kouluttamisen tärkeyttä, sillä käyttäjien tekemät valinnat näkyvät järjestelmästä kerättävissä raporteissa:
Koulutusta luokittelusta tarvitaan, esimerkkejä, komponentit saadaan jalostettua - - Raportointi helpottuu ja näyttää tosiasiallisia tuloksia.” (haastatteluvastaus)

Tueksi työjonon valitsemiseen yksi käyttäjä kaipasi esimerkkitapauksia. Toinen
käyttäjä puolestaan ehdotti käyttöön otettavaksi “välitukea”, jolta voisi pyytää
apua esimerkiksi työjonon valintaan.
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Muutama käyttäjä totesi, ettei TOP:in kouluttaminen ole enää alkukoulutuksen
jälkeen tarpeen. He olivat sitä mieltä, että järjestelmän käytön oppii parhaiten
vain käyttämällä sitä:
TOP:issa on nyt niin paljon kaikkea muutakin sitten, mitä ei (asiakastuki) tarvi - - kunhan osaa tiketit ja luokittelut sun muut tehdä, niin riittää - - - Tieto ihmisillä on
ihan riittävää. (haastatteluvastaus)
Ei (koulutukselle) oo tarvetta. Käyttämällä sen oppii. (haastatteluvastaus)

9.5 Kehitysehdotukset: Käyttäjien muut havainnot
Tässä luvussa käydään läpi kehitysehdotuksia, jotka eivät sovi minkään tietyn
komponentin kriteereihin. Kehitysehdotuksena yksi käyttäjä ehdotti, että suodattimessa voisi näkyä tiketit, joihin on itse kommentoinut, mutta joissa ei ole
vastuuhenkilönä. Toinen käyttäjä toivoi muutoksia tietämysten esikatseluun:
Turhat täyttöehdotukset lyhyen kuvauksen ja kuvauksen kohdilta pois. Tilanteet kuitenkin vaihtelevat todella paljon, mutta ratkaisujen kuvauksiin voisi olla selkeä fraasitäyttömahdollisuus. (lomakevastaus)

Kyselyssä käyttäjät luettelivat eri TOP:in osa-alueita koskevia kehitysehdotuksia. Haastatteluissa sävy oli hiukan positiivisempi: niissä tuli enemmänkin ilmi,
että TOP:in toimintaan ollaan suurimmin osin tyytyväisiä, mutta pienet muutokset järjestelmään koettiin kuitenkin tarpeellisiksi:
Sais sen sielt teini-iästä niin ku aikuseks sen TOP:in, et se toimis sillai niin kuin pitää
nopeasti ja luotettavasti. (haastatteluvastaus)
Meillä on monipuolinen työkalu käytössä, ja mä uskon, että tästä tulee sitten tulevaisuudessa paremmin käytettävä ja semmonen, joka toimii paremmin ja kun nää bugit
ja muut tuplahommat saadaan täältä korjattua, niin varmasti se tulee toimimaan paremmin. (haastatteluvastaus)

Yksi haastateltu käyttäjä mainitsi, että TOP:in olisi oltava käyttäjäystävällisempi
ja loogisempi. Kyselylomakkeella vastaavia toiveita esitti useampi käyttäjä.
Usea haastateltu käyttäjä toivoi, että TOP:ia koskeva viestintä voisi olla sujuvampaa. He kokivat, että TOP:issa tapahtuu muutoksia, joista he eivät ole tienneet etukäteen. Tämä on aiheuttanut käyttäjien keskuudessa arvelua siitä, onko
kyseessä järjestelmän ominaisuus vai vika. Yksi haastateltu käyttäjä myös nosti
esille, että järjestelmään tehdyt muutokset voitaisiin ilmoittaa käyttäjille reaaliaikaisesti. Tällä hetkellä muutoksia kootaan pidemmältä ajalta samaan tiedotteeseen. Myös kanava, jossa tiedotteet julkaistaan, nousi esille kahden haastateltavan puheenvuorossa:
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Sais olla joku TOP:in uutisosio, mihin ne aina päivittäis, mitä on viimeks tehty, ei
tarvis sähköpostia erikseen eri asiakastuki- sun muille (tiimeille) lähettää. (haastatteluvastaus)
Tulee (tietoa), jos asiakastuki osaa ne (tiedotukset) etsiä. Ehkä se (viraston intranet) ei
oo niin kun tuon asiakastuelle oikee väylä kuitenkaan niille niinku muutoksista tiedottamiselle. Et ehkä - - - sähköpostin kautta niitä varmaan niinku paremmin seurattais. (haastatteluvastaus)

Pari käyttäjää kommentoi käyttäjien osallistamista järjestelmän kehitystyössä:
TOP:in osalta olis suotavaa, että olis tieto jossakin, että tehdään päivityksiä ja elinkaari, että pystyis vaikka kommentoimaan jollain tavalla. Tietää, että kehitystä viedään eteenpäin. Tieto ei olis vain joittenkin saatavilla. (haastatteluvastaus)
Oma työjononsa tai keinonsa laittaa tikettejä topin kehittämiseen tai asioihin, jotka
tällä hetkellä katoavat byrokratian tai "selvitellään, selvitellään" -ajatuksen syövereihin. (lomakevastaus)

9.6 Yhteenveto
Haastatteluissa pyydettiin käyttäjiä tiivistämään, mitkä olisivat tärkeimpiä kehityskohteita TOP:issa. Navigoinnin komponentissa käyttäjien kehitysehdotukset keskittyivät TOP:in hakutoimintoihin. Muun muassa hakusanalla hakeminen koettiin hankalaksi, jonka lisäksi hakua pidettiin ominaisuuksiltaan heikkona verrattuna muiden järjestelmien hakutoimintoihin. Esittämisen komponentissa käyttäjien kehitysehdotukset keskittyivät eri kohteiden selkeyttämiseen TOP:issa. Etenkin tiketin luokittelusta ja työjonojen valinnan selkeydestä
esitettiin useita kehitysehdotuksia. Käyttäjät kokivat, että vaikka TOPjärjestelmä oli pääasiallisesti riittävä työtehtävien suorittamiselle, oli järjestelmässä parannettavaa Tuki tehtävän suorittamiselle -komponentin osa-alueilla.
Järjestelmän käyttö vaatii tavallisessa käytössä käyttäjältä monessa yhteydessä
tarpeettomia toimenpiteitä muun muassa pakottamalla tekemään lomakkeilla
valintoja, jotka eivät ole olennaisia suoritettavan tehtävän kannalta tai jotka voisivat olla lomakkeella automaattisesti täytettynä. Myös suodattimien käyttö
koettiin vaivalloiseksi. Opittavuuteen liittyvät asiat eivät pääasiallisesti olleet
sidoksissa itsessään TOP-järjestelmään: järjestelmästä kaivataan koulutusta
etenkin järjestelmään kohdistuvien muutosten yhteydessä. TOP:issa koettiin
olevan ominaisuuksia, joita ei mahdollisesti osata hyödyntää riittämättömän
tiedon takia. Kehitysehdotusten suhde havaittuihin ongelmiin tiivistettiin taulukkoon 12.
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Taulukko 12 Käyttäjien esittämät TOP:ia koskevat kehitysehdotukset

Komponentti

Kuvaus

Aineistossa havaitut
ongelmat

Kehitysehdotukset

Navigointi

1. Sujuva navigointi
mahdollistaa tiedon
hakemisen ja pääsyn
tietoon helposti. Järjestelmä pitää sisällään toiminnon tiedon hakemiseen ja
järjestelmästä saadulla tiedolla on yhteys
etsittyyn tietoon.

- hakutoiminnot melko
vaikeakäyttöisiä eikä
etsitty tieto aina löydy:
päähaulla haku, suodattimella haku, tietämyshaku
- etenkin asiakkaan nimellä haku/tunnistamattoman
asiakkaan haku toiminut
heikosti
- hakutoimintoa pidetään epäluotettavana,
koska hakutulokset
esiintyvät sekalaisessa
järjestyksessä ja etsitty
asia ei aina ole tuloslistauksen alkupäässä tarkallakaan haulla
- haku liian kirjaimellinen
- CALL-tiketin näkymässä avattava uusi
välilehti hakuja varten

- lauseiden/ kokonaisuuksien haku
heittomerkeillä
- haku ehdottaisi
”Haitko x..”?
- hakutulosen lajittelu: suorat osumat ja
sen jälkeen liittyvät
tulokset
- hakuominaisuuksiin mahdollisuus
käyttää sanahakua *ja %-merkkienkin
avulla.
- mahdollisuus työmuistiinpanojen sisällön mukaan hakemiseen
- suodatinhaussa
ehto “sähköpostiosoite ON x”.
- suodatinhaun valikkojen vähentäminen
-työjonon haku tiketin avainsanoista
- työjonon haku alasvetovalikosta

2. Järjestelmän toiminnallisuudet ovat
löydettävissä nopeasti ja vaivattomasti.

-

-

3. Käyttäjä pystyy
navigoimaan järjestelmässä tehokkaasti
ja täsmällisesti: järjestelmä opastaa
käyttäjää ja tukee
erilaisia vuorovaikutustyylejä ja navigointitapoja.

- takaisinpäin kulkeminen järjestelmässä vaikeaa

-

(jatkuu)
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Esittäminen

1. Järjestelmän ulkoasu tukee järjestelmän sujuvaa käyttöä: järjestelmä on
visuaalisesti hyvin
suunniteltu ja näkyvyys järjestelmän
muihin toimintoihin
on selkeä.

- järjestelmä sekava
yleisvaikutelmaltaan:
tietoa liikaa näkyvillä,
valikkorakenteiden
selkeyden puute, etusivulta ei löydy tieto helposti
- työjonoja liikaa, työjonojen luettelo vaikealukuinen
- tikettilomakkeen tapahtumia vaikea lukea

2. Järjestelmää voi
käyttää ilman ohjeistusta.

- järjestelmän yleisvaikutelma epäintuitiivinen
- suodattimien luominen epäintuitiivista
- työnteon kannalta
olennaista tietoa puuttuu
- virheviestit ja ilmoitukset epäselviä, epäresponsiivisuus
- tietämysten tieto ei
ajantasaista
- tiketöintilomakkeessa
ei ole täsmällistä tietoa
luokan tai työjonon
valinnan tueksi
- tikettilomakkeen laitetiedot eivät ole aina
ajan tasalla
- luokitteluvalinnoista
ei saa palautetta
- hakutulokset vaikealukuisia
- suodattimien linkit
pitkiä ja vaikealukuisia

3. Järjestelmän luoma tieto on ajantasaista, täsmällistä,
virheetöntä ja ymmärrettävää ja ilmoituksia on helppo
ymmärtää ja tulkita.
Järjestelmän antama
tieto tukee käyttäjän
päätöksentekoa.

- tiketin sisällön voisi
ymmärtää pelkän luokittelun lukemalla.
-enemmän/vähemmän
luokkia tai luokkatasoja
- tieto ajan tasalle, asiakkaiden tietojen ylläpito: voisiko käyttäjätunnuksen avulla johtaa
tiedot TOP:iin
-laitteen nimi käyttäjätietoihin näkyviin
- luokittelun parempi
rajautuminen asiakasviraston mukaan
- luokitteluun vaihtoehto ”muu”
- luokittelun infokenttiin kuvakset
- TOP ei sallisi vääriä
luokitteluvalintoja

(jatkuu)

118

Taulukko 12 (jatkuu)
- luokittelu käänteisessä
järjestyksessä: ensin
toimenpide, sen jälkeen
komponentti ja lopuksi
tuoteratkaisu
- työjonojen määrä pienemmäksi
- työjonojen kuvaukset
selkeämmiksi
Tuki tehtävien
suorittamiselle

1. Järjestelmä on
helppokäyttöinen ja
sen käyttämä terminologia on yhdenmukaista käyttäjän
tunteman terminologian kanssa.

- terminologia vaikeaa
- suodattimet edellyttävät ohjelmoinnillista
ajattelua

- suodattimen luomiseen ohjeet
- palvelu- ja häiriöpyynnöt helpommin
samaan suodattimeen

2. Järjestelmä antaa
reaaliaikaista tietoa,
vastaa käyttäjälle
nopeasti ja tukee
käyttäjää tehtävien
tehokkaaseen loppuun saattamiseen.

- asiakkaiden tunnistamattomuus: työnteon
hidastuminen, virheet
tikettien kirjaamisessa,
edellyttää muiden järjestelmien käyttämistä
- tikettilomakkeen Ilmoittaja-kentässä näkyy vain osa nimistä
- suodatettujen tikettien
määrissä virheitä
- ylimääräisiä sähköposti-ilmoituksia
- järjestelmän käytössä
esiintyy viiveitä

- mahdollisuus jakaa
tietämysartikkeleita
muille käyttäjille helpommin
- suodattimen helpompi
jakaminen, linkki pitkä

3. Järjestelmä kasvattaa käyttäjän tuottavuutta. Organisaatiotasolla järjestelmä
tukee tiedonkulkua
eri osastojen välillä.
Järjestelmä myös
automatisoi rutiininomaisia ja ylimääräisiä tehtäviä.

- tiketin luokkien valitseminen ja suodattimien luominen käsin
vaikeaa ja hidasta
- käyttäjä joutuu tekemään useita klikkauksia TOP:ia käyttäessään
- toimintojen peruminen vaikeaa

- valmiit mallipohjat
- suodattimien ylläpito
jonomanagerille (ei
käyttäjälle)
- vaihtoehto suodattimelle:
käyttäjän voisi kiinnittää tiettyyn tuoteratkaisuun tai komponenttiin
tai organisaatioon, että
näkee tietyn komponentin tiketit

(jatkuu)
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- käyttäjä pystyisi
valitsemaan profiiliinsa halutut tiketit
hyödyllisiä näkymiä
etusivulle,
esim.”Kaikki avoimet tiketit” tarpeeton
Opittavuus

1. Käyttäjä voi oppia
käyttämään järjestelmää ilman perusteellista esittelyä ja
hän kykenee tunnistamaan nopeasti
järjestelmän erilaiset
toiminnot.
2. Järjestelmä ei ole
käyttäjän näkökulmasta pelottava tai
monimutkainen oppia käyttämään ja
hänellä on mahdollisuus oppia lyhyessä
ajassa taitavaksi
käyttäjäksi.
3. Järjestelmän sisällä
on riittävästi apua
tukemaan käyttäjän
oppimisprosessia.

- uusi käyttäjä tarvitsee
järjestelmän käyttöön
välttämättä koulutuksen
- työjonojen oppimiseen kuluu aikaa
- nykyiset käyttäjät
pitävät lisäkoulusta
tarpeellisena
- järjestelmä on ensikäyttäjälle vaikeakäyttöinen

- järjestelmän sisäisen
tuen puute: tukena
käytetään erillisiä järjestelmiä ja dokumentteja sekä kollegoja
- tikettejä palautuu
takaisin käyttäjälle
ilman lisätietoa, jos
käyttäjä on ohjannut
tiketin väärään työjonoon

- järjestelmän lisäkoulutus tarpeen
kokeneillekin

- suodattimien teon
kouluttaminen
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10 LAAJENNETTU MALLI TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTETTÄVYYDEN TARKASTELUUN
Tutkimuksen tavoitteiden pohjalta muodostettiin seuraava tutkimusongelma:
Miten Singhin ja Wessonin (2009) toiminnanohjausjärjestelmän käytettävyyden malli
vastaa nykyaikaisten toiminnanohjausjärjestelmien käytettävyysvaatimuksiin? Edellisissä luvuissa on tarkasteltu käyttäjien havaitsemia huomioita ja kehityskohteita
TOP-järjestelmän käytettävyydessä. Teimme havainnon, että Singhin ja Wessonin (2009) toiminnanohjausjärjestelmän käytettävyyden malli ei ole sellaisenaan
riittävä tarkastelemaan käytettävyyttä. Tehtyjen havaintojen ja järjestelmän
käyttäjiltä kerätyn aineiston perusteella päädyimme laajentamaan olemassa
olevaa mallia. Singhin ja Wessonin (2009) toiminnanohjausjärjestelmän käytettävyyden malliin (ks. luku 5.2) lisättiin seuraavat uudet komponentit:
•
•
•
•
•

Luotettavuus
Luokiteltavuus
Loogisuus
Tunnistaminen
Informatiivisuus

Osa uusista komponenteista viittaa enemmän yleisiin käytettävyyden teorioihin
kuin toiminnanohjausjärjestelmien käytettävyyteen. Esimerkiksi loogisuutta
sinänsä ei käsitelty kirjallisuuskatsauksessa tarkastelluissa toiminnanohjausjärjestelmien käytettävyyden tutkimuksissa.
Uusia komponentteja ja kriteerejä käydään tarkemmin läpi alaluvuissa.
Uuden komponentin tarvetta perustellaan kerätyssä aineistossa tehtyjen huomioiden avulla. Komponenttia peilataan myös kirjallisuuskatsauksessa tarkasteltuun teoriaan.
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10.1 Luotettavuus
Ensimmäinen uusi komponentti on nimeltään Luotettavuus. Luotettavuudella
tarkoitetaan tässä yhteydessä käyttäjien tuntemaa luottamusta toiminnanohjausjärjestelmää kohtaan. Aineistossa painottuivat etenkin TOP:in suodattimien
ja hakutoiminnon luotettavuus.
Suodattimien luotettavuus oli haastateltujen kokemuksia jakava tekijä.
Suodattimen oletetaan näyttävän tikettien lukumäärä oikein, jos se näyttää kollegallakin samaa määrää. Suodattimen mahdollisesta toimimattomuudesta ei
kuitenkaan saa muuta kautta tietoa. Jos kaikilla käyttäjillä on suodatin samoilla
ehdoilla, suodattimesta puuttuvia tikettejä ei voida huomata. TOP:in haun toimintaan puolestaan pidettiin epäluotettavana, koska hakutulokset esiintyivät
sekalaisessa järjestyksessä. Sen vuoksi käyttäjä ei luottanut siihen, että haku
esittää kaikki hakutulokset. Vastaavanlaisia havaintoja tehtiin Ojan ja Lucasin
(2010) tutkimuksessa. Lisäksi Navigoinnin komponentissa Singh ja Wesson
(2009) painottavat, että haetun ja löydetyn tiedon välillä on oltava yhteys, mikä
viittasi tässä tutkimuksessa hakutoiminnon luotettavuuteen.
Luotettavuus voidaan myös liittää siihen, ettei toiminnanohjausjärjestelmä
kadota tietoja. Parin käyttäjää painotti, ettei TOP ollut kadottanut tietoja (vrt.
Esteves & Pastor, 2001). Yksi käyttäjä tosin totesi kyselyssä, että pelkää tietojen
katoavan, kun katsoo tiketin historiatietoja.
Käytettävyyden yleisluontoisissa teorioissa ei varsinaisesti käsitellä luotettavuutta, mutta siihen viittaa virheettömyys järjestelmässä, josta Nielsen (1993)
sekä ISO-standardi painottavat hyvän käytettävyyden muodostuvan. Luotettavuuden voidaan nähdä olevan yhteydessä myös järjestelmän yhtenäisyyteen, jota
Shneiderman ja Plaisant (2010, s.74-75) pitävät olennaisena: samankaltaisten
tilanteiden tulisi vaatia samanlaisia toimenpiteitä. Nielsenin (1994) 4. heuristiikassa Johdonmukaisuus ja standardit sivutaan luotettavuuden komponenttia, sillä
heuristiikassa painotetaan, ettei käyttäjän tulisi joutua arvailemaan järjestelmän
toimintaa.

10.2 Luokiteltavuus
Toinen uusi komponentti nimettiin Luokiteltavuudeksi. Luokiteltavuudella tarkoitetaan sitä, että järjestelmä tukisi paremmin tiketin luokittelua. TOP:issa
käyttäjä luokittelee tikettinsä käsin valitsemalla luokat kolmesta eri kategoriasta
(tuoteratkaisu, komponentti ja toimenpide). Kategoriat sisältävät vaihtoehtoja, joista
käyttäjä valitsee sopivimman. Tiketin luokittelu TOP:issa ilmentää sitä, mihin
kirjattava yhteydenotto liittyy, joten järjestelmä voisi asettaa ainakin osan luokista automaattisesti sen mukaan, mitä käyttäjä on tiketöintilomakkeelle kirjoittanut. Näin säästettäisiin tiketin kirjaamiseen kuluvaa aikaa ja luokitteluista
lomakkeilla tulisi yhtenäisempiä. Tämän ansiosta kohdeyritys saisi todenmukaisemman kuvan siitä, millaisia yhteydenottoja asiakastuki vastaanottaa.
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Jäntin (2012) mukaan yhteydenottojen luokittelun on toimittava sujuvasti.
Kerätyn aineiston perusteella etenkin harvinaisempien tapausten luokitteleminen on kuitenkin vaikeaa ja epävarmaa, koska yksiselitteisiä ratkaisuja ei ole
annettu. TOP:issa on luokkien vaihtoehtojen kohdalla infopainike, jossa tiedon
vaihtoehdon merkityksestä pitäisi olla, mutta painikkeista ei aineistonkeruun
aikana löytynyt mitään tietoa. Luokkien valintaa vaikeuttaa myös niiden suuri
määrä ja luokkien valinnassa käsin kuluu aikaa. Lisäksi luokittelu voi rasittaa
käyttäjän lyhytkestoista muistia, mitä Shneidermanin ja Plaisantin (2010, s. 7475) mukaan tulisi pyrkiä vähentämään. Käyttäjien vastauksissa tuli ilmi pohdintaa siitä, miten luokkien nykyinen, osin sattumanvarainen, valinta vaikuttaa
TOP:in tuottamiin raportteihin.
Tikettien luokitteleminen saattaa muodostaa käyttäjälle ongelmia myös
terminologian kanssa, sillä kaikkien luokkien nimitykset eivät välttämättä ole
käyttäjälle selkeitä, kuten tässä tutkimuksessa tuli ilmi (vrt. Singh & Wesson,
2009; Oja ja Lucas 2010). Topi ym. (2005) havaitsivat myös järjestelmän automaatiossa puutteita, jolloin tietoa täytyi syöttää järjestelmään toistuvasti käsin.
Tämä edellytti käyttäjältä järjestelmän terminologian tuntemusta, minkä vuoksi
käyttäjät olivat laatineet sanastoja termeille. Jos tieto luokkien merkityksestä
olisi luokkien yhteydessä, apusanastoille ei olisi tarvetta.
Tiketin luokitteleminen käsin voi olla hidasta ja vastoin tehokasta käyttöä,
jota Nielsen (1993) ja Rubin ja Chisnell (2008, s. 3-5) pitävät tärkeänä hyvässä
käytettävyydessä. Tähän viittaa myös ISO 9241-11-standardin tuloksellisuuden
kriteeri, joka painottaa myös suorituksen virheettömyyttä ja ongelmattomuutta.
Luokiteltavuuden komponentin luomista puoltaa myös Calisirin ja Calisirin
(2003) tutkimus, jossa ylimääräiset vaiheet toiminnanohjausjärjestelmässä voivat lisätä käyttäjän henkistä kuormitusta.
Luokiteltavuuden komponentti sivuaa useaa Nielsenin (1994) heuristiikkaa: 4. heuristiikan Johdonmukaisuus ja standardit mukaan käyttäjä ei joudu arvailemaan, mitä mikäkin toiminto tekee, ja toimintojen kieli on johdonmukainen. Heuristiikassa 5. Virheiden estäminen järjestelmän on tarkoitus ohjata käyttäjää, jotta tämä ei tee virheitä. Tällöin käyttöjärjestelmä opastaa käyttäjää, eli
ohjeiden tulee olla helposti saatavilla. 6. heuristiikassa käyttäjä tunnistaa toiminnot sen sijaan, että joutuu muistelemaan niitä. Saatavilla olevat toiminnot
tulisi olla helposti näkyvillä ja selkeästi tunnistettavissa. 8. heuristiikassa puolestaan järjestelmässä ei ole ylimääräisiä toimintoja. 10. heuristiikassa järjestelmä tukee ja ohjeistaa käyttäjää.

10.3 Loogisuus
Kolmas uusi komponentti on Loogisuus, jolla tarkoitetaan käyttäjän ymmärtämistä siitä, miksi toiminnot toteutuvat järjestelmässä sillä tavalla kuin ne toteutuvat. Uusia komponentteja muodostaessamme teimme havainnon, että Loogisuus liittyy Luotettavuuden komponenttiin ja näiden komponenttien sisältö
menee osittain päällekkäin. Kuten järjestelmän loogisuus ja luotettavuus, myös
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loogisuus ja intuitiivisuus sisältävät osittain samoja vaatimuksia järjestelmää
kohtaan.
Holzinger & Miesenberger (2009) korostavat, että tuotteen käytettävyyteen
vaikuttaa tuotteen loogisuus. Toiminnanohjasujärjestelmän loogisuuden puute
oli kerätyssä aineistossa toistuvasti eri tilanteissa esiin tullut ongelma. Epäloogisuuksia oli esiintynyt TOP:issa etenkin hakutulosten tarkastelussa ja suodattimien toiminnassa. Myös yksittäisten käyttäjien mainitsemia epäloogisia piirteitä TOP:issa oli useita: TOP avaa ylimääräisiä välilehtiä, käyttäjä palaa vaihtelevasti eri sivuille tiketin tallentamisen jälkeen, tietämysehdotukset eivät ole
loogisia, asiakkaan saama sähköposti-ilmoitus TOP:ista ei sisällä otsikkoa, asiakkaan puhelinnumero katoaa tiketöintilomakkeelta lomakkeen tallennuksen
jälkeen ja työjonojen nimet ovat epäloogisia.
Shneiderman ja Plaisant (2010, s. 74-75) painottavat, että järjestelmässä tulisi pyrkiä yhtenäisyyteen, eli samankaltaisten tilanteiden tulisi vaatia samanlaisia toimenpiteitä. Tämä piirre on mielestämme olennainen Loogisuuden
komponentissa.
Nielsenin heuristiikassa 1. Palvelun status on selvästi havaittavissa järjestelmän tulisi kertoa käyttäjälle, mitä järjestelmässä tapahtuu. Loogisuus voidaan
liittää myös siihen, onko järjestelmän kieli yhdenmukainen käyttäjän kielen
kanssa. Tämä otetaan esille Nielsenin heuristiikassa 2. Käyttöjärjestelmä vastaa
todellista maailmaa, jolloin järjestelmä puhuu käyttäjän kieltä. Myös heuristiikassa 4. Johdonmukaisuus ja standardit toimintojen kieli on johdonmukainen. Jos järjestelmä on epälooginen, sen käytössä saattaa esiintyä virheitä. Nielsenin
heuristiikassa 5. Virheiden estäminen järjestelmä pyrkii ohjaamaan käyttäjää niin,
ettei hän joudu tekemään virheitä. Loogisuutta järjestelmässä kasvattaa heuristiikka 8. Esteettinen minimaalisuus ja suunnittelu, jossa järjestelmässä ei ole näkyvillä ylimääräisiä toimintoja.
Vaikka loogisuuden puute oli keskeinen ongelma tässä tutkimuksessa kerätyssä aineistossa, epäloogisuuksia otettiin esille aiemmissa toiminnanohjausjärjestelmien tutkimuksissa vain vähän. Ojan ja Lucasin (2010) tutkimuksessa
hakutoiminnon toiminta on epäjohdonmukaista ja epäselvää. Lisäksi aineistossa tuli ilmi, että käyttäjän on vaikea ymmärtää, miten jotkin toiminnot todella
toimivat, ja niiden tarkoitus on epäselvä. Tämä viittaa myös järjestelmän intuitiivisuuteen.

10.4 Tunnistaminen
Tunnistaminen on neljäs uusi komponentti, jolla tarkoitetaan sitä, että toiminnanohjausjärjestelmä tunnistaa kyseessä olevan asiakkaan. Tunnistamisen
komponentti on mielestämme tarpeellinen sen vuoksi, että järjestelmän käyttäjällä ei kulu ylimääräistä aikaa asiakkaan tunnistamiseen, kun tunnistaminen
tapahtuu automaattisesti. Myös käyttäjän tekemien virheiden mahdollisuus
pienenee, kun käyttäjä voi olla varma siitä, kuka asiakas on kyseessä. Tunnistamisen komponentin kriteerit ovat osittain päällekkäisiä Informatiivisuuden
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komponentin kanssa, koska molempiin sisältyy vaiva muiden järjestelmien käytöstä.
Kun asiakas tunnistui puhelinnumeronsa avulla, TOP:issa aukeavassa tiketöintilomakkeessa näkyi puhelinnumeron ohella mm. asiakkaan nimi ja organisaatio. Kaikissa tapauksissa asiakkaan tunnistaminen ei kuitenkaan onnistunut, vaikka asiakas soittikin hänelle osoitetusta puhelinnumerosta: tunnistamattomuus ilmeni siten, että TOP:in tiketöintilomakkeella ei automaattisesti
näkynyt asiakastukeen soittavan asiakkaan nimeä tai muita henkilötietoja vaan
ainoastaan puhelinnumero. Tämän vuoksi asiakastuen käyttäjän oli pyydettävä
asiakasta kertomaan nimensä puhelimessa. Käyttäjät totesivat, että tämän seurauksena asiakkaan tunnistamisessa voi tapahtua virhe ja tiketti voidaan esimerkiksi kirjata vahingossa väärälle henkilölle. Aineiston perusteella asiakkaan
yhteydenotto saattaa myös jäädä kokonaan kirjaamatta, jos hänen nimensä on
unohdettu kysyä puhelun aikana. Tunnistamisen puute aiheutti lisäksi kielteisiä tunteita käyttäjille, sillä he kokivat asiakkaan nimen kysymisen ylimääräisenä toimenpiteenä asiakastilanteissa.
Käyttäjän tunnistamista ei käsitelty aiemmissa toiminnanohjausjärjestelmän tutkimuksissa käytettävyyden ongelmakohtana tai kriteerinä. Sen vuoksi
muita määritelmiä tunnistamisen komponentille ei muiden lähteiden pohjalta
voida esittää. Mahdollinen selitys tunnistamisen aihepiirin puuttumiselle voi
olla se, että käyttäjän tunnistamista pidetään oletusluontoisesti toimivana ominaisuutena järjestelmässä tai järjestelmän käytettävyydestä irrallisena piirteenä.
Kerätyssä aineistossa tuli ilmi se, että osa käyttäjistä kokee kielteisiä tunteita asiakkaiden tunnistamattomuuden vuoksi. Holzinger ja Miesenberger
(2009) toteavat yhdeksi hyvän käytettävyyden määritelmäksi sen, ettei käyttäjän tarvitse turhautua käytön aikana.
Tunnistamattomuus vähentää myös käyttäjien työskentelyn tehokkuutta.
Nielsen (1993) painottaa hyvän käytettävyyden muodostuvan Tehokkuudesta,
jota painotetaan myös ISO 9241-11 -standardin (2018) määritelmässä. Tehokkuus oli myös Rubinin ja Chisnellin (2008, s. 3-5) käytettävyydelle määrittelemä
kriteeri. ISO-standardissa (2018) määritellään myös järjestelmän Tuloksellisuus,
jolla viitataan siihen, saako käyttäjä asiat tehtyä mahdollisimman virheettömästi ja ongelmattomasti. Virheettömyyteen viitataan myös Nielsenin heuristiikassa 5. Virheiden estäminen sekä Shneidermanin ja Plaisantin (2010, s. 74-75) käytettävyyden määritelmässä.
Shneiderman ja Plaisant (2010, s. 74-75) painottavat yhtenäisyyteen pyrkimistä, jolloin samankaltaisten tilanteiden tulisi vaatia samanlaisia toimenpiteitä. Tunnistamattomuuden puute rikkoo järjestelmän yhtenäisen toiminnan,
koska osa asiakkaista tunnistuu ja osa ei. Lisäksi Shneiderman & Plaisant (2010,
s. 74-75) toteavat, ettei käyttäjän lyhytkestoista muistia tulisi kuormittaa. Tunnistamattomuus kuormitti käyttäjiä tässä tutkimuksessa siten, että käyttäjien
täytyi muistaa kysyä asiakkaan nimi puhelun aikana. Muuten tikettilomakkeen
täyttäminen vaikeutui.
Toiminnanohjausjärjestelmien tutkimuksessa tunnistamattomuuteen viittaa lähinnä Topin ym. (2005) tutkimus, jossa havaittiin automaatiossa olevan
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puutteita ja tietoa täytyi syöttää järjestelmään toistuvasti käsin, kuten tunnistamattomienkin asiakkaiden kohdalla joudutaan toimimaan.

10.5 Informatiivisuus
Informatiivisuudella tarkoitetaan sitä, että tiedot on integroitu järjestelmään eikä
tietojen hakemiseen tarvitse erillisiä dokumentteja tai järjestelmiä. Kerätyssä
aineistossa TOP:in riittämättömyyttä asiakastuen käyttöön perusteltiin sillä, että
tiketin kirjaamiseen tarvitaan välttämättä muita sovelluksia (vrt. Topi ym.,
2005). Pääasiassa tunnistamattomien asiakkaiden ja työjonojen käsittelyssä
muiden sovellusten todettiin olevan välttämättömiä.
Informatiivisuuden etu on tikettien sujuvampi kirjaaminen, jolloin käyttäjä ei tarvitse muita sovelluksia tiketöintilomakkeen täyttämiseksi. Sujuvuudella
tarkoitamme tässä paitsi tiketin nopeampaa kirjaamista, myös tietojen todennäköisempää virheettömyyttä ja käyttäjän muistin vähäisempää kuormitusta. Kirjallisuuskatsauksessa Informatiivisuuteen viittaa Shneidermanin (1998) kahdeksan kultaisen säännön 8. sääntö Pyri vähentämään käyttäjän lyhytkestoisen muistin
kuormitusta.
Jos tieto ei ole saatavilla järjestelmässä, käyttäjä saattaa joutua muistelemaan, mistä järjestelmästä hän löytää tiedon. Nielsenin heuristiikassa 6. Toimintojen tunnistaminen mieluummin kuin niiden muistelu saatavilla olevat toiminnot tulisi olla helposti näkyvillä. (vrt. myös Shneiderman & Plaisant 2010, s. 7475). Lisäksi heuristiikka 10. Käyttäjän tuki ja ohjeistaminen tulee ohjeiden olla
helposti saatavilla, käyttäjän toimintaa tukevia ja tarpeeksi lyhyitä.
Topi ym. (2005) havaitsivat puutteita tutkittavan järjstelmän tiedonannossa, minkä vuoksi raportointitilanteissa usein jouduttiin käyttämään jotakin toista järjestelmää, kuten Microsoft Exceliä (vrt. Lambeck ym., 2014). Excel oli käyttäjien tyypillisimmin hyödyntämä taulukkolaskentaohjelma täydentämässä
toiminnanohjausjärjestelmän käyttöä. Toiminnanohjausjärjestelmää ja lisäsovellusta verrattaessa toiminnanohjausjärjestelmä arvioitiin myös monimutkaisemmaksi, sillä siellä oli enemmän yksityiskohtaista tietoa. Wongin ym. (2016)
tutkimuksessa käyttäjät etsivät internetistä apua järjestelmän käyttöön.

10.6 Laajennetun mallin suhde alkuperäiseen malliin
Edellisissä alaluvuissa käytiin läpi toiminnanohjausjärjestelmän käytettävyyden
uudet komponentit. Singhin ja Wessonin (2009) mallin alkuperäiset komponentit Navigointi, Esittäminen, Tuki tehtävien suorittamiselle, Opittavuus ja Mukauttaminen sisälsivät lähinnä järjestelmässä liikkumiseen, ulkoasuun, järjestelmän antamaan tukeen, opittavuuteen ja mukautuvuuteen liittyviä tekijöitä.
Tässä alaluvussa tarkastellaan lyhyesti uusia komponentteja Singhin ja Wessonin (2009) alkuperäisen mallin näkökulmasta.
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Laajennetun mallin muodostamisessa Singhin ja Wessonin (2009) mallin
pohjalta oli haastavaa löytää taso, jolla uusia komponentteja tarkasteltaisiin: osa
komponenteista voisi olla myös kriteerejä olemassaolevan mallin komponenteille. Esimerkiksi Loogisuus voisi kuulua Esittämisen komponentin kriteereihin tai Tunnistaminen Tuki tehtävien suorittamiselle -komponenttiin.
Laajennettu malli (ks. kuvio 17) sisältää sekä Singhin ja Wessonin (2009)
alkuperäiset komponentit että tutkimuksen aikana muodostetut uudet komponentit.

Kuvio 17 Toiminnanohjausjärjestelmien käytettävyyden kriteerien laajennettu malli (uudet
komponentit tummissa ruuduissa)

Uutta Luotettavuuden komponenttia sivuava käytettävyyden kriteeri on Singhin ja Wessonin (2009) mallissa vaatimus järjestelmän antaman tiedon reaaliaikaisuudesta. Silloin käyttäjä voi luottaa siihen, ettei tieto ole muuttunut. Tässä
tutkimuksessa kerätyn aineiston perusteella luotettavuutta voi kuitenkin kohdistaa järjestelmässä muihinkin osa-alueisiin, kuten hakutoimintoihin. Uusi
Luokiteltavuuden komponentti puolestaan sivuaa Singhin ja Wessonin (2009)
komponenttia Esittäminen, jonka yhtenä kriteerinä on “Järjestelmän antama
tieto tukee käyttäjän päätöksentekoa.”
Järjestelmän loogisuus oli kriteeri, joka jakautui usealle Singhin ja Wessonin (2009) mallin komponentille. Käsittelimme aiemmin tulososiossa TOP:in
epäloogisuuksia sen vuoksi luvussa Muut havainnot. Singhin ja Wessonin (2009)
mallissa uusi komponentti Loogisuus asettui parhaiten komponenttiin Esittäminen, jossa yhtenä kriteerinä on järjestelmän intuitiivisuus. Singhin ja Wesso-
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nin (2009) mallissa komponentti Tunnistaminen viittaa lähinnä komponenttiin
Tuki tehtävien suorittamiselle, jossa myös korostetaan tehtävien tehokasta loppuunsaattamista. Tunnistamisen voisi näin ollen lisätä myös kyseisen komponentin kriteeriksi. Kuten Luotettavuus, Informatiivisuuden komponenttikin
viittaa lähinnä Singhin ja Wessonin (2009) komponentin Esittäminen yhteen kriteeriin “Järjestelmän luoma tieto on ajantasaista, täsmällistä, virheetöntä ja ymmärrettävää”.
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11 POHDINTA
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli löytää asetetuilla tutkimuskysymyksillä
vastaus seuraavaan tutkimusongelmaan:
Tutkimusongelma:
Miten Singhin ja Wessonin (2009) toiminnanohjausjärjestelmän käytettävyyden
malli vastaa nykyaikaisten toiminnanohjausjärjestelmien käytettävyysvaatimuksiin?
Tutkimuskysymykset:
1. Millaisia näkemyksiä asiakastuella on TOP-toiminnanohjausjärjestelmän käytettävyydestä?
2. Miten aloittelevien käyttäjien ja kokeneiden käyttäjien näkemykset TOP:in
käytettävyydestä eroavat toisistaan?
3. Kuinka TOP:in käytettävyyttä tulisi kehittää?
Tässä luvussa käydään vielä lyhyesti läpi tutkimusaineistosta esiin nousseita
havaintoja sekä muita tutkimuksen piirteitä, jotka eivät suoraan liittyneet alkuperäisiin tutkimuskysymyksiin. Tuomme esille myös tutkimuksen toteuttamisessa ilmenneitä haasteita ja tarkastelemme tutkimuksen luotettavuutta. Lopuksi pohditaan tulevaisuuden tutkimusaiheita tässä tutkimuksessa käsitellystä
aiheesta.

11.1 Huomioita tutkimusaineistosta
Tulosten osalta pohdintaa tehtiin paikoitellen jo luvuissa 7-10. Tuloksia tarkastellessa tutkittua järjestelmää koskevia ongelmia ja kehitysehdotuksia pyrittiin
kuvailemaan mahdollisimman konkreettisesti, jotta tieto välittyy myös järjestelmää käyttämättömälle lukijalle. Konkreettisessa kuvaamisessa eduksi oli se,
että olimme itsekin TOP-järjestelmän käyttäjiä. Sen vuoksi käyttäjien vastausten
tulkinta oli helpompaa. Tätä näkökulmaa tukee mm. Nielsenin tutkimus (1992),
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jossa hän käytti heuristiseen arviointiin aloittelijoita, asiantuntijoita ja erityisasiantuntijoita, joilla oli aiempaa kokemusta vastaavista järjestelmistä. Erityisasiantuntijat havaitsivat selvästi eniten käytettävyysongelmia. (Nielsen 1992,
s.373).
TOP-järjestelmälle tehtiin useita päivityksiä tutkimusjakson ajan. Kaikki
käyttäjät eivät kuitenkaan aina olleet tietoisia tapahtuneista muutoksista. Aineistossa korostuikin se, kuinka tärkeää käyttäjien tiedottaminen järjestelmässä
tehdyistä muutoksista on. Käyttäjiä tulee myös konkreettisesti ohjeistaa siihen,
kuinka heidän tulisi käyttää järjestelmää muutoksen jälkeen: aineistossa tuli
ilmi, että käyttäjät alkoivat käyttää uudistettua tiketin luokittelua ilman riittävää ohjeistusta. Kun käyttäjät saivat ohjeistuksen, heillä oli jo vakiintuneet tavat
luokkien käyttöön. Tiedotusta käsiteltiin haastatteluissa enemmänkin omien
havaintojen pohjalta saadun tiedon perusteella. Totesimme tiedottamiseen liittyvät ongelmat kuitenkin huomionarvoisiksi, koska järjestelmän muutoksia
koskevalla hyvällä tiedottamisella on mahdollista parantaa järjestelmän käytettävyyttä. (Davis, 1989). Järjestelmämuutoksista tiedottamista ei käsitellä suoraan Nielsenin heuristiikoissa, mutta tiedottamattomuuden voidaan katsoa rikkovan ainakin Nielsenin (1993) heuristiikkojen kohtia 4 ja 5, jotka kuvaillaan
seuraavasti: 4. Käyttäjä ei joudu arvailemaan, mitä mikäkin toiminto tekee ja 5.
Järjestelmä pyrkii ohjaamaan käyttäjää niin, ettei hän joudu tekemään virheitä.
Haastatteluissa teimme havainnon, että tutkimuksen aihe oli tunteita herättävä
ja moni käyttäjä piti haastatteluissa pitkiä puheenvuoroja. Tämä on ymmärrettävää, koska kyse oli monen käyttäjän pääasiallisesta työkalusta. On mahdollista, että käyttäjät eivät olleet päässeet viime aikoina antamaan mihinkään kanavaan palautetta TOP:in toiminnasta ja pitivät kyselyä ja haastattelua tilaisuutena tälle.
Kehitysehdotusten esittäminen vaatii käyttäjiltä teknistä tuntemusta. Luultavasti tämä on yksi syy siihen, että käyttäjät mainitsivat enemmän järjestelmän
ongelmia kuin ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi. Lisäksi haastateltavat
eivät tienneet etukäteen, mitä heiltä tarkalleen kysytään, joten he eivät olleet
voineet valmistautua kehitysehdotusten esittämiseen.
Kerätyn aineiston perusteella TOP:in tehokkuudessa on puutteita. Nielsen
(1993) sekä ISO 9241-11-standardi määrittelevät tehokkuuden erääksi käytettävyyden peruspilareista. (Nielsen, 1993, s. 26; ISO 9241-11, 2018). Tehokkuudella
ISO-standardissa tarkoitetaan sitä, saako käyttäjä haluamansa asiat tehtyä tuhlaamatta aikaa. Jatkuvan hitauden voidaan katsoa vähentävän järjestelmän käytön tehokkuutta. Kuitenkin juuri TOP:in hitautta pidettiin aineistossa merkittävänä ongelmana. Käyttäjät olivat tunnistaneet erilaisia selviytymiskeinoja näihin tilanteisiin. Käytetyin näistä oli selaimen uudelleenkäynnistys, johon myös
kuluu ylimääräistä aikaa. Käyttäjien erilaiset selviytymiskeinot kertovat siitä,
että hitautta esiintyy usein ja siihen on luultavasti myös jossakin määrin totuttu.
Käyttäjät eivät kuitenkaan halua pitää hitautta ominaisuutena, joka täytyy hyväksyä, vaan nostivat sen esiin akuuttina kehityskohteena. TOP:issa havaittiin
useita ongelmia, jotka niin ikään aiheuttavat hidastuksia työstä suoriutumiselle,
kuten järjestelmän paikoittainen epäintuitiivisuus ja epäloogisuus, jota esiintyi
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esimerkiksi suodattimien luomisessa, tiedonhaussa järjestelmästä sekä tiketin
luokittelussa ja työjonon valinnassa. Nämä liittyvät ISO-standardissa määriteltyyn tuloksellisuuteen. Tuloksellisuuden ISO-standardi määrittelee sillä, saako
käyttäjä asiat tehtyä mahdollisimman virheettömästi ja ongelmattomasti (ISO
9241-11, 2018).
Tiketin luokitteluun ja työjonon valintaan liittyviä näkemyksiä esitettiin
useita. Tämän yhtenä syynä on se, että ne kuuluivat haastattelun teemoihin.
Kyse on myös toiminnoista, joita käyttäjä käyttää jokaisen asiakastilanteen yhteydessä ja jos toiminnoissa on joitakin ongelmia, käyttäjä kohtaa niitä toistuvasti.
Usea käyttäjä ei luonut itse suodattimia, sillä niitä pidettiin epäintuitiivisina
ja ohjelmoinnin logiikan ymmärrystä vaativana. Käyttöjärjestelmän tulisi puhua
käyttäjän kieltä ja olla rakenteeltaan looginen (Nielsen, 1993). Lisäksi käyttäjillä
ei aina ollut varmuutta, onko suodatin varmasti tuonut hänelle näkyviin kaikki
tiketit. Tämän vuoksi usea käyttäjä halusi luopua suodattimista ja esitti ehdotuksen käyttäjäprofiileista, joihin liitetään tarvittavat asiakasvirastot, minkä välityksellä käyttäjä saa hänelle kuuluvat tiketit.
Aineiston perusteella TOP:in hakutoimintoja pidettiin vaikeakäyttöisinä
eikä etsitty tieto aina löydy. Tämä koski niin päähaulla ja suodattimella hakua
kuin myös tietämyshakua. Käyttäjä ei voi täysin luottaa hakuun, koska hakutulokset esiintyvät sekalaisessa järjestyksessä ja etsitty asia ei aina ole tuloslistauksen alussa. Tulosten esiintyminen epäloogisessa järjestyksessä rikkoo ainakin Nielsenin toista heuristiikkaa, jossa peräänkuulutetaan mm. järjestelmän
rakenteen loogisuutta (Nielsen, 1993). Tämän vuoksi moni käyttäjä pohti, millä
perusteella TOP lajittelee hakutulokset. Kehitysehdotuksina hakuun toivottiin
mahdollisuus tehdä hakuja eri parametreillä ja hakutulosten selkeämpää lajittelua.
Käyttäjillä oli vaihtelevasti kokemuksia TOP:issa olevien tietämysten käytöstä, sillä kaikki käyttäjät eivät olleet hyödyntäneet niitä. Vaikka kokeneiden ja
aloittelevien käyttäjien välillä ei yleisellä tasolla havaittu selviä eroavaisuuksia,
tietämysten hyödyntäminen oli yksi erotteleva asia: varsinkin kokeneille TOP:in
käyttäneille tietämykset olivat tutumpia. Tietämysten käyttämisessä kuitenkin
esiintyi samankaltaisia ongelmia kuin päähaussakin. Uskomme, että tietämysten hakemisen ongelmat vähentävät käyttäjien halukkuutta etsiä ja käyttää tietämyksiä. Tämä puolestaan vaikuttanee asiakkailta tulevien pyyntöjen ratkaisemisen nopeuteen ja laatuun. Tietämysten hyödyntämisessä esille tulleita ongelmia ei voi tämän vuoksi aliarvioida.
Tutkimuksessa nousi esille asioita, jotka eivät suoraan liity järjestelmän
käytettävyyteen vaan esimerkiksi järjestelmän kouluttamiseen. Järjestelmän
käytön kouluttaminen ei ole kertaluontoinen tapahtuma: käyttäjät tarvitsevat
koulutusta myös alkuperehdytyksen jälkeen, jotta he ymmärtävät, mitä kaikkea
järjestelmällä voi tehdä ja pystyvät käyttämään kaikkia järjestelmän ominaisuuksia työnteon hyödyksi. Pohdimme tutkimuksenteon yhteydessä, onko
käyttäjillä keskenään ollut erilaisia perehdytyksiä TOP:in käyttöön, sillä aineis-
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ton perusteella kaikki tutkimuksessa käsitellyt toiminnot eivät olleet käyttäjille
tuttuja. Tämä koski esimerkiksi tietämyskantaa.
Aineiston analysoinnin yhteydessä todettiin, että käytetty Singhin ja Wessonin (2009) malli ei ollut riittävä tarkastelemaan toiminnanohjausjärjestelmän
käytettävyyttä ainakaan tässä tapauksessa: havaittuja ongelmia ei pystytty sovittamaan nykyisiin komponentteihin. Huomioitavaa on myös se, että malli on
jo 10 vuotta vanha eikä vastaavia toiminnanohjausjärjestelmiin keskittyviä malleja ole luotu viime vuosina. Tämän vuoksi päädyimme täydentämään mallia.
Uudet komponentit olivat Tunnistaminen, Luokiteltavuus, Informatiivisuus,
Loogisuus ja Luotettavuus. Syy mallin täydentämiseen oli se, että edellä olevilla
osa-alueilla havaittuja ongelmia ei pystytty sovittamaan nykyisiin komponentteihin. Uusia komponentteja voi käsitellä myös nykyisiin komponentteihin kuuluvina kriteereinä. Esimerkiksi Loogisuus soveltuisi mielestämme parhaiten
yhdeksi Esittämisen komponentin kriteeriksi. Uusi, laajennettu, malli on yleistettävissä muihin samankaltaisissa tehtävissä (asiakastuki) käytettyihin järjestelmiin.

11.2 Tutkimuksen haasteet
Tutkimus toteutettiin käyttämällä menetelmien triangulaatiota. Creswellin ja
Clarkin (2007, s. 65-66) mukaan triangulaatiossa huomioitavaa on, että se, että
laadulliset ja määrälliset tulokset eivät välttämättä tue toisiaan. Tämän vuoksi
dataa täytyy mahdollisesti kerätä lisää. Monimenetelmäisyyden käyttämisen
seurauksena saatiin runsaasti aineistoa ja käytetyt menetelmät tukivat toisiaan.
Kuitenkin aineiston käsittelyssä esiintyi haasteita sen moniulotteisuuden vuoksi:
eri lähteistä olevassa aineistossa esiintyi tutkittavan järjestelmän vahvuuksia ja
toisaalta ongelmia. Käyttäjät esittivät myös kehitysehdotuksia järjestelmästä.
Haastatteluissa erityinen haaste oli se, että haastateltavan vastaus kysymykseen
liittyi muihin teemoihin, mikä on teemahaastattelussa tyypillistä (Hirsjärvi &
Hurme, 2014, s. 141-142).
Singhin ja Wessonin (2009) mallin tulkitsemisongelmat olivat niin ikään
yksi haaste aineiston käsittelyssä: ongelmien jakaminen eri komponentteihin ei
ollut kaikissa tapauksissa yksiselitteistä. Esimerkiksi Esittäminen-komponentin
kriteeri “Järjestelmän luoma tieto on ajantasaista, täsmällistä, virheetöntä ja
ymmärrettävää ja ilmoituksia on helppo ymmärtää ja tulkita.” oli mielestämme
melko lähellä Tuki tehtävien suorittamiselle -komponentin kriteeriä “Järjestelmä antaa reaaliaikaista tietoa.” Näin ollen on ilmeistä, että toinen tutkija olisi
jaotellut ongelmat eri tavalla.
Haasteena läpi koko tutkimuksen oli tehdä tutkimusta rinnakkain TOP:in
jatkuvan järjestelmäkehityksen rinnalla. Tutkimuksen toteuttamisen aikana
TOP-järjestelmään tehtiin kymmeniä järjestelmäpäivityksiä, joista muutama on
ollut järjestelmän käytön kannalta merkittävä. Tämä koski esimerkiksi CALLtikettien hakemista TOP:ista. Myös jotkut ongelmat, kuten TOP:in hitaus, olivat
haastatteluiden toteuttamisen alkuvaiheessa ajankohtaisempia kuin silloin, kun
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haastatteluja viimeisiä toteutettiin. Jälkeenpäin katsottuna voisimme olettaa,
että tiivis yhteistyö järjestelmää kehittävän tahon kanssa olisi auttanut tulevien
muutosten ennakoinnissa. Olisimme mahdollisesti pystyneet aikatauluttamaan
aineistonkeruun sellaiseen ajankohtaan, jossa järjestelmäpäivityksiä ei olisi tehty aineistonkeruun aikana.

11.3 Tutkimuksen luotettavuus
Tutkimuksen luotettavuutta on tarkasteltu menetelmien osalta paikoin luvussa
6, mutta tarkastelua syvennetään tässä luvussa. Tutkimuksessa käytettiin tutkimusmenetelmien tringulaatiota, jolla voidaan parantaa tutkimuksen luotettavuutta. Painotus on kuitenkin laadullisessa menetelmässä, jonka luotettavuutta
usein kritisoidaan (Tuomi & Sarajärvi, 2013, s. 143). Laadulliseen menetelmään
saatiin lisättyä luotettavuutta käyttämällä määrällistä menetelmää verkkokyselyssä. Kyselyn laatimisessa käytettiin sekä avoimia kysymyksiä että Likertasteikollisia kysymyksiä. Likert-asteikollisilla kysymyksillä kerättiin määrällistä
dataa, jolle saatiin täsmennystä laadullisella datalla. Likert-asteikollisia kysymyksiä oli yhteensä 23, TOP:in yleisestä käytöstä 12 ja tikettien käsittelystä
TOP:issa 11 kpl, joten määrällistä dataa saatiin laajalta alueelta. Ennen kyselyn
toteuttamista se testattiin kahdella henkilöllä, jotka eivät olleet TOP:in käyttäjiä,
mutta jotka kykenivät arvioimaan mm. kyselyn kieliasua, muotoilua ja loogista
etenemistä.
Vaikka otos oli suuri, tutkittavat olivat pääosin kokeneita käyttäjiä, minkä
kannalta otosta ei voida pitää täysin edustavana. Käyttäjien kokeneisuuden tarkasteluun liittyen voidaan myös pohtia, määriteltiinkö aloittelevien ja kokeneiden jakokriteerit luotettavalla tavalla: mikäli käyttäjä oli käyttänyt TOP:ia alle 6
kuukautta ja/tai jos hän käytti TOP:ia alle 15 tuntia viikossa, hänet luokiteltiin
aloittelijaksi. Kuten aiemmissa luvuissa on todettu, käyttäjien kokeneisuuden
määrittely ei ole yksiselitteistä. Käyttäjien jakamisessa oli kuitenkin hyötyä
omasta taustastamme tutkittavan järjestelmän käytössä, koska kykenimme tunnistamaan, että osa käyttäjistä käyttää järjestelmää vain satunnaisesti. Tämän
vuoksi oli olennaista kysyä kyselyssä käyttäjän taustatietona, kuinka usein hän
käyttää järjestelmää ja käyttää tätä tietoa yhtenä kokeneisuuden määrittelijänä.
Joitakin paikkakuntakohtaisia eroja havaittiin haastateltujen vastausten
välillä. Hämeenlinnan yksikössä työskentelevien käyttäjien todettiin olevan
osittain tyytyväisempiä TOP:in käytettävyyteen kuin Jyväskylässä työskentelevät. Esimerkiksi suodattimien käyttö jakoi eniten näkemyksiä näiden kahden
paikkakunnan tiimien välillä. Asenteiden lisäksi mahdollisia muita syitä eroihin
näiden yksikköjen välillä saattoi olla erot työssä käsiteltävien asiakkuuksissa
yksikköjen välillä. Pohdimme myöskin vastaajien mahdollista erilaista työtaustaa, mutta koska aikaisemman työkokemuksen tutkiminen ei kuulunut tutkittaviin asioihin, voimme ainoastaan esittää oletuksen tästä mahdollisuudesta.
Pohdimme mahdollisuutta myös itse haastattelutilanteen vaikutuksesta. Siinä
missä Jyväskylän ryhmä koostui kokonaan omista kollegoistamme, Hämeen-
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linnassa haastatellut henkilöt olivat meille vieraita. Käytettävyydessä havaitut
ongelmat olivat kuitenkin samankaltaisia näiden tiimien vastauksissa. Verkkokyselyn vastaukset käsiteltiin anonyymeinä, joten verkkokyselyjen osalta ei voitu tehdä paikkakuntakohtaisista vertailua.
Haastattelussa luotettavuutta voi lisätä kiinnittämällä huomiota haastatteluun laatuun (Hirsjärvi & Hurme 2014, s. 184-185). Teimme kolme pilottihaastattelua testataksemme, mitä asioita haastattelun toteutuksessa pitäisi ottaa
huomioon. Haastattelurunko (liite 2) luotiin huolellisesti ja käyttämällä mahdollisimman paljon avoimia kysymyksiä kuvaavien vastausten saamiseksi. Näin ei
myöskään johdateltu käyttäjää vastaamaan tietyllä tavalla. Vaikka painotus oli
käytettävyyden ongelmien havaitsemisessa, kysymysten muotoilu ei ollut ongelmakeskeinen vaan kysyttiin, miten jokin toiminto on toiminut ja tämän jälkeen tarkennusta mahdollisten ongelmien esiintymiseen. Uskoimme, että tämä
saa käyttäjän pohtimaan kysyttyä asiaa tällöin laajemmin ja hän saattaa muistaa
asioita, joita hänellä ei muutoin olisi tullut mieleen. Haastattelut toteutettiin
suljetussa tilassa, jossa ei ollut muita henkilöitä. Tällä saatiin lisättyä todennäköisyyttä sille, että haastateltava uskaltaa esittää vastauksensa rehellisesti.
Tarkkailimme myös haastattelurunkoa, jotta kaikki tarvittavat teemat käydään
haastattelussa läpi. Haastattelut nauhoitettiin puhelimen äänentallentimella ja
katsoimme, että tallennus ei keskeydy haastattelun aikana. Tallenninta pidettiin
haastateltavan lähellä tallennuksen äänenlaadun varmistamiseksi. Kun haastattelutilanne oli päättynyt, tallennuksen toimivuus tarkistettiin haastattelutilanteen jälkeen. Haastatteluiden litterointi tehtiin mahdollisimman pian haastattelutilanteen jälkeen.
Koska tutkimuksen toteuttajien omia havaintoja yksinään ei voida pitää
riittävinä luotettavan tutkimuksen toteuttamiseen, havaintoja hyödynnettiin
lähinnä täydentävässä merkityksessä aineiston analysoinnissa. Näin ollen analyysissä ei käsitelty havaintoja, jotka olisivat ainoastaan tutkimuksen toteuttajien tekemiä (vrt. Tuomi & Sarajärvi, 2013, s. 81).
Tutkimuksen luotettavuutta pyrittiin parantamaan mahdollisimman suurella otannalla, jolla saadaan tuotua esiin laajan käyttäjäkunnan käsityksiä. Ennen haastatteluja tehtiin verkkokysely, johon noin puolet tutkimusjoukosta vastasi. Kyselyn vastaajamääriin pystyimme vaikuttamaan muistuttamalla käyttäjiä kyselyyn vastaamisesta. Haastattelimme noin puolet tutkimusjoukosta
(N=72): 20 käyttäjää kohdeyrityksen Jyväskylän toimipisteellä ja 17 käyttäjää
Hämeenlinnan toimipisteellä. Haastattelututkimusta jatkettiin niin kauan, ettemme enää kokeneet saavamme uutta tietoa haastateltavilta, vaan saatu tieto
alkoi saturoitumaan, eli toistamaan itseään. Saturoituneen tiedon voidaan katsoa tarkoittavan sitä, että aineistoa on saatu tutkittavasta aiheesta tarpeeksi.
Riittävän tiedon määrää on vaikea arvioida muun kuin saturoituneen tiedon
osalta, sillä myös tiedon saturoituminen on tutkijan harkinnanvarainen arvio
(Hirsjärvi & Hurme, 2014, s. 60). Hämeenlinnan toimipisteeltä olisi voitu tehdä
enemmän haastatteluja, jos haastatteluiden tekoon siellä olisi voinut käyttää
enemmän aikaa kuin yhden päivän. Jyväskylässä puolestaan haastateltiin kaikki käyttäjät. Kuitenkin sekä haastateltavien että kyselyyn vastanneiden määrää
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voi kuitenkin pitää suurena. Tämä kertoo haastattelijoiden motivaatiosta ja
kiinnostuksesta aiheeseen, koska osallistuminen tiedonkeruuseen oli osallistujille vapaaehtoista eikä osallistumisesta luvattu palkkiota. Kun arvioidaan tämän tutkimuksen tulosten luotettavuutta, otannan koon ohella myös tutkittavien yksilölliset näkemykset ja kokemukset tutkittavasta järjestelmästä tulee
ottaa huomioon. Niin ikään tulosten analysoinnissa on mukana tutkijoiden
omia havaintoja aiheesta. Luotettavuutta lisäämään käytettiin kuitenkin käyttämällä havainnollistamistarkoituksessa suoria sitaatteja litteroiduista haastatteluista.
Tärkeää on myös huomioida, päästiinkö aihepiirin käsittelyssä riittävän
syvälle ja voidaanko saatuja tuloksia yleistää koskemaan muita toiminnanohjausjärjestelmiä kuin tutkimuksen kohteena ollutta ServiceNow-pohjaista järjestelmää. Yksi huomioon otettava näkökulma tutkimuksen luotettavuuden tarkasteluun on myös se, että nyt tarkasteltiin suomalaisten käyttäjien näkemyksiä.
Kaikki kirjallisuuskatsauksessa käsitellyt tutkimukset olivat kansainvälisiä, joten kansallisuuden vaikutusta koettuun käytettävyyden on vaikea arvioida.
Perehtyneisyytemme TOP-järjestelmään oli tutkimuksen toteuttamisessa
sekä etu että haaste. TOP:in tuntemus auttoi ymmärtämään käyttäjien esille
tuomia näkemyksiä. Toisaalta tutkijan omat näkemykset eivät saisi vaikuttaa
käyttäjien näkemykseen, mikä on mahdollista etenkin haastattelutilanteessa.
Toisaalta koska saatoimme näyttäytyä tutkijoiden ohella myös TOP:in asiantuntijoina, käyttäjät mahdollisesti kuvailivat kokemuksiaan yksityiskohtaisemmin
verrattuna siihen, ettei tutkija olisi koskaan käyttänyt TOP:ia tai tuntisi sen pintapuolisesti (vrt. Hirsjärvi & Hurme, 2014, s. 68).
Vaikka tutkimuksen aihe ei ollut henkilökohtainen, käyttäjät eivät välttämättä uskaltaneet kuvailla kokemuksiaan täysin rehellisesti. On myös mahdollista, että käyttäjillä ei ollut riittävästi TOP:in tuntemusta, jotta he olisivat osanneet kuvailla kaikkia ajatuksiaan (Hirsjärvi & Hurme 2014, s. 35). Aloittelijat ja
kokeneet tunnistavat myös yleensä ongelmia eri tavoin (Othman ym., 2014),
joten aloittelija ei välttämättä ole tuonut esille kaikkia ongelmia, koska ei ole
pitänyt niitä ongelmina. Tämäkin puolsi sitä, että tiedonkeruu tapahtui mahdollisimman neutraaleilla kysymyksillä, ei ongelmakeskeisillä.
Haasteenakin alaluvussa 11.2 mainittu TOP:in jatkuva järjestelmäkehitys
aiheutti ongelmia myös tutkimuksen luotettavuuden kannalta. Esimerkiksi hakutoiminnoista saimme päivitysten vuoksi hieman erilaisia vastauksia eri paikkakunnilla. Yleensä kuitenkin huomattiin, että käyttäjät eivät olleet ehtineet
tutustua uuteen toiminnallisuuteen ja perustivat näkemykset siihen, millainen
toiminnallisuus on ollut ennen, joten uusista toiminnoista ei saatu paljon tietoa.

11.4 Jatkotutkimusaiheet
Toiminnanohjausjärjestelmien käytettävyyden tarkastelu on usein vähäistä,
koska toiminnanohjausjärjestelmiä tarkastellaan enemmän liiketoimintaan painottuvasta näkökulmasta (Parks, 2012). Jatkotutkimusaiheita voidaan tarkastel-
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la sekä TOP:in näkökulmasta että laajemminkin. TOP:in käytettävyyden osalta
olisi hyvä valita asiakkaan näkökulma, sillä kohdeyrityksen asiakkaat käyttävät
TOP-palveluportaalia, jonka kautta lähettävät palvelupyyntöjä kohdeyritykselle.
Laajempi tutkimusalue TOP:ista olisi tehdä käytettävyyden tutkimusta vuorovaikutuksessa järjestelmäkehityksen kanssa ja testata kehitystyön vaikutuksia
käytettävyyteen reaaliajassa. Kohdeyrityksessä TOP:in tutkiminen muillakin
osastoilla on olennaista, koska joissakin niistä TOP:ia voidaan käyttää hyvin
harvoin eikä TOP:in käyttö ole rutinoitunutta. Tutkimuksessa olisi hyvä keskittyä käyttäjän huomioimiseen suunnitteluprosessin alusta alkaen ja käyttäjän
osallistamiseen suunnittelutyöhön.
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12 YHTEENVETO

Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää toiminnanohjausjärjestelmän käytettävyyden ongelmia ja toisaalta hyvään käytettävyyteen liitettäviä tekijöitä
käyttäen pohjana Singhin ja Wessonin vuonna 2009 julkaisemaa toiminnanohjausjärjestelmän käytettävyyden kriteeristöä. Näin pystyttiin tarkastelemaan,
kuinka riittävä malli on nykyaikaisen toiminnanohjausjärjestelmän käytettävyyden arvioinnissa, mikä oli tämän tutkimuksen tutkimusongelma. Motivaatio tutkimukselle oli toiminnanohjausjärjestelmien käytettävyyteen kohdistunut
melko vähäinen tutkimus ja toiminnanohjausjärjestelmien käytettävyyden arviointiin tarkoitettujen mallien puute.
Tutkimuksessa painotus oli käyttäjien havaitsemissa käytettävyyden ongelmissa ja käyttäjien esittämissä kehitysehdotuksissa, joiden pohjalta tarkisteltiin Singhin ja Wessonin (2009) mallin riittävyyttä käytettävyyden arvioinnissa.
Toissijainen tavoite oli selvittää, onko aloittelijoiden ja kokeneiden käyttäjien
näkemyksillä eroa, eli voidaanko havaittuja ongelmia perustella käyttäjien kokeneisuudella järjestelmän käytöstä.
Tutkimuksen toimeksiantajana toimi Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori, jonka henkilöstöltä aineisto kerättiin. Aineistonkeruussa nojattiin pääasiassa laadullisiin tutkimusmenetelmiin hyödyntämällä menetelmien
triangulaatiota: aineisto kerättiin havainnoimalla, verkkokyselyllä ja yksilöhaastatteluilla. Aineistona käytettiin myös TOP:ia käyttävien tutkimuksen toteuttajien havaintoja. Kyselyn ja haastattelujen laadinnassa hyödynnettiin Singhin ja
Wessonin (2009) toiminnanohjausjärjestelmän käytettävyyden tarkasteluun luotua mallia, joka sisältää seuraavat komponentit: Navigointi, Esittäminen, Tuki
tehtävien suorittamiselle, Opittavuus ja Mukauttaminen. Verkkokyselyyn vastasi 39 ja haastatteluun osallistui 37 käyttäjää, minkä lisäksi havainnoitiin käyttäjien viestintää yrityksen sisäisissä Skype-keskusteluryhmissä.
TOP-järjestelmässä havaittuja ongelmia olivat TOP-järjestelmän haun vaikeakäyttöisyys ja hakutulosten vaikeaselkoisuus, järjestelmän epäintuitiivisuus
ja epäloogisuus, hitaus sekä asiakkaan tunnistamisen heikkous. Järjestelmä oli
ensikäyttäjälle vaikeakäyttöinen ja koulutusta järjestelmän käyttöön pidettiin
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välttämättömänä. Järjestelmän sisällä ei ollut myöskään riittävästi tietoa työtehtävistä suoriutumiseen. Aineiston perusteella aloittelijoiden ja kokeneiden näkemyksillä ei ollut selvää eroa. Näin ollen voidaan päätellä, että TOP:in käytössä koetut ongelmat eivät ole yhteydessä järjestelmän käytön kokeneisuuteen.
Tärkeä huomio tutkimuksessa oli, että vaikka TOP-järjestelmässä havaittiin selkeitä puutteita, TOP:ia pidettiin haastateltujen keskuudessa silti pääasiallisesti
työtehtävien hoitamiseen riittävänä, kehityskelpoisena järjestelmänä, johon kuitenkin toivottaisiin vielä lisää toiminnallisuuksia. Käyttäjät kuitenkin kokivat,
ettei toivottujen muutosten pyytämiseen ja eteenpäin viemiseen ole sopivia kanavia eikä asiakastuki pääse osallistumaan riittävästi järjestelmän kehitykseen.
Tehty tutkimus antoi uutta tietoa toiminnanohjausjärjestelmien käytettävyyteen vaikuttavista tekijöistä. Kerätyn aineiston pohjalta täydennettiin käytettyä Singhin ja Wessonin (2009) toiminnanohjausjärjestelmien käytettävyyden
mallia seuraavilla komponenteilla: Luotettavuus, Luokiteltavuus, Loogisuus,
Tunnistaminen ja Informatiivisuus. Uudet täydentävät komponentit mahdollistavat toiminnanohjausjärjestelmien käytettävyyden tarkemman luokittelun,
mutta eivät välttämättä ole sellaisenaan sovellettavissa kaikkiin käytössä oleviin
toiminnanohjausjärjestelmiin. Täydennetty malli kuitenkin mahdollistaa uusien
tutkimuksessa ilmenneiden käytettävyyden ominaisuuksien paremman huomioimisen uusia toiminnanohjausjärjestelmiä suunnitellessa. Tutkimuksen tulokset myös vahvistavat näkemystä siitä, että toiminnanohjausjärjestelmien
suunnittelussa olisi hyvä keskittyä käyttäjän huomioimiseen suunnitteluprosessin alusta alkaen ja käyttäjän osallistamiseen suunnittelutyöhön.
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LIITE 2 TEEMAHAASTATTELURUNKO

1. Avauskysymys: “Epäjohdonmukasuus”/Käyttäjäystävällisyys/Käyttöliittymä
• Kuinka käyttäjäystävällinen Top mielestäsi on? Kuvaile vapaalla tavalla
• Onko Top helppo ensikertalaiselle?
• Millaiset edellytykset käyttäjällä on käyttää Top:ia ilman erillistä ohjeistusta/koulutusta?
• Toimiiko Top johdonmukaisesti / luontevasti / loogisesti / intuitiivisesti?
• Oletko käyttänyt vastaavia järjestelmiä ja jos olet, millainen Top on niihin verrattuna?
2. Tiketöintilomakkeen ongelmat
a) Käyttäjien tunnistaminen
Mitkä ovat selviytymiskeinosi siinä, ettei Top tunnista asiakkaita, kun:
•
•

Kun asiakas soittaa, näkyy vain puhelinnumero?
Näkyy vain puhelinnumero ja soittajaa ei löydy Top:ista nimelläkään hakemalla eli asiakasta ei ole olemassa Top:issa?

b) Tiketin luokittelu (tuoteratkaisu, toimenpide, komponentti)
•
•
•
•
•

Millaisia kokemuksia tiketin luokittelusta Top:issa?
Onko esiintynyt ongelmia, millaisia? Missä yhteydessä esiintyy?
Miten luokittelua topissa voisi kehittää? Miten ongelmista pääsee eroon? Käyttäjän ratkaisu/selviytymiskeinoja tähän
Pitäisikö Top:issa olla enemmän infoa luokittelun avuksi?
Kuinka paljon tiketin luokittelu nykyisellään vaikuttaa työnteon sujuvuuteen?

c) Oikean työjonon löytäminen
Samat kysymykset kuin luokittelussa
3. TOP:in yleisen käytön ongelmat
a.
•
•
•
•
•

Hitaus
Kuinka sujuvasti Top toimii, aukeavatko sivut kohtuullisessa ajassa?
Miten hitaus ilmenee Top:issa?
Kuinka usein ilmenee?
Millaisia strategioita/selviytymiskeinoja hitaan Top:in kanssa?
Kuinka paljon mahdollinen hidastelu nykyisellään vaikuttaa työnteon sujuvuuteen?
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b) Haku
• Millaisia kokemuksia Top:in hakutoiminnoista? Onko hakeminen helppoa?
• Mistä haetaan: oikean yläkulman suurennuslasi? Suodattimen yhteydessä oleva
hakukenttä vai mikä?
• Eri asioiden hakeminen, miten nämä löytyvät ja ovatko hakutulokset selkeitä:
Hakeminen tikettinumerolla,
Asiakkaan nimellä.
Tietämyksen hakeminen tietämyksistä (käyttääkö henkilö tietämyksiä ylipäänsä?)
Tiketin hakeminen suodatetuista tiketeistä?
• Onko esiintynyt ongelmia, millaisia? Missä yhteydessä esiintyy?
• Miten hakua topissa voisi kehittää?/ Miten ongelmista pääsee eroon? Käyttäjän
ratkaisu/selviytymiskeinoja tähän?
• Kuinka paljon hakutoiminnot nykyisellään vaikuttavat työnteon sujuvuuteen?
c) Suodattaminen:
•
•
•
•
•
•
•

Millaisia kokemuksia Top:in suodattimista? Onko tikettien suodattaminen
helppoa?
Muokkaatko suodatinta itse? Teetkö suodattimen jonkun toisen tekemän mallin
mukaan?
Voiko suodattimiin luottaa, että ne toimivat oikein?
Onko suodattimien tekemisessä tai käyttämisessä esiintynyt ongelmia, millaisia? Missä yhteydessä esiintyy?
Miten suodatusta Top:issa voisi kehittää? Miten ongelmista pääsee eroon?
Käyttäjän ratkaisu/selviytymiskeinoja tähän
Kuinka paljon suodattaminen nykyisellään vaikuttaa työnteon sujuvuuteen?
Voisiko jokin muu ratkaisu suodattimien sijaan olla mahdollinen vai ovatko
suodattimet toimiva ratkaisu?

4. Loppukysymykset:
•
•
•
•
•

Oletko ilmoittanut eteen päin jos olet huomannut jonkin puutteen/virheen
Top:issa?
Pitäisikö asiakastuelle aina tulla ilmoitus, kun Top:issa tehty joku korjaus /
muutos?
Miten Top taipuu asiakastuen tarpeisiin, kun asiakastuen pitää tyypillisesti
toimia nopeatempoisesti ja tehokkaasti?
Onko mielestäsi asiakastuelle tarpeen olla koulutus Top:in käytöstä tms.
Top:iin liittyvä info?
Onko Top:issa mielestäsi tällä hetkellä jokin välitöntä toimenpidettä vaativaa
ongelmaa / puutetta?

