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Lyhenteet 

CI Comptel Inventory. Elisan käytössä oleva verkkotietojärjestelmä, joka 

tunnetaan käyttäjien keskuudessa myös entiseltä nimeltään NIMS. 

FNS Fixed Network Services. Elisan kiinteän tietoverkon suunnitteluun, raken-

nuttamiseen ja ylläpitoon keskittynyt Tuotannon alainen tulosyksikkö. 

HY Henkilöasiakasyksikkö. Elisan kuluttaja-asiakkaisiin keskittynyt liiketoimin-

tayksikkö. 

IP/MPLS Internet Protocol/Multiprotocol Label Switching. Mekanismi tiedonsiirtoon 

verkossa, lyhenne esiintyy Elisan runkoverkkoihin keskittyneen osaston 

nimessä. 

MNS Mobile Network Services. Elisan mobiilin tietoverkon suunnitteluun, ra-

kennuttamiseen ja ylläpitoon keskittynyt Tuotannon alainen tulosyksikkö. 

NIMS Network Inventory Management System. Elisan käytössä oleva verkkotie-

tojärjestelmä, joka tunnetaan myös viralliselta nimeltään CI. 

SQL Structured Query Language. Tietokantaan sijoittuvan datan hakuihin, 

muokkauksiin ja lisäyksiin soveltuva kyselykieli. 

SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Menetelmä arviointi-

kohteen vahvuuksien, heikkouksien, mahdollisuuksien ja uhkien ana-

lysointiin. 

UX User experience. Käyttökokemus eli käyttäjän tunnetila, joka syntyy käy-

tettäessä digitaalista järjestelmää. 

YA Yritysasiakkaat. Elisan yritysasiakkaisiin keskittynyt liiketoimintayksikkö. 
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1 Johdanto 

Tietojärjestelmät ovat yhä enemmän keskeisessä osassa yksityisen ja julkisen sektorin 

organisaatioissa. Erilaisten järjestelmäratkaisuiden avulla voidaan vaikuttaa jopa koko-

naisten ammattikuntien, organisaatioiden sekä toimialojen muutokseen. On syytä muis-

taa, että tietojärjestelmän laajaan käsitteeseen sisältyy ohjelmistojen, tietoverkkojen ja 

päätelaitteiden lisäksi myös ihminen. Tietojärjestelmän pitäisi sujuvoittaa työntekijän 

työtä, jolloin myös koko organisaatio hyötyy. Ihmisen ja tietojärjestelmän välisen vuoro-

vaikutuksen kehittäminen tietotyössä onkin mielenkiintoinen aihealue organisaatioiden 

tuottavuuden parantamisen näkökulmasta. 

Insinöörityön tavoitteena on suunnitella Elisassa jo käytössä olevan verkkotietojärjes-

telmän uuden selainpohjaisen käyttöliittymän käyttöönottoa käyttäjien näkökulmasta. 

Uudelta käyttöliittymältä odotetaan liiketoiminnallisten hyötyjen saavuttamista esimer-

kiksi järjestelmän käytön tehostumisen myötä. Pääpaino käyttöönoton suunnittelussa 

on käyttäjien ja järjestelmän välisen interaktion sujuvuuden varmistamisessa. Uuden 

käyttöliittymän tulevaa käyttöönottovaihetta suunnitellaan ja valmistellaan taulukossa 1 

esitettyjen tutkimuskysymysten avulla. 

Taulukko 1. Insinöörityön tutkimuskysymykset. 

1. Miten käyttäjät suhtautuvat CI-järjestelmäalueen nykyiseen tilan-

teeseen sekä tulevaan käyttöliittymäuudistukseen?  

2. Millä tavoin uuden selainpohjaisen käyttöliittymän soveltuvuus lii-

ketoiminnalle arvioidaan ja varmistetaan? 

3. Miten käyttäjäosaamista voidaan kehittää käyttöönoton yhteydessä 

tapahtuvassa jalkautuksessa? 

4. Millä tavoin käyttäjien tukemista sekä käyttöliittymän kehitystä jat-

ketaan käyttöönoton jälkeen? 

Työhön ei ole sisällytetty kohteena olevan tietojärjestelmän yksittäisiä ominaisuuksia, 

toimittajahallintaa eikä teknisiä toimenpiteitä, kuten koodausta, asennusta tai ylläpitoa. 
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Insinöörityön sisällöksi on rajattu pääkäyttäjien vastuulla olevat käyttöönoton toimenpi-

teet, joilla saatavilla olevasta käyttöliittymän asennuspaketista pyritään saamaan paras 

mahdollinen hyöty käyttäjille sekä sitä kautta tuotannollisille prosesseille. Insinöörityö 

soveltuu myös CI-järjestelmäalueen pääkäyttäjien ohjekirjaksi, jonka avulla pääkäyttä-

jät saavat selainpohjaisen käyttöliittymän tulevien käyttöönottovaiheiden ja kehitystoi-

minnan tueksi syventävää tietämystä sekä työkaluja. 

Insinöörityön teoriaosiossa tutustutaan järjestelmäuudistuksen käyttöönoton kannalta 

merkityksellisiin teemoihin siirtyen laaja-alaisemmista näkökulmista kohti käytännönlä-

heisempiä aiheita. Yritysesittelyssä tutustutaan Elisan yleiseen esittelyyn sekä CI-

järjestelmäympäristön nykytila-analyysiin. Toteutusosiossa käydään kronologisesti läpi 

käyttöönoton varmistamisen kannalta oleelliset huomiot. Lopuksi johtopäätöksissä ve-

detään yhteen työn sisältöä yleistasolla sekä pohditaan esitettyjen tulosten merkityksiä. 
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2 Teoreettinen viitekehys 

2.1 Teknologiamuutoksiin sopeutuminen liiketoiminnassa 

Yritysten liiketoimintaympäristön muutosvauhti on kiihtynyt ympäri maailman viimeisten 

vuosikymmenten aikana, jolloin yritykset ovat joutuneet sopeuttamaan toimintojaan 

ympäristön muutosten mukaan. Toimintoja on uudistettu laajalti niin yritysten rakenteis-

ta, strategioista, käytännöistä, prosesseista kuin yleisestä valvonnasta lähtien. Inno-

vaatiokeskeisen toiminnanohjausmallin mukaan yritykset vastaavat alati muuttuviin 

markkinatarpeisiin keskittymällä tuottavuuden parantamiseen, jatkuvaan prosessi- ja 

tuotekehitykseen sekä uusien tuotteiden ja prosessien luontiin. (Kuula ym. 2012: 106–

111.) 

Uudet verkkoteknologiat ovat luoneet vahvan pohjan nykyiseen verkostotalouteen, jos-

sa tiedonsiirron rooli on entistä merkityksellisempi. Viime aikoina myös joustavuus ja 

yhteistyö ovat olleet yhä tärkeämpiä tekijöitä menestyksen kannalta. Lisäksi vakaita 

prosesseja on korvattu asetelmilla, joissa yritysten on kyettävä hallitsemaan erittäin 

joustavia tuotteita alati muuttuvien prosessien ja rakenteiden läpi. (Kuula ym. 2012: 

106–111.) 

Kuvassa 1 on havainnollistettu Frank Bassin diffuusiomallin avulla tyypillistä teknologi-

oiden ja ratkaisujen omaksumisen elinkaarta. Mallin mukaan innovaattorit ottavat en-

simmäisinä uuden ratkaisun käyttöönsä, jonka jälkeen varhaiset omaksujat seuraavat 

pian perästä. Varhaiset omaksujat toimivat ikään kuin pilottikäyttäjinä sekä ovat valmii-

na suurempiin riskeihin ja kustannuksiin. Varhainen enemmistö ryhtyy varhaisten 

omaksujien jälkeen ratkaisun hyödyntäjiksi siinä vaiheessa, kun pahimmista alkuvai-

heiden tuotevirheistä on päästy yli. Seuraavaksi ratkaisun käyttäjiksi liittyy myöhäinen 

enemmistö, joka tulee mukaan kun riskit ja kustannukset todetaan siedettäviksi ja val-

loillaan on käsitys ratkaisun erinomaisuudesta. Viimeisenä ratkaisun hankkivat viivytte-

lijät, joille tärkeää on käyttää toimivaa ratkaisua pienin kustannuksin. Yleensä viivytteli-

jät liittyvät käyttäjäkuntaan, kun ratkaisulle löytyy jo uusia kilpailevia malleja. Innovaat-

toreiden ja viivyttelijöiden välinen käyttöönoton aikaväli lyhenee jatkuvasti. (Kuula ym. 

2012: 106–111.) 
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Kuva 1. Bassin diffuusiomalli (Kuula ym. 2012: 110). 

Tiedon käsittelyyn liittyvä liiketoiminnan analytiikka on ollut kahtena viimeisenä vuosi-

kymmenenä merkitykseltään kasvava alue. Jo yksistään USA tulee McKinsey Global 

Instituten ennusteiden mukaan kohtaamaan vuonna 2018 suurta puutetta henkilöstöstä 

ja johdosta, joilta löytyy kompetenssia datan syväanalysoinnista sekä tehokkaasta 

hyödyntämisestä liiketoiminnan päätöksenteon tukemiseksi. Yksistään datan syväana-

lytiikan osaajien vaje tulee USA:ssa arvioiden mukaan olemaan 140 000–190 000 hen-

kilöä ja datatajun omaavien johtajien vaje tulee olemaan 1,5 miljoonaa. (Hsinchun ym. 

2012: 1165). 

2.2 Tuotantojärjestelmän tehokkuus 

Tuotantojärjestelmän toiminnanohjaus tavoittelee kapasiteetin korkeaa tuottavuutta, 

vaihto-omaisuuden minimointia, toimitusvarmuutta sekä nopeaa tuotannon läpäisyai-

kaa. Korkeaan kapasiteetin tuottavuuteen päästään suurilla tuotantovolyymeilla. Vaih-

to-omaisuuden minimoimiseksi esimerkiksi keskeneräiset työt, varastot ja hankkeet 

täytyy ohjata siten, että niihin sitoutuu mahdollisimman vähän pääomaa. Toimitusvar-

muuden ylläpitämiseksi yrityksen on tavoiteltava sovittuihin toimitusaikoihin pääsemistä 

esimerkiksi hakemalla joustavuutta asiakastoimituksiin. Lyhyen läpäisyajan saavutta-

miseksi puolestaan tuotannon suunnittelu on ratkaisevassa asemassa. Edellä mainitut 

tavoitteet ovat keskenään ristiriidassa (kuva 2), jota tosin helpottaa läpäisyaikojen ly-

hentäminen. (Haverila ym. 2009: 402.) 
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Kuva 2. Tuotannonohjauksen tavoitteiden ristiriitaisuus (Haverila ym. 2009: 404). 

Läpäisyaikojen lyhentäminen ylläpitää hyvää toimitusvarmuutta, pienentää toimintaan 

sitoutunutta pääomaa sekä mahdollistaa korkean tuotantovolyymin saavuttamisen. 

Läpäisyaikojen lyhentäminen onnistuu esimerkiksi eräkokoja pienentämällä ja työkalu-

jen käyttöä tehostamalla erilaisilla teknisillä ratkaisuilla. Henkilöstön osaamisella ja mo-

tivaatiolla on myös yhteys tuotantojärjestelmän tehokkuuteen. (Haverila ym. 2009: 

405–406.) 

2.3 Tietojärjestelmän hyödyllisyys 

Tietojärjestelmän hyödyllisyys (kuva 3) tarkoittaa sitä, onko järjestelmällä mahdollista 

päästä sille asetettuihin tavoitteisiin. Hyödyllisyys muodostuu järjestelmän käytettävyy-

destä ja käyttökelpoisuudesta. Käyttökelpoisuus liittyy teknisten ominaisuuksien hyö-

dyllisyyteen. Käytettävyys puolestaan liittyy siihen, miten hyvin käyttäjät pystyvät toi-

mimaan järjestelmän piirissä saavuttaakseen tavoitteensa. Käytettävyyteen liittyy opit-

tavuus, tehokkuus, muistettavuus, virheettömyys ja miellyttävyys. (Nielsen 1994: 23–

25.) 

Opittavuudella vaikutetaan siihen, miten nopeasti ja syvällisesti käyttäjä oppii järjestel-

män käyttöä. Tehokkuus liittyy siihen, miten nopeasti käyttäjät tuottavat vaadittuja lop-

. 

Toimituskyky 

Kapasiteetin 
kuormitusaste 

Vaihto-
omaisuuden 
minimointi 
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putuloksia opittuaan käyttämään järjestelmää. Muistettavuus mittaa sitä, kuinka paljon 

tietojärjestelmän käyttöön tarvitaan kertausta tauon jälkeen. Virheettömyys mittaa käyt-

täjien tekemien virheiden määrää sekä niiden vakavuusastetta. Miellyttävyys liittyy käy-

tön ergonomiaan ja käyttäjien tyytyväisyyteen. (Nielsen 1994: 30–34.) 

 

Kuva 3. Järjestelmän hyödyllisyyden osatekijät (Nielsen 1994: 25). 

Yksi hyödyllisyyden mittareista on oppimiskäyrä, joka kuvaa käyttäjän asiantuntemuk-

sen ja käytön tehokkuuden edistymissä suhteessa käytön aloittamisesta kuluneeseen 

aikaan. Käyttäjän oppimiskäyrä on tyypillisesti nollatilanteessa tämän aloittaessa tieto-

järjestelmän käytön, sillä käyttäjällä ei ole vielä kyvykkyyttä tehdä järjestelmällä mitään. 

Käyttäjät pyrkivät aloittamaan käytön heti, kun oppivat jonkin tietojärjestelmään sisälty-

vän osa-alueen, eivätkä he opettele koko tietojärjestelmää ennen käytön aloittamista. 

(Nielsen 1994: 28–29.) 

Kuvassa 4 on esimerkki tyypillisestä oppimiskäyrästä, jonka avulla voidaan mitata esi-

merkiksi tietojärjestelmän käytön tehokkuutta. Esimerkin mukaisessa oppimiskäyrässä 

lasketaan toimenpiteiden tai suoritteiden määrää, jotka ehditään toteuttaa tietyssä aika-

rajassa. Mittauskertoja on useita ja tuloksista muodostetaan kuvan mukainen kuvaaja, 

johon mittaustulokset sijoitetaan kronologisesti piirtäen käyrä pisteiden välille. 

Hyödyllisyys 

Käytettävyys 

Opittavuus Tehokkuus Muistettavuus Virheettömyys Miellyttävyys 

Käyttökelpoisuus 
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Kuva 4. Esimerkki oppimiskäyrästä (Caruso 2009). 

Tietojärjestelmän käyttökokemus eli UX on oppimiskäyrään verrattuna abstraktimpi ja 

laajempi näkökulma tietojärjestelmän hyödyllisyyden arviointiin. Käyttökokemuksen 

holistisen näkemyksen mukaan (kuva 5) käyttökokemukseen liittyy myös järjestelmän 

ominaisuuksien ulkopuolisia tekijöitä, kuten käyttäjän mielentila sekä asiayhteys, jossa 

järjestelmää käytetään. (Rousi 2013: 59–60.) Hyvä käyttökokemus kehittää käyttäjän 

sitoutumista järjestelmään sekä yritykseen (Rousi 2013: 55). 

 

Kuva 5. Käyttökokemuksen muodostuminen (Hassenzahl ym. 2006: 95). 
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Käytettävyyden osa-alueen arviointiin voidaan soveltaa myös heuristista arviointia, jos-

sa käyttöliittymää tutkitaan pienellä ryhmällä. Suositeltava tutkijoiden ryhmäkoko on 

noin 3–5 henkilöä, joista jokainen ryhmän jäsen käy heuristisessa arviointisessiossa 

tietojärjestelmää yksin läpi noin 1–2 tunnin ajan. Arvio tehdään yksin, jotta havainnot 

ovat peräisin mahdollisimman monesta eri näkökulmasta sekä jäsenet eivät pääse vai-

kuttamaan toistensa löydöksiin. Tarvittaessa tutkimuskertoja voidaan järjestää useita 

tietojärjestelmän laajuudesta riippuen. Arvioijat vertaavat tunnettuja käytettävyysperi-

aatteita (taulukko 2) järjestelmän kokeilusta saatuihin havaintoihin. Osallistujat päättä-

vät itsenäisesti läpikäytävät toimenpiteet, mutta on suositeltavaa tutustua ensin yleises-

ti käyttöliittymään ja vasta sen jälkeen käydä toimintoja läpi yksityiskohtaisemmin. Tun-

nettujen käytettävyysperiaatteiden lisäksi ryhmän jäsenillä on oikeus myös arvioida 

käytettävyyttä omien mielipiteidensä kautta. Heuristisen arvioinnin tuloksena syntyy 

lista käytettävyysongelmista, jota voidaan käyttää pohjana järjestelmän käytettävyyden 

kehitystoimenpiteissä. (Nielsen 1994: 92–93.) 

Taulukko 2. Käytettävyystutkimuksen heuristiikkakokoelma (Nielsen 1995). 

Visibility of system status Järjestelmän tilan näkyvyys 

Match between system and the real world Järjestelmän vastaavuus tosielämään 

User control and freedom Käyttäjäkontrolli ja vapaus 

Consistency and standards Johdonmukaisuus ja standardit 

Error prevention Virheiden estäminen 

Recognition rather than recall Mieluummin tunnistaminen kuin muistaminen 

Flexibility and efficiency of use Käytön joustavuus ja tehokkuus 

Aesthetic and minimalist design Esteettinen ja minimalistinen ulkoasu 

Help users recognize, diagnose and recover 
from errors 

Apu virhetilanteiden tunnistamisessa, määrit-
tämisessä ja toipumisessa 

Help and documentation Tuki ja ohjeistus 
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2.4  Kokemusperäinen oppiminen 

David Kolb on esittänyt tunnetuimman kokemuksellisen oppimisen lähestymistavan, 

jonka mukaan kaiken oppimisen edellytyksenä on kokemus. Teorian mukaan oppimi-

seen vaadittava kokemus voi tapahtua myös oppimistilanteen yhteydessä. Kokemus-

peräinen oppiminen on ihmiselle luonnollinen, arkipäiväinen ja elinaikainen tapa, joka 

on ollut ihmisten pääasiallinen oppimistapa ennen formaaleja koululaitoksia. Teoria 

haastaa taannoin valloillaan olleen uskomuksen siitä, miten työelämän tarpeisiin voi-

daan tuottaa täysin päteviä ammattilaisia suoraan koulutuksella. Kokemuksellisen op-

pimisen mallin mukaan koulutusjärjestelmästä saadaan vain työelämän perustiedot ja 

todellinen ammattiosaaminen kehittyy vasta työkokemuksen kautta. (Tolonen 2006: 

22–26.) 

Pelkkä kokemus ei itsessään takaa oppimista. Oppiminen on syklinen prosessi, johon 

sisältyy myös havaitun kokemuksen reflektointia sekä aktiivista soveltamista. Kolbin 

mukaan oppiminen voidaan hahmottaa lewiniläisellä nelivaiheisella syklillä (kuva 6), 

jossa konkreettinen kokemus havaitaan ja reflektoidaan. Reflektiivisen havainnoinnin 

jälkeen oppija muodostaa tilannekuvan, jonka pohjalta kehitettyjä toimintamalleja ko-

keillaan käytännössä. Oppija saa kokeilun seurauksena uuden kokemuksen, joka 

käynnistää oppimisprosessissa uuden syventävän iteraatiokierroksen. (Tolonen 2006: 

22–26.) 

 

Omakohtainen 
konkreettinen 

kokemus 

"Feeling" 

Reflektiivinen 
havainnointi 

"Watching" 

Abstrakti 
käsitteellistäminen 

"Thinking" 

Aktiivinen kokeilu 

"Doing" 
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Kuva 6. Kolbin kehänä tunnettu lewiniläinen oppimisprosessi (Sălăvăstru 2014: 550). 

Kokemusperäisen oppimisteorian soveltaminen kouluttamisessa tarkoittaa käytännös-

sä opiskelijan oppimisen helpottamista eli fasilitointia. Kouluttajan tulisi toimia fasilitaat-

torina, jonka lopullinen päämäärä on valmistaa opiskelijaa omatoimiseen oppimiseen. 

Aikuisia koulutettaessa tulisi myös huomioida aikuisiän oppimisprosessi, jossa huo-

miokyky ja toiminta kohdistuvat useimmiten ongelmanratkontaan sekä käytännön ta-

voitteiden saavuttamiseen pelkän asiasisällön opettelun sijaan. Tällöin kouluttajan teh-

tävä on auttaa opiskelijaa merkitysten ja hyötyjen tunnistamisessa pelkän informaatio-

massan tarjoamisen sijaan. (Sălăvăstru 2014: 551–552.) 

2.5 Video-ohjeistus järjestelmäosaamisen kehittämisessä 

Video-ohjeistus on tapa, joka voi tuoda moninkertaisia parannuksia perinteisiin kirjalli-

siin ohjeistuksiin ja koulutustilaisuuksiin verrattuna. Tietoteknisissä ratkaisuissa käyttä-

jille koulutetaan usein vaihe vaiheelta eteneviä toistettavia tapahtumia, joissa pelkkä 

kirjallinen tai suullinen ohjeistus voi häivyttää asian käsittämisen kannalta erittäin oleel-

lisia vaiheita. Ohjemuotoon editoiduissa työpöytätallenteissa edistyneet käyttäjät voivat 

esitellä kaikki pienet toimintavaiheet miltei aukottomasti. Vaihe vaiheelta etenevät rat-

kaisut on esiteltävä video-ohjeessa katsojille mahdollisimman lyhyesti, jolloin oppimi-

sen on todettu parantuvan pitkiin tallenteisiin verrattuna. (Udell 2005: 34.) 

Ohjelmistojen käyttöosaamisen kehittämisessä kirjallinen ohje on ollut jo pitkään hallit-

seva opetuskeino. Vakiintunutta ohjeistustapaa haastaa nykyään video-ohjeistus, jonka 

on tutkittu olevan oppimisen kannalta huomattavasti tehokkaampi metodi kirjalliseen 

materiaaliin verrattuna. Tehokkuus on ilmennyt esimerkiksi oppimisen nopeutumisena, 

suoritusten tarkkuuden parantumisena sekä onnistuneiden lopputulosten määrän kas-

vuna. Havaitut ongelmat video-ohjeistuksessa liittyvät pääasiassa vaikeaan selattavuu-

teen. Ohjevideoiden luonneissa onkin syytä keskittyä metodiin liittyvien tunnistettujen 

parhaiden käytäntöjen hyödyntämiseen. (van der Meij & van der Meij 2014: 150–159.) 

Kuva 7 esittelee alankomaalaisen Twenten yliopiston toteuttaman kokeen tulokset, 

jossa vertailtiin viides- ja kuudesluokkalaisten lasten oppimistuloksia neljän eri opetus-

metodin välillä. Kokeen osallistujat jaettiin neljään eri ryhmään, joista kukin ryhmä sai 

opetusta Microsoft Word-ohjelmiston käyttöön eri menetelmän avulla. Menetelmät vaih-

telivat kirjallisen ohjeistuksen, video-ohjeistuksen sekä näiden eriasteisten yhdistelmien 
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välillä. Selvästi parhaat oppimistulokset saavutettiin video-ohjeilla ja heikoimmat tulok-

set olivat seurausta kirjallisten ohjeiden käytöstä. (van der Meij & van der Meij 2014: 

150–159.) 

 

Kuva 7. Oppimismenetelmiä vertailleen kokeen tulokset (van der Meij & van der Meij 2014: 
157). 

Hyvät ohjevideot editoidaan mahdollisimman tiiviiksi ja kaikki ylimääräinen sekä vir-

heellinen toiminta leikataan pois lopputuloksesta. Videoiduissa ohjeissa pyritään esit-

tämään käyttäjälle referenssisuorituksia, joten yksi video kannattaa toteuttaa useam-

massa otossa. Lyhyet otot onnistuvat pitkiin ottoihin nähden vähemmillä yrityskerroilla 

ja lyhyet videotallenteet on helppo editoida myöhemmin yhdeksi kokonaisuudeksi. Edi-

toitu video-ohje on lopulta virheettömämpi esimerkiksi henkilökohtaiseen yleisölle esiin-

tymiseen verrattuna. Käyttäjät voivat katsoa videoita tarpeen mukaan niin usein kuin on 

tarve. Katsoja voi käyttää henkilökohtaisen tarpeensa mukaan tauotusta ja kelausta 

tarkempaa tutustumista vaativissa asioissa. Videoitujen ohjeiden tarjoama potentiaali 

järjestelmäosaamisen kehittämisessä on erittäin suuri. (Udell 2005: 34.) 
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3 Kohdeyrityksen esittely 

3.1 Elisa yleisesti 

Elisa Oyj (taulukko 3) on suomalainen tietoliikenne-, ICT- ja online-palveluyritys, jonka 

asiakkaana on 2,3 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota. Kon-

serni tarjoaa asiakkailleen puhe- ja tietoliikennepalveluja, asiakaskohtaisia viestintäpal-

veluratkaisuja sekä verkko-operaattoripalveluja. Elisan päämarkkina-alueena on Suo-

mi, mutta konserni toimii operaattorina myös Virossa. (Elisan vuosikertomus 2014.) 

Kansainvälisinä yhteistyökumppaneina toimivat Vodafone sekä Telenor (Elisan esittely 

2015). 

Taulukko 3. Yleistietoa Elisasta (Elisan vuosikertomus 2014). 

Elisa Oyj (y-tunnus: 0116510-6) 

Toimiala: Tietoliikennepalvelut Tilikausi 2014: 

Yhtiömuoto: OYJ Julkinen osakeyhtiö Liikevaihto: 1 535 M€ 

Perustamisvuosi: 1882 Nettotulos: 222,9 M€ 

Toimipaikkojen määrä: 14 Liikevoitto: 305 M€ 

Päätoimipaikka: Helsinki Henkilöstön määrä: 4 138 

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen selvityksen mukaan (kuva 8) Elisa oli jalostusarvol-

la mitattuna Suomen yhdeksänneksi merkittävin yritys vuonna 2013 (Ali-Yrkkö ym. 

2015: 3). Jalostusarvo kuvaa yrityksen aikaansaamaa arvonlisäystä tuotantoketjussa. 

Jalostusarvo saadaan, kun liiketuloksesta vähennetään käyttöomaisuuden myyntivoitot 

ja lisätään poistot sekä henkilöstökulut. (Balance Consulting 2015.) 
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Kuva 8. Suomen TOP-10 yritykset kansantalouden kannalta (Ali-Yrkkö ym. 2015: 3). 

Elisa on kehittynyt Helsingin puhelinyhdistyksestä yritysmuodon muutosten sekä eri-

laisten fuusioiden ja yritysostojen myötä pörssinoteeratuksi tietoliikennekonserniksi 

(Elisan historia 2015).  

Konserni (kuva 9) on jaettu tukiyksiköihin, tuotantoon sekä kahteen eri liiketoimintayk-

sikköön: Henkilöasiakkaat ja Yritysasiakkaat. Liiketoimintayksikköjen ohjausmalliin kuu-

luvat lisäksi lukuisat erillisyhtiöt sekä Elisa Eesti. (Elisan vuosikertomus 2014.) 

 

Talous Hallinto Viestintä HR 

Kuva 9. Konsernin rakenne (Elisan Vuosikertomus 2014). 

 

Henkilöasiakkaat Yritysasiakkaat 

Tuotanto 
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3.2 Verkkotietojärjestelmä Elisassa 

Comptel Inventory on Elisan tuotannossa käytössä oleva verkkotiedon dokumentaa-

tiojärjestelmä, joka tunnetaan käyttäjien keskuudessa myös entiseltä nimeltään NIMS. 

NIMS eli Network Inventory Management System oli norjalaisen Incatel-yhtiön lippulai-

vatuote, joka päätyi akvisition myötä suomalaiselle Comptelille vuonna 2005. Elisa 

Networks Oy teki hankintapäätöksen NIMS:stä vuonna 2003, jolloin yhtiö lähti Compte-

lin ja Yomin avulla uusimaan sekä yhtenäistämään Elisaan sulautuneiden yhtiöiden eri 

verkkotietojärjestelmiä NIMS:iin (Nikulainen 2003). Viimeisestäkin vanhasta verkkotie-

tojärjestelmästä siirryttiin NIMS:iin vuoteen 2009 mennessä, josta jäi jälkeen tietojärjes-

telmäkonversioiden jälkeisiä tietovirheiden korjauksia. 

Ilman dokumentoitua verkkotietoa verkkoinfrastruktuurin hallinta olisi lähes mahdotonta 

tai vähintäänkin äärimmäisen hidasta, virhealtista ja kallista. Verkkoinfrastruktuurin 

hallintakyky heijastuu suoraan asiakkaalle verkkoyhteyksien tilaus-toimitusprosessin 

onnistumisessa, nopeudessa ja laadussa sekä mahdollisten vikatilanteiden ennaltaeh-

käisyssä ja vikojen korjausnopeudessa. Verkkotietojärjestelmä mallintaa koko Elisan 

verkkoinfrastruktuuria sisältäen fyysisen ja loogisen verkkotiedon. Fyysiseen verkkotie-

toon sisältyy pääosin informaatiota kaapeleiden maantieteellisistä sijainneista, kaapeli-

putkista, kaapelien liitännöistä, ristikytkennöistä, kaapelijatkoksista sekä laitetilojen ja – 

telineiden tilanvarauksista verkkolaitteineen. Looginen verkkotieto keskittyy siihen, mitä 

yhteyksiä ja palveluita fyysisten verkkoresurssien sisällä kulkee. Looginen verkkotieto 

kokoaa myös päästä päähän tyyppisten yhteyksien reittitiedot yhteen. Loogisella tasol-

la määritetään myös laite- ja yhteystyypit sekä yhteyksien kanava- ja porttitiedot. Lan-

gaton tiedonsiirto eli radiolinkit ja toisilta operaattoreilta vuokratut yhteydet luokitellaan 

myös loogisen verkkotiedon puolelle. Verkkotietoa saadaan automaattisesti myös eri 

verkkotekniikoiden hallintajärjestelmistä, mutta CI kokoaa eri tekniikat yhteen sekä yl-

läpitää hallintajärjestelmien ulottumattomissa olevien passiivilaitteiden tietoja. 

Järjestelmää käyttävät aktiivisesti verkkosuunnittelijat, verkon ylläpitäjät sekä aliura-

koitsijan asentajat ja dokumentoijat. Suoraviivaisempia tekniikoita on myös automati-

soitu, eli esimerkiksi ADSL-liittymien asiakasyhteydet varaavat CI:stä automaattisesti 

kuparireitin lähimpään keskukseen asiakastilauksen osoitteen perusteella. Verkko-

suunnittelijat käsittelevät CI:ssä manuaalisesti pääosin runkoverkkoa, yritysliittymiä 

sekä tukiasemayhteyksiä. Verkon ylläpitäjät hoitavat lähinnä verkon vikatilanteiden 

selvityksiä, jolloin avainasemassa on vian paikantaminen, laajuuden tunnistaminen 
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sekä mahdollisesti vaihtoehtoisten reittien nopea suunnittelu ja täytäntöönpano. Aliura-

koitsijan edustajat hyödyntävät verkkosuunnittelijoilta saamiaan CI-pohjaisia työmäärä-

yksiä asennuksissaan ja dokumentoivat asentamaansa fyysistä verkkoa sekä erilaisia 

urakoitsijan vastuulla olevia tilaajaliittymiä. Järjestelmän tietoja hyödyntävät välillisesti 

eri järjestelmien kautta myös myyntisaatavuuksia työssään tarvitsevat lukuisat asiakas-

rajapinnan työntekijät. 

Järjestelmän nykyinen kehitysaskel on client-pohjaisen vanhan käyttöliittymän uudis-

taminen Flashilla toteutetuksi selainpohjaiseksi käyttöliittymäksi. Tietokantarakenne ei 

muutu uudistuksessa, joten vanhan ja uuden käyttöliittymän ajo onnistuu siirtymävai-

heessa rinnakkain. Siirtyminen uuteen käyttöliittymään vaatii laaja-alaisen käyttäjäkun-

nan perehdytyksen ja ohjeiden uusimisen. 

Järjestelmän aiemmista käyttökoulutuksista, käyttötuesta ja erilaisista kyselytutkimuk-

sista saadun käyttäjäpalautteen perusteella CI koetaan vaikeaksi järjestelmäksi käyt-

tää. Toisaalta tietojärjestelmä kuvaa todella laaja-alaista ja korkeaa osaamista vaativaa 

aihealuetta, joka selittää osan käyttäjien kokemasta käytön vaikeudesta. Käyttäjille on 

saatavilla ohjelmistotoimittajan tarjoama englanninkielinen käyttöopas, mutta Elisan 

sisäisesti toteutettujen järjestelmäohjeiden on havaittu olevan välttämättömyys käytön 

sujuvuuden kannalta. Comptelin järjestelmäohje tarjoaa korkean tason kuvauksen eri 

järjestelmäominaisuuksien toiminnasta, mutta Elisa-tasoisessa ohjeessa otetaan yksi-

tyiskohtaisesti kantaa eri käyttötapauksiin prosessinäkökulmasta. Comptelin tarjoama 

järjestelmäohje ei voi kuvata yksityiskohtaista käyttöä, sillä jokainen CI:tä käyttävä ope-

raattori valitsee itse sopivat konfiguraationsa ja käyttötapansa. Käytön laatu ja laajuus 

vaihtelevat myös sisäisten käyttäjäryhmien kesken, jolloin Elisan tuottamassa järjes-

telmäohjeistuksessa on tarve huomioida myös eri käyttäjäryhmien yksilölliset tarpeet. 

Sisäinen järjestelmäohjeistus on sidoksissa loppukäyttäjien käytön tukemiseen, jota 

suorittavat erikseen tehtävään nimetyt avainkäyttäjät sekä edistyneet pääkäyttäjät. 

Avainkäyttäjät suorittavat tukitehtäviään omien tehtäviensä ohessa auttaen kollegoi-

taan tarvittaessa. Pääkäyttäjät suorittavat pääasiallisesti kehitystehtäviä CI:n ja erilais-

ten tuotannollisten projektien parissa sekä ratkovat omien tehtäviensä ohessa hanka-

limpia tukipyyntöjä. Käyttäjätasolla ratkaisemattomat ylläpidolliset koodi- tai konfiguraa-

tiomuutoksia vaativat ongelmat ratkaistaan Elisan IT-integraattori TCS:n toimesta tai 

viime kädessä TCS välittää ratkaisupyynnön ohjelmistotoimittaja Comptelille. Suurin 
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osa CI:n ohjeistuksista toteutetaan pääkäyttäjien toimesta osana proaktiivista käyttäjä-

tukea, jossa on tavoitteena minimoida ja ennaltaehkäistä tukipyyntöjä. 

Uusimman CI-version mukana toimitettu selainpohjainen käyttöliittymäversio on tarkoi-

tus asentaa Elisan testiympäristöön keväällä 2015. Tällä hetkellä uuden käyttöliittymän 

vanhempaa versiota on jo testattu ennen tätä insinöörityötä. Kuvassa 10 on esitelty 

aiemmista selainpohjaisen käyttöliittymän testituloksista kiteytetty SWOT-analyysi. 

 

Kuva 10. SWOT-analyysi selainpohjaisesta käyttöliittymästä.  

Vahvuudet 

- Näkymien konfiguroitavuus 

- Nykyaikaisuus 

- Uusia ominaisuuksia 

- Ylläpito ja päivittäminen kevyempää 

- Parempi saatavuus selaimen kautta 

- Kehitykseen on mahdollisuus vaikuttaa 

Heikkoudet 

- Toistaiseksi riittämättömät ominaisuudet 

- Liian suuret graafiset elementit 

- Pitkän relaatioketjun selaaminen hankalaa 

- Suurten tietomäärien yhtäaikainen 
käsittely vaikeaa 

- Käyttöliittymästä ajettavien raporttien 
puuttuminen 

Mahdollisuudet 

- Parempi opittavuus 

- Pienemmät vasteajat 

- Uusia käyttäjiä järjestelmän piiriin 

- Lupaavat topologianäkymät 

- Uusien ominaisuuksien hyödyntäminen 

- Dokumentaation laadun parantaminen 

- Tiedon parempi hyödynnettävyys 

Uhat 

- Tarpeellisia järjestelmän toimintoja jää 
puuttumaan uusista versioista 

- Käyttökokemus muodostuu 
negatiivisemmaksi vanhaan verrattuna 

- Käyttäjiä ei saada siirrettyä uuteen 
käyttöliittymään 

- Flash-alusta virheilee 

- Liikaa selaamista ja ulkoa muistamista 
toimintojen suorittamisessa 

SWOT 
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4 Toteutus 

Tässä toiminnallisessa insinöörityössä käsitellään CI-järjestelmän uuden selainpohjai-

sen käyttöliittymän jalkautusta edeltävät vaiheet. Tavoitteena on luoda edellytykset 

onnistuneelle jalkautukselle sekä muodostaa selainpohjaista käyttöliittymää koskeva 

jalkautustoimintamalli tulevien versiopäivitysten varalle. Jalkautuksen valmistelussa 

panostetaan erityisesti käyttäjäryhmien tarpeiden arviointiin, versiotestaukseen, käyttö-

liittymän konfigurointiin, järjestelmäohjeiden uudistamiseen sekä käyttäjien tukemiseen. 

4.1 Käyttäjäkysely 

CI:n käyttäjille tehdyssä kyselyssä perusjoukoksi tunnistettiin verkkotietojärjestelmään 

1.11.2013 jälkeen syötteitä tehneet käyttäjät, sillä kyseinen joukko omaa järjestelmän 

monipuolisimman käyttökokemuksen ja -osaamisen. Kyselyyn valitut vastaajat edusta-

vat myös pääosaa tietojärjestelmäuudistuksen jalkautuksen kohderyhmästä. Perus-

joukkoon kuuluvien havaintoyksiköiden otanta toteutettiin CI:n raportointitietokannasta 

teetetyllä SQL-kyselyllä. Järjestelmän auditointilokeista haettiin tunnistettuun perus-

joukkoon kuuluvat käyttäjät, joita löytyi lopulta 224 kappaletta. Käyttäjätunnusten haun 

jälkeen tietoihin lisättiin sähköpostiosoitteet manuaalisesti. Lopulta otoksen kooksi 

muodostui 194 havaintoyksikköä, sillä kolmellekymmenelle tietokannasta saadulle 

käyttäjälle ei lopulta löytynyt sähköpostiosoitetta. 

Kysely toteutettiin anonyymina tiedonantajien yksityisyyden suojan turvaamiseksi. 

Henkilötietoihin yhdistettävät vastaukset eivät olisi myöskään tuoneet tulosten ana-

lysointiin lisäarvoa. Kyselyn alustana toimi Digium Enterprise, jossa kysely muodostet-

tiin, lähetettiin ja koostettiin tulokset. Avattu kysely toimitettiin sähköpostilla vastaanot-

tajille 24.3.2015 ja suljettiin 10.4.2015. Otantavirheestä johtuen tavoittamatta jäi 32 

havaintoyksikköä eli 16,5 % otannasta. Otantavirheen syynä olivat vanhentuneet säh-

köpostiosoitteet, erinäiset pitkät vapaat sekä vuosilomat. Kyselyn vastaanottaneiden 

osalta vastaajakato oli lopulta 96 vastaajaa eli noin 49,5 % otannasta. Yhteensä koko 

otannan vastaajakato oli noin 66 %. Täten lopulliseksi vastaajien määräksi muodostui 

66 havaintoyksikköä (taulukko 4) eli noin 34 % otannasta. Kyselyn keskimääräinen 

vastausaika oli seitsemän minuuttia ja 40 sekuntia. 
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Taulukko 4. Kyselytutkimukseen vastanneiden osuus. 

Vastaajia yhteensä: 66 

Sähköpostikutsujen määrä: 194 

Sähköpostikutsun kautta vastanneet: 66 / 194 (34 %) 

4.1.1 Käyttäjäryhmät ja käyttötarve 

Verkkotietojärjestelmää käyttävät Elisan eri organisaatioiden työntekijöiden lisäksi 

myös Elisan aliurakoitsijat. Järjestelmän käyttötapojen ja -tarpeiden erilaisuudesta joh-

tuen eri käyttäjät on haluttu jakaa käyttötarpeiden mukaisiin käyttäjäryhmiin. Käyttäjä-

ryhmiin valikoidutaan pääasiassa organisaation ja työtehtävässä noudatettujen proses-

sien mukaan. Ensimmäisessä kysymyksessä vastaajat sijoittivat itsensä heille sopi-

vaan käyttäjäryhmään. 

  

 

Kuva 11. Tiedon tuottajiksi identifioituneet Elisalaiset vastaajat käyttäjäryhmittäin. 
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Ensimmäisen kysymyksen perusteella vastaajista 50 oli Elisan työntekijöitä ja Elisan 

aliurakoitsijan puolelta oli 16 vastaajaa. Elisan työntekijöistä 39 vastaajaa ilmoitti käyt-

tävänsä järjestelmää pääosin dokumentointitarkoituksiin (kuva 11). Auditointilokeihin 

jääneistä jäljistä huolimatta 11 Elisan työntekijää vastasi olevansa pääosin katselukäyt-

täjiä (kuva 12). Urakoitsijan työntekijöistä jokainen vastasi odotetusti tuottavansa tietoa 

katselukäytön sijaan. 

 

Kuva 12. Tiedon katselijoiksi identifioituneet Elisalaiset vastaajat käyttäjäryhmittäin. 

Käyttäjien ryhmittelyn jälkeen vastaajilta kysyttiin tietojärjestelmän käytön tiheyttä (kuva 

13). Kyselyssä osoittautui, että suurin osa vastaajista käytti järjestelmää päivittäin. Vain 

yksi kyselyyn vastanneista ilmoitti, ettei käytä enää järjestelmää ja keskeytti kyselyn. 

Vastaukset osoittivat, että käyttötiheys ja sitä kautta kysyntä järjestelmälle on suurta. 

Noin 74 % vastaajaa ilmoitti käyttävänsä verkkotietojärjestelmää päivittäin. 
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Kuva 13. Tietojärjestelmän käytön tiheys vastaajien keskuudessa. 

Järjestelmässä käsiteltävän tiedon merkitys vastaajille oli myös korkealla tasolla (kuva 

14). Noin 57 % vastasi datan olevan heille kriittistä työn onnistumisen kannalta. Vain 

noin 9 % vastanneista koki verkkotiedon merkityksen olevan heidän työnsä kannalta 

vähäistä tai merkityksetöntä. 
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Kuva 14. Tietojärjestelmän sisältämän datan tärkeys vastaajien keskuudessa. 

4.1.2 Perehdytysmenetelmät 

Kyselyssä saatiin myös arvokasta uutta tietoa koko käyttäjäkunnan preferensseistä 

perehdytysmetodien suhteen (kuva 15). Kaikkien vastaajien kesken tehokkaimmaksi 

oppimistavaksi valikoitui kirjallinen ohje. Toiseksi tehokkaimmaksi menetelmäksi koet-

tiin testiympäristössä tehtävä harjoittelu. Kolmantena oli omaehtoinen järjestelmään 

tutustuminen ilman erillistä ohjausta. Perinteinen esitys oli toiseksi tehottomimmaksi 

koettu menetelmä oppimisen kannalta. Perinteisistä menetelmistä poikkeava video-

ohjeistus jäi käyttäjäarviossa viimeiseksi. 

Elisan ja urakoitsijan työntekijöiden preferenssien välillä todettiin myös eroja. Elisan 

työntekijöiden mielipide oli samassa linjassa edellisessä kappaleessa kerrotun yleisen 

mielipiteen kanssa. Urakoitsijan vastaajien erillistarkastelusta havaittiin perinteisen esi-

tyksen ja omaehtoinen perehtymisen olevan heidän mielestään kaksi tehokkainta kou-

lutusmuotoa. Urakoitsijalla kolmanneksi tehokkaimmaksi metodiksi koettiin harjoittelu 

testiympäristössä, neljäntenä oli kirjallinen ohje ja viimeisenä oli video-ohje.  

Tuloksena saatu järjestys korreloi käyttäjille tutuimpien koulutustapojen kanssa. Tähän 

mennessä käyttäjille on ollut saatavilla runsaasti kirjallista ohjeistusta ja koulutustilai-

suuksissa on toteutettu useita testiympäristössä toteutettuja harjoitteita. Video-ohjeita 

on toteutettu ensimmäistä kertaa vasta syksyllä 2014 erilliselle kyselyn ulkopuoliselle 

pilottiryhmälle, joten kyseinen metodi on suurimmalle osalle käyttäjistä tuntematon CI:n 

järjestelmäalueella. Vastauksista päätellen jokainen koulutusmetodi sai tasaista kanna-

tusta video-ohjeita lukuun ottamatta. 

Avopalautteessa alle 10 % vastaajista antoi kommentteja koulutusmenetelmistä. Kirjal-

linen ohje, omatoiminen harjoittelu sekä omatoiminen perehtyminen saivat eniten posi-

tiivisia kommentteja. Eniten eriäviä mielipiteitä aiheutti video-ohjeistus, jonka palaute 

jakautui neutraalien kannanottojen puuttuessa 40 % positiivisiin ja 60 % negatiivisiin 

kommentteihin. Video-ohjeiden palautteessa positiiviseksi todettiin helppo toistettavuus 

ja negatiiviseksi koettiin videoiden heikko selattavuus. Eri ohjeistusmetodeilta toivottiin 

kautta linjan korkeaa laatua. 
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Kuva 15. Käyttäjien antama prioriteettijärjestys eri perehdytysmenetelmien tehokkuudelle. 

Vastaajilta kysyttiin testiympäristössä harjoittelun osalta tarkennusta (kuva 16). Alun 

perin kyselyyn oli lisätty funktioita, joissa tarkennusta kysyttäisiin vain niiltä vastaajilta, 

jotka sijoittaisivat testiympäristössä harjoittelun kolmen tehokkaimman perehdytysme-

todin joukkoon. Testikyselyssä funktio toimi normaalisti, mutta julkaistussa kyselyssä 

funktio ei tuntemattomasta syystä enää toiminut, jolloin tarkennusta kysyttiin lopulta 

kaikilta vastaajilta. Tutkimus ei korruptoitunut kyseisestä virheestä, mutta tuloksissa 

näkyy funktion toimimattomuuden johdosta 20 vastausta niiltä henkilöiltä, jotka eivät 

koe metodia kovinkaan hyödylliseksi. Ylimääräiset vastaukset hyväksyttiin tuloksiin, 

eikä niitä lähdetty enää poistamaan tutkimuksen tuloksista. 

Tuloksissa heijastuu funktion pettämisen vuoksi tavallista vähäisempi preferenssi val-

miiksi annettuihin käyttötapauksiin, sillä 85 % metodia vähiten hyödyllisenä pitävästä 

vastaajasta kertoi mieluummin harjoittelevansa omilla käyttötapauksilla. Näin ollen kai-

kista vastaajista vain 28 % koki valmiiden testitapausten sopivan heille paremmin kuin 

omien tapausten käyttäminen. Silti 56 % käyttäjistä kokee ohjatun harjoittelun sopivan 

heille paremmin itsenäisen testauksen sijaan. 
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Kuva 16. Testiympäristössä harjoittelun preferenssit. 

4.2 Konfigurointi- ja testaussuositukset 

Uusi käyttöliittymä mahdollistaa eri konfiguraatioiden joustavan toteutuksen Elisan si-

säisellä panostuksella. Konfigurointi mahdollistaa esimerkiksi käyttäjille tarpeettoman 

tiedon suodattamisen pois näkyvistä, joka oli esimerkiksi käyttäjäkyselyn avopalaut-

teessa esiintynyt toive. Jokainen tietokenttä on myös mahdollista nimetä uudestaan, 

jolloin voidaan lisätä järjestelmän vastaavuutta tosielämään ja käytön kontekstiin. Pää-

käyttäjät ovat suositeltavia henkilöitä konfiguraatioiden käytännön toteuttamiseen, sillä 

he tuntevat oman vastuualueensa vaatimukset parhaiten. Konfigurointiratkaisuja suosi-

tellaan testattavaksi myös käytettävyystutkimuksen avulla, johon kutsutaan relevanttei-

hin käyttäjäryhmiin kuuluvia loppukäyttäjiä. Selainpohjaisen käyttöliittymän konfiguroin-

tiin edellytetään joka tapauksessa käyttäjien ja sitä kautta käyttäjäryhmien vaatimusten 

hyvä ymmärtäminen. 
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Käyttäjäymmärrys on pohjana myös onnistuneeseen testaukseen. Nykyisen client-

pohjaisen käyttöliittymän testitapaukset liittyvät prosessin vaatimien suoritteiden ai-

kaansaantiin, joten aiemmissa testauksissa käytetyt askeleet muunnetaan myös se-

lainpohjaisen käyttöliittymän testaukseen soveltuvaksi. Samalla arvioidaan mahdolli-

sesti puuttuvat testitapaukset. Muuntaminen aloitetaan kokeilemalla ja dokumentoimal-

la suorituksen aikana tapahtunut eteneminen järjestelmässä. Testausta suositellaan 

tehtäväksi myös konfiguroinnin yhteydessä, jolloin on mahdollisuus kokeilla, voidaanko 

testissä havaittuja ongelmia ratkaista konfiguroinnilla. Silti yleissääntönä on, että testa-

us vaatii pohjalle konfigurointia. 

4.3 Ohjeiden tuottaminen 

4.3.1 Vakiintuneet ohjeistuskäytännöt 

Comptel Inventoryn aikaisemmissa implementointivaiheessa Elisan pääkäyttäjät kirjoit-

tivat joukon Word-dokumentteja, joita jaettiin käyttäjille koulutusten yhteydessä paperi-

tulosteina sekä sähköisinä versioina sähköpostien ja verkkolevyjen välityksellä. Ohjeet 

koostuivat tekstin, taulukoiden ja kuvankaappausten yhdistelmistä, joissa kuvattiin kro-

nologisesti käytön eri vaiheita. Erillisdokumenttien ylläpidettävyys oli huono, sillä ohje-

materiaalin päivittymisen myötä käyttäjille täytyi järjestää laajamittainen jakelu jokaisen 

muutoksen jälkeen. Hajallaan olevien erillisdokumenttien seurauksena huono hallitta-

vuus johti tilanteisiin, joissa vanhentuneita ohjeita saattoi jäädä pitkäksikin aikaa käyt-

töön ja levitä käyttäjiltä toisille. 

CI-käyttöohjeiden seuraava kehitysaskel oli Atlassian Confluence-alustalle koottu si-

vusto, jossa erillisdokumentit saatiin koottua yhdelle alustalle. Käyttäjät pääsevät yhden 

linkin kautta tuoreimmat ohjeet sisältävälle sivustolle. Ratkaisussa ohjeiden sisältöä 

voidaan kommentoida sekä editoida kenen tahansa käyttäjän toimesta, jolloin ohjeiden 

ylläpito ja jakelu monipuolistuu. Confluence on vallitseva muoto ylläpitää CI:n Elisa-

tason ohjeita loppukäyttäjille. Confluencen käyttöönoton jälkeen CI:n ohjeistuksissa on 

keskitytty sisällön laadun kehittämiseen. 
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4.3.2 Video-ohjeistustavan pilottitestaus 

Käyttäjille järjestetyissä aiemmissa koulutustilaisuuksissa tapahtuneet demonstraatiot 

ovat koulutuskokemuksen perusteella osoittautuneet erittäin hyödyllisiksi. Valitettavasti 

demonstraatiot ovat koulutustilaisuuksissa esitettyinä ainutkertaisia tapahtumia. Useis-

sa käyttötukitilanteissa käyttäjä on unohtanut myöhemmin tilaisuudessa esitetyn toi-

menpiteen tarkan suoritustavan, eikä ole löytänyt yksityiskohtaista vastausta kirjallisista 

ohjeista. Tällöin käyttäjä on tarvinnut koulutuksessa esitetyn demonstraation uusintaa. 

Ratkaisuksi edellä kuvattuun kehitystarpeeseen valittiin video-ohjeiden tuottaminen, 

johon saatiin lopulta vahvistus teoreettisten tulosten pohjalta. Ohjevideoiden tarkoituk-

sena on tarjota käyttäjille mahdollisimman helppoa ja aukotonta ohjeistusta, joka on 

saatavilla silloin kun käyttäjä sitä tarvitsee. Metodia käytettäessä pyritään myös mini-

moimaan osaamispuutteista johtuvat tukipyynnöt ja parantamaan osaamisen kehittä-

misen kautta dokumentaatiosuoritteiden läpimenoaikaa. Todellinen ratkaisun soveltu-

vuus voidaan osoittaa vasta kokeilun kautta, jolloin päädyttiin pilottitestauksen suorit-

tamiseen. Tässä alaluvussa esitellään pilottitestauksen vaiheet sekä tulokset. 

Video-ohjeita lähdettiin toteuttamaan TechSmith-yhtiön Camtasia Studio 8.0 sovelluk-

sen avulla syksyllä 2014 alkaen. Sovelluksessa tallennetaan tietokoneen työpöy-

tänäkymää sekä editoidaan tallenteista videoita. Camtasia-sovelluksen valinta ohjeis-

tuksen työkaluksi pohjautui hyviin aikaisempiin käyttökokemuksiin Elisassa, riittäviin 

ominaisuuksiin, helppokäyttöisyyteen, onnistuneeseen testiin sekä lisenssin kohtuulli-

seen hintaan. 

Video-ohjeistuksen pilotti suoritettiin Elisan runkoverkkojen modernisointiprojektin CI-

dokumentointia suorittavan ryhmän kanssa. Modernisoinnissa tehdään laajaa muutos-

työtä Elisan runkoverkkoon (Elisan yritysten asiakastuki, 2014). Ryhmällä oli aiempaa 

kokemusta toisenlaisista suoritteista, jolloin heille täytyi kouluttaa uuteen toimeksian-

toon tarvittava järjestelmäosaaminen ja parhaat käytännöt lyhyessä ajassa. Haasteelli-

nen aikataulu ja korkean osaamistason tehtävän kouluttaminen tarjosi otollisen pilotti-

kohteen video-ohjeiden käytölle. Pilotissa kaikki ohjeistus toteutettiin koeluontoisesti 

video-ohjeilla ilman kirjallisia ohjeita. 

Pilotin ensimmäisessä vaiheessa kokoonnuttiin modernisointiprojektin asiantuntijoiden 

sekä dokumentointitiimin kesken. Palavereissa kartoitettiin työskentelyprosessia ja so-

vitettiin siihen dokumentaatioprosessi sekä sovittiin muista yhteisistä toimintatavoista. 
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Ohjeistamisen kannalta tärkein vaihe prosessin sopimisessa oli eri skenaarioiden kar-

toitus. Skenaario kuvaa tässä yhteydessä toistuvaa työsuoritetta. Toistuvien työsuori-

tusten mallintamisen jälkeen jokaisesta niistä valittiin käytännön esimerkki. 

Pilotin toisessa vaiheessa tallennettiin CI:n testiympäristössä parhaiden käytäntöjen 

mukaiset käytännön esimerkit jokaisesta eri skenaariosta. Seuraavaksi editoitiin Cam-

tasia Studion avulla lopulliset tuotokset. Editoinnin yhteydessä eri nauhoitteet yhdistet-

tiin kronologiseen järjestykseen ja leikattiin turhat osuudet pois. Videoon lisättiin puhe-

kuplia, joihin kirjoitettiin kuhunkin hetkeen sopivat selostukset. Selostuksissa kerrottiin 

mitä tehdään, miten tehdään sekä miksi tehdään juuri kyseisellä tavalla. Ohjeiden kat-

somisen helpottamiseksi videossa käytettiin kursoriefektejä, joilla hiiren osoittimen ym-

pärille saatiin keltainen korostus sekä hiiren klikkaukset korostuivat aaltoiluefektin kaut-

ta. Eri työvaiheiden välille asetettiin siirtymäkuvio, jonka avulla eri vaiheet jaoteltiin sel-

keästi erilleen. Lopputuloksena jokainen skenaario oli äärimmäisen tarkasti kuvattu 

oikea käyttötapaus, joka oli editoitu katsojalle ergonomiseen muotoon. Pituudeltaan 

videot olivat viidestä kymmeneen minuuttia riippuen kunkin skenaarion monimutkai-

suudesta. 

Pilotin kolmannessa vaiheessa video-ohjeet tarkastettiin ja luovutettiin pilottiryhmälle. 

Ohjeiden luovutuksen jälkeen alkoi palauteseuranta ja tukipyyntöihin varautuminen. 

Ensireaktiot ohjeista olivat positiiviset. Palautteen perusteella videomuotoisten skenaa-

rioiden tarjoaminen korvasi onnistuneesti paikan päällä toteutettavan monipäiväisen 

koulutuksen. Ohjeistuksen kautta pilottiryhmälle luotiin mahdollisuus esimerkkitapaus-

ten kertaamiseen tarpeen mukaan. Pilottiin osallistuneen ryhmän osaaminen on ollut 

edelleen kevääseen 2015 saakka erinomaista ja ryhmä on suoriutunut vastuualuees-

taan mallikkaasti. 

Pilotissa olleen tiimin tukipyynnöt tekemisen määrään nähden ovat olleet erittäin alhai-

sia ja ilmenneet tukitarpeet ovat johtuneet marginaalisista poikkeustilanteista, eikä oh-

jeita ole tarvinnut videoiden julkaisun jälkeen sen koommin kerrata. Syksyllä 2014 to-

teutetun pilotin voidaan sanoa onnistuneen erinomaisesti ja video-ohjeistusta on pilotin 

jälkeen hyödynnetty muidenkin käyttäjäryhmien kohdalla pienimuotoisesti. Ohjevideoi-

den laajamittainen toteuttaminen tapahtuu uuden selainpohjaisen käyttöliittymän käyt-

töönottovaiheen yhteydessä sitä mukaa, kun järjestelmätestauksessa saavutetaan on-
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nistumisia. Nykyisen käyttöliittymän ohjeiden uudistamista toteutetaan pienimuotoisesti 

tarpeen vaatiessa, sillä nykyisen käyttöliittymän elinkaari on loppuvaiheessa. 

Ohjevideoiden luonnin jälkeen testattiin käytössä olevaa Confluence-alustaa videotal-

lenteiden tuen osalta onnistuneesti, joten ohjeita voidaan päivittää uuden menetelmän 

osalta tutussa alustassa ilman merkittävää lisätyötä. Video-ohjeistukset tulevat ole-

maan yksi tärkeä osa uuden selainpohjaisen käyttöliittymän ohjeistusta, mutta käyttäjil-

le tarjotaan palautteen perusteella edelleen myös kirjallisia ohjeita selattavuuden säilyt-

tämiseksi. 

4.4 Seuranta, tuki sekä jatkokehitys 

Käyttöönoton jälkeistä ylläpitovaihetta varten suositellaan PDCA-syklin (kuva 19) sovel-

tamista CI:n selainpohjaisen käyttöliittymän pääkäyttäjätason kehitys- ja tukitoimintaan. 

Demingin tunnetuksi tekemä PDCA-sykli on yksinkertainen ja perinteinen menetelmä 

aloite- ja kehitystoiminnan tukemiseen. Käyttöönoton jälkeinen seurantavaihe alkaa 

syklin check-vaiheesta eli toimintamallien tarkkailusta ja tavoitteiden saavuttamisen 

analyysista. (Haverila ym. 2009: 381–382.) Käyttöönottovaiheen jälkeiseen seurantaan 

liittyy paljolti uuden käyttöliittymän hyödyllisyyden arviointia sekä varautumista uuden-

tyyppisten ongelmatilanteiden ratkontaan. Mittareiksi suositellaan tukipyyntöjen seuran-

taa, käyttäjien henkilökohtaisia haastatteluja sekä käyttäjäkyselyitä, joissa toistetaan 

tämän insinöörityön kyselytutkimuksessa esiintyneitä käyttökokemukseen liittyviä ky-

symyksiä ja verrataan tulosten kehittymistä.  

 

Do 

(toteuta) 

Check 

(tarkasta) 

Act 

(kehitä) 

Plan 

(suunnittele) 
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Kuva 17. PDCA-sykli (Haverila ym. 2009: 382). 

Tarkastuksen ja analyysin jälkeen siirrytään act-vaiheeseen, jossa saavutetut tavoitteet 

johtavat tehdyn ratkaisun standardisointiin. Mikäli tavoitteita jää saavuttamatta, aloite-

taan sykli alusta plan-vaiheella eli suunnittelulla. Suunnitteluvaiheessa saavuttamatto-

mista tavoitteista suunnitellaan kehitystoimenpiteitä, joita voivat olla esimerkiksi käyttö-

liittymän konfiguraatiomuutokset, ohjeiden kehittäminen, datan muutostyöt tai sovellus-

kehittäjille eskaloitava viankorjaus tai muu kehitystarve. Sykli jatkuu tästä do-vaiheella 

eli toteuttamisella, jonka jälkeen edetään sykli tarkistuksen kautta loppuun, jossa pää-

tetään standardisoinnista tai syklin aloittamisesta uudelleen. (Haverila ym. 2009: 381–

382.) 

Elisan CI-järjestelmäalueen kollegiaaliseen tukeen ja kehitystoimintaan liittyvä epä-

muodollinen viestintä on toteutettu aikaisemmin perinteisillä menetelmillä kuten sähkö-

postilla, pikaviestimillä, puhelimilla sekä toimistolla kasvotusten keskustellen. Ongel-

mana on lopulta tuki- tai kehitystilanteen yhteydessä opittujen ratkaisujen näkyvyys 

laajalle käyttäjäkunnalle. Ratkaisuksi suositellaan CI-käyttäjille toteutettua verkkoympä-

ristöä, jossa kollegiaalinen viestintä toteutuu käyttäjäkunnan kesken mahdollisimman 

läpinäkyvästi ja matalalla kynnyksellä. Verkkoalusta suunnitellaan yhdistettäväksi sa-

malle sivustolle järjestelmän käyttöohjeiden kanssa, jolloin käyttäjäkunnalle on tarjolla 

yksi helposti saatavilla oleva verkkolinkki tukea varten. Alustaksi valikoitui USWebSty-

le-yhtiön avoimen lähdekoodin UseResponse-työkalu, jonka pilottitestauksen odote-

taan alkavan kesään 2015 mennessä. Työkalulta odotetaan tehokkaampaa käyttäjäpa-

lautteen, ongelmien sekä kehitysideoiden keräämistä ja käsittelyä.  
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5 Johtopäätökset 

Tässä insinöörityössä suunniteltiin ja valmisteltiin Elisassa käytössä olevan verkkotieto-

järjestelmän uuden selainpohjaisen käyttöliittymän käyttöönottovaihetta. Työssä kerät-

tiin tietoa CI-järjestelmän toimintaympäristöä empiirisellä tarkastelulla, kyselytutkimuk-

sella sekä hyödynnettiin aiheeseen liittyvää yleistä teoriaa. Uuteen käyttöliittymään 

liittyvien mahdollisten haasteiden ja hyötyjen tunnistamiseksi työssä suoritettiin nykyti-

lan analysointia sekä laajamittainen käyttäjäkysely. Toteutusvaiheessa kehitystoimen-

piteinä tehtiin uuden ohjeistustavan pilottitestaus, josta saatiin positiivisia lopputuloksia. 

Lisäksi työssä osallistuttiin pilottivaiheeseen etenevän uuden tuki- ja kehitystyökalun 

vaatimusmäärittelyyn ja valintaan. Saavutetun teoriatiedon ja käytännön havaintojen 

tuloksena johdettiin myös joukko suosituksia konfigurointiin, testaukseen, ohjeistuk-

seen sekä ylläpitovaiheeseen liittyen. Käytettyjä menetelmiä sekä havaintoja hyödyn-

netään myös selainpohjaisen käyttöliittymän seuraavissa versiopäivityksissä ja käytön 

laajentamisessa uusille käyttäjäryhmille. Insinöörityön on tarkoitus toimia myös refe-

renssinä muille järjestelmäalueille. Työssä painotettiin paljolti ohjeita, sillä osaamisen 

siirto loppukäyttäjille havaittiin kriittiseksi vaiheeksi jalkautuksen onnistumisessa. 

5.1 Kohti käyttöönottoa 

Ohjeistusten osalta kehityskohteeksi jäävät käyttöönottovaiheen jälkeinen ohjeistusme-

todien uudelleenarviointi sekä käyttäjäpalautteen seuraaminen etenkin video-ohjeisiin 

liittyen. Teoria ja pilotointi osoittavat video-ohjeiden tuovan huomattavaa hyötyä käyttä-

jien ohjeistamisessa ja kouluttamisessa, mutta käyttäjien keskuudessa vallinnut nega-

tiivinen ennakkosuhtautuminen ennestään käyttämättömään metodiin yllätti. Toisaalta 

käyttäjäkunnan keskuudessa kyseistä reaktiota selittää osaltaan se, etteivät video-

ohjeet ole CI alueella ennestään tuttu ohjeistustapa. Käyttäjäpalaute huomioidaan jal-

kautuksessa siten, että video-ohjeita käytetään hillitysti toimivien vanhojen käytäntöjen 

rinnalla. Jos käyttäjäkokemus ohjevideoihin muodostuu käyttöönotossa positiiviseksi, 

voidaan metodin käytön laajentamista harkita. 

Insinöörityön jälkeen CI-tietojärjestelmäuudistus etenee testiympäristön asennusvai-

heeseen, jonka jälkeen konkreettinen testaus- ja konfigurointityö on mahdollista aloit-

taa. Testaus- ja konfiguraatiovaiheessa käytettäväksi suositeltu heuristinen käytettä-



Liite 1 

  30 (35) 

 

  

vyystutkimus tuo toteuttajille uudenlaisen tiedonkeruun työkalun, joka avaa mahdolli-

suuksia entistä laadukkaampien kohdennettujen ratkaisujen löytämiselle. Testaaminen 

ja konfigurointi on eräänlaista tienraivausta, jossa edetään ennakkotiedon, välittömien 

havaintojen sekä saatujen kokemusten kautta kohti tavoiteltavaa päämäärää. Työn 

tuloksia tullaan huomioimaan myös jalkautuksen ohjeistuksissa, joissa tullaan käyttä-

mään tehostetusti ohjevideoita sekä testiympäristöön suunniteltuja harjoitteita. 

Käyttöönoton odotetaan sujuvan huomattavasti paremmin verrattuna tilanteeseen, jos-

sa tätä työtä ei olisi toteutettu. Olennaista tässä työssä on hankittuun tietoon perustuvat 

päätökset ja toimenpiteet, jotka ohjaavat käyttöönottovaihetta mahdollisimman tehok-

kaasti kohti onnistunutta lopputulosta. Olennainen käyttöönoton onnistumisen mittari on 

käyttäjäkokemukset sekä työsuoritusten onnistuminen uuden käyttöliittymän avulla 

suhteessa aiempaan käyttöliittymään. Käyttökokemuksia turvaa osaltaan mahdollisuus 

ajaa vanhaa ja uutta käyttöliittymää rinnakkain, jolloin käyttäjien ei tarvitse kerralla lo-

pettaa nykyisen käyttöliittymän käyttöä. Siirtymä uuteen käyttöliittymään tapahtuu jous-

ton avulla siinä vaiheessa kun käyttöliittymältä edellytettävät minimivaatimukset konk-

reettisesti täytetään. Tällöin siirtymä ei vaaranna tuotannollisia prosesseja, jotka edel-

lyttävät käytön onnistumista ja sujuvuutta. 

5.2 Käyttäjälähtöisyys 

Käyttäjien asenteet olivat kyselytutkimuksen perusteella ennakkoon keskimäärin neut-

raalilla tasolla, joten taitavien teknisten ratkaisujen ja ohjeistusten kautta on hyvä tilai-

suus saada käyttöliittymävaihdoksesta käyttäjille positiivinen kokemus. Tilanne olisi 

hankalampi toteuttajan kannalta, mikäli valtaosa ensireaktioista olisivat olleet pahasti 

negatiivisia. Todennäköisesti asennoitumisen neutraaliuteen vaikuttaa lupaus käyttäjil-

le, jossa todetaan käyttäjäryhmäkohtaisten siirtymien tapahtuvan vasta minimivaati-

musten täyttymisen jälkeen. Myös nykyisen käyttöliittymäympäristön vaikeaksi kokevat 

käyttäjät odottavat uudesta käyttöliittymästä parempaa käyttökokemusta. 

Järjestelmän käytettävyyteen voidaan ja on syytä vaikuttaa myös muillakin tavoin kuin 

pelkällä järjestelmätoimittajan käyttöliittymäsuunnittelulla tai laajoilla kehitystilauksilla. 

Tässä insinöörityössä käsiteltyjen konfigurointiin, testaukseen, ohjeistukseen ja ylläpi-
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tovaiheeseen sisältyvien toimenpiteiden avulla voidaan vaikuttaa esimerkiksi seuraaviin 

Nielsenin (1995) käytettävyystutkimuksesta tuttuun heuristiikkaan: 

 Järjestelmän vastaavuus tosielämään 

 Johdonmukaisuus ja standardit 

 Virheiden estäminen 

 Käytön joustavuus ja tehokkuus 

 Esteettinen ja minimalistinen ulkoasu 

 Tuki ja ohjeistus 

Järjestelmän vastaavuus tosielämään liittyy esimerkiksi tietokenttien käyttäjäystävälli-

seen ja prosessien kannalta yhteensopivaan nimeämiseen konfiguroinneissa. Järjes-

telmän pitäisi siis sisältää käyttäjille tuttuja käsitteitä, jotka liittyvät suoraan järjestelmän 

käytön kontekstiin. Johdonmukaisuus ja standardit liittyvät myös yhtenäisen käsitteis-

tön valintaan. Johdonmukaisuuteen vaikutetaan myös konfiguraatiolla, jossa vain tarvit-

tavat tiedot jätetään käyttäjäryhmien näkyville. Ylimääräisten ominaisuuksien ja tar-

peettomien tietojen piilottaminen johdonmukaistaa käyttöliittymää sekä edesauttaa es-

teettisen ja minimalistisen ulkoasun saavuttamista.  

Käytön joustavuuteen ja tehokkuuteen voidaan vaikuttaa sekä käyttäjäosaamisen ke-

hittämisellä että käyttäjäryhmäkohtaisella vakiokonfiguraatiolla. Sinällään kaikki järjes-

telmän käytön nopeuttamista edesauttavat tekijät parantavat joustavuuden ja tehok-

kuuden kokemaa. Parhaita järjestelmiä voidaan käyttää intuitiivisesti ilman ohjeita, mut-

ta asiantuntijajärjestelmissä harvoin päästään tähän ihanteeseen. Käyttäjänäkökulmas-

ta toteutettava tuki on tarpeen CI:n järjestelmäalueella. Virheiden estäminen liittyy pää-

asiassa toimittajan ohjelmistosuunnitteluun, mutta käyttöliittymän perusteellisella testa-

uksella estetään mahdollisten virheiden pääsyä loppukäyttäjille. 

Useimmiten käytettävyyden parantaminen kannattaa aloittaa kustannustehokkaista, 

nopeista ja käyttäjälähtöisistä matalan kynnyksen toimenpiteistä. Kevyiden ratkaisujen 
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toimeenpanon jälkeen tulokset on syytä mitata huolellisesti ja arvioida uudestaan mah-

dollisten laajempien kehitystoimenpiteiden tarve. Hyvänä esimerkkinä on tässä työssä 

suoritettu video-ohjeiden pilotti, joka osoittautui kaiken kaikkiaan merkittäväksi keinoksi 

vaikuttaa opittavuuteen ilman järjestelmään kohdistettuja muutoksia. CI:n järjestelmä-

alueelta saatujen tulosten perusteella ohjevideoiden tekemiselle voidaan antaa erittäin 

vahva suositus myös Elisan muiden järjestelmäalueiden piirissä. Camtasia Studio on 

osoittautunut intuitiiviseksi työkaluksi, jonka käytössä ei ilmennyt hankaluuksia projektin 

aikana eikä sovelluksen käyttöön vaadita erityisosaamista. Teoriaosiossa mainittuja 

video-ohjeistusten parhaita käytäntöjä on suositeltavaa noudattaa ohjeiden luonnin 

yhteydessä. 

6 Yhteenveto 

Yritysten kiihtyvästä liiketoimintaympäristön muutoksesta johtuen myös teknologinen 

kehittymistarve on korostunut, mikä selittää osaltaan yritysten tietojärjestelmien uudis-

tustarpeita. Tehokkaammalla tuotantojärjestelmällä voidaan vastata liiketoimintaympä-

ristön muutospaineeseen, johon liittyvät tuotannon läpimenoaikojen parantaminen esi-

merkiksi teknisillä ratkaisuilla ja työntekijöiden henkisen pääoman kehittämisellä.  

Järjestelmän käytön hyödyllisyyttä voidaan mitata esimerkiksi oppimiskäyrän tai käyttö-

kokemuksen avulla. Järjestelmän käytettävyystutkimuksella voidaan mitata käytettä-

vyyden nykytilaa sekä kerätä konkreettisia ongelmatapauksia järjestelmäkehityksen 

tarpeisiin. Hyvien käyttöliittymäratkaisujen lisäksi käytettävyyteen tarvitaan myös lop-

pukäyttäjän oppimiskykyä. Ihmisen oppiminen tapahtuu Kolbin oppimisteorian mukaan 

aina kokemuksen kautta. Koulutustilanteissa kokemusperäisen oppimisteorian hyödyn-

täminen edellyttää kouluttajalta fasilitointia. Aikuisiän erilainen oppimisprosessi on syy-

tä huomioida tietojärjestelmäkoulutuksissa auttamalla opiskelijaa tunnistamaan ratkai-

sun merkitykset ja hyödyt pelkän asiasisällön opettelun sijaan. Yksi todistetusti oppi-

mistehoa lisäävä metodi tietojärjestelmäkoulutuksessa on video-ohjeistus 

Insinöörityössä keskitytään Elisan tuotannossa käytössä olevaan Comptel Inventory-

verkkotietojärjestelmään, jonka uudistettua käyttöliittymää ollaan ottamassa Elisassa 

tuotantokäyttöön. Järjestelmän käyttöliittymäuudistuksessa on havaittu tärkeäksi keskit-

tyä käyttäjien ja järjestelmän välisen interaktion kehittämiseen sekä käytön sujuvuuden 
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varmistamiseen. Työ ottaa kantaa käytännössä CI:n konfigurointiin, testaukseen, oh-

jeistukseen, käyttäjien tukemiseen sekä järjestelmäkehitykseen. CI:llä on vakiintunut 

paikkansa Elisan verkon suunnittelussa, rakennuttamisessa, toimituksissa sekä ylläpi-

dossa. Järjestelmän nykyinen käyttöliittymä on kuitenkin vanhentunut sekä käyttäjät 

kokevat CI:n vaikeakäyttöiseksi.  

Käyttäjiltä selvitettiin kyselytutkimuksen avulla vastaukset ensimmäiseen tutkimusky-

symykseen, jossa käyttäjien suhtautuminen haluttiin selvittää CI-järjestelmäalueen ny-

kyiseen tilanteeseen sekä tulevaan käyttöliittymäuudistukseen. Käyttäjien kokemusten 

mukaan CI on useimmille kriittinen päivittäin käytettävä järjestelmä, jonka käyttökoke-

mus sai arvosanaksi 59 pistettä sadasta ja datan laatu 55 pistettä sadasta. Kokemuk-

set uuden käyttöliittymän esittelykuvista olivat neutraaleja.  

Toinen tutkimuskysymys pohti selainpohjaisen käyttöliittymän soveltuvuuden arviointia 

ja varmistamista liiketoiminnan kannalta. Vastaus on uuden käyttöliittymä tarjoamassa 

joustavassa konfiguraatiotyökalussa, jolla voidaan vaikuttaa järjestelmän käytettävyy-

teen ja käyttökokemukseen. Konfiguroinnin yhteydessä toteutetaan myös käyttöönotto-

testaus, jossa varmistetaan ratkaisun sopivuus loppukäyttäjille. Kolmas tutkimuskysy-

mys pohti käyttöosaamisen kehittämistapoja jalkautuksen yhteydessä. Uuden käyttöliit-

tymän ohjeiden tekoon suositellaan uutuutena video-ohjeistusten hyödyntämistä käyt-

täjien toivomien perinteisten ohjeistusmenetelmien rinnalle. 

Neljäs tutkimuskysymys liittyi käyttäjien tukemiseen sekä käyttöliittymän kehitykseen 

tuotannollisessa vaiheessa. Käyttöönoton jälkeistä seurantaa, tukea ja kehitystä varten 

suositellaan PDCA-syklin käyttöä. Lisäksi tukeen ja kehitystoimintaan liittyvä epämuo-

dollinen viestintä suositellaan keskitettäväksi UseResponse-työkaluun. Työkalulla pyri-

tään tehostamaan oleellisesti käyttäjäviestintää.  

Työn suunnittelun tuloksena aikaansaatiin joukko menetelmiä, analyyseja sekä havain-

toja käyttöönoton tueksi. Saavutettuja tuloksia voidaan hyödyntää myös selainpohjai-

sen käyttöliittymän seuraavissa versiopäivityksissä, ja käsitellyt aihesisällöt soveltuvat 

myös muiden järjestelmäalueiden hyödynnettäväksi Elisassa. 
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