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1 Johdanto

Tutkimusongelmana oli selvittää Visma Enterprise Oy:n SaaS-palveluna toimittaman M2 -

matka- ja kulujenhallintaohjelmiston käytettävyyttä ja nykyisten prosessin toimivuutta He-

len-konsernissa. Tutkimustuloksia oli tarkoitus pystyä hyödyntämään prosessien kehittä-

miseen ja järjestelmän toiminnallisuuksien parantamiseen. Tavoitteena oli löytää kehitys-

kohteita, joiden toteuttamisella saataisiin aikaan aidosti kustannussäästöjä. Yksi erikseen

mainittava tällainen kehityskohde oli tarkastella M2-mobiiliratkaisun hyödynnettävyyttä.

Voitaisiinko tämän toiminnallisuuden avulla saada aikaan kustannussäästöjä? Kannattai-

siko M2-mobiiliratkaisu ottaa käyttöön?

Tutkimus käsitti matkanhallintaprosessiin liittyvät työvälineet ja – vaiheet, kulu- ja kilomet-

riveloitusten toimintatavat sekä luottokorttitapahtumien käsittelyyn liittyvät tehtävät. Näitä

työvaiheita tutkimalla oli tarkoitus löytää kehityskohteita, joiden avulla voitaisiin saada M2-

järjestelmä kokonaisuudessaan tehokkaampaan käyttöön, parannettua siihen liittyviä pro-

sesseja sekä pyrkiä hyödyntämään tehokkaasti M2-mobiiliratkaisua työasemaversion rin-

nalla.

Tutkimuskysymyksinä työssäni toimii seuraavat kysymykset:

- Mitkä ovat mahdollisia kustannussäästöihin johtavia kehityskohteita M2 - matka- ja

kulujenhallintaohjelmistossa?

-  Mitkä ovat mahdollisia kustannussäästöihin johtavia kehityskohteita M2:een liitty-

vissä prosesseissa?

- Kannattaako M2-mobiiliratkaisu ottaa käyttöön Helen-konsernissa?

Helen-konsernille oli tärkeää löytää kehityskohteita M2:een liittyviin prosesseihin ja itse

järjestelmään, jotta osattiin kehittää sitä työvälineenä oikeaan suuntaan. Tutkimustulokset

antoivat suunnan näille kehitysaskeleille. Kehityskohteita löytyi monipuolisesti järjestelmän

eri moduuleista, prosesseista sekä nykyisistä toimintatavoista. Kehityskohteiden osalta et-

sittiin asioita, jotka saataisiin suunnattua suoraan loppukäyttäjille käyttäjäystävällisyyden

parantamiseen. Tutkimuksessa haettiin myös loppukäyttäjien näkemyksiä siitä miten M2-

mobiiliratkaisu voisi helpottaa eri työvaiheita matka- ja kulujenhallinnan tehtävissä. Tavoit-

teena oli löytää sellaisia kehityskohteita, joita toteuttamalla voitaisiin saada aikaan aidosti

kustannussäästöjä Helen-konsernille. Luonnollisin tapa kustannussäästöjen aikaan saa-

miseksi tällaisen valmis-sovelluksen kohdalla olisi se, että loppukäyttäjien työmäärää saa-

taisiin vähennettyä joko prosessien tehostamisen tai työvaiheiden yksinkertaistamisen

avulla.
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Tutkimus toteutettiin kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa suurelle joukolle tehdyn

käyttäjäkyselyn avulla saatiin näkemykset M2-järjestelmän ja prosessien toimivuudesta

sekä arvio mobiiliratkaisun hyödynnettävyydestä eri toiminnallisuuksiin. Toisessa vai-

heessa syvennettiin näitä näkemyksiä ryhmä- ja henkilöhaastatteluiden avulla. Tutkimuk-

sen vaiheet onnistuivat suunnitellusti ja lopputulos oli kokonaisuudessaan arvioituna hyö-

dyllinen.
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2 Yritysesittely – Helen Oy ja Helen-konserni

Helen-konsernin emoyritys Helen Oy on yksi Suomen suurimmista energiayrityksistä. He-

len Oy myy sähköenergiaa noin 400 000 asiakkaalle Suomessa ja kattaa kaukolämmöllä

yli 90 prosenttia pääkaupungin lämmitystarpeesta. Lisäksi Helen Oy on Suomen suurin

kaukojäähdytyksen tuottaja. Energian pientuotanto, sähköisen liikenteen palvelut, energi-

ankäytön seuranta ja tehostaminen ovat myös osa Helen Oy:n palvelutarjontaa. Liike-

vaihto oli vuonna 2015 746 milj. euroa ja liikevoitto 110 milj. euroa. Vuoden 2015 lopussa

vakinaisessa työsuhteessa olevan henkilöstön määrä oli 1016.

(Helen Oy 2016.)

2.1 Tytäryhtiöt

Helen Sähköverkko Oy keskittyy sähkömarkkinalain mukaiseen verkkotoimintaan ja tar-

joaa asiakkailleen sähkön siirto- ja jakelupalvelut Helsingin alueella. Helen Sähköverkko

Oy:n liiketoiminta muodostaa noin 13 % osuuden Helen-konsernin liikevaihdosta.

(Helen Oy 2016.)

Oy Mankala Ab on tuotantoyhtiö, jonka omistuksessa ovat Kymijoen varrella sijaitsevat

Mankalan, Ahvenkosken, Klåsarön ja Ediskosken vesivoimalaitokset. Oy Mankala Ab:n

osuus Teollisuuden Voima Oy:stä on 8,1 %, Suomen Hyötytuuli Oy:stä 12,5 % ja Suomen

Merituuli Oy:stä 50 %.

(Helen Oy 2016.)

Helsingin Energiatunnelit Oy:n operatiivinen toiminta alkoi 1.12.2015, jolloin Helen Oy:n

tunneliliiketoiminta siirrettiin yhtiöön. Helsingin Energiatunnelit Oy hallinnoi Helsingin alla

kulkevia energiatunneleita. Helsingin kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 10 %.

(Helen Oy 2016.)

Suomen Energia-Urakointi Oy on sähköisen yhdyskuntatekniikan palveluyritys, joka tuot-

taa sähkön siirtoon, jakeluun ja käyttöön sekä tiedonsiirtoon liittyvien verkkojen ja laitteis-

tojen suunnittelu-, asennus- ja käyttöpalveluja. Helen Oy omistaa yhtiöstä 60 %. Muut

omistajat ovat Vantaan Energia Oy ja Lahti Energia Oy.

(Helen Oy 2016.)
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3 Lähestymistapa ja menetelmät

Kuvaan tässä kappaleessa lähestymistapaa ja tutkimusmenetelmiä, joita käytin toteutta-

essani tutkimusta M2 – matka- ja kulujenhallintaohjelmiston käytettävyyteen, nykyisiin pro-

sesseihin ja M2-mobiiliratkaisuun liittyen.

Tutkimusongelman asettaminen ja muotoileminen on yleensä haastavampaa kuin itse on-

gelman ratkaiseminen (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 125). Tavoitteena oli pitää tut-

kimuksessa mukana kaikki M2:n osakokonaisuudet ja toiminnallisuudet, koska niiden yh-

teisvaikutuksesta syntyy tämän järjestelmän vahvuus. Osakokonaisuudet eivät olleet kes-

kenään samankokoisia. Esimerkiksi matkanhallintaprosessi ja siihen liittyvät työvaiheet

olivat moninkertaiset verrattuna esimerkiksi kulu- tai kilometriveloitusten käsittelyyn. Tästä

huolimatta kaikki osakokonaisuudet olivat mukana tutkimuksessa, jotta saatiin kokonais-

kuva siitä miten järjestelmää ja prosesseja tulisi kehittää.

3.1 Kehittämiskohteen lähestymistapa

Kehittämiskohteen lähestymistapa on syytä valita aikaisessa vaiheessa jo ennen käytettä-

vien menetelmien valintaa. Valinta tulee tehdä sen perusteella millaisen lähestymistavan

mukaisesti kehittämistyötä aletaan suunnitella. Lähestymistavan valinnassa ei ole kyse

konkreettisten menetelmien valinnasta. Tästä huolimatta kannattaa huomioida jo tässä

vaiheessa ne menetelmät, jotka sopivat kehittämistyöhön parhaiten, koska lähestymista-

van valinta ohjaa menetelmävalinnoissa merkittävästi. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti

2014, 51).

Valitsin kehittämiskohteen lähestymistavaksi konstruktiivisen tutkimuksen, koska se sovel-

tui parhaiten tällaiseen tutkimukseen. Tarkoitus oli löytää kehityskohteita nykyisistä pro-

sesseista ja M2-järjestelmästä. Näistä kehityskohteista luotiin tutkimustulosten perusteella

kehityshankkeita, joita lähdettiin viemään eteenpäin jo tutkimuksen toisen vaiheen aikana.

Konstruktiivisessa tutkimuksessa pyritään käytännönläheiseen ongelmanratkaisuun luo-

malla uusi rakenne, jonka luomiseen tarvitaan olemassa olevaa teoreettista tietoa ja uutta

käytännön tekemisestä kerättävää tietoa. (Ojasalo ym. 2014, 65). Kehittämiskohteen tutki-

minen vaati M2-järjestelmän hyvää tuntemista, nykyisten prosessien analysointia ja järjes-

telmän potentiaalin hyödyntämisen arviointia.
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3.2 Konstruktiivinen tutkimus

Konstruktiivinen tutkimus muistuttaa lähestymistavaltaan innovaatioiden tuottamista tai

palvelujen kehittämistä. Konstruktiivinen tutkimus ei kuitenkaan aina tuota edellä mainitun

kaltaista tulosta, vaan voi yksinkertaisuudessaan tuottaa jotain konkreettista uutta. Esi-

merkkejä tällaisista voi olla vaikkapa uusi kirja, budjetointijärjestelmä tai koulutusmateri-

aali. (Ojasalo ym. 2014, 65).

Konstruktiivisen tutkimuksen tavoitteena on saada käytännön ongelmaan uudenlainen ja

teoreettinen perusteltu ratkaisu, joka tuo liiketoimintaan uutta tietoa. Konstruktiivisessa tut-

kimuksessa olennaista on sitoa käytännön ongelma ja sen ratkaisu teoreettiseen tietoon.

Parhaimmillaan konstruktiivisen tutkimuksen tuloksena syntyy ratkaisu, joka osoittautuu

toimivaksi myös muualla kuin vain kehityskohteena olleessa organisaatiossa. Lyhyesti voi-

daankin todeta, että konstruktiivinen tutkimus on suunnittelua ja käsitteellistä mallintamista

sekä näiden mallien toteutusta ja testaamista. (Ojasalo ym. 2014, 65).

Konstruktiivinen tutkimus sopii erityisen hyvin lähestymistavaksi kehittämishankkeeseen,

kun tehtävänä on luoda jokin konkreettinen tuotos. Esimerkkinä tällaisista voidaankin esit-

tää uusi tuote, järjestelmä, malli tai suunnitelma. Tuotokseksi on tarkoitus saada synnytet-

tyä käytännössä hyödynnettävä rakenne, joka on uusi ja aiempaa parempi ratkaisu todelli-

seen ongelmaan. Rakenne voi myös parantaa aiemman ratkaisun ominaisuuksia, proses-

seja tai tekniikkaa. Konstruktiivisen tutkimuksen tavoitteena on löytää ratkaisut aitoihin

käytännön ongelmiin. Ongelmanratkaisun avaimet löytyvät kehittämisen yhteydestä liit-

tyen aiempaan teoriaan ja käytännön ratkaisuihin. Konstruktiivisen tutkimus soveltuu

myös erinomaisesti lähestymistavaksi silloin kun tutkimuksessa tarvitaan teoreettista tietä-

mystä. (Ojasalo ym. 2014, 66).

3.3 Tutkimusmenetelmät

Tutkimusmenetelmien valinta perustuu pitkälti siihen, millaisena koetaan tutkimuksen to-

teutuksen olevan järkevää. Tästä syystä olenkin valinnut tutkimusmenetelmiksi kvantitatii-

visen ja kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän. Kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä on mää-

rällinen tutkimusmenetelmä, kun taas kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä on laadullinen tut-

kimusmenetelmä (Hirsjärvi ym. 2009, 125). Käsittelen seuraavissa kappaleissa näitä valit-

tuja tutkimusmenetelmiä tarkemmin ja perustelen samalla näiden valintaa tutkimusmene-

telmikseni tekemääni tutkimukseen.
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Kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen eroja on pyritty hahmottelemaan jo pitkän ai-

kaa. Eroja on pyritty havainnollistamaan muun muassa taulukoimalla molempien tapojen

tyypillisiä piirteitä. (Hirsjärvi ym. 2009, 135). Itselleni näiden tutkimusmenetelmien erot ei-

vät myöskään olleet aluksi täysin selvät, mutta niistä lisää lukemalla on osannut löytää

molemmista hyvät puolet, jotka sopivat tehdyn tutkimuksen eri vaiheisiin. Kirjassa Tutkiva

oppiminen on annettu esimerkki, jossa kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimus ovat toisi-

aan tukevia tutkimusmenetelmiä - ei kilpailevia. Samassa esimerkissä on myös esitetty

tutkimusten yhteen liittäminen siten, että kvalitatiivista tutkimusta voidaan käyttää kvantita-

tiivisen tutkimuksen esikokeena tai toisin päin. Myös rinnakkaismahdollisuus on esitetty.

(Hirsjärvi ym. 2009, 136).

3.3.1 Kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä

Valitsin kvantitatiivisen tutkimusmenetelmän tutkimuksen ensimmäiseen vaiheeseen, jota

kuvaan kappaleessa 9.3.1. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa tarkoitus oli kerätä

tausta-aineistoa tutkimuksen toista vaihetta ajatellen, jossa tutkimusmenetelmänä käyte-

tään kvalitatiivista menetelmää. Kvantitatiivisen tutkimuksen juuret ulottuvat luonnontietei-

siin ja sitä käytetään nykyisellään paljon esimerkiksi sosiaali- ja yhteiskuntatieteissä. (Hirs-

järvi ym. 2009, 139).

Kvantitatiivisissa tutkimuksissa voidaan käyttää myös hypoteesia, eli toisin sanoen ”sivis-

tynyttä arvausta”. Hypoteesia voidaan käyttää silloin kun asetettuihin tutkimusongelmiin

on mahdollista ennakoida ratkaisuja tai selityksiä. Hypoteesit tulee ilmoittaa väitteiden

muodossa. Tieteellisissä tutkimuksissa edellytetään sitä, että ne ovat hyvin perusteltuja

esimerkiksi teoriasta, teorioiden malleista tai aiemmista tutkimuksissa perustelu. (Hirsjärvi

ym. 2009, 158). Käytin tutkimuksen ensimmäisen vaiheen käytettävyyskyselyssä väitteitä,

joihin käyttäjien oli helppo tarttua. Väittämät oli laadittu parhaan tietämyksemme mukai-

sesti sen suuntaisiksi, että ne vastasivat aiempaa saatua palautetta loppukäyttäjiltä.

3.3.2 Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä

Valitsin kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän tutkimuksen toiseen vaiheeseen, jota kuvaan

kappaleessa 9.3.2. Tutkimuksen toisessa vaiheessa tarkoitus oli kerätä tarkempaa ja laa-

dullista aineistoa ensimmäisen vaiheen tutkimuksen jälkeen. Kvalitatiivisesta tutkimuk-

sesta on ollut melko yleistä käyttää synonyymeinä käsitteitä laadulliset ja pehmeät mene-

telmät. Kirjassa Johdatus laadulliseen tutkimukseen on esitetty vaaratilanne, jossa peh-

meät menetelmät nähdään myös tieteelliseltä tasoltaan pehmeämpinä ja näin ollen vä-

hemmän tieteellisenä kuin tilastolliset menetelmät. Myös toinen näkökulma on esitetty,
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jossa taas laadullista tutkimusta saatetaan pitää määrällistä tutkimusta laadukkaampana.

(Eskola & Suoranta 2008, 13). Kvalitatiivinen tutkimus on ottanut vaikutteita lukuisista eri-

laisista ajattelusuunnista ja tutkimustraditioista. Kvalitatiivinen tutkimus ei ole kehittynyt

yhtäkkiä vaan se on kehittynyt aikojen saatossa, saaden vivahteita erilaisista aatevirtauk-

sista kuten hermeneutiikasta, fonemenologiasta ja analyyttisestä kielifilosofiasta. (Eskola

ym. 2008, 25).

Kirjassa Johdatus laadulliseen tutkimukseen on kerrottu kvalitatiivisen tutkimuksen lin-

joista. Kvalitatiivisen tutkimuksen alun voikin kuvata edelleen siten, että aluksi oli ideoita

siitä, miten tilastollisin keinoin ei voida inhimillistä toimintaa kovinkaan pitkälle arvioida.

Tämän johdosta täytyi kehittää jotain muuta kuin tilastollisia tutkimusmenetelmiä. Tästä

edeten on seuraavassa vaiheessa tullut vankasti teoriaan kytketty kvalitatiivinen tutkimus.

Nykyisellään laadullinen tutkimus pyritään normittamaan ja luomaan sen tekemistä ohjaa-

via erilaisia sääntöjä. (Eskola ym. 2008, 32). Tämä oli muun muassa yksi peruste sille,

minkä takia valitsin toisen vaiheen tutkimusmenetelmäksi juuri kvalitatiivisen tutkimuksen.

Laadullisessa, kvalitatiivisessa tutkimuksessa keskitytään monesti varsin pieneen mää-

rään tutkittavia tai tapauksia ja pyritään toimimaan niiden analysoinnin suhteen mahdolli-

simman perusteellisesti. (Eskola ym. 2008, 18). Toteutin tutkimuksen toisen vaiheen kvali-

tatiivisella tutkimuksella, jossa osallistujat on tarkkaan valittu. Valintaan vaikutti henkilön

työtehtävä ja se miten paljon henkilö on tekemisissä tutkittavan järjestelmän ja prosessien

kanssa.

Kirjassa Johdatus laadulliseen tutkimukseen on sanottu, että aineiston etukäteistä tarkas-

telua ja siitä oppimista on pidetty suorastaan kiellettynä kvalitatiivisessa tutkimuksessa.

(Eskola ym. 2008, 19). Tämä asia oli hieman haastava toteuttaa, koska tutkimuksessa

oleva järjestelmä on minun vastuullani, samoin kuin toimin myös tutkittavien prosessien

omistajana. Pyrin kuitenkin tiedostamaan tämän, jotta se ei johtaisi vääriin johtopäätöksiin

tutkimustulosten suhteen.

Tutkimusaineistoon lähestyminen kulkee useimmiten tematisoinnin kautta, jonka avulla ai-

neistosta voidaan nostaa esiin valaisevia teemoja. Näin ollen on mahdollista vertailla eri-

laisia esiin nousseita teemoja. Teemojen avulla on helpompaa poimia aineiston joukosta

sen sisältämät keskeiset aiheet. Ensimmäinen tärkeä tehtävä on löytää tutkimusongelman

kannalta olennaiset aihe-alueet. (Eskola ym. 2008, 174). Tutkimusta tehdessä oli helppo
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teemoittaa itse aihe moduuleittain ja aihepiireittäin. Erilaiset käyttäjäryhmät ja M2-järjestel-

män toiminnallisuudet eroavat toisistaan merkittävästi ja pidin tärkeänä käsitellä nämä

kaikki tasapuolisesti, jotta minkään M2:n moduulin kehityskohde ei jäisi huomioimatta.
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4 Kirjallisuuskatsaus

Kirjallisuuskatsauksessa esitän tutkimusongelman keskeiset käsitteet ja lähteet tutkimuk-

sen tekemiselle. Lisäksi esitän perusteluita, miksi juuri nämä lähteet on poimittu tähän työ-

hön mukaan.

4.1 Keskeiset käsitteet

Tutkimuksen keskeiset käsitteet ovat järjestelmän käytettävyys, prosessin toimivuus ja

mobiiliratkaisun hyödyntäminen liiketoimintasovelluksissa. Järjestelmän käytettävyyteen

paneuduin tutkivan oppimisen, käytettävyyden psykologian ja käyttäjän roolin tuotekehi-

tyksessä avulla. M2-mobiiliratkaisu tulee olemaan yksi ensimmäisistä liiketoimintasovel-

luksista Helen-konsernissa, jossa on satoja käyttäjiä. M2 prosessien toimivuuteen ja kehit-

tämiseen etsin näkökulmia prosessijohtamisen, projektin hallinnan ja mittaamisen avulla.

M2-mobiiliratkaisun hyödyntämiseen hain lisätietoa mobiilitekniikan kehityksestä, sen käy-

tettävyydestä ja käytännön mahdollisuuksista tietojärjestelmähankkeissa.

4.2 Lähdekirjallisuus

Hakkarainen, Lonka, Lipponen: Tutkiva oppiminen – Järki, tunteet ja kulttuuri oppi-
misen sytyttäjinä
Valitsin tämän kirjan lähdeteokseksi, koska oppiminen itsessään on lähtökohtana erilais-

ten sovellusten käytettävyyteen ja ongelmien ratkaisuun. Sovellusten mahdollistamat työ-

menetelmät tai työtavat vaihtelevat henkilöittäin, joten tämän kirjan perusteella on mahdol-

lista ymmärtää ihmisten erilaisuutta oppimisessa ja oppimisvaikeuksissa. Tämä on pe-

rusta järjestelmän käytettävyydelle. Järjestelmän- ja prosessien kehittämisen avuksi täytyy

tuntea ihmisten erilaisuudet oppijina ja pyrkiä valitsemaan oikeat metodit koulutukseen,

johon tämä kirja antaa hyvät valmiudet.

Sinkkonen, Kuoppala, Parkkinen, Vastamäki: Käytettävyyden psykologia
Kirja paneutuu nimensä mukaisesti käytettävyyden psykologiaan ja siihen, millä tavalla

saadaan suunniteltua tärkeät vaiheet niin sovelluksen toiminnan kuin prosessin tehokkuu-

den osalta sellaisiksi, että ne ovat kaikkien käytettävissä ja ymmärrettävissä. Oleellista on

saada selville prosessin eri vaiheissa ja rooleissa työskentelevien ajatuksia sovellusten

käytettävyydestä. Lisäksi on hyvä kuulla ajatuksista siitä, millä tavalla koko prosessiketjun

hallinta saadaan tukemaan yhteistä päämäärää. Tämän tiedon avulla järjestelmän käytet-

tävyyttä voidaan kehittää oikeaan suuntaan, jonka avulla on mahdollisuus päästä irti osa-

optimoinnista ja suunnata kohti koko prosessiketjun optimointia.
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Hyysalo: Käyttäjä tuotekehityksessä – Tieto, tutkimus, menetelmät
Valitsin tämän kirjan mukaan lähdeteokseksi, koska käyttäjät ovat avainasemassa sovel-

lusten kehityksen suuntaamisessa. Kirja käsittelee käyttäjän toimintojen vaikutusta ja ana-

lysoi sitä sovelluksen käytettävyyteen. Myös se, kuinka paljon onnistunut kehitystyö vaatii

syvällistä ymmärtämystä niin itse sovelluksista kuin käyttäjistä, on oleellisena osana kir-

jaa. Kirja antaa myös hyviä vinkkejä ja auttaa löytämään oikeansuuntaista tietoa käyttäjien

toiminnoista sekä menetelmävinkkejä millä tavalla käytön selvittäminen kannattaa hoitaa.

Kirja tukee myös eri menetelmien vahvuuksien ja panostusten vertailua toisiinsa nähden,

joka helpottaa oikeiden menetelmien valitsemista tutkimuksen vaiheisiin.

Laamanen, Tinnilä: Prosessijohtamisen käsitteet
Kirja käsittelee prosessijohtamista ja siihen liittyviä käsitteitä. Prosessiorganisaatiosta riip-

puen prosessijohtaminen ja sen taso vaihtelee. Osassa prosessijohtaminen on jokapäi-

väistä toimintaa, kun taas toisissa ollaan vasta opettelemassa sen perusteita. Kirja auttaa

prosessinomistajaa löytämään oikeat välineet ja sanaston, jolla mahdollistetaan organi-

saation nopea siirtyminen kohti aitoa prosessijohtamista. Kirja käsittää lisäksi myös laa-

dullisia prosessijohtamiseen liittyviä menetelmiä ja välineitä, jotka ovat erinomaisia arvioi-

dessa prosessin kypsyyttä.

Anttonen: Tehosta projektityötä – Johda hanketta 80/20 periaatteella
Valitsin tämän kirjan lähdeteokseksi, koska kirja tukee prosessijohtamista projektinhallin-

nan keinoin. Monesti prosessin kehitystä ja sen jatkuvaa toiminnan parantamista tehdään

projektimaisesti pala-palalta. Tähän aiheeseen kirja antaa valmiudet toimia entistäkin te-

hokkaammin projekteissa tai osaprojekteissa. Projektinjohtamisessa tärkeää on määrittää

projektin rajat ja valita resurssit oikein, jotta asiasisältö pysyy tavoitteessa ja aikataulussa.

Lisäksi kirja kuvaa 80/20 periaatetta, joka soveltuu erilaisten projektien analysointiin ja ris-

tiintaulukointiin. Erityisesti menetelmä on käyttökelpoinen tietojärjestelmäprojekteissa.

Ijäs, Tuominen: Laatua projektien hallintaan – ISO 10006
Kirja on oiva apuväline projektien laadunhallintaan. Kirja antaa perspektiiviä projektinhal-

lintaan ISO 10006 – standardin mukaisin laatutavoitteiden perusteella. Esimerkit ovat mo-

nipuolisia ja soveltuvat kaikenlaisille projekteille ja osaprojekteille. Kirja toimii myös akti-

voijana organisaation projektien arviointiin, joka tukee osaltaan myös laadukasta prosessi-

johtamista omina projekteinaan.

Kankkunen, Matikainen, Lehtinen: Mittareilla menestykseen
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Valitsin tämän kirjan mukaan lähdeteokseksi, koska prosessin suorituskyvyn mittaaminen

on yksi tärkeimmistä suunnannäyttäjistä prosessin kehittämisessä. Oikeanlaisten mittarei-

den valinta ja niiden seuranta ohjaa toimintaprosesseja haluttuun suuntaan ja kohti me-

nestystä. Vääränlaiset tai väärin perustellut mittarit taas saattavat ajaa organisaatiota huo-

nompaan suuntaan. Kirja tarjoaa tietoa myös laajemmasta BSC-pohjaisesta mittaroin-

nista, joka on varmastikin tänä päivänä käytössä kaikissa vähänkin prosessiorgani-

soiduissa yhteisöissä tai yrityksissä. Kirja antaa ajatuksia strategian ja toimintasuunnitel-

mien liittämiseksi mittarointiin ja organisaation ohjaukseen.

Ojasalo, Moilanen, Ritalahti: Kehittämistyön menetelmät, uudenlaista osaamista lii-
ketoimintaan
Kyseinen kirja antaa erinomaiset lähtökohdat tehdä tutkimuksellista kehittämistyötä

omassa organisaatiossa valitun järjestelmän osalta. Tutkimusstrategian valinta, kehittä-

miskohteen lähestymistapa ja tutkimusmenetelmät käydään kirjassa selkeästi ja helposti

ymmärrettävästi läpi. Kirja antaa myös hyviä vinkkejä kehittämistyön tekijälle, joiden avulla

edellä mainittujen asioiden valinta on helpompi tehdä. Esimerkiksi lähestymistapojen esit-

telyn yhteydessä annetaan konkreettisia esimerkkejä siitä millaisiin kehittämishankkeisiin

eri lähestymistavat parhaiten sopivat. Tutkimusmenetelmien osalta kirjan nitoo yhteen par-

haiten sopivat tutkimusmenetelmät ja lähestymistavat.

Salmenkivi: Digitaalitodellisuus – Seuraava murros on täällä
Kirja antaa hyvän kuvan siitä miten maailma on muuttunut viimeisten vuosien aikana digi-

taalitodellisuuden tultua osaksi jokapäiväistä elämäämme. Digitaalitodellisuudella kuva-

taan sitä miten todellinen maailma ja digitaalinen maailma yhdistyvät toisiinsa monipuoli-

sesti ja kattavasti. Kirja antaa hyvän lähtökohdan miettiä mobiiliratkaisujen hyötyjä digitaa-

listen mahdollisuuksien avulla ajatellen työelämän sovelluksia. Sosiaalinen media, kehitty-

neet mobiililaitteet, reaaliaikaisen tiedon läsnäolo, mobiililaitteen tietoisuus käyttäjän si-

jainnista ja monet muut asiat ovat meille nykyään osa arkipäivää. Työelämä raahaa mo-

nesti perässä uusimpien kehitystrendien osalta, mutta tämän kirjan avulla on mahdollista

saada uusia näkökulmia mobiiliratkaisujen tehokäyttöön myös työn tehostajana.

Koroma, Hyrkkänen, Rauramo: Mobiili työ – Työhyvinvointi liikkuvassa ja monipaik-
kaisessa tietotyössä
Valitsin tämän kirjan lähdeteokseksi, koska kirjassa on yksinkertaisesti ja selkeästi an-

nettu kuva siitä mihin suuntaan yritysmaailma ja työtavat ovat muuttumassa. Liikkuvat työ-

tehtävät ja paikkaan sitomattomat työvälineet ovat jo osa arkipäivää monessa yrityksessä.
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Vaihteleviin työympäristöihin liittyy myös uusia haasteita, joihin kirja pyrkii löytämään rat-

kaisuja niin työntekijän, työnantajan kuin työterveydenkin näkökulmasta tarkasteltuna.
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5 Järjestelmien käytettävyys

Tietojärjestelmien käytettävyys ja sen arviointi on monisäikeinen asia. Identtisesti täysin

samoja järjestelmiä käyttävät useat - sadat, tuhannet tai jopa miljoonat ihmiset, mutta silti

näkemyksiä järjestelmän toimivuudesta ja käyttöliittymästä on vaikka kuinka monta. Osa

näkee tutkittavan järjestelmän käytettävyyden helppona ja loogisena, mutta toisille taas

järjestelmän käytettävyys ei vastaa omaa logiikkaa lainkaan. Mikään ei ole oikein sijoitet-

tuna käyttöliittymään ja mikään ei tunnu toimivan. Käytettävyys on menetelmä- ja teoria-

kenttä, jonka kautta käyttäjän ja laitteen yhteistoimintaa yritetään saada tehokkaammaksi

ja käyttäjän kannalta mielekkäämmäksi (Sinkkonen, Kuoppala, Parkkinen & Vastamäki

2002, 19).

5.1 Käytettävyyden psykologia

Järjestelmien käytettävyyttä arvioitaessa on tunnettava myös käyttäjien ominaisuuksia ja

samalla tulee myös ymmärtää ihmisten erilaisuus. Ihmisten muuttuessa käyttäjiksi pysyvät

henkilöt edelleen ihmisinä, uteliaina, persoonallisina, tuntevina ja virheitä tekevinä. Käyttä-

jien työn ja tehtävien kautta oppimat asiat poikkeavat kuitenkin yleensä paljon suunnitteli-

joiden oppimisesta, jonka takia jokaiseen tuotekehitysprojektiin kuuluu oleellisena osana

käyttäjien toiminnan seuraaminen. (Sinkkonen ym. 2002, 33). Käyttäjän toiminta on pitkälti

kulttuurillisesti määräytynyttä. Ihmisten biologiset ominaisuudet ovat myös pitkälti saman-

laiset kaikilla, mutta esimerkiksi muistisisällöt ja erilaiset havainnollisuutta vaativat ominai-

suudet riippuvat paljolti kulttuurista ja muista yksilöllisistä eroista. (Sinkkonen ym. 2002,

41).

Ihmisen toimintaa ja toimimisen vaiheita voidaan jaotella päämäärä- tai ärsykelähtöisiksi.

(Sinkkonen ym. 2002, 53). Nämä kaksi asiaa ohjaavat käyttäjää toimimaan tietynlaisella

tavalla. Päämäärälähtöiset tavoitteet ohjaavat käyttäjää yleensä suoriutumaan tehtävästä

nopeasti ja suoraviivaisesti. Ärsykelähtöinen tavoite on käyttäjälle usein tuntemattomampi

ja näin ollen vaatii oppimista ja sisällön ymmärtämistä ennen suorituksen aloittamista. Aja-

teltuna ihmisen toimintaa järjestelmän käytettävyyden kannalta tulee ottaa huomioon

nämä edellä mainitut asiat. Järjestelmän käytettävyyttä arvioitaessa pitää huomioida se,

että järjestelmän käyttäminen vaatii käyttäjältä järjestelmän tuntemista siten, että kaikki

sen oleelliset ominaisuudet ja mahdollisuudet on havaittavissa. (Sinkkonen ym. 2002, 77).

Järjestelmän ja käyttäjän välinen vuorovaikutus on käytettävyyden kannalta oleellinen asia

etenkin järjestelmään tutustumisvaiheessa. Hyvä käyttöliittymä tukee tuotteen käsitteel-
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listä sisältöä ja luo tuotteesta yhtenäisen kokonaisuuden. Tuotteen elementit, kuten ulkoi-

set oheislaitteet ja tuotteen pinta ovat merkittävä osa käyttöliittymäkokemusta, jotka luovat

vuorovaikutuksen käyttäjän ja järjestelmän välille. (Sinkkonen ym. 2002, 125).

Tuotteeseen tai järjestelmään tutustuminen ja ensimmäinen käyttökerta pitäisi olla tie-

toista pohdiskelua. Käyttäjän tulee joko päätellä, arvata tai etsiä järjestelmällisesti tapa,

jolla hän voi toteuttaa tavoitteensa tuotteen avulla. (Sinkkonen ym. 2002, 125). Käyttäjällä

on henkilöstä riippuen jokin etukäteen syntynyt mielikuva järjestelmästä, joka ohjaa häntä

järjestelmään tutustuessa. Onko ennakkoasenne positiivinen vai negatiivinen, on merkit-

tävä tekijä käytettävyyden oppimisessa, joka tulee huomioida sen arvioinnissa. Näin ollen

käyttäjän ensimmäinen käyttökerta ja tutustuminen järjestelmään pitäisi tehdä mahdolli-

simman miellyttäväksi, koska tällöin jatkotoimenpiteet järjestelmän kanssa sujuvat toden-

näköisesti paremmin. Tuotteen tai järjestelmän opittavuus on myös yksi asia, joka tulee

ottaa huomioon ajatellessa ja arvioidessa järjestelmän käytettävyyttä. Kirjassa Käytettä-

vyyden psykologia kirja esittelee käytettävyyden standardin ISO 9241-10, joka kertoo, mi-

ten vuorovaikutus ihmisen ja tuotteen kanssa on silloin sopiva oppimiseen, kun se tukee

ja opastaa käyttäjää järjestelmän oppimisessa (Sinkkonen ym. 2002, 265).

Oppimisen näkökulmasta tarkasteltuna yhteisöllinen oppiminen on merkittävä piirre erilai-

sia järjestelmiä opeteltaessa. Yhteisöllistä oppimista voidaan käyttää apuna järjestelmän

ymmärtämisessä. Yhteisöjen toiminta voidaan organisoida siten, että ne on jaettu samo-

jen kohteiden ympärille, joiden kehittämiseen toiminta tähtää. Samalla myös tiedonluon-

nissa ja oppimisessa tapahtuu vuorovaikutusta yksilöllisten ja yhteisöllisten prosessien vä-

lillä. (Hakkarainen, Lonka & Lipponen. 2008, 246). Yhteisöllistä oppimista tuleekin ajatella

vaihtoehtona tavalliselle yksilöllisen oppimisen mallille, edellä osoitettujen asioiden va-

lossa.

5.2 Käyttäjä osana tuote- ja prosessinkehitystä

Järjestelmän käyttäjä on oleellinen osa järjestelmä- ja tuotekehitystä. Käyttäjä on se hen-

kilö, joka toimii aktiivisessa rajapinnassa tuotteen kanssa. Näin ollen hänen näkemyk-

sensä järjestelmän käytettävyydestä on tärkeää ottaa huomioon järjestelmän kehitys-

kaarta ajatellen. Tietynlaiset ominaisuudet, mahdollisuudet ja työvaiheet ovat osa järjestel-

män ja käyttäjän välistä vuorovaikutusta.
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Käyttäjätiedon tutkintaan on olemassa paljonkin erilaisia menetelmiä. Kirjassa Käyttäjä

tuotekehityksessä on taulukoitu heuristiikkoja eri työtapojen vahvimmista alueista ja to-

dennäköisimmistä löydöksistä. (Hyysalo. 2009, 213). Työtapoina on esitetty seuraavia asi-

oita: oma kokemus, suora yhteistyö käyttäjien kanssa, havainnointi, haastattelut, kyselyt,

artefaktianalyysi, käytettävyystestaus, mallien ja prototyyppien rakentaminen sekä jul-

kaistu tieto. Työtapojen menetelmäalueet, todennäköisimmät tulokset ja suurimmat rajoit-

teet, on hyvä käydä läpi ennen työtavan valintaa. (Hyysalo. 2009, 214). Menetelmiksi olen

valinnut kyselyt ja haastattelut. Käyn tarkemmin läpi eri menetelmien käyttöä 9.3 kappa-

leissa. Kyselyiden vahvin alue on vakiintunut teknologia ja käyttäjäkunta. Kyselyjen suurin

rajoite on seuraava: kaikki mistä kysyjät tai vastaajat eivät tiedä - tuottaa arveluita. Haas-

tattelujen vahvin alue on käyttäjien toimien, tarpeiden ja mieltymysten yleispiirteiden selvit-

täminen. Haastattelujen suurin rajoite on yksityiskohtien puute, tekemisen kaunistelu ja

järkeistäminen. (Hyysalo. 2009, 214).

Järjestelmän tai tuotteen suunnittelussa tulee vastaan ennemmin tai myöhemmin yksityis-

kohtien suunnittelu. On järjestelmä sitten tiensä alussa tai jo käytössä oleva, on sen arvi-

ointi ja suunnittelu monivaiheista. Teknistä suunnittelua ja -toteutusta ajatellaan usein var-

sinaisena tuotekehityksenä ja siten pelkästään insinöörin puuhana. Toinen näkökulma on

kuitenkin esimerkiksi markkinoinnilla, joka näkee tämän vaiheen pelkkänä tuotekonseptien

materialisoimisena. (Hyysalo. 2009, 258). Tuotteen tai järjestelmän kaikissa vaiheissa tu-

lee ottaa käyttäjän näkökulma huomioon, koska muussa tapauksessa järjestelmän käytet-

tävyys saattaa kärsiä loppukäyttäjän näkökulmasta hyvinkin radikaalisti. Vaarana on

käydä niin, että insinöörien suunnittelema ja toteuttama järjestelmä on heille selkeä ja toi-

miva, mutta todellisille loppukäyttäjille epäselvä ja -looginen. Näitä esimerkkejä löytyy var-

masti jokaiselta tuotealueelta.

Käyttäjältä saatava palaute järjestelmän tai tuotteen toimivuudesta voidaan kiteyttää yh-

deksään teesiin, jonka avulla käyttäjätiedosta saadaan eheä ja käytettävä:

1) Käytön suunnittelu on alue, josta on saavutettavissa kilpailuetua nyt ja tulevaisuu-

dessa

2) Nopeutuva tekninen muutos vaikeuttaa käyttökelpoisuuden saavuttamista tekniikan

tai tottumusten avulla

3) Käyttäjätieto on monitasoista: käytettävyystestaus tai yleisten suunnitteluohjeiden

seuraaminen ei useinkaan riitä

4) Suurimmat haasteet: kokonaistuotteen rakentaminen ja välillisille käyttäjille suunnit-

telu
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5) Käytön suunnittelussa painottuu konseptisuunnittelu ja tuotekehityksen jatkuminen

yli markkinasaneerauksen

6) Alikäytetty potentiaali: käyttäjien toimien havainnointi ja käyttäjien kanssa tehty yh-

teistyö

7) Käyttäjätiedon keruu ei ole itseisarvo, eikä siihen ole yhtä patenttiratkaisua

8) Käyttäjätiedon luominen on monialaista, vaatii ymmärrettävää terminologiaa ja

uutta ammattiosaamista

9) Markkinatutkimus-koreografiasta suunnittelun tukemiseen

(Hyysalo. 2009, 214).

Edellä esitetyt teesit ovat hyvä otsikkotaso suunniteltaessa käyttäjätiedon hankkimista

tuotteen tai järjestelmän käytettävyyden kehittämistä ajatellen. Käyttäjä on merkittävässä

asemassa tuotekehitystä ajatellen, koska tällä tavoin voidaan kerätä ja saada rehellistä

palautetta tuotteen tai järjestelmän toimivuudesta ja sen parannuskohteista. Tuote- tai jär-

jestelmäkehityksessä voi helposti käydä niin, että uuden tuotteen tekemisen yhteydessä

unohtuu kerätä riittävä informaatio testihenkilöiltä. Tämä saattaa kostautua tuotteen mark-

kinoinnin jälkeen, mikäli tuotetta ei ole testattu riittävän laajalla materiaalilla. Kirjasta Käyt-

täjä tuotekehityksessä sain hyvää apua järjestelmän käytettävyystutkimuksen suoritta-

miseksi, niin uusien näkökulmien kuin käyttäjätiedonkeruumenetelmien kautta.
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6 Prosessinkehitys

Toiminnan ohjaaminen prosesseihin, prosessijohtaminen ja prosessin arviointi, ovat asi-

oina varmasti kaikille meille tuttuja tämän päivän liiketoimintaympäristöstä. Viimeistään

2000 luvun alussa prosessit ovat nostaneet päätään ja niiden yhtäläisyys toiminnan tehos-

tamiseen on löydetty. Omassa työympäristössäni prosessimainen toiminta ja prosessijoh-

taminen on ottanut viimeisten vuosien aikana aimo askeleita eteenpäin, mutta vielä todelli-

seen prosessiorganisaatioon on matkaa. Toisaalta, tarvitseeko kaikki toiminta olla puh-

taasti prosessinomaista? Tämä aihe saa usein paljon keskustelua aikaan, koska jokaisella

on oma näkemyksensä prosessijohtamisesta ja sen soveltuvuudesta oman organisaation

toimintaan. Toisiin toimintoihin prosessit vaan istuvat paremmin kuin toisiin. Toki prosessit

ovat yleensä muokattavissa sopivaksi soveltumaan kaikkiin työtehtäviin ja -vaiheisiin. Pro-

sessiajattelun perususkomus on se, että on olemassa tietty toimintojen ketju, jonka avulla

organisaatio luo arvoa asiakkaalle (Laamanen & Tinnilä. 2009, 10).

6.1 Prosessijohtaminen

Prosessijohtaminen on tärkeä osa prosessin ohjaamista. Jos prosessia ei kokonaisvaltai-

sesti kukaan johda, ei se yleisesti ottaen tee huipputulosta. Jos prosessia johdetaan vain

osakokonaisuuksia tutkiskellen, ei sekään tuota huipputulosta vaan keskittyy näin ollen

osa-optimointiin, joka ei ole kokonaisprosessin toiminnan kannalta tehokasta. Prosessijoh-

tamisen taustalla on peruskysymys siitä miten organisaatio luo arvoa asiakkaalle. Proses-

siajattelun perusperiaate on se, että arvo luodaan asiakkaalle tapahtumien ketjun muo-

dossa ja näin ollen toimintaa voidaan kutsua prosessiksi. Yksinkertaisuudessaan voidaan

sanoa, että jos edellä mainitun perusajatuksen hyväksyy, on itsestään selvää mitä tulee

tehdä. Tapahtumien ketju tulee tunnistaa, mallintaa ja asettaa sille tavoitteet. Nämä asiat

taas johtavat prosessijohtamiseen, joka edesauttaa prosessia toimimaan tuloksekkaasti.

(Laamanen ym. 2009, 10).

Prosessien johtamisen avulla on mahdollista kehittää liiketoimintaa. Tätä kautta myös tu-

loksellisuus ja jatkuva parantaminen ovat mahdollista. Johtamisen malleja on useita aina

Six Sigmasta toimintojohtamiseen ja liiketoimintaprosessien johtamisesta kevyempään toi-

mintatapaan. Laadunhallinta on myös eräs johtamisen malli, joka on keskeisesti käytössä

monissa organisaatioissa. (Laamanen ym. 2009, 5).
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6.2 Projektit

Projektimainen työsuoritusten toimintatapa on tunnettu jo kauan, mutta vasta nyt viime

vuosien aikana se on kunnolla levinnyt vallitsevaksi tavaksi viedä läpi kertaluontoisia

hankkeita. Projektinomaisen työmenetelmän juurruttaminen yrityksiin ja muihin yhteisöihin

työvälineenä on kuitenkin törmännyt vaikeuksiin, joista suurin osa on täysin turhia. Projekti

on itsessään jo vanha keksintö. Aikaisemmin sitä on sovellettu johtamismenetelmänä lä-

hinnä vain suurempiin kertahankkeisiin. Nykyisin projektimainen toimintatapa on le-

viämässä vallitsevaksi työtavaksi jokapäiväisiin hankkeisiin. Organisaation koollakaan ei

ole tämän osalta merkitystä. Projektin määritelmä voidaan kuvata seuraavasti. ”Tehdään

yksi asia, yhden kerran, alusta loppuun, tavoitteena haluttu lopputulos annetussa aikatau-

lussa ja budjetoiduin kustannuksin.” (Anttonen 2003, 13 - 15.)

Projektia voidaan ajatella taulukkona, jossa käytännön toimet on kuvattu vaakariveille ja

johtotähdet pystysarakkeistoon. Projektin johtotähdillä tarkoitetaan ohjeita, joita voidaan

miettiä aivan maalaisjärjellä. Perusasiat sisäistettyään, voi päättää tapauskohtaisesti, mitä

jättää väliin ja mitä tekee annettua kaavaa järeämmin.

Seitsemän johtotähteä:

1) päämäärä

2) ihmiset

3) keskittyminen

4) vuorovaikutus

5) muutokset

6) ongelmat

7) jatkuva parantaminen

Johtotähdet on esitetty lyhyesti seuraavassa. Päämäämä: projektissa on tiedettävä mitä

tehdään, kenelle ja miksi. Ihmiset: päämäärä saavutetaan ihmisten avulla. Keskittyminen:

Tiivis paneutuminen tehtävään tuo tuloksen nopeammin, halvemmin ja laadukkaammin.

Vuorovaikutus: Työ helpottuu ja tulos paranee, kun sovelletaan vuorovaikutusta oikealla

tavalla. Muutokset: selkeänäkin päämäärä pyrkii muuttumaan epäselväksi projektin kestä-

essä. Ongelmat: ongelmia voidaan välttää, mutta ei kaikkia. Jatkuva parantaminen: pro-

jektitaidot voidaan opetella pieninä annoksina. Tätä ideaa kuuluu toteuttaa projektin kai-

kissa vaiheissa. (Anttonen 2003, 18 - 21.)
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Projektin viisi toimenpideluokkaa:

1) käynnistys

2) suunnittelu

3) suoritus

4) valvonta

5) lopetus

Toimenpideluokat on esitetty lyhyesti seuraavassa. Käynnistys: käynnistyksen ensimmäi-

nen tehtävä on luoda käsitys tavoitellun lopputuloksen sisällöstä. Suunnittelu: mikäli pro-

jektin päämäärä ja rajoitukset on selvitetty kunnolla, toteutuksen suunnittelu on suoravii-

vaista. Suoritus: suorituksen tositoimet alkavat käynnistyspalaverilla, jonka tehtävänä on

saada toteuttajat yhteiselle lähtöviivalle. Valvonta: suorituksen rinnalla kulkevissa valvon-

tatoimissa kiinnostuksen kohteita ovat aika, raha ja lopputulos sekä toiminta. Lopetus: lop-

putoimina varmistetaan, että projektin aikaansaannos on luovutettu käyttöön ja käytönai-

kaiseen valvontaan. (Anttonen 2003, 21 - 22.) Organisaatiossamme projektinhallinta ete-

nee osittain samalla tavalla kuin yllä on kuvattuna johtotähdet ja toimenpideluokat. Kuiten-

kin näillä nimillä emme niistä puhu, vaan meillä Helenissä on projektinhallintaan luotu oma

projektimalli (HELPPO-malli), joka auttaa selvittämään tarvittavat resurssit, projektin aja-

tuksen, aikataulutuksen ja päämäärän.

6.3 Prosessin arviointi / mittaaminen

Mittarin suunnittelu on todella tärkeä vaihe mittaamista ajatellen. On hyvä käyttää syste-

maattista mallia tai tarkistuslistoja, jolloin suurin osa yksittäisen mittarin suunnitteluun liitty-

vistä ongelmista on mahdollista välttää. Mittareiden määrän suhteen yritysten näkemykset

vaihtelevat huomattavasti riippuen organisaatiosta ja toimialasta. Mittareiden oikeaa mää-

rää ei voida määrittää yleisesti, sillä niihin vaikuttaa monet muut seikat. Erot yritysten mit-

tareiden määrässä vaihtelevat runsaasti. Jotkut pitävät kymmentä strategista mittaria

maksimimääränä, toisille taas 25 erilaista mittaria ei ole mikään poikkeus. Yleisesti ottaen

organisaatiot käyttävät mittaamiseen monia erityyppisiä mittareita, joiden avulla saadaan

painotuksia tuotettua eri alueille. Syynä tähän on se, että organisaation tuleekin käyttää

erityyppisiä mittareita tasapainossa, jotta mikään toiminnan aspekti ei saisi liian suurta

painoarvoa ja sen kautta ohjaisi toimintaa mahdollisesti jopa väärään suuntaan. (Kankku-

nen, Matikainen & Lehtinen 2005, 133 - 135.) Organisaatiossamme on jokaiselle proses-

sille määritelty vähintään kaksi mittaria. Joissain prosesseissa mittareita voi olla moninker-

tainen määrä. Tietynlaisiin prosesseihin mittarit on helpompi määritellä. Prosessinomaisiin

tai selkeitä työvaiheita järjestelmillä tehtäviin prosesseihin mittarit on helpompi määritellä
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kuin abstrakteihin prosesseihin. Prosessimaisen toiminnan mittaaminen on usein vaivatto-

mampaa, koska tulokset on mahdollista saada pienellä vaivalla suoraan ulos järjestel-

mistä.

Yrityksen strategiaa ja sen pohjalta luotua mittaristoa voidaan ajatella joukkona olettamuk-

sia yrityksen menestymiseen vaikuttavista tekijöistä. Myös eri tekijöiden väliset ja niiden

syy-seuraus-suhteet ovat usein näkyvillä. Strategian selkeyttäminen ja mittariston luomi-

nen on hyvä tehdä samanaikaisesti. Mittausjärjestelmää luodessa joudutaan yleensä käy-

mään haastavia keskusteluja strategian todellisesta sisällöstä ja sen merkityksestä. Kes-

kusteltavaa riittää siitä miten mittarit saadaan kytkettyä aidosti strategialähtöisen kehittä-

misen tueksi. (Kankkunen ym. 2005, 143.) Helen-konsernin yrityksissä on jokaisella liike-

toiminnalla luotu omat strategiakartat, joista käy selvästi ilmi liiketoiminnan kehittämisen

suunta ja tavoitteet.

Mittariston luomisessa on kiinnitettävä huomiota siihen, että siitä tulee kokonaisuutta aja-

tellen eheä. Tällöin mittariston luomisessa on pyrittävä siihen, että yksittäiset mittarit ovat

selkeästi sidoksissa suoraan tai epäsuoraan yrityksen tavoitteisiin sekä menestystekijöi-

hin. Mittareita mietittäessä on varottava, ettei mittareiden ja tavoitteiden välille synny hel-

posti railoja. Näin tapahtuu helposti silloin, jos niiden suunnittelu tapahtuu erillään toisis-

taan. Riippumatta yrityksen menestystekijöistä on tarkoituksenmukaista, että mittausjär-

jestelmä kattaa ne edes jollain tasolla. Esimerkiksi eräs yritys oli asettanut kilpailukykyiset

hinnat tärkeimmäksi menestystekijäkseen, mutta silti yrityksessä ei ollut asetettu tavoit-

teita hinnan suhteen. Eikä myöskään näiden tueksi ollut luotu mittareita, joiden avulla hin-

nan kehitystä olisi voitu seurata. (Kankkunen ym. 2005, 145.) Organisaatiossamme mit-

taamisen kulttuuri on vielä suhteellisen alkuvaiheissa. Osalle prosesseista mittaaminen on

jo tuttua asiaa vuosien ajoilta, mutta monille mittaamisen hyödyntäminen on vasta nyt kä-

sillä. Tulevaisuus näyttää miten mittaamisella saadaan kehitettyä toimintaamme parem-

paan suuntaan myös uusien prosessiemme osalta.
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7 Mobiili työ ja -työvälineet

Mobiiliratkaisut tekevät tuloaan niin kuluttajien kuin yritystenkin käyttämien sovellusten

tontille jatkuvalla paineella. Mobiiliratkaisujen hyödyt tuntuvat käyttäjän vapautena ja mah-

dollisuutena olla verkottunut ja tehdä töitä ajasta ja paikasta riippumatta. Tietynlaisten so-

vellusten osalta mobiiliratkaisut ovat jo ohittaneet perinteiset tietokonesovellukset ja il-

massa alkaakin olemaan mobiiliratkaisujen tunkua myös perinteisten tietokoneiden revii-

reille muun muassa HTML5 ratkaisujen avulla. Mobiiliratkaisut tulevat olemaan myös työ-

elämässä perinteisten työtapojen merkittävä muuttaja.

7.1 Mobiili työ

Mobiililla työllä tarkoitetaan sähköisten viestintä- ja yhteistyövälineiden tukemaa liikkuvaa

työtä. Käsitteeseen liittyy olennaisesti se, että työntekijä voi tehdä työtä joustavasti langat-

toman teknologian avulla missä ja milloin tahansa. Mobiili työ ei ole perinteistä toimisto-

työtä, johon on yhdistetty liikkumista ja matkustamista. Se on kokonaan uudenlaista työtä,

jonka tavoitteet, tehtävien aikataulutus ja työmenetelmät on luotu aivan eri perustein. Sa-

malla kun työnteon joustavuus on lisääntynyt, on myös työ- ja vapaa-ajan raja selvästi hä-

märtynyt. Toisaalta taas mobiili työ antaa paremmat lähtökohdat työntekijöille organisoida

omaa työtään paremmin ja sitä kautta sovittaa se omaan elämänrytmiin sopivaksi. (Ko-

roma, Hyrkkänen, Rauramo, 2011, 5.) Mobiilissa työssä annetaan työntekijöille enemmän

vapauksia, joka luo omat paineet työnantajan ja työntekijän luottamukselle. Esimiehen

roolissa korostuu luottamuksen synnyttäminen ja ylläpitäminen, pelisääntöjen luominen,

tavoitteiden asettaminen sekä tulosten seuranta aivan erilailla kuin perinteisissä toimisto-

töissä. (Koroma ym. 2011, 6.) M2:n mobiiliratkaisu olisi yksi askel kohti oikeaa mobiili-

työtä, jossa tietynlaiset työtehtävät olisi järkevää ja kätevää hoitaa aidosti mobiilitekniikkaa

hyödyntäen. Esimerkkinä tästä voidaan mainita GPS-paikannukseen perustuvat kilometri-

veloitukset. Tässä ratkaisussa käyttäjän työmäärä olennaisesti vähenee ja kilometrit saa-

daan talteen todellisten, ajettujen kilometrien mukaan.

7.2 Mobiililaitteet ohittavat pöytäkoneet

Kehittyneissä maissa yhä useammat ihmiset ovat jatkuvasti kytkettyinä internetiin laitteil-

laan. Useimmiten tämä tapahtuu jollain mobiililaitteella, kuten älypuhelimella tai tabletilla.

Mobiililaitteiden arvioidaan ohittavan perinteiset pöytäkoneet kaikilla sovellusten osa-alu-

eilla lähivuosien aikana. (Salmenkivi. 2012, 58.). Mobiililaitteiden ja pöytäkoneiden oleelli-

nen ero Internetin käytössä on se, että mobiililaitteilla Internetiä käytetään todellisessa

maailmassa, niin että laite on tietoinen siitä missä ollaan menossa. Pöytäkoneiden osalta



22

tilanne on täysin toinen. Mobiililaitteet tietävät tarkalleen sijaintimme ja voivat tarjota sitä

kautta tietoa paikasta, jossa olemme menossa. Tämä mahdollistaa kiinteän yhteyden luo-

misen ympäristömme kanssa. (Salmenkivi. 2012, 61.). Edellä mainittuja mobiililaitteiden

hyötyjä voidaan käyttää myös tehokkaina työvälineinä. Esimerkkinä M2:n mobiilisovelluk-

sen avulla voidaan hoitaa kilometriveloitusten automaattinen kirjaaminen GPS-paikannuk-

sen avulla. Samoin mobiililaitteilla voidaan ottaa valokuva kuitista tai muusta tositteesta

matkalaskua tai kuluveloitusta varten. Enää ei siis tarvitsisi säilyttää kuitteja ja viedä niitä

mukanaan toimistolle skannattavaksi ja liitettäväksi pöytäkoneen kautta M2:een - jos M2-

mobiiliratkaisu olisi käytettävissä.

7.3 Mobiiliratkaisun mahdollisuudet

Mobiilikäyttö lisääntyy jatkuvasti niin Internetin käytön kuin sovellustenkin osalta. Joissain

maissa mobiilikäyttö on jo ohittanut työpöytäkoneet kokonaan. Tämä kaikki on johtanut sii-

hen, että verkkosivujen ja mobiiliratkaisujen pitää toimia hyvin päätelaitteesta riippumatta.

Uusien verkkosivujen ja mobiiliratkaisujen suunnittelussa pyritäänkin nykyisin responsiivi-

suuteen.

(W3 Group 2014.)

Mobiilikäyttöliittymiä tehdessä on hyvä miettiä tarkoin mihin tarkoitukseen sovellusta ol-

laan tekemässä, ketkä ajatellaan käyttävän sovellusta, millä päätelaitteella sovellusta käy-

tetään, tarvitaanko päätelaitteen teknisiin ominaisuuksiin perustuvaa tekniikkaa ja millaisia

käyttötapauksia sovelluksella ajatellaan toteuttaa. Näiden asioiden valossa on hyvä miet-

tiä millainen tekninen ratkaisu palvelee tehtävää sovellusta parhaiten.

(W3 Group 2014.)

Natiivi mobiilisovellus
Natiivilla mobiilisovelluksella tarkoitetaan juuri tietylle laitealustalle tehtyä sovellusta. Mo-

biileja laitealustoja on käytännössä katsoen tällä hetkellä kolme:

- Android

- iOS

- Windows Phone

Jokaiselle näistä laitealustoista toteutetaan sovellukset käyttöjärjestelmätoimittajien kehi-

tystyökalujen kautta. Esimerkiksi Androidin osalta sovellukset kehitetään Java-ohjelmointi-

kieltä käyttäen. iOS sovellukset ohjelmoidaan taas XCode kehitystyökalujen avulla. Tästä
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johtuen natiivisovellusten kehittäminen on monesti kallista, jos tarjolle pitää tuottaa käyttö-

liittymä kaikille yllä mainituille laitealustoille.

(W3 Group 2014.)

Natiivisovellusten hyötyinä nähdään niiden jakamisen helppous eri laitealustoille tehtyjen

sovelluskauppojen kautta. Sovelluksista voidaan tehdä maksulliset tai ilmaiset versiot ja

sitä kautta sovelluskaupat tarjoavat valmiin ”verkkokaupan” sovellusten jakeluun ja myyn-

tiin. Natiivisovellukset ovat hyvä valinta kun tehdään sovelluksia, joilta vaaditaan paljon

suorituskykyä esimerkiksi grafiikan osalta. Natiivisovelluksen valinta kannattaa myös sil-

loin kun tarvitaan helppo pääsy laitealustan rajapintoihin. Näitä ovat esimerkiksi GPS-pai-

kannus, kiihtyvyysanturit, yhteystiedot ja niin edelleen.

(W3 Group 2014.)

HTML5 sovellus
Mobiilialustojen Internetselaimet ovat kehittyneet viimevuosina huimaa vauhtia saavuttaen

tietokoneiden selaimet. Kehityssuunta on johtanut siihen, että HTML5-tekniikkaa hyödyn-

täen on mahdollista optimoida selaimet toimimaan hienosti päätelaitteesta riippumatta tai

kokonaan optimoiden ne vain mobiilipäätelaitteille. HTML5-tekniikan etuihin lasketaan se,

että sovellusta voidaan käyttää Internetissä millä tahansa päätelaitteella. Ei ole enää väliä

käytätkö samaa sovellusta tietokoneella, puhelimella vai tabletilla. Aina on tarjolla saman-

lainen käyttöliittymä. Tämä taas tuo esiin tämän ratkaisun hyödyt kustannustehokkuuden

osalta, koska vain yksi versio yhdestä sovelluksesta riittää.

(W3 Group 2014.)

HTML5-tekniikalla toteutettujen sovellusten negatiivisena piirteenä, natiivisovelluksiin näh-

den, pidetään niiden integroitavuuden heikkoutta päätelaitteen rajapintoihin. Osaan raja-

pinnoista kuitenkin päästään käsiksi ohjelmointikielen rajapintojen kautta, mutta ei suin-

kaan kaikkiin.

(W3 Group 2014.)

Hybridisovellus
Hybridillä mobiilisovelluksella tarkoitetaan HTML5-tekniikalla tehtyä sovellusta, jota suori-

tetaan laitteessa asennettuna sovelluksena. Tämä poistaa HTML5-tekniikan rajoitukset

tässä vaihtoehdossa. Natiivisovelluksen hyvät puolet tulevat esiin tässä ratkaisussa mah-

dollisuutena käyttää laitealustoille tehtyjä jakelukanavia. Lisäksi sovelluksen paikallinen
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asentaminen mahdollistaa suorituskykyä vaativan sovelluksen käytön. Hybridisovellus, to-

teutettuna HTML5-tekniikalla, voidaan paketoida ja laittaa eri laitealustojen sovelluskaup-

poihin ladattavaksi.

(W3 Group 2014.)

Hybridisovellusten hyötyinä web-sovelluksiin nähden on se, että sovelluksella on va-

paampi pääsy laitteen rajapintoihin, laitealustojen sovelluskauppojen kautta sovelluksen

jakaminen on helpompaa ja näkyvämpää, laitteeseen asennettu sovellus tarjoaa käyttä-

jälle web-sovellusta paremman käytettävyyden muun muassa fullscreen moodia käyttäen.

Hybridisovelluksen hyötyinä natiivisovelluksiin nähden pidetään sovelluksen kehittämisen

ketteryyttä ja edullisuutta. Sovellus ohjelmoidaan kertaalleen HTML5-tekniikalla ja se toi-

mii kaikilla laitealustoilla samaan tapaan.

(W3 Group 2014.)

M2-mobiilisovellus on toteutettu niin sanotuin perinteisin mobiilisovellusten keinoin, eli ky-

seessä on natiivisovellus. Visma on tehnyt M2-mobiilisovelluksen Android ja iOS käyttöjär-

jestelmille yhteensopiviksi ja se on ladattavissa molempien laitealustojen sovelluskau-

poista maksutta. M2-mobiilisovelluksen käyttö onnistuu tunnistamalla käyttäjä käyttäjätie-

tojen avulla tai skannaamalla M2-työpöytäsovelluksesta henkilökohtainen QR-koodi.
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8 Visma Enterprise Oy - M2 ohjelmisto ja mobiiliratkaisu

Visma Enterprise Oy on ohjelmistotalo, jonka erikoistuminen on suuntautunut matka- ja

kulujenhallintaan sekä työaikajärjestelmiin. Visma Enterprise Oy myy itse tuotteitaan,

mutta heidän lisäkseen myyjinä toimivat useat muutkin jälleenmyyjät. Visma Enterprise

Oy:n tavoitteena on tarjota asiakkailleen kustannustehokkaimmat ratkaisut matka- ja kulu-

jenhallintaan sekä työaikajärjestelmiin. Visma Enterprise Oy:n asiakkaat jakautuvat aina

suurista globaaleista organisaatioista, pieniin ja keskisuuriin paikallisesti toimiviin yrityk-

siin. Tämä on mahdollistettu siten, että Visma Enterprise Oy:n tuotteet ovat joustavia,

käyttäjäystävällisyydeltään korkeatasoisia sekä kustannuksiltaan edullisia. Visma Enter-

prise Oy:n menestyneimmät tuotteet ovat M2 Matka- ja kulujenhallintaohjelmisto sekä

TIIMA-Työajanhallintaohjelmisto.

(Visma Enterprise Oy 2016.)

8.1 M2 ohjelmisto

Visma Enterprise Oy:n M2 matka- ja kulujenhallintaohjelmisto on helppokäyttöinen ja te-

hokas järjestelmä matka- ja kululaskujen hallintaan, jonka käyttöliittymä ohjaa käyttäjää

tapahtumien käsittelyssä. M2-järjestelmällä voidaan hoitaa matkasuunnitelmat, matkalas-

kut, ajokilometrilaskut ja kululaskut. Järjestelmä osaa laskea automaattisesti oikeat kilo-

metrikorvaukset ja päivärahat. M2:ssa on mahdollista automatisoida laskujen tiliöinti, hoi-

taa tapahtumien arkistointi sähköisesti ja käyttää hyväksi monipuolista raportointia. M2-

järjestelmä on integroitavissa taloushallinnon järjestelmiin ja se toimitetaan asiakkaalle

SaaS-ratkaisuna.

(Visma Enterprise Oy 2016.)

8.2 M2 ohjelmisto Helen-konsernissa

Visma Enterprise Oy:n M2 matka- ja kulujenhallintaohjelmisto on ollut käytössä Helen-

konsernissa vuodesta 2005 saakka. Sovellus otettiin aluksi käyttöön vain matkalaskujen

tekemiseen Helsingin Energiassa. Vuonna 2007 ohjelmiston käyttöä laajennettiin ja mu-

kaan tuli myös Helen Sähköverkko Oy. Vuonna 2009 mukaan otettiin myös kulu- ja kilo-

metriveloitukset Helsingin Energian ja Helen Sähköverkko Oy:n osalta. Kahta vuotta myö-

hemmin, vuonna 2011, myös luottokorttitapahtumien siirto otettiin käyttöön kaikissa He-

len-konsernin yrityksissä. Tällöin myös Mitox Oy tuli mukaan M2:n käyttäjäksi koko edellä

mainitulla sovelluspaletilla.
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M2 ohjelmiston käyttö on tapahtunut näin ollen vaihe-vaiheelta ja yritys kerrallaan tässä

viimeisten yhdentoista vuoden aikana. Samana aikana M2:een on tullut myös useita ver-

siopäivityksiä, joiden mukana ohjeistusta on tarkennettu ja uusia ominaisuuksia otettu

käyttöön. Osasovellusten käyttö on aloitettu testaamalla toiminnallisuuksia pienellä otok-

sella, muutamilla henkilöillä ja tapahtumilla. Tästä on edelleen siirrytty pilotoimaan toimin-

tatapaa ja uutta sovellusta parhaiten sopivien liiketoimintojen kanssa. Pilottijaksojen jäl-

keen on ollut aika siirtyä laajamittaisesti tuotantoon ja koulutuksiin. Pääsääntöisesti M2:lla

on ollut Helen-konsernin yrityksissä hyvä maine. Ohjelmisto on koettu helppokäyttöiseksi

ja toimivaksi, eikä muutosvastarintaa ole juurikaan koettu käyttöönottotilanteissa.

M2 ohjelmisto oli Helen-konsernin osalta ostettu lisenssituotteena vuoden 2014 loppuun

saakka. Tällöin meillä oli sovellus- ja tietokantapalvelimet, jotka toimivat omassa palvelin-

salissamme. 1.1.2015 alkaen M2 ostettiin kokonaisuudessaan Visma Enterprise Oy:ltä

SaaS-palveluna. Etuna tässä ratkaisussa on omista palvelimista eroon pääseminen, suo-

raviivaisempi sovelluksen päivitettävyys ja uusien ratkaisujen käyttöönoton mahdollistami-

nen nopeammalla aikataululla.

8.3 M2-mobiiliratkaisu

M2:n mobiilisovellus mahdollistaa matka- ja kulujenhallintaohjelmiston pitämisen mukana

liikkuessaan. Mobiilisovellus on ladattavissa Android- ja iOS- käyttöjärjestelmien älypuheli-

miin ja tabletteihin sovelluskaupoista. Mobiilisovelluksen avulla pystyy hoitamaan monet

kuluveloituksiin, luottokorttitapahtumiin ja kilometriveloituksiin liittyvät tehtävät ilman työ-

asemaa. M2-mobiiliratkaisussa on mahdollista myös nähdä omat ostotapahtumat ja se-

lailla omia matkalaskuja. Myös sijaisuustietojen hallinta on mobiilisti mahdollista.

(Visma Enterprise Oy 2015.)

M2-mobiiliratkaisun Liitteet-toiminnallisuuden avulla on mahdollista lähettää liitteitä suo-

raan älypuhelimesta tai tabletista M2:een. Voit kuvata esimerkiksi kuitit tai ostotositteet

heti ostotapahtuman jälkeen ja lähettää ne M2:een joko avoimeksi liitteeksi tai suoraan

keskeneräiselle tai hyväksytyksi lähetetylle tapahtumalle. Tämä mahdollistaa entistäkin

tehokkaamman matka- ja kulujenhallinnanprosessin.

(Visma Enterprise Oy 2015.)

Kilometriveloitusten osalta M2:n mobiilisovellus kerää talteen ajotiedot GPS-tekniikkaan

hyväksi käyttäen ja lähettää ne automaattisesti M2:n kilometriveloitukselle. Puhelimen tai



27

tabletin näytöstä näkee ajoreitin lähtö- ja päätepisteen. GPS-tallennuksen voi myös py-

säyttää kesken ajon, esimerkiksi taukojen tai omien ajojen ajaksi. M2-mobiiliratkaisu kerää

kilometrien lisäksi myös matka-ajan talteen.

(Visma Enterprise Oy 2015.)
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9 Tutkimuksen toteutussuunnitelma

Helen-konsernissa toteutettiin tutkimus, jossa selvitettiin M2 – matka- ja kulujenhallintaoh-

jelmiston käytettävyyttä ja nykyisiä prosesseja sekä niiden kehitysmahdollisuuksia mobiili-

ratkaisun avulla. Tutkimus toteutettiin ensimmäisen vaiheen osalta vuoden 2015 neljän-

nen kvartaalin aikana ja jatkettiin siitä toiseen vaiheeseen, jonka toteutus tehtiin vuoden

2016 kolmannen kvartaalin aikana. Tutkimuksen ensimmäisessä vaihe toteutettiin Digium-

kyselynä loppukäyttäjille. Aiheena oli M2 – matka- ja kulujenhallintaohjelmiston käytettä-

vyys ja mobiili. Tutkimuksen toisessa vaiheessa syvennettiin ensimmäisen vaiheen tulok-

sia ryhmähaastattelulla ja henkilöhaastatteluilla. Tutkimus tehtiin Helen-konsernin henki-

löstölle ja sen tuloksia tullaan hyödyntämään koko konsernin osalta M2:n käytettävyyden

parantamiseksi, prosessien tehostamiseksi ja pohjaksi mobiiliratkaisun hankkimiselle.

Tutkimuksen aikataulu:
- 1. vaihe, käytettävyystutkimus-kysely, lokakuu 2015

o Kyselyn tulosten analysointi, maalis-huhtikuu 2016

- 2. vaihe, haastattelut – ryhmähaastattelut, lokakuu 2016

o Haastatteluiden tulosten analysointi, marraskuu 2016

9.1 Kohderyhmä

Tutkimuksen kohderyhmä jaettiin seitsemään eri kategoriaan. Jaottelu oli looginen M2:n

sisältämien moduulien ja käyttäjien suorittamien työvaiheiden näkökulmasta tarkasteltuna.

Alla nämä kategoriat:

1) M2 pääkäyttäjät

2) Matkasihteerit

3) Matkustajat

4) Kilometriveloituksia tekevät

5) Luottokorttitapahtumia käsittelevät

6) Hyväksyjät

7) Taloushallinto

Kategoriat määräytyivät prosessin eri vaiheiden mukaisesti. Kaikkien kategorioiden yh-

teenveto kattoi M2:n kaikki osakokonaisuudet ja toiminnallisuudet. Mukana oli laaja ja kir-

java joukko Helen-konsernin henkilöitä eri organisaatiotasoilta.
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M2 pääkäyttäjät - ryhmän osalta tutkimus suuntautui M2:n pääkäyttäjätoimintoihin ja -teh-

täviin. Vastauksia etsittiin muun muassa kysymyksiin: millaiseksi pääkäyttäjät kokevat M2-

järjestelmän käytettävyyden, onko pääkäyttäjien tehtävät selviä ja riittävätkö nykyiset val-

tuudet tehtävässä toimimiseen, onko pääkäyttäjien osaaminen riittävällä tasolla ja onko

koulutusta järjestetty tarpeeksi, millainen vuorovaikutussuhde on pää- ja loppukäyttäjien

välillä. Näiden lisäksi haettiin pääkäyttäjiltä näkemyksiä M2-mobiiliratkaisun hyödynnettä-

vyyteen.

Matkasihteerit - ryhmän osalta tutkimus suuntautui M2:n käyttöön ja pääsääntöisesti mat-

kanhallintaprosessin osa-alueeseen. Matkanhallinnan lisäksi tutkimuksen kysymykset liit-

tyivät myös kulu- ja luottokorttitapahtumien käsittelyyn, koska osa matkasihteereistä hoi-

taa myös näitä tehtäviä liiketoiminnan sopimien pelisääntöjen puitteissa. Matkasihteerit -

ryhmä oli paras kohderyhmä antamaan palautetta matkanhallintaprosessin toimivuudesta

järjestelmän käytettävyyden näkökulmasta tarkasteltuna.

Matkustajat - ryhmän osalta tutkimus suuntautui puhtaasti matkanhallintaprosessiin ja tä-

män kehittämiseen. Tällä kohderyhmällä oli käytännön näkemys siitä miten helppoa ja vai-

vatonta matkustaminen on Helen-konsernissa. Vastauksia pyrittiin löytämään esimerkiksi

seuraavilla kysymyksillä: onko matkanhallintaprosessi Helenissä selkeä ja toimiva, miten

kehittäisit matkustukseen liittyviä toimenpiteitä ja miten paljon loppukäyttäjiä auttaisi M2-

mobiilisovelluksen käyttöönotto. Vastaajien joukossa oli yksikönpäälliköitä, ryhmäpäälli-

köitä sekä asiantuntijoita.

Kilometriveloituksia tekevät - ryhmän osalta tutkimus suuntautui oman auton käyttöoikeu-

den omaaviin henkilöihin, jotka käyttävät M2:ta säännöllisesti kirjatessaan ajamansa kilo-

metrit järjestelmään. Kohderyhmän vastauksien perusteella saatiin näkemyksiä nykyisten

prosessien ja toiminnallisuuksien toimivuudesta Helen-konsernissa. Vastaajat koostuivat

eri liiketoimintojen henkilöistä, kenellä oli aktiivista käyttöä M2:n kilometriveloituksille.

Luottokorttitapahtumia käsittelevät - ryhmän osalta tutkimus suuntautui Helen-konsernin

luottokorttien käyttäjiin. Luottokorttien käyttäjistä poimittiin tähän kohderyhmään vain ne,

jotka käsittelevät luottokorttitapahtumat itsenäisestä M2:ssa. Tältä ryhmältä saatiin vas-

tauksia siihen, onko luottokorttitapahtumien kirjaaminen helppoa ja kannattaako mobiiliso-

vellusta harkita hankittavaksi luottokorttitapahtumien näkökulmasta katsottuna. Vastaajat

koostuivat pääsääntöisesti yksikönpäälliköistä, myyntipäälliköistä ja muista myyntiorgani-

saation henkilöistä, kenellä luottokortti on käytössään.
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Hyväksyjät - ryhmän osalta tutkimus suuntautui M2:ssa eri tapahtumia hyväksyviin henki-

löihin. Kyseiset henkilöt ovat pääsääntöisesti yksikönpäälliköitä. Tältä kohderyhmältä saa-

tiin näkemyksiä prosessin kulusta ja M2:n helppokäyttöisyydestä hyväksyjän näkökul-

masta tarkasteltuna. Lisäksi yhtenä painopistealueena oli hakea kyselyssä ajatuksia M2-

mobiiliratkaisun hyödyllisyydestä hyväksyjän tehtäviä ajatellen.

Taloushallinto - ryhmän osalta tutkimus suuntautui Helen-konsernin eri yritysten taloushal-

linnon henkilöihin, jotka vastaavat kirjanpitoon ja maksamiseen liittyvistä työvaiheista.

Tältä käyttäjäryhmältä selvitettiin sitä miten hyvin M2 toimii taloushallinnon näkökulmasta

tarkasteltuna. Tämän lisäksi vastaajilta haettiin näkemyksiä siihen, auttaisiko M2-mobiili-

ratkaisu taloushallintoa jollain tapaa.

9.2 Tutkimuksen toteutus

M2-järjestelmän käytettävyystutkimus toteutettiin kaksivaiheisesti. Tutkimuksen kaksivai-

heisuus toimi tässä tutkimuksessa hyvin, koska ensimmäisessä vaiheessa haettiin laajem-

malti tutkimustuloksia liittyen perusprosessiin ja järjestelmän toiminnallisuuksiin sekä lop-

pukäyttäjien näkemyksiä mobiiliratkaisun hyödyistä. Toisen vaiheen tarkoitus oli syventää

tutkimusta ja löytää järjestelmästä ja prosesseista selkeät kehityskohteet.

9.2.1 Ensimmäinen vaihe

M2-järjestelmän käytettävyystutkimuksen ensimmäinen vaihe toteutettiin lokakuussa

2015. Tutkimustulokset kerättiin web-pohjaisella Digium-kyselyllä, joka oli Helen-konser-

nissa tuttu työväline mielipidekyselyiden tekoon. Välineenä Digium-kysely on helppokäyt-

töinen ja toiminnaltaan looginen. Digium-kyselyn etu oli myös se, että kaikki vastaajat tun-

sivat sen jo ennestään.

Tutkimuksen ensimmäisen vaiheen alussa tiedotettiin henkilöstöä tulevasta tutkimuksesta

ja sen tavoitteista. Tiedotusvaiheen aikana käytiin läpi vastaajakuntaa ja valittiin riittävä

määrä vastaajia jokaiseen kategoriaan. Vastaajien valinta tehtiin sen perusteella, kuinka

paljon eri käyttäjät käyttävät M2-järjestelmää. Vastaajat valittiin eri kategorioihin kappa-

leen 9.1 mukaisesti. Tutkimukseen osallistuville henkilöille lähetettiin sähköpostitse saate-

kirje tutkimuksesta ja sen tavoitteista. Tiedotteessa oli mukana myös linkki Digium-kyse-

lyyn sekä lyhyt ohjeistus itse kyselyn käyttöliittymän toiminnasta.
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Tutkimuksen ensimmäisen vaiheen tarkoitus oli saada mahdollisimman laajalta vastaaja-

kunnalta pohjatietoa M2-järjestelmän käytettävyydestä ja eri osa-alueisiin liittyvistä pro-

sesseista. Tämän lisäksi haettiin käyttäjien näkemyksiä ja arviota siitä, olisiko M2-mobiili-

ratkaisusta hyötyä. Tutkimuksen kysymykset esitettiin väittämillä, joihin vastaajan oli

helppo ottaa kantaa asteikolla 0 - 4. Mitä suurempi numero, sen enemmän väittämän

kanssa oltiin samaa mieltä. Lisäksi kyselyssä oli mahdollisuus valita numero 0, jonka valit-

semalla vastaaja ilmaisi olevansa henkilö, joka ei ole käyttänyt kyseistä M2:n osa-aluetta

tai prosessia. Näitä vastaajia ei ollut kuitenkaan kovin montaa, koska vastaajat valittiin tar-

kasti heidän roolitustensa mukaan. Kyselyssä käytettiin näiden 0 - 4 arviointikohtien lisäksi

myös vapaateksti-kenttiä, joihin pyrimme saamaan vastaajilta tarkennettua tietoa aihealu-

eesta ja tietenkin kehitysideoita. Kyselyn viimeinen kohta oli yleisarvosanan antaminen

M2-järjestelmälle. Tässä kohdin arvosteluasteikkona käytettiin skaalaa 1 – 5 (liite 8).

Ensimmäisen vaiheen tutkimustulosten valmistuttua oli tulosten analysoinnin vuoro. Ana-

lysoinnissa kiinnitettiin huomiota erityisesti eri osakokonaisuuksiin ja niiden käytettävyy-

den heikoimpiin kohtiin. Toisena oleellisena tarkasteltavana osa-alueena oli M2:een liitty-

vät prosessit. Tulosten perusteella löydettiin kehityskohteita prosessien tehostamiseen ja

M2:n eri toiminnallisuuksiin liittyen. M2-mobiiliratkaisun kysymyksillä saatiin arvokasta tie-

toa mobiiliratkaisun käyttöönottoa ja sen kannattavuutta ajatellen.

9.2.2 Toinen vaihe

M2-järjestelmän käytettävyystutkimuksen toinen vaihe toteutettiin lokakuussa 2016. En-

simmäisen vaiheen Digium-kyselyn sijaan toisessa vaiheessa käytettiin tutkimusvälineinä

ryhmähaastattelua ja henkilöhaastatteluja.

Tutkimuksen toisen vaiheen alussa kartoitettiin ensimmäisen vaiheen tutkimustulosten pe-

rusteella oleellisimmat asiat lisäselvityksiä varten. Samalla hahmotettiin mitkä asiat olivat

sellaisia, joita haluttiin selvitettävän henkilöhaastattelujen avulla ja mitkä kohdat sitten taas

olivat otollisia ryhmähaastattelulle. Ryhmähaastattelussa haettiin konsensusta eri kohde-

ryhmien väliltä. Tavoite oli saada samaan haastatteluun henkilöt erilaisista työtehtävistä ja

M2:een liittyvistä rooleista. Vastaavaa mallia on konsernissamme käytetty muun muassa

prosessien auditoinneissa, joissa se on koettu hyväksi tavaksi tutkia ja selvittää asioita

monipuolisesti.
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Tutkimuksen toisen vaiheen tavoite oli löytää eri kohderyhmien vastausten joukosta ne

asiat, jotka kaipaavat eniten toimenpiteitä niin prosessinkehityksen kuin järjestelmän käy-

tettävyyden osalta. Samalla haettiin konkreettisia ja perusteltavia hyötyjä M2:n mobiiliso-

velluksen käyttöönottoa ajatellen. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa esiin nousseet

asiat käytiin läpi toisen vaiheen haastateltavien kanssa ja kerättiin samalla myös avoimia

asioita ja kehitysideoita. Toisessa vaiheessa etsittiin konkreettisia kehityskohteita ja mietit-

tiin niiden järkevintä toteutustapaa haastatteluihin osallistuneiden kanssa.

Tutkimuksen toisen vaiheen ryhmähaastattelun ja henkilöhaastattelujen jälkeen oli aika

analysoida toisen vaiheen tuloksia. Tulosten analysoinnissa syvennettiin ja jatkojalostettiin

esiin nousseita kehitysideoita niin järjestelmän käytettävyyden kuin prosessinkehityksen-

kin näkökulmasta katsottuna. Mobiiliratkaisun mahdollisuudet ja hyödyt organisaatiota aja-

tellen esitettiin siinä muodossa, että niiden valossa voitaisiin tehdä päätös tämän osako-

konaisuuden hankkimisesta. Analysoinnin yhteydessä luotiin kehityssuunnitelmat esiin

nousseiden kehitysideoiden ympärille. Kehityssuunnitelmien teossa pyrittiin aikataulutta-

maan kehityshankkeet mahdollisimman realistisesti.

9.3 Tutkimuksen analysoinnin tavoitteet

M2-järjestelmän käytettävyystutkimuksen analysointi tapahtui kaksiosaisten tutkimusvai-

heiden jälkeen. Analysoinnin tarkoitus oli pyrkiä tekemään tutkimustulosten perusteella

perusteltuja valintoja ja lähteä kehittämään eri osakokonaisuuksien toimivuutta käytettä-

vyyden kannalta oikeaan suuntaan. Tämän lisäksi tavoitteena oli löytää prosessien eri vai-

heista kohdat, jotka kaipaavat hiomista, jotta niistä saadaan tehtyä nykyistä suoraviivai-

semmat ja tehokkaammat. Tutkimustulosten perusteella saimme kerättyä riittävästi aineis-

toa eri M2:n käyttäjäryhmiltä mobiilisovelluksen hyödyntämiseen liittyen.

M2 järjestelmän osalta kaikilla 9.1 kohdassa mainituilla kohderyhmillä on käytössään yksi

ja sama käyttöliittymä. Käyttöliittymän moduulien näkyvyyttä ohjataan käyttäjäryhmien ja

käyttöoikeuksien kautta. M2 pääkäyttäjillä on näkyvissään kaikki sovelluksen moduulit.

Matkasihteereillä on laajat oikeudet matkustamiseen liittyviin asioihin. Matkustajilla oikeu-

det rajoittuvat pitkälti omiin tietoihin, niin matkustamisen, kulu- ja kilometri kuin luottokortti-

veloitusten osalta. Kulu- ja kilometriveloituksia tekevillä henkilöillä oikeudet on rajattu si-

ten, että järjestelmässä näkyvät vain nämä moduulit henkilökohtaisten asetusten lisäksi.

Luottokorttitapahtumia käsittelevillä henkilöillä näkyy luottokorttitapahtumien lisäksi samat

moduulit kuin edellisellä kohderyhmällä. Taloushallinnon henkilöillä taas on hyvin rajalliset

oikeudet itse M2:een, koska taloushallinnon työvaiheet hoidetaan pääsääntöisesti muilla
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järjestelmillä. Toisaalta taloushallinnon henkilöillä on oikeudet myös sellaisiin moduuleihin,

joihin muilla kuin pääkäyttäjillä ei ole oikeuksia. Tällaisia on muun muassa raportit ja tie-

dostojen lähetykseen liittyvät osakokonaisuudet.

M2-järjestelmän osakokonaisuuksiin liittyviä tutkimustuloksia käsiteltiin tasapuolisesti tutki-

muksen edetessä. Kehityshankkeiden jalostuessa painopistettä jaettiin sen mukaan mistä

oli nopeinten saatavilla suurin hyöty loppukäyttäjiä ajatellen. Tällaisia aiheita oli muun mu-

assa ohjeistuksen parantaminen ja prosessitietoisuuden kasvattaminen matkanhallinnan

osalta.

M2:n sisältämä palvelukokonaisuus sisältää useita eri prosesseja. Näitä prosesseja voi

peilata kohdan 9.1 kohderyhmien mukaan. Tapahtumamääriltään suurimmat tietomäärät

liikkuvat matkanhallintaan ja kilometriveloituksiin kuuluvissa tapahtumissa. Kuluveloitukset

ja luottokorttitapahtumat muodostavat keskenään jotakuinkin samankokoisen tapahtuma-

määrän. Taloushallinnon prosessit ovat taas tapahtumien osalta kaikkein vähäisimmät.

Tapahtumamäärät eivät kuitenkaan määrittäneet sitä missä kehityskohteet voisivat sijaita.

Toki painoarvoa laskettiin sille, kuinka monta käyttäjää ja tapahtumaa prosessissa teh-

dään, koska suuremmista volyymeistä oli helpompi saada kehittämällä runsaammat työ-

ajansäästöt kasaan. Prosessienkehityksessä on tähän mennessä panostettu volyymeihin.

Tästä huolimatta kaikkia prosesseja ja eri työvaiheita käsiteltiin tutkimuksen aikana tasa-

vertaisesti. Tavoitteena oli se, että kaikki M2:een liittyvät työvaiheet tulee varmasti huomi-

oitua samalla kertaa.
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10 Tutkimuksen ensimmäisen vaiheen tulokset

M2 – matka- ja kulujenhallintaohjelmiston käytettävyys ja mobiili – kysely toteutettiin suun-

nitelmien mukaisesti vuoden 2015 viimeisen kvartaalin aikana lokakuussa. Kysely tehtiin

Digium-kyselynä kohdistetusti eri käyttäjäryhmille. Kyselyt oli räätälöity jokaista käyttäjä-

ryhmää kohden. Käyttäjäryhmien vastaajamäärät vaihtelivat viidestä aina 44 vastaajaan.

Kokonaismäärältään kyselyjä lähetettiin 203:lle Helen-konsernin henkilölle ja kyselyjen yh-

teenlaskettu vastausprosentti oli 65 (132/203).

10.1 M2 pääkäyttäjät

M2 pääkäyttäjien osalta vastaajia oli yhteensä viisi kappaletta. Vastausprosentti tässä ryh-

mässä oli täysi 100. Pääkäyttäjien vastauksista näkee selvästi, että järjestelmä, prosessit

ja tehtävät ovat heille tuttuja. Lisäksi yleinen näkemys mobiiliratkaisun mahdollisuuksista

koetaan pääsääntöisesti positiiviseksi.

10.1.1 Kyselyn tulokset

Pääkäyttäjien osalta kysymyspatteristolla selvitettiin heidän näkemyksiään järjestelmän

helppokäyttöisyyteen, pääkäyttäjien tehtäviin ja osaamiseen liittyen. Näkemyksiä haettiin

myös mobiiliratkaisun hyödynnettävyyteen M2:n eri osa-alueisiin loppukäyttäjiä ajatelleen.

Näiden lisäksi pyydettiin arvioimaan M2-järjestelmän kokonaisuutta arvosteluasteikolla 1 –

5 (liite 1).

M2-järjestelmän helppokäyttöisyys
Neljä viidestä pääkäyttäjästä koki olevansa täysin samaa mieltä siitä, että M2-järjestelmä

on helppokäyttöinen ja selkeä pääkäyttäjän näkökulmasta tarkastellessa. Sen sijaan pää-

käyttäjien arviot loppukäyttäjien kokemuksista M2:n helppokäyttöisyydestä eivät olleet

enää yhtä positiivisia. Tästä huolimatta neljä viidestä vastaajasta olisi täysin- tai osittain

samaa mieltä siitä, että M2-järjestelmä on myös loppukäyttäjien näkökulmasta helppo-

käyttöinen.

Pääkäyttäjän tehtävät
Pääkäyttäjän tehtävien vastuiden selkeyttä, toimintavaltuuksia sekä tuen saamista selvi-

tettiin kolmen eri väittämän avulla. Pääkäyttäjän tehtävät ja vastuualue koettiin kaikkien

vastaajien osalta selkeäksi. Pääkäyttäjät olivat harvinaisen yksimielisiä toimintavaltuuk-

sien riittävyydestä hoitaa pääkäyttäjien tehtäviä M2-järjestelmässä. Kaikki vastaajat koki-
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vat valtuuksien riittävän tehtävien hoitamiseen. Myös tuen saaminen järjestelmätoimitta-

jalta sai neljältä vastaajalta hyvät arviot. Yksi vastaajista ei ollut tarvinnut käyttää toimitta-

jan tukea omiin tehtäviinsä liittyen.

Osaaminen
Osaaminen koettiin kaikkien pääkäyttäjien osalta omien tehtäviensä hoitamiseen hyvänä.

Pääkäyttäjien koulutuksen määrään oltiin myös tyytyväisiä. Kyselyssä kysyttiin myös pää-

käyttäjien näkemyksiä loppukäyttäjien avun tarpeesta. Tämän osalta pääkäyttäjien vas-

taukset hajaantuivat. Neljä viidestä koki, että loppukäyttäjiä tarvitsee auttaa suhteellisen

vähän M2:n kanssa toimiessaan, mutta yksi vastaajista oli väittämän kanssa eri mieltä ja

koki, että loppukäyttäjät tarvitsevat apua melko usein.

Käyttäjien osaamisen kehittäminen
Kyselyn puolivälissä oli avoin kysymys liittyen siihen miten käyttäjien osaamista tulisi ke-

hittää nykyisestä. Avoimeen kohtaan vastauksia tuli kaksi kappaletta. Vastauksissa koet-

tiin, että nykyistä enemmän olisi suotava pitää yhteistyöpalavereja järjestelmätoimittajan

kanssa. Lisäksi loppukäyttäjien osaamista voitaisiin parantaa pitämällä käyttäjäkoulutuksia

sekä laatimalla helposti ymmärrettäviä ja loogisia ohjeita.

M2-mobiiliratkaisun hyödyt
Pääkäyttäjien kyselyssä selvitettiin myös näkemyksiä M2-mobiiliratkaisun hyödyistä lop-

pukäyttäjille. Näkemystä mobiiliratkaisun hyödyistä kysyttiin yleisellä tasolla sekä kohdis-

tetusti luottokortti- ja kuluveloitusten sekä hyväksyntätehtävien osalta. Pääkäyttäjistä neljä

viidestä oli sitä mieltä, että loppukäyttäjille olisi hyötyä mobiiliratkaisusta. Yksi pääkäyttä-

jistä ei osannut antaa näkemystään asiaan. Erityisen positiivinen kuva pääkäyttäjillä oli

siitä, että M2-mobiiliratkaisusta olisi hyötyä luottokortti- ja kuluveloitusten tekemisessä.

Pääkäyttäjät kokivat myös, että mobiiliratkaisusta olisi hyötyä M2 tapahtumien hyväksyn-

tätehtävissä.

Mobiiliratkaisun odotukset
Pääkäyttäjiltä kysyttiin kyselyn toiseksi viimeisessä kohdassa avoimena kysymyksenä M2-

mobiiliratkaisun odotuksia. Vastauksia tähänkin kohtaa tuli kaksi kappaletta. Mobiiliratkai-

sun odotetaan olevan käyttöliittymän osalta helppokäyttöinen sekä yksinkertainen koulut-

taa loppukäyttäjille. Lisäksi ilmoille heitettiin toive siitä, että M2-mobiiliratkaisu saataisiin

Helen-konsernissa oikeasti myös käyttöön.
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Kokonaisarvio
Viimeisenä kohtana pääkäyttäjien kyselyssä kysyttiin kokonaisarviota M2-järjestelmästä

asteikolla yhdestä viiteen. Kaksi viidestä vastaajasta koki M2:n olevan erinomainen (arvo-

sana 5). Kolme muuta pääkäyttäjää koki järjestelmän olevan erittäin hyvä (arvosana 4).

Vastausten keskiarvoksi tuli näin ollen 4,4 / 5. Alla olevassa kuvassa näkyy kokonaisar-

vostelun vastausten jakautuminen.

10.1.2 Kyselyn tulosten analysointi

Pääkäyttäjien vastausten perusteella nähdään, että heidän kokemuspohjansa kautta M2-

järjestelmä on sitä paljon ja usein käyttäville henkilöille helppokäyttöinen sekä looginen.

Pääkäyttäjien näkemykset loppukäyttäjien osaamisesta taas eivät yllä näin hyvälle tasolle,

joka pohjaa siihen, että järjestelmään tulee olla tutustunut ennen kuin tuntee sen niksit.

Pääkäyttäjien tehtävät ja vastuut koettiin olevan sillä tasolla jolla niiden kuuluukin, pää-

käyttäjät tietävät mitä tekevät. Osaaminen ja sen kehittäminen koettiin olevan pääsääntöi-

sesti hyvällä tasolla. Yhteistyöpalavereja ja koulutuksia kaivattiin, mutta yleisesti ottaen

asiat ovat hyvällä mallilla pääkäyttäjien mielestä.

Yleinen kuva M2-mobiiliratkaisun hyödyistä oli erittäin positiivinen ja koettiin, että siitä olisi

oikeasti hyötyä Helen-konsernin henkilöstölle. Erityisesti mieleen jäi se, että luottokortti- ja

kuluveloitusten osalta hyötyjen koettiin olevan merkittäviä. Lisäksi koettiin, että myös hy-

väksyntätehtävien hoitaminen helpottuisi M2-mobiiliratkaisulla. Mobiiliratkaisulta odote-

taan yksinkertaisuudessaan helppokäyttöisyyttä. M2-järjestelmä koettiin hyväksi ja oike-

aksi valinnaksi Helen-konserniin matka- ja kulujenhallintaa ajatelleen.

Kokonaisuutta ajatellen M2 pääkäyttäjät ovat M2-järjestelmään todella tyytyväisiä. Järjes-

telmän monipuolisuus, samassa käyttöliittymässä olevat eri toimintakokonaisuudet ja ylei-
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nen järjestelmän toimintavarmuus nähdään erinomaiseksi. Tähän päälle vielä M2-mobiili-

ratkaisun tuomat hyödyt ja mahdollisuudet koetaan parantavan entisestäänkin M2-järjes-

telmää. Pääkäyttäjien näkemys eroaa muista käyttäjistä hieman, koska heidän osaaminen

järjestelmän suhteen on huomattavasti paremmalla tasolla kuin peruskäyttäjillä. Toisaalta

pääkäyttäjät näkevät myös järjestelmän heikkoudet, joita peruskäyttäjät eivät välttämättä

koskaan kohtaa. Tästä huolimatta voidaan todeta, että M2 on järjestelmänä kokonaisuu-

dessaan pääkäyttäjien mielestä erinomainen.

10.2 Matkasihteerit

Käyttäjäryhmän matkasihteerit osalta kysely lähettiin 17:sta vastaajalle, joista vastasi 15

henkilöä. Vastausprosentti oli näin ollen 88. Myös matkasihteerien vastauksista näkyy se,

että M2-järjestelmä on heillä lähestulkoon päivittäisessä käytössä ja sitä kautta sen käyt-

täminen on vaivatonta. M2-mobiiliratkaisu koetaan pääsääntöisesti hyväksi lisäksi nykyi-

sen työasemasovelluksen rinnalle, mutta toisaalta sen ei koeta juurikaan vähentävän mat-

kasihteerien työtaakkaa.

10.2.1 Kyselyn tulokset

Kyselyssä haettiin matkasihteereiltä näkemyksiä M2-järjestelmän helppokäyttöisyyteen,

matkanhallintaprosessin toimivuuteen, kulu- ja luottokorttiveloitusten tekemiseen, käyttä-

jien osaamiseen sekä M2-mobiiliratkaisun hyödyllisyyteen liittyen. Lisäksi kyselyn lopussa

pyydettiin arvioimaan M2-järjestelmän kokonaisuutta asteikolla 1 – 5 (liite 2).

M2-järjestelmän helppokäyttöisyys
80 % vastaajista oli väittämän kanssa täysin samaa mieltä ja piti M2-järjestelmää helppo-

käyttöisenä matkasihteerin näkökulmasta katsottuna. Loput vastaajista kokivat järjestel-

män olevan helppokäyttöinen. Matkasihteereiltä kysyttiin myös heidän näkemystään siitä

miten helppokäyttöisenä M2-järjestelmää pidetään matkasihteerin palveluita käyttävien

matkustajien keskuudessa. Noin 90 % vastaajista oli sitä mieltä, että myös loppukäyttäjät

pitävät M2-järjestelmää helppokäyttöisenä. Yksi vastaajista epäili helppokäyttöisyyttä ja oli

väittämän kanssa osittain eri mieltä.

Matkanhallintaprosessi
Matkanhallintaprosessin osalta kaikki matkasihteerit olivat sitä mieltä, että prosessi on toi-

miva ja selkeä. Matkanhallintaprosessiin liittyviin ohjeisiin oltiin myöskin tyytyväisiä, mutta

vastaukset eivät olleen aivan yhtä yksimielisiä kuin edellisen väittämän kanssa. Tässä

kohtaa yksi vastaajista koki myös olevansa väittämän kanssa osittain eri mieltä.
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Matkanhallintaprosessin osalta kysyttiin myös avoimella kysymyksellä miten matkasihtee-

rit parantaisivat ja kehittäisivät matkanhallintaprosessia. Vastauksia tähän avoimeen kysy-

mykseen tuli kaksi kappaletta. Toinen vastaajista oli sitä mieltä, että M2 on toimivin ja

käyttäjäystävällisin sovellus mitä Helenillä on käytössä. Toinen avoimeen kohtaan vastan-

neista kaipasi matkanhallintaprosessiin helpotusta muun muassa lento-, juna- ja hotelli va-

rausten tekemiseen liittyen. Lisäksi kaivattiin yhteisiä pelisääntöjä matkasihteerien ja mat-

kustajien väliseen kommunikointiin ja tekemiseen. Samalla palautetta saivat myös esimie-

het, jotka hyväksyvät matkalaskuja, että aterioiden merkintä- ja alv-käytännöissä oltaisiin

tarkkana.

Kuluveloitukset
Kuluveloitusten tekemisen helppokäyttöisyyden suhteen matkasihteerit olivat yksimielisiä

siitä, että niiden teko on helppoa. Myös kuluveloituksiin liittyvä ohjeistus koettiin olevan hy-

vällä tasolla ja riittävän selkeästi kuvattu. Kuluveloitusten osalta matkasihteereiltä kysyttiin

myös avoimella kysymyksellä millä tavoin he parantaisivat kuluveloitusten tekemistä. Tä-

hän kohtaan tuli vain yksi vastaus, jossa todettiin kuluveloitusten tekemisen olevan help-

poa, mikäli niitä tekee usein. Sen sijaan harvoin kuluveloituksia tekeville M2-järjestelmään

kuluveloitusten tekoa ei nähty niin helppokäyttöiseksi, koska järjestelmä ei ohjaa riittävästi

käyttäjää. Ohjeiden olemassaoloa näissä tapauksissa osattiin arvostaa.

Luottokorttitapahtumat
Luottokorttitapahtumia tehdään Helen-konsernissa kahdella tapaa. Toisessa luottokortin

käyttäjät kirjaavat itse omat luottokorttitapahtumat järjestelmään ja toisessa kirjaukset te-

kee sihteeri. Matkasihteereiltä kysyttiin luottokorttitapahtumien käsittelyn helppoudesta.

Noin 60 % vastaajista osasi ottaa tähän väittämään kantaa. Suurin osa heistä näki, että

luottokorttitapahtumien käsittely on M2-järjestelmässä helppokäyttöistä. Vain yksi vastaa-

jista koki olevansa osittain eri mieltä väittämän kanssa. Luottokorttien käsittelyyn liittyvä

ohjeistus sen sijaan hajautti vastaajien näkemyksiä. Tähän kohtaan vastasi puolet matka-

sihteereistä. Noin kolmannes heistä koki ohjeistuksen olevan riittävän selkeän ja kaksi

vastaajaa oli tämän väittämän kanssa osittain eri mieltä. Loput vastaajista eivät näin ollen

tarvitse tehdä luottokorttitapahtumien käsittelyä.

Matkasihteereiltä kysyttiin myös avoimella kysymyksellä sitä miten he parantaisivat luotto-

korttitapahtumien käsittelyä. Tähän kohtaan vastasi vain yksi matkasihteeri. Hän totesi

luottokortti- ja matkatoimisto-ostojen olevan liian monen napin painalluksen takana, jonka
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johdosta harvoin järjestelmää käyttävän epäiltiin löytävän koko ostotapahtumien listausta.

Myös tässä avoimessa vastauksessa korostettiin M2-järjestelmän ohjauksen puutetta.

Osaaminen
Osaamista ja avun saamista kysyttiin matkasihteereiltä seuraavassa osiossa. Matkasih-

teerit olivat jälleen yksimielisiä siitä, että matkasihteerin tehtävät ja vastuualue ovat sel-

keät sekä siitä, että matkasihteerien osaaminen M2-järjestelmän käytön suhteen on riittä-

vän hyvällä tasolla. Koulutuksen ja opastuksen osalta yhtä vastaajaa lukuun ottamatta

kaikki olivat samaa mieltä, että koulutusta ja opastusta järjestetään nykyisellään riittävästi.

Parhaat pisteet matkasihteerit antoivat koko kyselyn osalta saamalleen avulle pääkäyttä-

jiltä.

M2-mobiiliratkaisun hyödyt
Matkasihteereille esitettiin väittämä: M2-mobiiliratkaisu antaisi hyvät valmiudet siirtää tietyt

matkasihteerin tehtävät suoraan matkustajalle / M2 loppukäyttäjälle. 40 % vastaajista oli

väittämän kanssa osittain samaa mieltä. 20 % koki olevansa osittain eri mieltä. Yksi vas-

taajista koki olevansa täysin eri mieltä väittämän kanssa. Kolmannes vastaajista ei osan-

nut antaa kantaansa väittämään.

Kyselyssä pyydettiin matkasihteerien näkemystä M2-mobiiliratkaisun hyödyistä heille luot-

tokortti- ja kuluveloitusten tekemiseen. Noin neljännes vastaajista oli sitä mieltä, että mo-

biiliratkaisusta olisi todella hyötyä näissä tehtävissä. Puolet vastaajista koki mobiiliratkai-

sun olevan hyödyksi ollen väittämän kanssa osittain samaa mieltä. Yksi vastaajista oli

väittämän kanssa osittain eri mieltä. Lisäksi noin neljännes vastaajista ei osannut vastata

tähän kysymykseen osaltaan.

Mobiiliratkaisun odotukset
Myös matkasihteereiltä kysyttiin toiveita ja odotuksia M2-mobiiliratkaisulle. Vastauksia tä-

hän avoimeen kohtaan tuli vain yksi. Vastaaja pohti mobiilikäyttäjien osaamista ja, että

osaamistasosta riippuen pitäisi pohtia mobiiliratkaisun valmiutta ja kannattavuutta ottaa se

Helen-konsernissa käyttöön.

Kokonaisarvio
Viimeisimpänä kysymyksenä matkasihteereiltä kysyttiin M2-järjestelmän kokonaisarvosa-

naa asteikolla 1 – 5. 13 % vastaajista arvioi M2-järjestelmän erinomaiseksi (arvosana 5).

Suurin osa vastaajista, 67 %, antoi arvosanaksi erittäin hyvä (arvosana 4). Loput vastaa-

jista, 20 %, arvosteli M2-järjestelmän melko hyväksi (arvosana 3). Kokonaisarvosanaksi
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tuli näin ollen 3,93 / 5. Alla olevassa kuvassa näkyy kokonaisarvostelun vastausten jakau-

tuminen.

10.2.2 Kyselyn tulosten analysointi

Matkasihteerien vastausten perusteella voidaan todeta se, että mitä enemmän M2-järjes-

telmää käyttää sen paremmaksi sen käytettävyys ja toiminta arvioidaan. Vastauksista il-

menee myös se, että matkasihteerit eivät koe M2-järjestelmän olevan riittävän ohjaava toi-

minnoissaan, jotta se olisi helppokäyttöinen myös harvemmin järjestelmää käyttävien kes-

kuudessa. M2-järjestelmän koulutuksia ja infotilaisuuksia järjestetään vuosittain erilaisten

sihteeriseminaarien yhteydessä, jonka johdosta matkasihteerit ovat keskiverto työntekijää

paremmin perillä kaikista järjestelmän toiminnallisuuksista. Kyselyn perusteella voidaan

todeta koulutusten olevan niin määrältään kuin laadultaankin sellaisia, että samaa rataa

kannattaa jatkaa. Myös Helen-konsernin matkanhallintaprosessi koetaan pääsääntöisesti

hyväksi ja riittävän selkeäksi. Kuluveloitukset ovat pääasiassa matkasihteerien käytössä,

joten näin ollen sekin työvaihe on nähty positiivisessa valossa ollen riittävän selkeä ja hy-

vin ohjeistettu. Luottokorttitapahtumien osalta matkasihteerien vastaukset hajaantuvat sit-

ten enemmän johtuen muun muassa siitä, että niitä tekee suhteessa vähempi joukko.

Tätä kohtaa osasikin arvioida lähinnä johdon sihteerit, jotka käsittelevät johtajiston luotto-

korttitapahtumia. Muiden osalta luottokorttiveloitusten käsittely ei kuulu heidän toimenku-

vaansa.

Mobiiliratkaisun hyödyt matkasihteerien näkökulmasta jäävät suhteessa melko pieneksi.

Matkasihteerit eivät ole luottavaisia siihen, että mobiiliratkaisun myötä muut loppukäyttäjät

osaisivat hoitaa omia matka-, kulu- tai luottokorttiveloituksia itsenäisesti. Tämä on hyvin

loogista, sillä mobiiliratkaisu ei korjaa niitä ongelmia mitkä aiheuttavat jo nyt sen, että tietyt

työvaiheet on keskitetty matkasihteereille. Toki osa töistä olisi helpompi siirtää mobiilirat-

kaisun avulla suoraan loppukäyttäjille, koska mobiiliratkaisun hyödyt esimerkiksi kuittien
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liittämisen osalta helpottuisivat nykyisestään melkoisesti. Omassa työssään matkasihteerit

kokevat mahdolliset mobiiliratkaisun hyödyt vaihtelevasti. Osa joukosta kokisi saavansa

siitä merkittävää hyötyä, kun taas toinen joukko ei koe saavansa mobiiliratkaisusta mitään

apuja työtehtäviensä hoitamiseen. Tämä kuvastaa hyvin matkasihteerien roolin hetero-

geenisyyden. Osalla työnkuva matkasihteerin tehtävien osalta on todella laaja kattaen

kaikki M2-järjestelmän osa-alueet. Toisilla tämä tehtäväkenttä taas on merkittävästi sup-

peampi mikä näkyy vastauksissa.

Kokonaisuutta ajatellen matkasihteerit ovat tyytyväisiä M2-järjestelmään, prosesseihin ja

avun saamiseen niin koulutuksen kuin ohjeidenkin osalta. M2-mobiiliratkaisun hyödyt eivät

korostu tämän käyttäjäryhmän vastauksissa odotetusti. M2-mobiiliratkaisu on tarkoitettu-

kin helpottamaan liikkuvien työntekijöiden työtaakkaa. Matkasihteerit eivät tähän joukkoon

kuulu. Tästä huolimatta yleinen asenne matkasihteerien keskuudessa on positiivinen M2-

mobiiliratkaisun käyttöönottamiseksi Helen-konsernissa.

10.3 Matkustajat

Matkustaja-käyttäjäryhmään valituille henkilöille kyselyjä lähettiin yhteensä 58 kappaletta.

Näistä vastauksensa antoi vain 19 henkilöä. Vastausprosentti jäi näin ollen tämän kyselyn

käyttäjäryhmistä heikoimmaksi ollen 33. Käyttäjäryhmän vastaukset kertovat sen, että He-

len-konsernin matkanhallintaprosessi ei ole kaikille täysin selkeä. Vastauksista paistaa

läpi se, että ei oikein tiedetä kenen tulisi tehdä mitäkin ja miten paljon M2-järjestelmän

käyttöä se vaatii. M2-mobiilisovellus koetaan ajatuksen tasolla hyväksi lisäksi M2-järjestel-

män selainversion kaveriksi.

10.3.1 Kyselyn tulokset

Kyselyssä haettiin Helen-konsernissa matkustavilta henkilöiltä näkemyksiä matkanhallin-

taprosessiin, M2-järjestelmän käyttäjäystävällisyyteen ja M2-mobiiliratkaisun hyödyllisyy-

teen liittyen. Lisäksi viimeisimpänä kohtana kyselyssä vastaajia pyydettiin arvioimaan M2-

järjestelmää asteikolla 1 – 5 (liite 3).

M2-järjestelmän helppokäyttöisyys
22 % vastaajista oli täysin samaa mieltä ensimmäisen väittämän kanssa, jossa esitettiin

M2-järjestelmän olevan matkustajan roolissa toimivan käyttäjän näkökulmasta katsottuna

helppokäyttöinen. Tämän lisäksi osittain samaa mieltä oli 44 % vastaajista. Näin ollen 66

% vastaajista kokee M2-järjestelmän olevan helppokäyttöinen matkustajan näkökulmasta
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tarkasteltuna. 17 % vastaajista sen sijaan ei kokenut M2-järjestelmän olevan helppokäyt-

töinen. Lisäksi loput 17 % vastaajista ei osannut antaa vastaustaan tähän väittämään.

M2 matkahallintaprosessi
Matkustajat käyttäjäryhmään kuuluvilta vastaajilta kysyttiin avoimessa kysymyksessä mi-

ten he parantaisivat M2-järjestelmässä matkanhallintaan liittyvä työvaiheita. Vastauksia

tuli kaksi. Ensimmäinen vastaajista antoi palautetta M2-järjestelmän käyttöliittymän epä-

selvyydestä. Palautetta sai muun muassa aloitusnäyttö ja avoinna olevat laskut. Toinen

vastaajista kertoi harvoin käyttäneensä M2-järjestelmää ja sitä kautta aina tarvinneensa

apua sen käyttöön. Jälkimmäinen vastaajista kuitenkin mainitsi, että käyttö varmasti hel-

pottuisi, jos järjestelmää käyttäisi useammin.

Helen - matkahallintaprosessi
Helen-konsernin matkanhallintaprosessin toimivuutta ja ohjeiden selkeyttä kysyttiin seu-

raavassa kohdassa. 26 % vastaajista oli täysin samaa mieltä siitä, että matkanhallinta pro-

sessi on Helen-konsernissa toimiva. 47 % vastaajista koki olevansa väittämän kanssa

osittain samaa mieltä. Näin ollen peräti 73 % vastaajista koki matkanhallintaprosessin toi-

mivaksi. Loput vastaajista eivät osanneet kertoa mielipidettään tähän kohtaan. Kyselyn

samassa vaiheessa selvitettiin myös matkanhallintaan liittyvien ohjeiden selkeyttä. 63 %

vastaajista koki ohjeiden olevan riittävän selkeät matkanhallintaprosessissa toimimiseksi.

11 % vastaajista koki ohjeiden olevan epäselviä. Loput 26 % vastaajista ei osannut vas-

tata tähän kohtaan.

Seuraavaksi matkanhallintaprosessia selvitettiin avoimen kysymyksen osalta: miten kehit-

täisit matkanhallintaprosessia? Vastauksia tähän avoimeen kohtaan tuli kaksi kappaletta.

Ensimmäinen vastaajista totesi ohjeiden olevan hyvät, mutta epäili viimekädessä matkan-

hallintaprosessin toimivuutta etenkin ulkomaan matkojen osalta. Käyttäjä koki Helenissä

asian hyväksyttämisen vietävän turhan korkealle tasolle organisaatiohierarkiassa. Toinen

vastaajista ilmoitti, että ei tunne matkanhallintaprosessia. Lisäksi hän mainitsi, ettei löytä-

nyt Intrasta pienellä etsimisellä ohjeita tai prosessia matkanhallintaan liittyen. Vastaaja

koki, että matkanhallintaprosessin osaamista ei tarvitsisi edellyttää kaikilta vaan apua pi-

täisi voida pyytää siinä vaiheessa kun sitä tarvitsee. Hän koki prosessin opettelun turhaksi

jos matkustaa harvoin. Lisäksi hän mainitsi prosessin olevan liian työlään oloinen ja verta-

sikin prosessia aiemman työnantajansa prosessiin, joka oli matkustajan näkökulmasta yk-

sinkertaisempi.
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Osaaminen
Matkustajat käyttäjäryhmään kuuluvilta vastaajilta kysyttiin näkemyksiä osaamiseen ja

avunsaamiseen kolmen erilaisen väitteen osalta. Väitteissä haettiin vastausta siihen, onko

matkustajalla riittävä osaaminen M2:n käyttöön ja itse matkanhallintaprosessiin. Mikä on

matkustajien näkemys siihen, tarjotaanko M2:sta riittävästi koulutusta sekä miten matkus-

tajat kokevat pääkäyttäjiltä saatavan avun riittävyyden. Yli 70 % vastaajista koki, että mat-

kustajalla on riittävä osaaminen M2:n käyttöön ja Helenin matkanhallintaprosessin. Loppu-

käyttäjien koulutukseen liittyvästä väittämästä vastaajista noin 50 % koki koulutuksen riit-

täväksi, mutta toisaalta yli 30 % kertoi että ei ole osallistunut edes koulutukseen. Avun

saamiseen tyytyväisiä oli yli 60 % vastaajista.

M2-mobiiliratkaisun hyödyt
Matkustajat vastaajaryhmään kuuluvat henkilöt kokivat M2-mobiiliratkaisun hyödyt hyvin

kaksijakoisesti. Alle puolet vastaajista näki mobiiliratkaisusta hyötyä matkustukseen liit-

tyen. Viisi prosenttia vastaajista koki olevansa erimieltä väittämän kanssa ja uskoi, että

M2-mobiiliratkaisusta ei olisi heille hyötyä. Mutta, yli 50 % vastaajista ei osannut antaa ol-

lenkaan kantaansa tähän väittämään.

Mobiiliratkaisun odotukset
Mobiiliratkaisuun liittyviä toiveita ja odotuksia selvitettiin kyselyn seuraavassa vaiheessa

avoimena kysymyksenä. Vastauksia tuli yhteensä kolme. Ensimmäinen vastaajista koki,

että matkasuunnitelmien puoltaminen ja hyväksyminen pitäisi olla mahdollista tehdä mo-

biilisovelluksella. Toisen vastaaja kertoi nykyisestä toimintatavastaan toimittaa kuitit esi-

miehen allekirjoituksella varustettuna yksikkönsä sihteerille käsiteltäväksi. Hän koki nykyi-

sen toimintamallin toimivana, koska kuitteja kertyy sen verran vähän. Lisäksi samainen

vastaaja ihmetteli, miten M2-mobiiliratkaisussa huomioidaan kulujen hyväksyttäminen esi-

miehellä. Kolmannen vastaajan toive oli lyhyt ja yksiselitteinen. Hän toivoi, että M2-mobiili-

ratkaisu olisi yksinkertainen käyttää ja muutoinkin toimiva.

Kokonaisarvio
Matkustajien keskuudesta M2:n kokonaisarviota haettiin viimeisessä kysymyksessä as-

teikolla 1 – 5. 44 % vastaajista koki M2-järjestelmän erittäin hyväksi (arvosana 4). 50 %

arvioi M2:n melko hyväksi (arvosana 3). Yksi vastaajista koki M2:n olevan melko huono

(arvosana 2). Vastausten keskiarvoksi tuli näin ollen 3,38 / 5. Alla olevassa kuvassa näkyy

kokonaisarvostelun vastausten jakautuminen.
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10.3.2 Kyselyn tulosten analysointi

Kyselyn vastausten perusteella M2-järjestelmä koetaan matkustajien keskuudessa hyvin-

kin kaksijakoiseksi järjestelmäksi. Toinen puoli vastaajista kokee M2:n olevan helppokäyt-

töinen ja selkeä, kun taas toinen puoli kokee saman järjestelmän käytettävyydeltään huo-

noksi ja epäselväksi. Synkkää palautetta M2:n käytettävyydestä antaa se, että juurikaan

mitään positiivista itse käyttöliittymästä kukaan ei osannut antaa vapaateksti vastauksissa.

Vastauksista on helppo nähdä ne, jotka M2:ta käyttävät säännöllisesti. He kokevat käyttö-

liittymän ja toimintamallin paremmaksi kuin ne, jotka vain harvoin M2:ta tarvitsevat käyt-

tää. Tältä osin vastaukset ovat samassa linjassa matkasihteerien kanssa. M2-järjestelmä

ei ole kovinkaan ohjaava järjestelmä, joka tekee siitä harvoin käyttäville käyttäjille haas-

teellisen.

Matkanhallintaprosessia, joka on luotu M2:een sisältäen ulkoisia ohjeita, koetaan pää-

sääntöisesti hyväksi ja toimivaksi. Toki noin neljännes vastaajista ei osannut antaa vas-

taustaan tai koki olevansa matkanhallintaprosessin ulkopuolella. Matkanhallintaprosessi

koettiin myös sellaiseksi, että kaikkien ei sitä tarvitsisi osatakaan kovinkaan syvällisesti.

Näkemys on aivan oikea, matkustajalla riittää se, että tietää mitkä ovat omat vastuut ja

velvollisuudet matkustukseen liittyen. Apua käyttöön ja prosessiin saa M2-pääkäyttäjien

lisäksi oman liiketoimintonsa matkasihteeriltä.

Matkustajat kokevat M2:een liittyvän osaamisen ja avun saamisen suurimmalta osin täy-

sin riittäväksi. Osa vastaajista kokee, että apua pitäisi saada helpommin ja myös loppu-

käyttäjiä pitäisi kouluttaa enemmän M2:n käyttöön ja matkanhallintaprosessiin. Helen-kon-

sernissa jokaisella liiketoiminnalla on oma matkasihteeri, joka tietää matkanhallintaan liit-

tyvät toimenpiteet sekä osaa käyttää M2-järjestelmää vähintäänkin välttävästi. Näin ollen

uskon, että avun saamiseen liittyvät negatiiviset vastaukset johtuvat siitä, että matkustajat
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eivät tiedä mitä tehdä tai keneltä kysyä. Tämä olisi yksi helposti korjattava asia matkan-

hallintaprosessiin liittyen.

Yllätyksenä tuli se, että matkustajat eivät kokeneet M2-mobiiliratkaisua kovinkaan hyödyl-

liseksi matkustukseen liittyen. Yli puolet vastaajista eivät osanneet antaa kantaansa tälle

väitteelle. Näkisin, että M2-mobiiliratkaisun hyödyt olisivat merkittävät myös matkustajien

keskuudessa, jos saisimme kaikki mobiiliratkaisun ominaisuudet jalkautettua kunnolla

matkustajille. Matkustajat käyttävät luottokorttia tai kuluveloitusta, jonka osalta kuittien

skannaus onnistuisi heti ostotapahtuman jälkeen. Lisäksi matkasuunnitelmien muuttami-

nen kesken matkaa onnistuisi M2-mobiiliratkaisulla helposti mistä vain. Nämä vastaukset

kertovat sen, että mobiiliratkaisu tulisi saada kunnolla esiteltyä ennen käyttöönottoa.

Kokonaisuutena katsoen M2-järjestelmä ja matkanhallinta on matkustajien mielestä hy-

vällä tasolla. Lähes 90 % osuus vastaajista kokee M2-järjestelmän hyväksi. Matkanhallin-

taprosessikin saa hyvän tuloksen ja sieltäkin suurin osa heikommasta palautteesta koh-

distuu selkeästi siihen, että ei tiedetä mitä pitää tehdä ja kenen toimesta. Ohjeistusta ja

opastusta kaivataan etenkin matkanhallintaprosessin osalta, jotta jatkossa jokainen tietäisi

omat tehtävät ja vastuut.

10.4 Kilometriveloituksia tekevät

Kilometriveloituksia tekevät käyttäjäryhmään valitut henkilöt olivat suurin yksittäinen vas-

taajajoukko koko kyselyyn vastanneista. Vastauksia tuli yhteensä 44, kun kysely lähetet-

tiin 61:lle. Vastausprosentti oli näin ollen 72. Kilometriveloituksia tekevien keskuudessa

M2 näyttäytyy helppokäyttöisenä ja sopivana tähän tarkoitukseen. M2-mobiiliratkaisun

hyötyjä kuitenkin vieroksutaan ja vastauksista paistaa läpi se, että uuden toimintatavan ei

koeta suoranaisesti helpottavan käyttöä. Pikemminkin se koetaan olevan nykyistä vaike-

ampi tapa ja vastauksista paistaa hieman läpi GPS-seurannan pelko.

10.4.1 Kyselyn tulokset

Kyselyssä haettiin kilometriveloituksia tekeviltä näkemyksiä M2-järjestelmän helppokäyt-

töisyyteen, kilometriveloitusprosessin toimivuuteen, käyttäjien osaamiseen sekä M2-mo-

biiliratkaisun hyödyllisyyteen liittyen kilometriveloitusten tekoon mobiilisti. Lisäksi kyselyn

lopussa pyydettiin arvioimaan M2-järjestelmän kokonaisuutta asteikolla 1 – 5 (liite 4).
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M2-järjestelmän helppokäyttöisyys
Kilometriveloituksia tekevän näkökulmasta M2-järjestelmä koetaan pääsääntöisesti help-

pokäyttöiseksi. 48 % vastanneista oli täysin samaa mieltä ensimmäisen väittämän kanssa,

jossa kysyttiin, onko M2-järjestelmä kilometriveloituksia tekevien näkökulmasta helppo-

käyttöinen. Tämän lisäksi 36 % koki olevansa samaisen väitteen kanssa osittain samaa

mieltä. Näin ollen voidaankin todeta, että yli 80 % vastanneista kokee M2-järjestelmän

helppokäyttöiseksi. Vieläkin paremmat tulokset tulivat seuraavasta väittämästä, jolla selvi-

tettiin kilometriveloitusten tekemisen helppoutta M2-järjestelmässä. Vastauksista peräti 57

% oli väittämän kanssa täysin samaa mieltä. Lisäksi 36 % vastanneista oli osittain sa-

maan mieltä. Tässä kohtaa yli 90 % vastaajista koki M2:n riittävän helpoksi kilometriveloi-

tusten tekemisen osalta. Seuraavassa väittämässä selvitettiin kilometriveloituksia tekeviltä

M2:een liittyvän ohjeistuksen selkeyttä. Vastaajista noin puolet kokivat ohjeet riittävän sel-

keiksi. Vastaajista 27 % ei osannut antaa arviotaan tähän kohtaan.

Avoimella kysymyksellä selvitettiin loppukäyttäjiltä sitä, miten he kehittäisivät kilometrive-

loitusten tekemistä. Vastauksia tähän avoimeen kohtaan tuli yhteensä 8 kappaletta. Vas-

tausten yleisilme on kokonaisuudessaan positiivinen. Ohjeiden osalta palautetta tulee

siitä, että ne eivät olisi käyttäjille riittävän selkeät. Päivämäärien käyttäytymisestä tulee

myös palautetta, että niiden osalta järjestelmä voisi olla helppokäyttöisempi. Toiveena olisi

muun muassa, että päivämäärän syötössä kuukausi pysyisi vakiona, eikä sitä tarvitsisi

erikseen syöttää. Lisäksi kehitysehdotuksena esitetään tietojen kopiointia. Eli aina ei tar-

vitsisi kirjoittaa samoja reittejä, vaan kopioimalla vanhasta saataisiin tiedot jo valmiiksi.

Reittien tallennus-mahdollisuutta kiitetään, mutta samalla annetaan itse käyttöliittymästä

palautetta sen sekavuudesta johtuen.

Osaaminen
Kilometriveloituksia tekevien joukko kokee yli 90 % vastaajien osalta, että osaaminen on

heillä hyvällä tasolla M2:n käyttöön. Loput vastaajista eivät osaa antaa tähän kohtaan

mielipidettään. Koulutuksen osalta vastaukset eivät ole yhtä positiivisia. Koulutusten riittä-

vyydestä on samaa mieltä vain 41 % vastaajista. 23 % vastaajista kokee koulutuksia pi-

dettävän liian vähän. Peräti 32 % vastaajista taas ei osaa antaa vastaustaan tähän väittä-

mään.

M2-mobiiliratkaisun hyödyt
M2-mobiiliratkaisua ei nähdä kovinkaan positiivisessa valossa kilometriveloituksia teke-

vien näkökulmasta. Kyselyssä haettiin vastaajien näkemystä siihen, että uskovatko he,

että mobiiliratkaisusta olisi hyötyä kilometriveloitusten tekemisessä. Vain 16 % vastaajista
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koki, että mobiiliratkaisu olisi todella hyvä kehitysaskel. 21 % vastaajista taas koki M2-mo-

biiliratkaisun positiivisena. 30 % vastaajista epäili mobiiliratkaisun toimivuutta ja hyötyä ki-

limetriveloitusten tekoon. Näiden vastausten lisäksi loppu kolmannes vastaajista ei osan-

nut antaa kantaansa tähän kohtaan.

Mobiiliratkaisun odotukset

Kilometriveloituksia tekeviltä kysyttiin avoimena kysymyksenä mitä toiveita tai odotuksia

heillä olisi M2-mobiiliratkaisulle. Vastauksia tuli yhteensä 11 kappaletta ja päällisin puolin

niissä kritisoitiin GPS-paikannukseen perustuvaa kilometrien kirjautumista. GPS:n osalta

nähtiin muun muassa se, että GPS-ominaisuuden päällä pitäminen syö akun älypuheli-

mesta nopeasti loppuun. Lisäksi GPS:n toimivuutta epäiltiin maanalaisissa tiloissa, joita

ovat mm. parkkihallit ja muut Helen-konsernin hallinnassa olevat tunnelireitit. Käyttäjien

vastauksissa tuli esiin myös se, että GPS-paikannus mahdollistaisi työntekijöiden seuran-

nan, joka koettiin tässä tapauksessa loukkaavan yksityisyyden suojaa. Näiden lisäksi

GPS-paikannuksen päälle laittaminen ja M2-mobiilisovelluksen käyttäminen koettiin yli-

määräiseksi vaivaksi kun ollaan lähdössä ajoon, tauolla tai ajon päätyttyä. GPS-ominai-

suuden osalta tuli kaikesta tästä negatiivisesta huolimatta myös kaksi positiivista pa-

lautetta. Nämä vastaajat kokivat, että kilometrien automaattinen kirjautuminen olisi helpot-

tava ominaisuus autoa käyttävälle. Yleisesti ottaen mobiiliratkaisusta toivottiin yksinker-

taista ja helppokäyttöistä. Eräs vastaaja koki myös, että nykyinen M2-järjestelmä on aivan

riittävä nykyisellään kilometriveloituksia tekevälle.

Kokonaisarvio
Kilometriveloituksia tekeviltä kysyttiin viimeisenä kysymyksenä kokonaisarvosanaa M2-

järjestelmästä arvoasteikolla 1 – 5. 9 % vastaajista koki M2-järjestelmän erinomaiseksi

(arvosana 5). Suurin osa vastaajista, 34 %, näki, että M2-järjestelmän on erittäin hyvä (ar-

vosana 4). 39 % vastaajista koki M2:n melko hyväksi. Loput vastaajista näki M2-järjestel-

män enemmän tai vähemmän huonona järjestelmänä. Vastausten keskiarvo asettui näin

ollen 3,5 / 5. Alla olevassa kuvassa näkyy kokonaisarvostelun vastausten jakautuminen.
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10.4.2 Kyselyn tulosten analysointi

Kyselyn tulosten perusteella nähdään, että kilometriveloituksia tekevät ovat pääsääntöi-

sesti tyytyväisiä M2-järjestelmään nykyisellään. Järjestelmä koetaan helppokäyttöiseksi ja

kilometriveloitusten tekeminen riittävän helpoksi. Syy tähän löytynee siitä, että kilometrive-

loituksen teko on muihin M2:n toimenpiteisiin nähden ehkä parhaiten suunniteltu. Käyttö-

liittymä on tämän ominaisuuden valossa oikeasti yksinkertainen ja sisältää kuitenkin kai-

ken tarvittavan niin kulkuneuvon valinnasta aina lisähenkilön kilometrimäärään nähden.

Laskenta tapahtuu järjestelmässä automaattisesti ja loogisesti. Myös kilometriveloitusten

hyväksyttäminen on yksinkertaista, eikä liitteitä tai muita dokumentteja tarvitse liittää mu-

kaan. Kehitysehdotuksia käyttöliittymään ja käytettävyyteen toki tuli, mutta monet niistä

ovat periaatteen tasolla hyvin yksinkertaisia, jotka pystytään hoitamaan loppukäyttäjien

koulutuksella. Esimerkkinä oletusreittien tallentaminen voisi auttaa montaa käyttäjää.

Hieman yllätyksenä tuli se, että mobiiliratkaisua ei koeta kovinkaan hyödylliseksi vastaa-

jien keskuudessa. Vastauksissa nousee esiin ylivoimaisesti eniten se, että epäillään ja pe-

lätään GPS-paikannukseen liittyviä ominaisuuksia. GPS:n toimivuutta epäillään perusteel-

lisesti erikoisissa ympäristöissä, kuten maanalla. Toisaalta maanalla liikkuminen ei ole He-

len-konsernin osalta kovinkaan yleistä, etenkään omalla autolla, joten marginaaliryhmä on

nostanut asian merkittävästi esillä tässä kyselyssä. Lisäksi yhdessä vastauksessa nousee

suoraan esiin se, että GPS-ominaisuutta voisi työnantaja käyttää laittomasti henkilön liik-

keiden seurantaan. Toisaalta olisiko se kohtuuton vaade kun ajatellaan, että ajetut kilo-

metrit liittyvät vain ja ainoastaan työajoihin? Uskon, että mobiiliratkaisua ja GPS-paikan-

nukseen perustuvaa tekniikkaa pelätään ja epäillään turhaan ja kyse on enemmänkin

muutosvastarinnasta kuin oikeasta huolesta toimivuutta ja yksityisyyden suojaa ajatellen.
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Kokonaisuutena voitaneen todeta M2:n nykyisellään palvelevan hyvin kilometriveloitusten

tekoa Helen-konsernissa. Myös käyttäjät ovat tyytyväisiä järjestelmään ja prosessiin. Mo-

biiliratkaisu koetaan hyvin vaihtelevasti hyödyksi ja toisaalta ylimääräiseksi riesaksi. Yli 90

% vastaajista kokee M2:n nykyisellään hyväksi ja toiveena oli vapaatekstissä esitetty, että

siitä ei tehtäisi nykyistä vaikeampaa.

10.5 Luottokorttitapahtumia käsittelevät

M2 käytettävyyskysely ja mobiili – kysely lähetettiin 19:sta vastaajalle. Heistä vastasi 14

henkilöä antaen oman näkemyksensä luottokorttitapahtumien käsittelystä M2:ssa. Vas-

tausprosentti oli näin ollen 74. Luottokorttitapahtumia käsittelevät ryhmän vastauksista

paljastuu yksi M2:n heikoimmista lenkeistä, eli luottokorttiveloitusten käsittely M2-järjestel-

mässä. Järjestelmä koetaan vaikeaselkoiseksi, ohjeista ei koeta saavan riittävästi apua ja

nähdään, että työaikaa kuluu liikaa näin yksinkertaisen asian hoitamiseen.

10.5.1 Kyselyn tulokset

Kyselyssä haettiin luottokorttitapahtumia käsittelevien näkemyksiä M2-järjestelmän help-

pokäyttöisyyteen, käsittelyn toimivuuteen, käyttäjien osaamiseen sekä M2-mobiiliratkaisun

hyödyllisyyteen luottokorttitapahtumien käsittelyä ajatellen. Lisäksi kyselyn lopussa pyy-

dettiin arvioimaan M2-järjestelmän kokonaisuutta asteikolla 1 – 5 (liite 5).

M2-järjestelmän helppokäyttöisyys
Luottokorttitapahtumia käsittelevät henkilöt eivät koe M2-järjestelmää kovinkaan helppo-

käyttöisenä muihin vastaajaryhmiin verrattuna. Vain 7 % vastaajista on helppokäyttöisyy-

den kannalla ollen väitteen kanssa täysin samaa mieltä. Suurin vastaajajoukko, 43 %, on

osittain sitä mieltä, että M2 on helppokäyttöinen. Mutta yli puolet on sitä mieltä, että M2-

järjestelmä ei ole luottokorttitapahtumien käsittelyn kannalta helppokäyttöinen. Tämä poik-

keaa muista käyttäjäryhmistä totaalisesti. Hieman paremman arvosanan vastaajaryhmä

antaa sen sijaan luottokorttitapahtumien käsittelylle, prosessinäkökulmasta. Noin 40 %

vastaajista on sitä mieltä, että luottokorttitapahtuminen käsittely on riittävän helppoa. Toi-

saalta loput vastaajista ovat sitä mieltä, että M2:n käyttö luottokorttitapahtumien käsitte-

lyyn ei ole riittävän helppoa. Luottokorttitapahtumiin liittyvät ohjeet saavat tältä käyttäjäryh-

mältä vieläkin heikomman arvosanan. Ohjeita pidetään selkeinä vain 14 % osalta. Osit-

tain- ja täysin erimieltä ohjeiden selkeydestä on lähes 60 % vastaajista. Loput eivät osaa

sanoa kantaansa tähän kysymykseen.
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Avoimella kysymyksellä selvitettiin tältä käyttäjäryhmältä sitä, miten he kehittäisivät luotto-

korttitapahtumien käsittelyä. Vastauksia tähän kysymykseen tuli yhteensä 6 kappaletta.

Yleisilmeeltään vastaukset ovat melko negatiivisia. Käyttäjät toivoisivat luottokorttitapahtu-

mien hyväksynnän yksinkertaistamista. Toinen vastaajista on taas sitä mieltä, että M2-jär-

jestelmä pitäisi vaihtaa toiseen käyttäjäystävällisempään järjestelmään, kuitenkaan mainit-

sematta mikä sellainen olisi. Kahdessa vastauksessa annetaan palautetta M2-järjestel-

män ohjaavuuden puutteelle, etenkin kun harvoin on tekemissä kyseisen järjestelmän

kanssa. Tiliöinti, kuluveloitusten lajit sekä veroluokat saavat myös kahdelta vastaajalta ne-

gatiivista palautetta. Näiden pitäisi olla selkeämmät tai ohjautua enemmän automaattisesti

siirtyvien tapahtumien mukana. Suurimpana haasteena tämäkin käyttäjäryhmä näkee jär-

jestelmän käyttöön kuluvan ajan. Osa vastaajista kokee, että olisi helpompi keskittää luot-

tokorttiveloitusten käsittely sellaisille, jotka perehtyisivät järjestelmään syvällisemmin.

Myös ohjeet saivat osakseen palautetta ja niitä toivottiin saatavaksi suoraan järjestel-

mään, eikä erilliseen dokumentinhallintaan, josta niitä on vaikea löytää ja käyttää.

Osaaminen
Osaamiseen ja avun saamiseen keskityttiin seuraavassa kysymysosiossa. Ensiksi selvi-

tettiin onko käyttäjillä riittävä osaaminen M2:n käyttöön. Edellisten vastausten valossa hie-

man yllättäen vastaajista peräti 71 % koki, että heillä on riittävä osaaminen M2-järjestel-

män käyttöön. Loput vastaajista olivat toista mieltä. Koulutuksen osalta vain 21 % oli edes

osittain sitä mieltä, että koulutus on ollut riittävää. Reilu 40 % vastaajista koki koulutusta

olleen liian vähän. Ja loput 36 % vastaajista ei osannut antaa mielipidettään tähän koh-

taan kyselyä.

M2-mobiiliratkaisun hyödyt
M2-mobiiliratkaisu nähtiin luottokorttitapahtumia käsittelevien keskuudessa positiivisem-

pana kuin esimerkiksi kilometriveloituksia käsittelevien osalta. Mobiiliratkaisun näki lähes

70 % vastaajista hyväksi lisäksi M2:n käyttöliittymään. Noin neljännes ei osannut antaa

mielipidettään tähän väittämään.

Mobiiliratkaisun odotukset
Tulevaan mobiiliratkaisuun liittyen kysyttiin avoimena kysymyksenä mitä toiveita tai odo-

tuksia tälle olisi. Vastauksia tähän kohtaan tuli neljä kappaletta. Ensimmäinen vastaajista

tulkitsi kysymyksen väärin ja antoi palautetta M2-järjestelmälle yleisesti ottaen. Palaute oli

hyvin negatiivista ja käyttäjä koki, että käytettävyys on huono, käyttöliittymä epälooginen

ja tästä johtuen hän näki, että kyseessä on Helenin huonoin järjestelmä. Toinen vastaa-
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jista vertasi mobiiliratkaisun hyötyjä kilometriveloitusten tekoon ja hän näkikin, että luotto-

korttitapahtumien osalta M2-mobiilista olisi enemmän hyötyä. Muun muassa kuittien säilyt-

tämiseen mobiiliratkaisu nähtiin toimivaksi. Kolmas vastaaja toivoi mobiiliratkaisulta help-

pokäyttöisyyttä ja sitä, että kun harvoin käyttää M2:ta, olisi käyttäminen helpompaa kuin

nykyisin selainversiolla. Viimeinen avoimeen kohtaan vastannut näki mobiiliratkaisussa

omat haasteensa muun muassa uusien mahdollisten salasanojen, tietoturvan ja ylipäänsä

toiminnallisuuden osalta.

Kokonaisarvio
Kokonaisarvosanaa M2-järjestelmästä selvitettiin kyselyn viimeisessä osiossa. Arvoasteik-

kona käytettiin 1 – 5. 7 % vastaajista koki M2-järjestelmän erinomaiseksi (arvosana 5).

Saman verran vastaajia koki, että M2-järjestelmän on erittäin hyvä (arvosana 4). 43 %

vastaajista taas koki M2:n melko hyväksi. Loput vastaajista näki M2-järjestelmän enem-

män tai vähemmän huonona järjestelmänä. Vastausten keskiarvo asettui näin ollen

2,64 / 5, joka on koko kyselyn heikoin kokonaisarvio M2-järjestelmästä. Alla olevassa ku-

vassa näkyy kokonaisarvostelun vastausten jakautuminen.

10.5.2 Kyselyn tulosten analysointi

Luottokorttitapahtumia käsittelevät henkilöt näkevät M2-järjestelmän kaikista vastaajaryh-

mistä heikoimmaksi. Jokaisen kysymysalueen vastauksista heijastuu se, että käyttöliit-

tymä ei ole riittävän ohjaava ja yksinkertainen. Lisäksi luottokorttitapahtumia käsittelevät

henkilöt ovat melko vähän tekemisissä M2-järjestelmän kanssa, josta johtuu järjestelmän

käytön vaikeudet. Alle puolet vastaajista kokee M2-järjestelmän suhteellisen helppokäyt-

töiseksi ja luottokorttitapahtumien käsittelyn riittävän helpoksi. Loput vastaajista ovat toista

mieltä. Ohjeiden osalta luottokorttitapahtumien käsittely ei saa kovinkaan montaa positii-

vista vastausta. Vastauksista selviää se, että luottokorttitapahtumia käsitellään Helen-kon-
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sernissa hyvin vähän. Ylipäänsä luottokortteja koko henkilöstöön nähden on Helenissä to-

della vähän. Luottokorttitapahtumien käsittelytaajuudeksi on sovittu kerran kuukaudessa

ja jos korttia ei esimerkiksi käytä joka kuukausi, tulee kyseinen työvaihe eteen vieläkin

harvemmin. Tämä selventää sitä käsitystä, että M2 ei ole käyttäjäystävällinen järjestelmä

sitä vähän käyttäville. Lisäksi luottokorttitapahtumien käsittely on yksi M2:n haastavim-

mista työvaiheista. Se vaatii käyttäjältä hyvinkin paljon osaamista, kun järjestelmä ei osaa

ohjata toimintaa.

Kyselyyn vastaajat kokevat oman osaamisensa melko hyväksi, sillä yli 70 % vastaajista

on kysymyksen kanssa vähintään osittain samaa mieltä. Koulutuksen määrän riittävyyden

suhteen taas ollaan kriittisempiä ja koetaan, että sitä ei ole tarpeeksi järjestetty. Käyttäjien

osaaminen on ristiriidassa aiemman palautteen kanssa, jossa nähdään M2-järjestelmä

vaikeakäyttöiseksi ja ei-ohjaavaksi. Jos käyttäjän osaaminen on aidosti vastauksen ta-

solla, ei M2:n käyttäminen luottokorttitapahtumissa ole noin vaikeaa. Käyttäjät toki skaala-

vat vastauksensa sen mukaan miten itse kokevat järjestelmäosaamisen. Koulutuksen

osalta jokainen luottokorttitapahtumia käsittelevä henkilö on käynyt koulutuksen kun luot-

tokorttitapahtumat ohjattiin järjestelmään käsiteltäväksi. Tästä on toki jo vuosia ja uusi tai

kertaava koulutus olisi varmasti paikallaan, jota tukee myös käyttäjien antamat vastauk-

set.

Mobiiliratkaisu koetaan luottokorttitapahtumien käsittelyn osalta hyväksi lisäksi. Yli 70 %

vastaajista näkee sen avuksi omassa työssään. Hyväksi koettiin myös se, että kuitit on

mahdollista skannata järjestelmään matkapuhelimen kameraa käyttäen heti ostotapahtu-

man jälkeen. Muutoin helppokäyttöisyyttä toivotaan mobiiliratkaisulta. M2-mobiiliratkaisun

hyödyt ovat merkittävät luottokorttitapahtumia käsittelevien työtehtäviä ajatellen. Nykyisel-

lään he joutuvat säilyttämään kuitit, skannaamaan ja lisäämään ne järjestelmään luotto-

korttitapahtumaa tehdessään. M2-mobiiliratkaisulla kuiteista olisi mahdollista ottaa kuva

heti ostotapahtuman jälkeen, lisätä se matkalaskuun tai luottokorttitapahtumaan liitteeksi

ja siltä osin kuitin säilytystarve loppuu. Mobiilisti luottokorttitapahtuman käsittely olisi myös

vaivatonta ja näin ollen toimistolle ei olisi enää pakko mennä tekemään tätä työvaihetta.

Kokonaisuudessaan voidaan todeta M2-järjestelmän soveltuvan kohtuullisesti luottokortti-

tapahtumien käsittelyyn. Haastetta tuottaa se, että tapahtumia on vähän ja näin ollen jär-

jestelmän käyttäminen jää tehtäväksi harvakseltaan. Toisaalta muutama käyttäjä kokee

järjestelmän myös tältä osin toimivaksi, mutta se vaatii enemmän käyttöä, jotta järjestel-

män toiminnallisuus tulee tutuksi. Kokonaisarviona vain muutama käyttäjä pitää M2:ta

erinomaisena tai erittäin hyvänä järjestelmänä. Suurin osa kokee järjestelmän toimivaksi,
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mutta aivan liian iso osa vastaajista näkee M2-järjestelmän huonosti soveltuvana tähän

käyttöön.

10.6 Hyväksyjät

M2-järjestelmän hyväksyjistä kysely lähetettiin 37 vastaajalle, joista kyselyyn vastasi 29

vastaajaa. Vastausprosentti oli näin ollen 78. Vastauksista näkee, että hyväksyjät ovat

melko tyytyväisiä M2-järjestelmän hyväksymistehtävään. Työvaiheena M2-tapahtumien

hyväksyminen on hyvin nopeaa ja suoraviivaista, joka taas ohjaa käyttäjien vastaukset

pohdiskelemaan enemmän hyväksynnän kriteereitä ja näkymiä. Tapahtumien sisällön nä-

kyminen hyväksyjälle koetaan liian suppeaksi tai vaikealöytöiseksi.

10.6.1 Kyselyn tulokset

Kyselyssä haettiin hyväksyjien näkemyksiä M2-järjestelmän helppokäyttöisyyteen, hyväk-

syntätehtävien suorittamiseen, käyttäjien osaamiseen sekä M2-mobiiliratkaisun hyödylli-

syyteen ajatellen tapahtumien hyväksymistä. Kyselyn viimeisessä kysymyksessä pyydet-

tiin arvioimaan M2-järjestelmän kokonaisuutta asteikolla 1 – 5 (liite 6).

M2-järjestelmän helppokäyttöisyys
Hyväksyjistä 41 % koki, että M2-järjestelmä on hyväksyjän tehtävien osalta todella help-

pokäyttöinen. Tämän lisäksi 34 % vastaajista koki olevansa väittämän kanssa osittain sa-

maa mieltä. Näin ollen 75 % vastaajista koki M2-järjestelmän helppokäyttöiseksi hyväksy-

mistehtävien osalta. Loput vastaajista olivat väittämän kanssa eri mieltä tai eivät osanneet

antaa vastaustaan tähän kohtaan. Seuraava kysymys paneutui suoraan hyväksymistehtä-

vän helppouteen. Vastaajista peräti 52 % koki, että hyväksyminen M2-järjestelmässä on

helppoa. 34 % oli tässäkin osittain samaa mieltä. Ainoastaan 10 % vastaajista ei kokenut

hyväksyntää riittävän helpoksi. Ohjeiden osalta vähän yli puolet vastaajista näki, että ny-

kyiset ohjeet ovat riittävän selkeät. Neljännes vastaajista koki asian toisin. 21 % vastaa-

jista ei osannut vastata tähän kysymykseen syystä tai toisesta.

M2-järjestelmän tapahtumien hyväksyntään liittyviä kehitysehdotuksia kysyttiin seuraa-

vassa osiossa vapaatekstinä. Vastauksia tähän kohtaan tuli yhteensä 6 kappaletta. Vas-

taajat kokivat, että hyväksyntäpolku voisi olla vastaava kuin toisessa Helen-konsernin jär-

jestelmässä, jossa järjestelmä ohjaa tapahtuman hyväksyttäväksi automaattisesti lä-

hiesimiehelle. Tämän etuna nähtäisiin se, että järjestelmä ohjaisi hyväksynnän riittävän

korkealle tasolle, eikä tämä jäisi hyväksyjän vastuulle selvittää miten hyväksyntäketju mis-

säkin tapauksessa pitäisi edetä. Muutamassa vastauksessa toivottiin sitä, että hyväksyjä
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näkisi helpommin hyväksyttävän tapahtuman tiedot. Esimerkkinä mainitaan liitteiden löy-

dettävyys sekä kilometriveloitusten ajetut matkat. Yhdessä vastauksista toivottiin tarkem-

pia ohjeita ja toisessa taas mainittiin, että ohjeita ei ole löytynyt, mutta eipä niitä ole tarvin-

nutkaan.

Osaaminen

Oma osaaminen hyväksyjän roolissa nähtiin melko hyväksi. Yhteensä 69 % vastaajista oli

väittämän kanssa täysin- tai osittain samaa mieltä, että osaaminen on riittävää järjestel-

män käyttämiseksi. Loput kokivat osaamisessa puutteita tai eivät osanneet antaa vastaus-

taan tähän kohtaan. Koulutuksen osalta hyväksyjistä vajaa puolet koki, että sitä on ollut

riittävästi tarjolla. Kolmannes koki, että koulutusta pitäisi olla enemmän. 17 % vastaajista

ei antanut tähän väittämään omaa näkemystään.

M2-mobiiliratkaisun hyödyt
M2-mobiiliratkaisun hyödyt koettiin melko vähäisiksi hyväksyjien joukossa. Vain reilu kol-

mannes vastaajista koki mobiiliratkaisun positiivisena kehitysaskeleena M2:ssa. Muutama

vastaaja koki mobiiliratkaisun olevan päinvastoin jopa heikennys tapahtumien hyväksyn-

tään, perusteluna se, että liian helppo hyväksyntäprosessi voi johtaa epäselvien tapahtu-

mien hyväksymiseen. Peräti 45 % hyväksyjistä ei osannut antaa tähän kohtaan näkemys-

tään lainkaan.

Mobiiliratkaisun odotukset
Hyväksyjiltä haettiin M2-mobiiliratkaisuun liittyviä toiveita ja odotuksia avoimena kysymyk-

senä. Vastauksia tähän kohtaan tuli yhteensä 6 kappaletta. Hyväksyjien vastauksista esiin

nousee kysymys, onko mobiiliratkaisu todellisuudessa tarpeellinen hyväksyjän näkökul-

masta. Kaksi vastaajista mainitsee, että hyväksyminen hoituu mainiosti työasemalta ja

mobiiliratkaisulle voisi olla käyttöä ainoastaan poikkeustilanteissa. Lisäksi toinen vastaa-

jista kokee, että mobiilihyväksyntä saatettaisiin tehdä liian heppoisin perustein. Yksi vas-

taajista on ottanut kommentteihinsa mukaan taloudellisen näkökulman. Hänen mielestään

M2-mobiiliratkaisun käyttöönotto tulee olla taloudellisesti perusteltua, eli hyödyn tulee olla

merkittävämpi kuin tästä aiheutuvien kustannusten. Muiden vastaajien näkemykset liitty-

vät käyttöliittymän helppokäyttöisyyteen ja siihen, että ominaisuudet tulee olla helposti

omaksuttavissa ja koko järjestelmän tulee olla intuitiivista käyttöä tukeva.
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Kokonaisarvio
Hyväksyjien näkemystä M2-järjestelmän kokonaisarviota selvitettiin kyselyn viimeisessä

osiossa arvoasteikolla 1 – 5. Hyväksyjistä kukaan ei antanut M2:lle Erinomaista arvosa-

naa (arvosana 5). Sen sijaan 34 % vastaajista koki M2:n olevan erittäin hyvä (arvosana

4). 52 % vastaajista koki M2-järjestelmän melko hyväksi (arvosana 3). Loput vastaajista

arvioivat M2:n melko huonoksi (arvosana 2). Vastausten keskiarvo asettui näin ollen 3,21
/ 5. Alla olevassa kuvassa näkyy kokonaisarvostelun vastausten jakautuminen.

10.6.2 Kyselyn tulosten analysointi

M2-järjestelmä näyttäytyy hyväksyjien vastausten valossa helppokäyttöisenä ja M2-tapah-

tumien hyväksyminen koetaan helpoksi. Lähes 80 % vastaajista kokee M2-järjestelmän

helppokäyttöisenä ja lähes 90 % vastaajista näkee M2-tapahtumien hyväksynnän hel-

poksi. Ohjeiden osalta vastaukset eivät ole lähimainkaan näin hyviä, mutta silti yli puolet

vastaajista kokee ohjeiden olevan riittävän selkeät. M2-järjestelmä on hyväksymistehtäviä

ajatellen helppokäyttöinen, jota hyväksyjien vastaukset tukevat täysin. Hyväksyminen on

itsessään teknisenä suorituksena suoraviivainen ja helppo työvaihe. Sen sijaan hyväksyt-

tävän tapahtuman dokumenttien ja tapahtumien katselu tuottaa hyväksyjille silloin tällöin

päänvaivaa. Avoimissa vastauksissa hyväksyjät antoivat palautetta siitä miten pitäisi ke-

hittää M2-tapahtumien hyväksyntää. Toiveet liittyivät automaattiseen esimiesasetukseen

ja hyväksyttävän tapahtuman laajempaan näkemiseen helpommin.

Hyväksyjät kokivat oman osaamisensa M2-järjestelmään hyväksi. Lähes 70 % vastaajista

oli väittämän kanssa täysin- tai osittain samaa mieltä. Koulutuksen riittävyyden osalta sen

sijaan hyväksyjät eivät antaneet näin hyvää arviota. Noin 45 % vastaajista oli sitä mieltä,

että koulutuksia on järjestetty riittävästi. Näin ollen yli puolet hyväksyjistä koki, että koulu-

tusta ei ole riittävästi. Nämä vastaukset vahvistavat näkemystä siitä, että itse järjestelmä

on periaatteessa helppokäyttöinen hyväksyntätehtävien suorittamiseksi, mutta toisaalta
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koulutusta kaivataan aina lisää. M2:n osalta koulutusta on ollut tarjolla edellisen kerran

vuosia sitten, joten ei ihme, että näinkin moni näkisi sen tarpeelliseksi.

M2-mobiiliratkaisun hyödyllisyyttä selvitettiin seuraavassa vaiheessa. Vastaukset yllättivät

sen osalta, että vain noin kolmannes vastaajista koki mobiiliratkaisun hyödyttävän työteh-

täviensä hoitamista. Suurin vastaajajoukko ei osannut toisaalta antaa omaa kantaansa tä-

hän kohtaan. M2-tapahtumien hyväksyminen on toisaalta sen verran yksinkertainen toi-

menpide, että ehkäpä hyväksyjät eivät osanneet suhtautua sen tekemiseen mobiilisti ky-

selyyn vastattaessa. Mobiiliratkaisut ovat juuri omimmillaan tarkastus- ja hyväksymistehtä-

vissä, koska tällöin annetaan ikään kuin hyväksyntäleima omalta osaltaan kyseiselle ta-

pahtumalle. Muutosten tekeminen taas olisi haasteellisempaa ja vaatii mobiilikäyttöliitty-

mältä huomattavasti enemmän.

Kokonaisuudessaan kyselyn perusteella voidaan todeta, että M2-tapahtumien hyväksymi-

nen on järjestelmässä helppoa. Lisäksi hyväksyjät kokevat itse järjestelmän hyväksyjien

näkökulmasta sopivaksi. Mobiiliratkaisun hyödyt jäävät hyväksyjien osalta yllättävän pie-

neksi, mutta toisaalta konkreettisuus siitä mitä sillä voi tehdä ja miten avaisi varmasti mo-

nen hyväksyjän silmiä ja sitä kautta sen hyödyt nähtäisiin helpommin. Kokonaisarviona

M2-järjestelmä saa positiivisen palautteen hyväksyjiltä, kun lähes 90 % vastaajista antaa

sille kokonaisarvosanan väliltä 3 – 5.

10.7 Taloushallinto

Helen-konsernin taloushallinnon M2-käyttäjille lähetettiin kysely M2:n käytettävyyteen ja

mobiiliratkaisuun liittyen. Kysely lähetettiin 7:lle vastaajalla, joista kaikki antoivat näkemyk-

sensä. Vastausprosentti oli näin ollen täysi 100. Vastausryhmältään tämä oli koko kyselyn

toiseksi pienin. Kyselyn tuloksista näkee, että järjestelmään ja sen helppokäyttöisyyteen

ollaan pääsääntöisesti tyytyväisiä. Osaaminen saa myös hyvät pisteet, mutta koulutuksen

riittävyys koetaan vain keskinkertaiselle tasolle. M2-mobiiliratkaisun hyödyt nähdään posi-

tiivisena. Taloushallinnon tehtävät M2-järjestelmässä ovat hyvin kapealla sektorilla. Näin

ollen työvaiheita voi olla usein, mutta niiden suorittaminen on yksioikoista ja tarkkoja oh-

jeita noudattavaa. Käyttäjiä on vähän ja osaaminen on keskimääräistä paremmalla tasolla

omien tehtäviensä osalta.

10.7.1 Kyselyn tulokset

Kyselyssä haettiin taloushallinnon näkemyksiä M2 järjestelmän helppokäyttöisyyteen, ta-

loushallinnon tehtävien suorittamiseen, käyttäjien osaamiseen sekä M2-mobiiliratkaisun
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hyödyllisyyteen. Kyselyn viimeisessä kysymyksessä pyydettiin arvioimaan M2 järjestel-

män kokonaisuutta asteikolla 1 – 5 (liite 7).

M2-järjestelmän helppokäyttöisyys
Taloushallinnon vastaajat kokevat M2-järjestelmän helppokäyttöiseksi. 71 % vastaajista

oli väittämän kanssa täysin samaa mieltä. Yksi vastaajista oli väittämän kanssa osittain

samaa mieltä ja yksi vastaajista ei osannut antaa näkemystään tähän kohtaan. M2-tapah-

tumien käsittely koettiin taloushallinnon vastaajien joukossa yli puolessa riittävän helpoksi.

Loput, 43 %, vastaajista eivät osanneet antaa vastaustaan tähän kohtaan. Ohjeiden

osalta vastaukset noudattivat täsmälleen samaa kaavaa kuin edellisessä kysymyksessä.

Taloushallinnon vastaajille esitettiin myös avoin kysymys siitä miten he kehittäisivät M2-

tapahtumien käsittelyä, mutta valitettavasti tähän kohtaan ei tullut yhtään vastausta.

Osaaminen
M2-tapahtumien käsittely koettiin taloushallinnon vastaajien osalta hyväksi. Väittämän

kanssa täysin- tai osittain samaa mieltä oli 72 % vastaajista. Yksi vastaajista koki ole-

vansa osittain eri mieltä ja yksi ei osannut sanoa kantaansa tähän kohtaan. Koulutuksen

riittävyyden osalta vastaukseksi tuli edellistä huonompi arvio. Koulutuksen koki riittäväksi

43 % vastaajista, kun taas loput näkivät, että koulutusta pitäisi olla enemmän tarjolla tai he

eivät osanneet vastata tähän kysymykseen.

M2-mobiiliratkaisun hyödyt
Taloushallinnon vastaajilta kysyttiin seuraavassa kohdassa näkisivätkö he, että M2-mobii-

liratkaisusta olisi hyötyä tapahtumien käsittelyssä. Vastaajista yli puolet koki, että mobiili-

ratkaisu olisi hyödyllinen tapahtumien käsittelyssä. Toisaalta loput, 43 %, vastaajista eivät

osanneet ottaa kantaa tähän kysymykseen.

Mobiiliratkaisun odotukset
Kyselyssä selvitettiin taloushallinnon odotuksia M2-mobiiliratkaisulta avoimena kysymyk-

senä, mutta valitettavasti tähänkään avoimeen kysymykseen ei tullut yhtään vastausta.

Kokonaisarvio
Viimeisessä kysymyksessä selvitettiin kokonaisarviota M2-järjestelmästä. Taloushallinnon

vastaajien joukossa M2-järjestelmä sai todella hyvän kokonaisarvosanan. Kolmannes vas-

taajista koki M2:en erinomaiseksi järjestelmäksi (arvosana 5). Toinen kolmannes arvioi

M2:n erittäin hyväksi (arvosana 4). Loput vastaajista antoi M2:lle arvosanan melko hyvä
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(arvosana 3). Vastausten keskiarvo asettui näin ollen 4 / 5, joka on toiseksi korkein koko-

naisarvio heti M2-pääkäyttäjien jälkeen. Alla olevassa kuvassa näkyy kokonaisarvostelun

vastausten jakautuminen.

10.7.2 Kyselyn tulosten analysointi

M2-järjestelmä koetaan taloushallinnon vastaajien keskuudessa lähes yksimielisesti help-

pokäyttöiseksi järjestelmäksi. M2-tapahtumien käsittely itsessään saa myös hyvän arvosa-

nan vastaajilta. Myös ohjeet ovat vastaajien näkökulmasta riittävän selkeät. Taloushallin-

non työtehtävät M2:ssa ovat hyvin yksipuolisia, joten niiden omaksuminen ja suorittami-

nen on samankaltaista. Tekijöitä myös on vähän, joten tieto kulkee ohjeista riippumatta te-

kijöiden välillä. Kokonaisuudessaan M2-järjestelmä näyttäytyy helppokäyttöisenä ja sopi-

vana järjestelmänä taloushallinnon näkökulmasta katsottuna matkalaskujen, kulu- ja kilo-

metriveloitusten sekä luottokorttitapahtumien hoitamiseen.

Taloushallinnon vastaajien osaaminen on pääsääntöisesti hyvällä tasolla. Yli 70 % vastaa-

jista kokee M2:n käyttämisen olevan riittävän helppona. Koulutuksen osalta kehitystar-

peita nähdään ja tähän onkin hyvä syy. Koulutuksia on järjestetty taloushallinnolle vain jär-

jestelmän käyttöönottovaiheessa vuosia sitten.

M2-mobiiliratkaisu koetaan taloushallinnon vastaajien keskuudessa hyvin kaksijakoisesti.

Reilu puolet vastaajista näkee, että M2-mobiiliratkaisusta olisi hyötyä M2-tapahtumien kä-

sittelyssä. Loput vastaajista taasen eivät osaa antaa tähän kohtaan mitään vastausta. M2-

mobiiliratkaisun hyödyt puhtaasti taloushallinnon näkökulmasta rajoittuvat siihen, että ta-

pahtumien hyväksyminen olisi sujuvampaa ja sitä kautta nopeampaa. Taloushallinnon työ-

vaiheita ei mobiiliratkaisulla pysty suorittamaan, joten suoraa apua omiin töihin ei tästä ta-

loushallinto saa. Tästä johtuen vajaa puolet vastaajista luultavasti ei ole osannut antaa kan-

taansa mobiiliratkaisun hyötyihin.
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Kokonaisuudessaan voidaan todeta, että taloushallinnon vastaajat näkevät M2-järjestel-

män helppokäyttöisenä ja toimivana järjestelmänä tähän työvaiheeseen. Osaaminen on hy-

vällä tasolla, mutta koulutusta kaivataan lisää. Tämä johtuu luultavasti siitä, että jos proses-

sissa jokin poikkeaa oleellisesti, loppuu osaaminen siihen paikkaan. Olisi hyvä osata ja tun-

tea koko prosessiketju, jotta sen ongelmatilanteissa osattaisiin toimia oikein. Taloushallin-

non vastaajat näkevät M2-järjestelmän kokonaisuutena arvioituna todella hyväksi. Kaikki

vastaukset ovat positiivisia.
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11 Tutkimuksen ensimmäisen vaiheen yhteenveto

M2 – matka- ja kulujenhallintaohjelmiston käytettävyys ja mobiili – kyselyyn vastasi yh-

teensä 132 henkilöä, jotka käyttävät M2-järjestelmää työtehtäviensä hoitamiseen. Kysely

lähetettiin yhteensä 203 vastaajalle ja näin ollen koko kyselyn vastausprosentiksi tuli 65.

Kysymyspatteristot oli laadittu M2:n toiminta- ja prosessikokonaisuuksien ympärille. Kyse-

lyjä oli yhteensä 7 erilaista, joissa oli toisiinsa nähden yhteisiäkin kysymyksiä.

11.1 Tulosten kokonaisarviointi

Vastaajaryhmistä riippumatta kaikissa vastauksissa oli yhteinen piirre. M2-järjestelmä koe-

taan sitä helppokäyttöisemmäksi, mitä enemmän sen kanssa ollaan tekemissä. Pääkäyt-

täjät, taloushallinto ja matkasihteerit kokevat M2:n kaikista ryhmistä selkeimmin toimivaksi

ja helppokäyttöiseksi. Muiden vastaajaryhmien sisältä löytyy vaihtelua koko arvosteluas-

teikon laidasta toiseen. Näidenkin ryhmien vastauksista käy ilmi se, että mitä enemmän

järjestelmää käyttää sen paremmalta se vaikuttaa. Vain harvoin järjestelmää käyttävät ko-

kevat M2:n vaikeaksi tai epäkäytännölliseksi kyseiseen työtehtävään.

M2-kyselyn osalta alla on listaus vastaajaryhmittäin kokonaisarvion mukaisesti parhaasta

heikoimpaan:

Kokonaisarvio antaa hyvän suunnan sille, mille osa-alueille kehittämistä kaivataan. Pää-

käyttäjien osaaminen on hyvällä tasolla ja järjestelmä koetaan toimivaksi. Taloushallinnon

osalta M2:n tehtävät ovat verrattain yksinkertaisia ja suoraviivaisia, joten sielläkin osaami-
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nen on hyvällä tasolla. Matkasihteerien työnkuva taas on M2:n näkökulmastakin katsot-

tuna monipuolinen, mutta toisaalta M2:n jokapäiväinen käyttö johtaa siihen, että osaami-

nen on hyvällä tasolla myös tällä ryhmällä. Kilometriveloituksia tekevät kokevat myös

M2:n hyväksi järjestelmäksi. Kilometriveloitusten tekeminen on suoraviivaista ja sitä kautta

käyttäjien osaaminen on tämänkin osalta melko hyvällä tasolla. Matkustajien osalta mat-

kanhallintaprosessi ja M2:n käyttö ovat toisiinsa linkitettäviä asioita, mutta toisaalta kaksi

kokonaan omaa osakokonaisuutta. Tästä huolimatta matkustajat kokevat molemmat riittä-

vän selkeiksi ja sitä kautta osaaminen on täysin riittävällä tasolla. M2-tapahtumien hyväk-

syjien tehtävät ovat myös yksinkertaisia, mutta toisaalta kokonaisarvosanaa laskee se,

että M2:sta ei kovinkaan helposti näe hyväksyttävistä tapahtumista tapahtumatasoa.

Tämä kohta vaatii ohjeistuksen parantamista, koska M2:sta on nähtävillä tapahtumataso,

mutta valitettavan vaikeasti. Luottokorttitapahtumia käsittelevät henkilöt kokevat M2:n yli-

voimaisesti huonoimmaksi verrattuna muihin vastaajaryhmiin. Luottokorttitapahtumien te-

keminen on M2:ssa monivaiheinen prosessi johtuen automaattitapahtumien siirrosta

M2:een luottokorttiyhtiön kautta. Toiminnallisuus on hyvä ja kätevä, mutta valitettavan vai-

keaselkoinen ja sitä kautta vaikea ohjeistaa käyttäjille perinteisin ohjein. Lisäksi kuittien

skannaus ja lisäys koetaan aikaa vievänä työvaiheena. Luottokorttitapahtumien käsitte-

lyyn kaivataan kehittämistä ja se onkin yksi yksittäinen kehityshanke M2:een tulevaa aja-

tellen.

11.2 Kyselyn tulosten perusteella valitut kehityskohteet

M2 – matka- ja kulujenhallintaohjelmiston käytettävyys ja mobiili – kyselyn ensimmäisen

vaiheen tulosten perusteella esiin nousi selkeä kehityskohde parantaa M2:een liittyvää oh-

jeistusta järjestelmän eri osakokonaisuuksiin. Perinteisen kirjallisen ohjeistuksen tekemi-

seen ja tarkentamiseen suhtauduttiin varauksella, sillä sen laatiminen ja ylläpito on työ-

lästä sekä ohjeen käytettävyys ei ole optimaalisen tehokasta. Helen-konsernissa osaan

järjestelmistä on tehty video-ohjeita, joita harkittiin, mutta lopulta päädyttiin aivan uuteen

ratkaisuun tuottaa ohjeistus omaan sovellukseen joka elää mukana M2:n kaikissa toimin-

tavaiheissa.

Järjestelmätuottajaksi tähän kehityshankkeeseen valikoitui suomalainen Consulo Oy ja

heidän tuotteistaan Prosessinavigaattori (Process Guide). Prosessinavigaattori on työase-

maan asennettava pienoisohjelma, joka tunnistaa sen mitä käyttäjä tekee ja ohjeistaa

käyttäjää reaaliaikaisesti. Prosessinavigaattoriin on mahdollista luoda käytettävän järjes-

telmän tunnistukseen perustuvaa ohjeistusta. Esimerkiksi kun käyttäjä avaa M2-järjestel-
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män, Prosessinavigaattori ohjeistaa käyttäjää M2:n omissa valikoissa. Ohjeistukseen voi-

daan kertoa alustuksena mistä missäkin toimintakokonaisuudessa on kyse ja sitä kautta

käyttäjä osaa valita oikean toiminnallisuuden. M2-järjestelmää käyttäessä Prosessinavi-

gaattori ohjaa jokaisella sivulla toimimaan oikein, täyttämään tarvittavat tiedot, lisäämään

liitteet, kululajit ja selitteet. Tämä lisäksi ohjaus seuraavaan työvaiheeseen hoituu samaan

tapaan.

Prosessinavigaattoriin on mahdollista luoda myös ei-järjestelmän tunnistukseen perustu-

vaa ohjeistusta, jota aiotaan myös käyttää M2:een liittyvien prosessien ohjeistamiseen.

Tällaiset ohjeet voivat olla hyvin yleisluonteisia, jotka auttavat loppukäyttäjiä tekemään

asiat oikeassa järjestyksessä ja oikeaan aikaan. Monesti harvoin eteen tulevassa proses-

sissa (esimerkiksi: työtehtäviin liittyvä matkustaminen tai oman rahan käyttö työtehtävissä)

ohjeita ei löydetä tai ne ovat vanhentuneet ja sitä kautta käyttäjät soveltava omaa harkin-

taansa, jolloin helposti jokin tärkeä vaihe jää tekemättä. Prosessinavigaattori löytyy jokai-

sen työpöydältä, josta on helppo käydä tarkastamassa löytyykö kyseiseen prosessiin oh-

jeistusta. Jos ja kun ohjeistus löytyy, pitää se olla yksiselitteinen ja ohjaava. Ohje toimii

ohjauksen lisäksi myös puhtaasti muistilistana selvittää kaikki oleellinen kyseiseen proses-

siin liittyen. M2:n osalta prosessiohjeeksi on tarkoitus luoda matkustamiseen ja oman ra-

han käyttöön työtehtävissä olevat ohjeet. Käytännön ohjeiden ja prosessiohjauksen lisäksi

tähän on tarkoitus lisätä myös kyseisiin asioihin liittyvät säännökset.

M2 – matka- ja kulujenhallintaohjelmiston käytettävyys ja mobiili – kyselyn ensimmäisen

vaiheen tulosten perusteella valitut kehityskohteet ovat seuraavat.

Consulo Oy:n Prosessinavigaattoriin tehtävät ohjeet:

Järjestelmän tunnistukseen perustuvat ohjeet (M2):
1) Matkalaskujen tekeminen

2) Kilometriveloitusten tekeminen

3) Kulu- ja luottokorttiveloitusten tekeminen

4) Varahenkilön asettaminen

Prosessiohjeet:
1) Matkustusohjeet Helen-konsernissa

2) Oman rahan käyttö työtehtävissä
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12 Consulo Oy – Process Guide, Prosessinavigaattori

Consulo Oy on suomalainen vuonna 2006 perustettu yritys, joka on maamme johtava asi-

antuntija ohjelmistojen käyttöön liittyvissä muutostilanteissa. Consulo Oy:n ratkaisuja käyt-

tää yli 500 000 loppukäyttäjää erilaisten ohjelmistojen osalta. Asiakaskunta koostuu jul-

kishallinnosta ja yrityksistä. Consulo Oy edustaa Suomessa IMC AG yritystä, joka on Eu-

roopan johtava sähköisen oppimisen osaaja.

(Consulo Oy 2016.)

12.1 Prosessinavigaattori

Consulo Oy:n Prosessinavigaattori (Process Guide) on suunniteltu ohjaamaan järjestel-

mää käyttävää henkilöä työtehtävien hoitamisessa vaihe-vaiheelta. Prosessinavigaattori

on pienoissovellus, joka näyttää loppukäyttäjälle ohjeistusta käyttämästään sovelluksesta

tai toiminnosta. Prosessinavigaattorin vahvuus on se, että käyttäjä löytää kaikki ohjeet yh-

destä ja samasta paikasta. Ohje voi sisältää tekstiä, kuvia tai videoita ohjeen toteuttami-

sen tahtotilasta riippuen. Prosessinavigaattori toimii täysin järjestelmistä riippumatta ja

mahdollisia käyttökohteita ovat muun muassa: HR-järjestelmät, ERP:t, CRM:t, dokument-

tien hallintajärjestelmät ja MS Office-sovellukset.

(Consulo Oy 2016.)

12.2 Prosessinavigaattori Helen-konsernissa

Consulo Oy:n Prosessinavigaattorin käyttöä suunnitellaan toteutettavaksi sellaisten järjes-

telmien tueksi, joilla on mahdollisimman paljon käyttäjiä. Tämä mahdollistaa suurimman

hyödyn irti saamisen Prosessinavigaattorista, kun se saadaan laajaan käyttöön ja helpot-

tamaan jokaisen työtehtäviä. M2 – matka- ja kulujenhallintaohjelmiston käytettävyys ja

mobiili – kyselyn tulokset vahvistivat sen käsityksen, että Prosessinavigaattori olisi erin-

omainen kehityshanke M2:n käytettävyyden parantamiseen. Näin ollen M2-järjestelmä va-

littiin Prosessinavigaattorin pilotointiin pääjärjestelmäksi Helen-konserniin. M2:n osalta ta-

voite on saada kuvattua Prosessinavigaattoriin kaikki olennaiset työvaiheet ja siihen liitty-

vät prosessiohjeet kappaleen 11.2 mukaisesti.
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13 M2 uudistuu

M2 – matka- ja kulujenhallintaohjelmiston käytettävyyteen ja mobiiliratkaisun hyödynnettä-

vyyteen liittyvän tutkimuksen ensimmäisen vaiheen kyselyn ja toisen vaiheen haastattelui-

den välissä saimme kuulla Visman alkaneen tehdä M2:sta niin sanottua toisen sukupolven

versiota. M2:n nykyinen versio tulee jatkossa käyttämään nimeä M2 Classic ja uudistettu

versio nimeä M2 Blue.

(Visma Enterprise Oy 2016.)

M2 – matka- ja kulujenhallintaohjelmisto uudistuu ja samalla sen värimaailma vaihtaa pit-

kään olleesta punavivahteisesta kohti sinisen eri värisävyjä. Tästä se saa myös uuden ni-

mensä, M2 Blue. Uudistetun M2 Bluen käyttöliittymä on nykyistä selkeämpi, helpompi

käyttää ja käyttäjää ohjaavampi. Käytettävyyden parantamiseen on hyödynnetty saatua

asiakaspalautetta ja Visman tekemää käyttäjätutkimusta. Käyttöliittymästä tulee responsii-

vinen ja suunnittelussa on huomioitu tablettien optimaalinen näyttökoko ja ohjattavuus

kosketusnäytön kautta.

(Visma Enterprise Oy 2016.)

Uudistuvaa M2:n versiota, M2 Blue, esiteltiin Visman asiakkaille kolmessa saman sisältöi-

sessä tilaisuudessa. Tilaisuuksissa esiteltiin M2 Bluen käyttöliittymää ja uusia toiminnalli-

suuksia. Tutustumistilaisuudet pidettiin Visma-talossa syys - lokakuussa 2016. Heleniltä

osallistui kahteen eri tilaisuuteen yhteensä neljä henkilöä, jotka otettiin mukaan tutkimuk-

sen toisen vaiheen haastatteluihin. Näin olleen haastatteluissa pystyttiin paremmin otta-

maan huomioon Visman tulevaisuuden suunnitelmat ja uuden M2 Bluen ominaisuudet.

M2 Blue versio päivitetään Helen-konsernin yhtiöiden käyttöön Visman kanssa yhdessä

sovittuna ajankohtana vuoden 2017 aikana. Versionvaihto tapahtuu työmäärältään mah-

dollisimman pienellä vaivalla johtuen SaaS-palvelun suorittamasta version nostosta. Toki

varmistettavaksi jää nykyisten liittymien yhteensopivuus, ohjeiden tekeminen ja loppukäyt-

täjien kouluttaminen.
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14 Tutkimuksen toinen vaihe

M2 – matka- ja kulujenhallintaohjelmiston käytettävyys ja mobiili – kyselyn toiseen vaihee-

seen liittyvät haastattelut pidettiin lokakuussa 2016. Haastattelut kohdistettiin tutkimuksen

ensimmäisen vaiheen mukaisiin käyttäjäryhmiin kuuluviin henkilöihin. Tutkimuksen toisen

vaiheen haastattelut pidettiin suunnitellusti sisältäen yksittäisiä haastatteluja ja ryhmä-

haastattelu. Haastatteluilla pyrittiin hakemaan syventäviä näkemyksiä eri käyttäjäryhmiltä

M2:n käytettävyyteen ja mobiilin hyödynnettävyyteen liittyen.

Tutkimuksen toisen vaiheen tavoite oli löytää eri ensimmäisen vaiheen kohderyhmien vas-

tausten joukosta ne asiat, jotka kaipaavat eniten toimenpiteitä niin prosessinkehityksen

kuin järjestelmien käytettävyyden osalta. Samalla haettiin konkreettisia ja perusteltavia

hyötyjä M2:n mobiilisovelluksen käyttöönottoa ajatellen.

14.1 Ryhmähaastattelun toteutus

Ryhmähaastattelu pidettiin tiistaina 4.10. ja siihen oli kerätty osallistujat kaikista kyselyn

käyttäjäryhmistä:

- M2 pääkäyttäjät

- Matkasihteerit

- Matkustajat

- Kilometriveloituksia tekevät

- Luottokorttitapahtumia käsittelevät

- Hyväksyjät

- Taloushallinto

Huomioitavaa oli se, että suurin osa ryhmähaastatteluun osallistuvista henkilöistä edusti

useampaa käyttäjäryhmää samalla kertaa. Ryhmähaastatteluun osallistui yhteensä viisi

henkilöä. Henkilöt oli valittu tähän heidän aikataulujen, työtehtävien ja oman mielenkiin-

nostuksensa perusteella. Haastateltavat edustivat myös ammatillisesti katsottuna eri ta-

hoja. Edustettuna oli Talous, ICT, Henkilöstöhallinto, Johdon sihteerit sekä Myynti ja asia-

kaspalvelu. Näin ollen ryhmähaastattelun osallistujien otanta oli todella kattava sekä M2:n

tehtävien kuin vastuualueiden osalta.

Ryhmähaastattelu toteutettiin Helenin työtiloissa, neuvotteluhuoneessa. Tilaisuus aloitet-

tiin kertaamalla ryhmähaastattelun tavoite, tilaisuuden agenda ja perustelut sillä miksi juuri

nämä haastateltavat oli valittu mukaan tähän vaiheeseen. Tilaisuuden kesto oli noin kaksi
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tuntia. Ryhmähaastattelun vetäjä vastasi muistiinpanojen tekemisestä. Tilaisuuden kulkua

ei nauhoitettu haastatteluun osallistuneiden toiveesta johtuen. Ryhmähaastattelussa käy-

tiin läpi yhteisesti kaikkien käyttäjäryhmien vastaukset ja myös sanalliset avoimet vastauk-

set. Kaikkien osallistujien kesken keskustelu oli vilkasta ja haastateltavilla oli omat perus-

tellut näkemyksensä siitä miksi mitkäkin asiat korostuivat kyselyssä. Ryhmähaastattelun

toteutuksessa pyrittiin avoimeen keskusteluun tutkimuksen ensimmäisen vaiheen tulok-

sista. Ryhmähaastattelun lopussa käytiin läpi vielä koko tilaisuuden yhteenveto, huomiot

ja esiin nostetut kehityskohteet.

14.2 Ryhmähaastattelun tulokset

Ryhmähaastattelun keskustelussa löydettiin hyvin nopeasti konsensus siitä miten M2:een

liittyviä ohjeita ja prosesseja tulisi kehittää. Lisäksi mobiiliratkaisu koettiin hyödylliseksi

työvälineeksi M2:n työasemaversion lisänä. Alla olevissa kappaleissa on kuvattuna tar-

kemmin mitkä asiat nousivat ryhmäkeskustelussa esiin kehityskohteiksi. HUOM. kaikki

alla olevat kirjaukset seuraavissa kappaleissa (14.2.1 – 14.2.3) perustuvat ryhmähaastat-

telun yhteydessä tehtyihin muistiinpanoihin.

14.2.1 Ohjeiden kehittäminen

Ensimmäisen vaiheen tutkimustulokset antoivat suuntaviivat ohjeiden kehittämiselle. Pää-

käyttäjien ja Taloushallinnon ryhmiä lukuun ottamatta kaikissa nousi esiin se, että onko

ohjeet ajantasaiset, mistä ne löytyvät ja palvelevatko ne todella loppukäyttäjiä. Keskuste-

lussa ICT:n edustaja nosti esiin ratkaisuksi näihin haasteisiin kaikille meille tutun ja tutki-

muksen ensimmäisessä vaiheessa kehityshankkeeksi nostetun työvälineen ohjeiden teke-

miseen eli Consulo Oy:n Prosessinavigaattorin. Kyseinen työasemiin asennettava pienois-

sovellus pitää ohjeet kaikille tutussa paikassa ja ne ovat perinteisiä Word- tai PDF-doku-

mentteja interaktiivisempia ohjaten käyttäjää juuri siinä kohdassa missä hän apua kaipaa.

Hyvä puoli tässä on myös se, että kun käyttäjä avaa missä vain vaiheessa Prosessinavi-

gaattorin käyttäessään järjestelmää, on ohje aina kohdistettu juuri siihen työvaiheeseen.

Näin ollen kolmesta keskustelussa esiin nousseesta haasteesta Prosessinavigaattori hoi-

taa seuraavat kaksi kuntoon:

1) Ohjeet on helposti löydettävissä

2) Ohjeet palvelevat loppukäyttäjiä oikea aikaisesti ja juuri siinä kohdin mitä työvai-

hetta järjestelmässä käytetään

Ohjeiden ajantasaisuuteen sen sijaan Prosessinavigaattori ei tuo suoranaista apua. Ohjei-

den ajan tasalla pitäminen ja kehittäminen on M2-järjestelmän pääkäyttäjien tehtävä. Toki
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Prosessinavigaattori auttaa ohjeiden jalkautuksessa loppukäyttäjälle, koska on vain yksi ja

ajantasainen versio ohjeista, jotka löytävät aina Prosessinavigaattorista. Ohjeiden ajan ta-

salla pitämiseen liittyen Johdon sihteerien edustaja nosti esiin sen, että jatkossa syste-

maattinen ohjeiden päivittäminen on nykyistä tärkeämpää, koska ohjeet ovat reaaliaikai-

sesti käytettävissä jokaiselta työasemalta missä vain työvaiheessa käytettäessä järjestel-

mää.

14.2.2 Prosessien kehittäminen

Matka- ja kulujenhallintaan liittyvien prosessien kehitys nousi toiseksi ryhmähaastattelun

teemaksi tutkimuksen ensimmäisen vaiheen kyselyn tulosten perusteella. Ensimmäisen

vaiheen kyselyjen tulosten perusteella prosessit koettiin pääpiirteittäin toimiviksi ja järke-

viksi. Matkanhallintaprosessi, joka on M2:n ympärille virallisesti laadittu toimintaprosessi,

sai käyttäjiltä pääosin positiivista palautetta. Moni vastaajista ei tunnistanut tätä varsinai-

sesti prosessiksi, koska sen vaiheet ovat moniulotteiset ja pyörivät pääsääntöisesti matka-

sihteerien ympärillä. Lähes kaikki kuitenkin osasivat toimia prosessissa oikein ja tiesivät

mitä missäkin vaiheessa tulee tehdä. Tästä positiivisesta palautteesta huolimatta Myynnin

ja asiakaspalvelun edustaja katsoi parhaaksi nostaa tämän aiheen kehityskohteeksi vä-

hintäänkin tiedon jakamisen näkökulmasta. Tarkoitus on käydä prosessi läpi seuraavissa

M2:een liittyvissä koulutuksissa loppukäyttäjien kanssa. Lisäksi tästä tehdään myös Pro-

sessinavigaattoriin oma prosessiohjeensa, joka on jokaisen käyttäjän käytettävissä aina

omalta työasemaltaan vaikka ei itse käyttäisikään M2-järjestelmää.

Matkanhallintaprosessin lisäksi toiseksi kehityshankkeeksi nousi luottokorttitapahtumiin

liittyvän prosessin parantaminen. Tämän käyttäjäryhmän vastaukset korostuivat tutkimuk-

sen ensimmäisen vaiheen kyselyssä. Luottokorttitapahtumien käsittely koettiin liian moni-

mutkaiseksi ja haastavaksi. Tästä johtuen luottokorttitapahtumien käsittelyyn tullaan jat-

kossa kiinnittämään huomiota, jotta työvaiheet saadaan tehokkaammiksi loppukäyttäjille.

Ryhmähaastattelussa Taloushallinnon edustaja nosti ratkaisuehdotukseksi M2-mobiilirat-

kaisun hyödynnettävyyden. Luottokortin käyttäjien elämää helpottava tekijä olisi omalla

matkapuhelimella tehtävä kuitin välitön kuvaaminen ja liittäminen M2:een oston tapahdut-

tua. Tämä vaihe nopeuttaisi ja suoraviivaistaisi luottokorttitapahtuman käsittelyä työase-

malla. Kuitit pysyisivät tallessa ja olisivat valmiina liitettäväksi ostotapahtumaan. Toinen

seikka, joka sai palautetta kyselyyn vastaajilta, on ostotapahtumien liittäminen luottokortti-

tapahtumaan. Tämä työvaihe koettiin haastavaksi loppukäyttäjien keskuudessa. Tähän

haasteeseen tartuttiin myös ryhmäkeskustelussa, johon Myynnin ja asiakaspalvelun edus-

taja ehdotti ratkaisuksi loppukäyttäjien lisäkoulutusta muun M2-koulutuksen yhteydessä.



68

14.2.3 M2-mobiiliratkaisun hyödynnettävyys

Tutkimuksen ensimmäisen vaiheen kyselyissä selvitettiin loppukäyttäjiltä heidän näkemyk-

siään M2-mobiiliratkaisun mahdollisista hyödyistä. Tutkimustulokset vaihtelivat tältä osin

positiivisista neutraaleihin näkemyksiin. Positiivisimmat vastaajat uskoivat mobiiliratkaisun

auttavan heitä M2:n kaikilla osa-alueilla. Kilometriveloitusten osalta automaattinen kilo-

metrien laskenta koettiin positiiviseksi. Kulu- ja luottokorttiveloitusten osalta parhaaksi

ominaisuudeksi kohosi valokuvan ottaminen kuitista ja tämän liittäminen suoraan M2:een.

Ryhmähaastattelussa keskusteltiin paljon siitä miten M2-mobiiliratkaisu saadaan ”myytyä”

ja jalkautettua loppukäyttäjille. Henkilöstöhallinnon edustaja piti tärkeänä sitä, että käyttä-

jille painotetaan koulutuksissa, että mobiiliratkaisu ei ole suinkaan pakollinen ottaa käyt-

töön. Toki sen ominaisuudet on tärkeää tuoda esille juuri sellaisena kun ne loppukäyttä-

jälle näyttäytyvät. Lisäksi tutkimuksen ensimmäisen vaiheen tuloksista paistoi läpi se, että

mobiiliratkaisun käytännön seikat eivät ole vielä täysin tiedossa. Tästä johtuen koulutuk-

sissa tulee jättää reilusti aikaa mobiiliratkaisun käsittelyyn, jotta loppukäyttäjien kaikki en-

nakkoluulot ja pelot saadaan käsitellyksi. Esimerkkinä nostettakon kilometriveloitusten pai-

kannukseen perustuva kilometrien kerääminen, joka huoletti osaa vastaajista. M2-mobii-

lissa tämä toiminnallisuus on toteutettu niin, että reittiä ei tallenneta, vain ajetut kilometrit

siirretään lähtö- ja päätöspaikan lisäksi M2:een.

14.3 Henkilöhaastattelujen toteutus

Henkilöhaastattelut pidettiin lokakuun lopussa, maanantaina 31.10.2016. Haastattelu to-

teutettiin puhelimitse ja otannaksi valikoitui yhteensä viisi erilaisessa työtehtävässä olevaa

M2 käyttäjää. Kaikkia käyttäjiä yhdisti se, että heillä on pitkä kokemus M2:n monipuoli-

sesta käytöstä. Lisäksi heillä on hyvä tietämys kokonaisuudessaan M2:n toiminnallisuuk-

sista ja prosesseista.

Puhelinhaastattelulle varattiin jokaiselle henkilölle erikseen sopiva ajankohta. Ennakkotie-

tona vastaajille kerrottiin M2 – matka- ja kulujenhallintaohjelmiston käytettävyys ja mobiili

– kyselystä. Kaikki haastatteluun osallistuneet henkilöt olivat osallistuneet myös tutkimuk-

sen ensimmäiseen vaiheeseen. Haastattelun alussa kerrattiin lyhyesti mistä haastatte-

lussa on kyse ja mitkä ovat haastattelun tavoitteet. Samassa kerrottiin myös, että haastat-

telua ei nauhoiteta, eikä haastattelusta kirjoiteta suoria lainauksia. Lisäksi haastateltavia

muistutettiin siitä, että heidät pidetään anonyymeina, eikä vastauksia voi mitenkään yhdis-

tää vastaajaan.
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Puhelinhaastattelusta pyrittiin tekemään rento ja luonnollinen haastattelutilanne kaikille

vastaajille. Edellisessä kappaleessa kerrotut tutkimuksen taustatiedot ja haastattelun ”peli-

säännöt” kevensivät haastateltavien taakkaa. Lisäksi oman luonnollisuutensa haastatte-

luun toi se, että haastattelija ja haastateltava tunsivat toisensa ennestään aikaisempien

työtehtävien kautta.

Henkilöhaastattelulle luotiin muutaman kysymyksen sisältävä runko haastattelijan muisti-

listaksi. Kysymyksillä haettiin loppukäyttäjän näkemyksiä M2:n hyvistä ja parannettavista

puolista, ajatuksia M2:n toiminnallisuuksiin liittyvien prosessien kehittämiseksi ja ideoita

seuraaviksi kehityskohteiksi M2:n ohjeisiin ja prosesseihin liittyen. Näiden lisäksi käyttäjiltä

selvitettiin mitä mieltä he ovat M2-mobiiliratkaisusta ja sen hyödyistä. Kaikki haastateltavat

tunsivat M2:n kehityspolun ja sitä kautta tiesivät tuloillaan olevasta M2 Blue – versiosta.

Osa haastateltavista oli käynyt myös Visman järjestämässä M2 Blue tutustumistilaisuu-

dessa, joten sitä kautta heillä oli pelkkää ennakkoarviota paremmat lähtökohdat vastata

M2:n tulevaisuuden näkymiin. Haastattelun viimeisessä vaiheessa selvitettiin käyttäjän

näkemyksiä M2-järjestelmään ja pyydettiin häntä arvioimaan järjestelmää arvoasteikolla 1

– 5.

14.4 Henkilöhaastattelujen tulokset

Henkilöhaastattelussa haastateltiin viittä erilaista M2 käyttäjää. Jokainen käyttäjä valittiin

haastatteluun tuomaan esiin juuri oman käyttäjäryhmän näkökulman käytettävyystutki-

mukseen. Käyttäjiä yhdisti se, että heillä kaikilla oli kokemusta M2:n kaikista toiminnalli-

suuksista ainakin sen verran, että osasi ottaa kantaa niihin liittyviin aiheisiin. HUOM. kaikki

alla olevat kirjaukset tässä kappaleessa (14.4) perustuvat henkilöhaastattelujen yhtey-

dessä tehtyihin muistiinpanoihin.

Matkasihteeri / Johdonsihteerien edustaja

Ensimmäisellä haastateltavalla oli kokemusta erityisesti matkanhallintaan sekä kulu- ja

luottokorttiveloitusten käsittelyyn. Haastateltava piti M2-järjestelmää yhtenä Helen-konser-

nin parhaista järjestelmistä helppokäyttöisyyden ja selkeytensä johdosta. Hyvien puolien

ja kokemusten lisäksi haastateltavaa pyydettiin miettimään miten M2 voisi olla vielä ny-

kyistäkin parempi. Haastateltava ei aluksi osannut keksiä mitään yksittäistä asiaa, miten

järjestelmää tai prosesseja kannattaisi parantaa. Myöhemmässä haastattelun vaiheessa

kehityskohteeksi löytyi kuitenkin yksi monia muitakin askarruttanut asia: Miksi hyväksyjälle

lähtevästä sähköpostiviestistä (hyväksyttävä tehtävä) oli poistettu linkki M2-järjestelmään?

Muutos oli tullut hyväksymisviestiin noin puoli vuotta sitten tietoturvan parantamiseksi.
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Riskinä oli se, että linkki sisälsi viestin vastaanottajan käyttäjätunnuksen ja salasanan M2

SaaS-palveluun. Pahimmassa tapauksessa jos viesti olisi joutunut vääriin käsiin, olisi M2-

järjestelmä ollut avoin viestin saajan tunnuksilla vääriin tarkoitusperiin. Edellä mainitun ke-

hityskohteen lisäksi haastateltava koki, että M2:ssa matkasuunnitelmien ja – laskujen kier-

rätys voisi olla sujuvammin toteutettu. Hyväksyjän olisi suotava nähdä helpommin tarkem-

malla tasolla mitä on hyväksymässä, ilman tapahtuman erillistä avaamista.

Haastateltavalta selvitettiin myös hänen näkemyksiään siitä miten M2-mobiiliratkaisu voisi

auttaa hänen ja muiden työtehtävien hoitamisessa. Haastateltava koki mobiiliratkaisun hy-

väksi lisäkomponentiksi tukemaan nykyistä työasemaversiota. Kilometriveloituksien teke-

misen helpottuminen nähtiin suurimmaksi avuksi, kun ei tarvitse enää kirjata ajettuja kilo-

metrejä useaan paikkaan. Mobiiliratkaisussa riittää se, että se on päällä ajon aikana,

muistaa aloittaa ja lopettaa, jonka jälkeen kilometrit tallentuvat automaattisesti järjestel-

mään. M2-mobiiliratkaisusta heräsi myös esiin näkökulma, jossa uskottiin ja toivottiin sitä,

että M2 Bluen myötä myös mobiiliratkaisu kehittyy tai M2 Blue – versiota voisi käyttää na-

tiivisti myös mobiililaitteella. Mobiiliratkaisun lisäksi haastateltavalta kysyttiin myös näke-

myksiä M2 Blue – versiosta. Odotukset nähdyn perusteella olivat positiiviset. Monet toi-

minnallisuudet ovat suoraviivaisemmat ja käyttäjälle yksinkertaisemmat kuin nykyisessä

versiossa. Lisäksi ulkoasu on moderni ja raikas. Haastateltava mainitsi myös miten tär-

keää on M2 Blue – version käyttöönotossa kiinnittää huomioita käyttäjien koulutukseen,

ohjeiden ajantasaisuuteen ja mobiiliratkaisun jalkautukseen.

Haastattelun loppuvaiheessa käyttäjää pyydettiin arvioimaan M2-järjestelmää kokonaisuu-

dessaan ja antamaan sille numeraalinen arvosana. Ensimmäinen haastateltava koki M2-

järjestelmän kaikin puolin todella hyväksi ja sitä kautta antoi arvosanan 4 / 5. Täysiä pis-

teitä haastateltava ei antanut pienten yksittäisten puutteiden johdosta, joita olivat linkin

puuttuminen sähköpostiviestistä ja hyväksyntäkierron heikkoudet.

Henkilöstöhallinnon edustaja
Toisella haastateltavalla oli haastateltavien joukosta vähäisin tuntemus M2:n kaikista toi-

minnallisuuksista ja prosesseista. Tästä huolimatta hänenkin M2 osaaminen on keskiver-

tokäyttäjää parempi. Haastateltavan kokemukset M2:sta olivat todella positiiviset. Hän

koki M2-järjestelmän myöskin yhdeksi Helen-konsernin parhaista järjestelmistä. Erityisesti

M2:n parhaat puolet tulevat esiin siinä, että se on käyttäjälle helppokäyttöinen ja toiminta-

varmuudeltaan äärimmäisen luotettava. Parantamisen varaa haastateltava ei löytänyt ny-

kyisiin toimintakokonaisuuksiin. Kehityskohteeksi hän kuitenkin mainitsi sen, että jos jär-
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jestelmä osaisi vielä automaattisesti tunnistaa käyttäjien työehtosopimukset (Energiateolli-

suuden TES:t) ja sen mukaan auttaa vapaa-ajan matkustuskorvausten (VAM-korvaukset)

laskemisessa. Tällainen ominaisuus helpottaisi merkittävästi matkasihteerien työtä ja sitä

kautta VAM-korvaukset laskettaisiin automaattisesti oikein matkustajille.

Seuraavassa vaiheessa haastateltavalta selvitettiin hänen näkemystään M2-mobiiliratkai-

suun. Haastateltava koki, että etenkin paljon matkusteleville henkilöille mobiiliratkaisu olisi

erinomainen lisä nykyisen M2:n rinnalle ja helpottaisi osaltaan myös matkasihteerien teh-

täviä. Helpotusta tulisi etenkin kuittien lisäämisestä järjestelmään suoraan matkustajan toi-

mesta. Myös tämä toinen haastateltava pohti sitä miten M2-mobiili kannattaisi tuoda He-

len-konsernin henkilöstön käyttöön. Hänen kokemuksensa uuden järjestelmän tai järjes-

telmäosion jalkautuksesta kohtasivat pitkälti ensimmäisen haastateltavan kanssa. Info,

koulutus, ohjeistus ja käytön tuki nähtiin avaimiksi onnistumiseen. Haastateltavalta selvi-

tettiin tämän lisäksi myös tulevaisuuden näkymiä matkanhallinnan osalta. Haastateltava

oli myös kuullut Visman suunnitelmat korvata pitkään käytössä ollut M2-järjestelmä uu-

della versiolla. Haastateltavan usko uuteen versioon oli vahva sen perusteella mitä siitä oli

kuullut.

Haastattelun lopussa kysyttiin M2-järjestelmälle kokonaisarvosanaa perusteluineen.

Haastateltava koki M2-järjestelmän erinomaiseksi ja sitä kautta antoi kokonaisarvosanaksi

5 / 5. Perustelut tähän olivat järjestelmän helppokäyttöisyys ja luotettavuus. Käyttäjä pohti

järjestelmälle annettavaa arvosanaa vielä uudelleen peilaten sitä muihin Helen-konser-

nissa oleviin järjestelmiin, mutta pitäytyi edelleen näkemyksessään.

ICT:n edustaja
Kolmannen haastateltavan töiden painopiste M2-järjestelmään liittyi pääsääntöisesti jär-

jestelmän teknisiin ominaisuuksiin. Liittymät, järjestelmän parametrointi, toimittajayhteistyö

ja pääkäyttäjätehtävät olivat lähellä tämän vastaajan työtehtävien osuutta M2-järjestel-

mässä. Haastateltava oli hyvin perille kokonaisuudessaan M2-järjestelmän ominaisuuk-

sista ja toiminnallisuuksista. Hänen näkemyksensä M2-järjestelmästä olivat muiden vas-

taajien tapaan todella positiiviset. Haastateltava koki M2:n vahvuudeksi järjestelmän help-

pokäyttöisyyden ja toimittajan tarjoaman tuen ongelmatilanteissa ja uusien ominaisuuk-

sien käyttöönotossa. Haastateltava nosti erityisesti esille toimivan toimittajayhteistyön,

joka on muihin järjestelmätoimittajiin nähden nopeaa, osaavaa ja aikaansaavaa. Vastaaja

ei varsinaisesti osannut keksiä mitään parantamista nykyiseen M2-järjestelmään. Haasta-

teltava odotti M2:n uutta versiota, M2 Blue, koska oli tutustunut siihen infotilaisuudessa jo
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aiemmin. Muutamia hyviä muutoksia siellä on tulossa, joista erityisesti vuosivalvontailmoi-

tuksen muutokset kiinnostivat haastateltavaa. Kehityskohteeksi nousi haastattelussa oh-

jeiden tekeminen Prosessinavigaattorilla. Järjestelmänä Helen-konsernissa verrattain uusi

Prosessinavigaattori koettiin erinomaiseksi työkaluksi ja tulevalta odotettiin sitä, että ohjei-

den tuottamisesta tulisi arkipäivää myös M2:n osalta. Tällöin osattaisiin tehdä ohjeet käyt-

täjiä paremmin palveleviksi ja saataisiin hahmotelma sille mitä ohjeita tulisi sisällyttää Pro-

sessinavigaattoriin. Samalla osaaminen kasvaisi ja osattaisiin valita mitkä ohjeista olisi

hyvä säilyttää tekstiohjeina, joihin vain viitattaisiin Prosessinavigaattorista. Nämä kehitys-

askeleet kuitenkin nähtiin kannattavaksi toteuttaa vasta kun M2 Blue otetaan käyttöön He-

len-konsernissa.

Seuraavassa vaiheessa haastateltavalta selvitettiin hänen näkemyksiään M2-mobiiliratkai-

suun ja sen hyödynnettävyyteen Helen-konsernissa. Vastaaja oli kaikista näistä haastatel-

tavista tietoteknisesti orientoitunein, joten haastattelussa mobiiliratkaisu koettiin erittäin

tärkeäksi lisäksi nykyisen työasemaversion rinnalle. Kysyntää olisi kuulemma jo heti M2-

mobiiliratkaisulle osalla käyttäjistä. Lisäksi mobiiliin työhön liittyen oli vankka uskomus,

että itse M2 Blue, joka on toteutettu HTML5 – tekniikkaa hyödyntäen helpottaisi sellaise-

naan paljon liikkuvien arkea. M2 Blue on tarkoitettu käytettäväksi kaikilla päätelaitteilla ja

teknisen alustansa ansiosta se kykenee muuntautumaan sopivaksi erikokoisille näytöille.

Tietyt ominaisuudet jäävät kuitenkin harkitusti M2-mobiiliratkaisuun, joten molempien su-

juva käyttö kattaa koko matka- ja kulujenhallinnan paletin. Haastateltava ajatteli, että M2-

mobiilin käyttöönotto kannattaa ajoittaa samaan hetkeen M2 Bluen kanssa, koska silloin

samalla koulutuksella voidaan käydä molemmat uudistukset kerralla läpi loppukäyttäjien

kanssa.

Visman päätös uusia M2-järjestelmä oli haastateltavan mielestä hyvä ja piristävä ratkaisu.

Nykyinen M2-järjestelmä on tekniseltä ratkaisultaan ja käyttöliittymältään jo hieman nyky-

ajasta perässä. M2 Blue korjaa tämän tilanteen molempien asioiden osalta. Haastateltava

kertoi odottavansa uudistusta ja sitä, että M2 Blue saadaan myös Helen-konsernissa käyt-

töön. Hän koki uuden M2 Bluen olevan nykyistä selkeämpi, modernimpi ja uskoi sen hel-

pottavan loppukäyttäjien arkea parannetulla käyttöliittymällä. Erityisen hyvänä piirteenä

haastateltava koki sen, että uuden järjestelmän tultua käyttöön, on käyttöliittymästä mah-

dollisuus palata vanhaan yhdellä klikkauksella. Molemmat käyttöliittymät (M2 Classic ja

M2 Blue) ovat näin ollen loppukäyttäjillä käytössä samanaikaisesti. Tämä edesauttaa töi-

den sujuvuutta. Esimerkkinä mainittakoon se, että jos uudesta käyttöliittymästä ei heti al-

kuun löydä oikeaa ja haluttua toiminnallisuutta, mutta muistaa miten asia hoidettiin van-

hassa käyttöliittymässä, voi käydä tekemässä sen siellä. Toki pienenä ”peikkona” tässä
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nähtiin se, että voiko tämä ohjata muutosvastarintaiset käyttäjät käyttämään uuden sijasta

vanhaa jatkossakin? Ratkaisuksi tähän pohdittiin sitä, että käyttäjän aloittaessa M2:n

käyttö, ohjataan hänet aina automaattisesti uuteen M2 Bluehun. Lisäksi kaikki ohjeet tul-

laan tekemään vain uutta käyttöliittymää ajatellen. Näiden seikkojen perusteella tätä ei ko-

ettu kovinkaan suureksi riskiksi.

Haastattelun viimeisessä vaiheessa vastaajaa pyydettiin arvioimaan M2-järjestelmää ar-

vosana-asteikolla 1 – 5. Haastateltavalla oli kokonaisuutena todella positiivinen näkemys

M2-järjestelmästä ja siihen liittyvästä toimittajayhteistyöstä. Näillä perusteilla vastaaja an-

toi M2:lle arvosanan 5 / 5. Kertauksena haastattelun alkuvaiheeseen hän mainitsi, että eri-

tyisesti järjestelmän hyvä käytettävyys sekä toimittajan aktiivisuus ja nopeus on jotain mitä

harvoin järjestelmätoimittajien keskuudessa näkee tapahtuvan.

M2 pääkäyttäjä
Neljännellä haastateltavalla oli vuosien kokemus M2-järjestelmästä juuri pääkäyttäjän teh-

tävistä. Haastateltava oli muiden haastateltavien tapaan todella tyytyväinen M2-järjestel-

mään. Järjestelmän helppokäyttöisyys, käytettävien moduulien selkeys ja yhtenäinen toi-

mintalogiikka sekä hyväksi havaitut toimintatavat olivat haastateltavan mieleen. Paran-

nusta M2-järjestelmä kaipaisi haastateltavan näkökulmasta katsottuna muistutusten

osalta. Tällä hetkellä muistutusviestit kohdistamattomista ostotapahtumista tulevat suo-

raan loppukäyttäjille. Tämä on oikea ratkaisu, mutta Helen-konsernin toimintatapaa tukisi

vielä paremmin se, että nämä muistutukset menisivät myös loppukäyttäjän sihteerille /

matkasihteerille automaattisesti. Etenkin matkanhallintaprosessin osalta matkasihteeri on

se henkilö, joka tekee matkalaskuun liittyvät toimenpiteet M2-järjestelmässä. Tällä het-

kellä muistutuksen saamisen jälkeen loppukäyttäjä joutuu olemaan itse yhteydessä mat-

kasihteeriin, joka hoitaa prosessin loppuvaiheet kuntoon. Toiseksi prosessia parantavaksi

ominaisuudeksi haastateltava toivoi mahdollisuutta tehdä nykyistä joustavammin linjaor-

ganisaation välisiä matka- ja kulutapahtumia. Nykyisin, jos matka- tai ostotapahtuma halu-

taan kirjata oman linjaorganisaation ulkopuolelle, sitä ei voida hyväksyä M2-järjestel-

mässä helposti maksavan liiketoiminnon hyväksyjän toimesta. Tämä johtuu siitä, että

käyttäjän hyväksyjälistalta ei löydy kuin oman organisaation esimiehet. Helppona ratkai-

suna tähän olisi antaa hyväksyjille väljät hyväksymisoikeudet koko Helen-konserniin,

mutta ainakaan toistaiseksi tämä ei ole mahdollista näkyvyyshaittojen takia. Lisäksi tällöin

käyttäjä joutuisi valitsemaan toistasataa pitkästä nimilistasta oman esimiehensä hyväksy-

jäksi manuaalisesti. Haastattelussa pohdittiin ratkaisuksi nykyisen henkilöstöhallinnan liit-

tymän päivittämistä sisältämään myös käyttäjän esimiestiedon. Tätä tietoa hyväksikäyt-



74

täen M2-järjestelmä osaisi ehdottaa käyttäjälle aina oletuksena omaa esimiestä tapahtu-

man hyväksyjäksi. Vastaava toimintatapa on olemassa muutamissa muissa Helen-konser-

nissa käytössä olevissa järjestelmissä. Se, pystyisikö M2-järjestelmä käyttämään hyväksi

tätä tietoa, sen selvittäminen lisättiin kehityskohteeksi.

Kehityskohteeksi haastateltava nostaisi M2 Blue – version käyttöönoton jälkeiseen aikaan

nykyistä paremman ohjeistuksen tekemisen. Prosessinavigaattoriin tehtävät ohjeet koet-

tiin parhaimmaksi tavaksi tuottaa reaaliaikaisia ja ajantasaisia ohjeita. Lisäksi haastatel-

tava muistutti, että kaikkia matka- ja kulujenhallintaprosesseja tulee tarkastella uudelleen

M2 Bluen käyttöönoton myötä. Parannetun järjestelmän käyttöönotto ei yksistään paranna

käytettävyyttä, jos samalla ei varmisteta prosessien toimivuutta ja yhteensopivuutta uu-

teen järjestelmään. M2 Bluen toiminnallisuudet ja uudet ominaisuudet tulee käydä läpi en-

nen tuotantoon siirtoa ja tutustua niihin perinpohjaisesti, jotta niistä osataan tehdä oikean-

laiset ohjeet ja muokata prosessi järjestelmään sopivaksi. Kaikki tämä tulee tehdä jo en-

nen loppukäyttäjien koulutuksia, jotta koulutuksissa osataan perehdyttää käyttäjät mahdol-

lisiin uusiin muutoksiin itse järjestelmän lisäksi.

Haastattelussa selvitettiin vastaajan näkemyksiä siitä miten mobiiliratkaisu voisi vieläkin

parantaa matkan- ja kulujenhallintaa Helen-konsernissa. Haastateltava koki, että mobiili-

ratkaisulle olisi käyttöä etenkin nuorempien ja uusien heleniläisten keskuudessa. Hän

näki, että meillä on paljon liikkuvaa työtä tekeviä uusia henkilöitä, jotka ovat tottuneet te-

kemään vastaavia työtehtäviä mobiilisti. Mobiiliratkaisu olisi valmis käyttöönotettavaksi

heti, mutta tämäkin haastateltava koki sen lanseeraamisen kannattavan vasta M2 Bluen

kanssa samaan aikaan. Tällöin tavoitettaisiin ja saataisiin vietyä sanaa eteenpäin molem-

mista uudistuksista samalla kertaa. M2:n uuden version, M2 Blue, suhteen haastateltava

oli luottavainen ja odottavalla kannalla. Nähdyn perusteella uusi versio tarjoaa paljon pie-

niä parannuksia moniin jokapäiväisiin tehtäviin. Uudistettu ja entistä selkeämpi käyttöliit-

tymä tukee loppukäyttäjiä entistä paremmin. Hyväksyjän näkymä on informatiivisempi kuin

nykyisessä järjestelmässä. Tässä muutamia haastateltavan nostamia huomioita M2

Bluesta ensivilkaisun jäljiltä.

Haastattelun lopussa vastaajalta selvitettiin, minkälaisen kokonaisarvion hän antaisi M2-

järjestelmälle tässä hetkessä. Hetken mietinnän jälkeen tämäkin haastateltava antoi jär-

jestelmälle täydet pisteet, 5 / 5. Perusteluiksi hän nosti järjestelmän selkeyden, käytettä-

vien moduulien yhdenmukaisuuden sekä hiotut prosessit.
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Hyväksyjä / Taloushallinnon edustaja
Viidenneltä haastateltavalta haettiin näkemyksiä hyväksyjän ja taloushallinnon näkökul-

mista. Tälläkin vastaajalla oli noin kymmenen vuoden kokemus M2-järjestelmästä ja vuo-

sien saatossa laajennetuista ominaisuuksista / prosesseista. Haastateltavalla oli pääpiir-

teittäin positiivinen kuva M2-järjestelmästä. Positiivisina puolina vastaaja koki M2-järjestel-

män monipuolisuuden kattaen kaikki toimet aina matkanhallinnasta kilometri-, kulu ja luot-

tokorttiveloituksiin saakka. Käyttöliittymä oli haastateltavan näkökulmasta toimiva, mutta

hieman vanhanaikainen. Lisäksi parannettavaa löytyi myös M2:n mahdollisuudesta hakea

vain ajastetusti liittymäaineistoja talous- ja henkilöstöhallinnan järjestelmistä. Nykyisellään

liittymäajot oli ajastettu pyörähtämään kerran vuorokaudessa, yöaikaan. Monissa Helen-

konsernin uudemmissa järjestelmissä tällaista dataa voitiin hakea lähes reaaliaikaisesti,

jolloin viimeisimmätkin päivitykset talous- ja henkilöstöhallinnan järjestelmissä olivat myös

loppukäyttäjien saatavilla ilman vuorokauden viivettä. Tämän seikan lisäksi selkeäksi kehi-

tyskohteeksi nousi mobiiliratkaisun puuttuminen. Vastaaja koki, että hyvällä mobiiliratkai-

sulla moni asia hoituisi prosessimielessä nopeammin ja oikeammin kuin nyt.

Myös tämä haastateltava oli nähnyt M2 Blue version esittelyn Visman tutustumistilaisuu-

dessa. Kehityskohteeksi haastateltava nosti M2-mobiiliratkaisun käyttöönoton ja jalkautuk-

sen koko Helen-konserniin. Hän uskoi, että mobiiliratkaisu mahdollistaisi matkan- ja kulu-

jenhallinnan nopeamman ja sujuvamman käytön. Haasteena tällä hetkellä oli tapahtumien

hidas käsittely ja kierto loppukäyttäjien keskuudessa. Eritoten tämä haittasi kvartaali- ja

tilinpäätöskatkojen aikana, jolloin on kiire saada tapahtumat ajallaan kirjanpitoon saakka.

Huomioitavana seikkana mobiiliratkaisun käyttöönotolle haastateltava painotti koulutuksen

merkitystä. Uuden järjestelmän lisäksi aikaa mobiiliratkaisun esittelyyn ja käsittelyyn pitäisi

jättää riittävästi, jotta käyttäjät omaksuisivat sen hyödyt myös omaan työhönsä. Lisäksi

koulutuksen jälkeinen aika ja apu mobiiliratkaisun käyttämiseksi ovat tärkeää. Paras olisi

se, jos M2-mobiiliratkaisu voitaisiin asentaa keskitetysti ICT:n toimesta etähallinnan kautta

loppukäyttäjien matkapuhelimiin. Tällöin jäisi yksi kompastuskivi vähemmälle.

Haastateltavalta selvitettiin seuraavassa vaiheessa sitä, miten hän näkisi M2-mobiiliratkai-

sun parantavan matka- ja kulujenhallintaa Helen-konsernissa. Aiempaa kerraten mobiili-

ratkaisun nopeus ja ketteryys toisivat suurimmat hyödyt paljon liikkuville henkilöille. Sa-

malla loppukäyttäjien itse tekemät toimenpiteet suoraviivaistaisivat prosesseja. Haastatel-

tavan mielestä monet nyt usealle henkilölle jakautuvat prosessit tulisi pyrkiä jatkossa hoi-

tamaan loppukäyttäjän toimesta kokonaisuudessaan. Vastaaja koki, että kaikki M2-mobiili-

ratkaisun ratkaisut olisivat kovalla käytöllä loppukäyttäjien osalta. M2:n uuden version, M2



76

Bluen osalta haastateltavalla oli positiiviset odotukset. Edellä mainittujen parannus- ja ke-

hityskohteiden lisäksi hän uskoi uuden teknologian mahdollistavan myös liittymien tehok-

kaamman ja monipuolisemman käytön. Tärkeänä seikkana M2 Bluen ja M2-mobiilin on-

nistuneelle käyttöönotolle haastateltava koki koulutuksen ja viestinnän merkityksen. Uu-

desta versiosta tulisi informoida loppukäyttäjiä ajoissa ja etukäteen. Käyttäjät pitäisi saada

osallistumaan koulutuksiin ja koulutuksia pitäisi järjestää riittävästi, jotta kaikki halukkaat

pääsisivät varmasti mukaan. Uuden version ja mobiiliratkaisun jalkautusta ei suinkaan

pidä jättää pelkästään edellä mainittujen varaan. Käyttäjiä tulee informoida uusista ominai-

suuksista ja auttaa heitä uuden järjestelmän käytössä, etenkin alkuvaiheessa.

Lopuksi haastateltavalta kysyttiin arviota M2-järjestelmästä. Vastaaja pohti hetken ja antoi

arvosanaksi 4 / 5. Haastateltava painotti arvosanan olevan todella hyvä, koska lähes poik-

keuksetta järjestelmistä löytyy kehitettävää, mutta M2 on siinä harvinaisuus, että kehitys-

kohteita mieleen tulee poikkeuksellisen vähän. Vastaaja uskoi, että M2 Bluella oli hyvät

mahdollisuudet parantaa tätä vielä entisestään. Pienenä pelkona haastateltava näki, uu-

den järjestelmän aloitukseen liittyvät haasteet. Tärkeää on se, että jokainen taho tekee

tarvittavat toimet oikein ja järjestelmällisesti, jotta päästään optimaaliseen lopputulokseen.
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15 Tutkimuksen toisen vaiheen yhteenveto

M2 – matka- ja kulujenhallintaohjelmiston käytettävyyden ja prosessien parantamista sekä

mobiiliratkaisun hyödynnettävyyttä tutkittiin kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa

tehtiin laajamittainen käyttäjäkysely aiheesta. Tutkimuksen toisessa vaiheessa hyödynnet-

tiin ensimmäisen vaiheen tuloksia ja syvennettiin niihin liittyviä ajatuksia ryhmähaastatte-

lulla ja henkilöhaastatteluilla. Haastattelut tehtiin lokakuussa 2016. Ryhmähaastatteluun

osallistui yhteensä viisi henkilöä ja henkilöhaastattelut tehtiin myöskin viidelle henkilölle.

15.1 Haastattelujen kokonaisarviointi

Haastattelujen tavoitteena oli löytää M2-järjestelmästä, siihen liittyvistä prosesseista ja oh-

jeista vahvuuksia, parannusehdotuksia, kehityskohteita sekä pohtia mobiiliratkaisun hyö-

tyjä astetta syvällisemmin. Haastattelut sujuivat odotusten mukaisesti ja ne täyttivät niille

asetetut odotukset.

15.1.1 Haastattelujen perusteella havaitut vahvuudet

Jo ensimmäisenä pidetty ryhmähaastattelu antoi osviittaa siitä miten hyvänä järjestelmänä

M2:ta pidetään. Ryhmähaastatteluun osallistuneiden näkemykset olivat yksimielisiä siitä,

että M2-järjestelmä on helppokäyttöinen, varmatoiminen ja tätä kautta yksi Helen-konser-

nin parhaista järjestelmistä. Samat teemat toistuivat myös henkilöhaastatteluissa. Näiden

lisäksi henkilöhaastattelussa esiin nousivat järjestelmän monipuolisuus, moduulien sa-

mankaltainen käytettävyys ja hiotut nykyiset prosessit. M2-järjestelmän vahvuuksien lista

on pitkä ja vakuuttava.

15.1.2 Haastattelujen perusteella havaitut parannus- ja kehityskohteet

Edellä kerrottujen M2-järjestelmän vahvuuksien valossa parannusehdotukset ja kehitys-

kohteet olivat astetta haasteellisemmat löytää. Haastatteluun osallistuneet henkilöt mainit-

sivat, että muista kuin M2-järjestelmästä olisi ollut helpompi löytää kehityskohteita. Tämä

kertoo paljon M2:n käyttäjätyytyväisyydestä. Ryhmähaastattelussa nousi esiin kehityskoh-

teita laajemmista kokonaisuuksista ja ylemmästä perspektiivistä katsottuna. Henkilöhaas-

tattelut nostivat esiin yksittäisiä, mutta tärkeitä kehityskohteita, joiden vaikutukset parhaim-

millaan voisivat olla merkittäviä.
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Haastatteluissa esiin nousseet parannusehdotukset ja kehityskohteet liittyivät kolmeen ai-

hepiiriin:

1) Ohjeet

2) Prosessit

3) Järjestelmän muutostarpeet

Ohjeet
Ryhmähaastattelussa ohjeiden osalta kehitettäviksi asioiksi nousi se, miten ohjeet saa-

daan loppukäyttäjille helposti löydettäväksi. Toisena ohjeisiin liittyvänä kehityskohteena oli

se, miten saada ne palvelemaan paremmin loppukäyttäjiä. Ja kolmantena ikuinen kysy-

mys siitä, miten ohjeet saadaan pidettyä ajantasaisina. Kahteen ensimmäiseen ratkaisuksi

kehkeytyi Prosessinavigaattorin käyttö. Prosessinavigaattorin avulla ohjeet on aina löydet-

tävissä ja ne kohdistuvat aina oikeaan työvaiheeseen järjestelmän tunnistuksen avulla.

Kolmanteen kohtaan ratkaisuksi löydettiin aktiivinen ohjeiden päivitys suoraan Prosessi-

navigaattoriin. Tämä viimeinen vaatii systemaattista ohjeiden läpikäyntiä ja päivittämistä

esimerkiksi kerran kuussa.

Henkilöhaastatteluissa haastateltavilla oli myös paljon ajatuksia miten ohjeita pitäisi kehit-

tää jatkossa M2 Blue – versiossa. Prosessinavigaattori koettiin oivaksi avuksi myös henki-

löhaastatteluissa ohjeiden tekoon ja niiden laadun parantamiseen liittyen. Henkilöhaastat-

teluun osallistuneet henkilöt olivat yksimielisiä siitä miten ohjeiden teko tulisi suunnata

vasta päivitetyn M2 Blue - version jälkeiseen aikaan. Perinpohjainen tutustuminen M2:n

uuteen versioon olisi välttämätöntä, että ohjeista saataisiin hyvät ja toimivat.

Prosessit
Prosessien kehittämisen osalta ryhmähaastattelussa esiin nousi kaksi kehitettävää asiaa.

Matkanhallintaprosessi oli saanut periaatteessa hyvät arvosanat loppukäyttäjiltä, mutta

huolestuttavaa oli huomata miten osa vastaajista ei tiennyt sellaisen olemassa olosta lain-

kaan. Tämän osalta kehityskohteeksi nousi prosessiosaamisen kasvattaminen loppukäyt-

täjien keskuudessa. Tavoite olisi kertoa prosessista, sen eri vaiheista ja miten siinä tulisi

toimia. Kaiken tämän tueksi tehtäisiin prosessiohjeet Prosessinavigaattoriin. Toinen ryh-

mäkeskustelussa esiin noussut huolenaihe oli luottokorttitapahtumien käsittely. Tämä oli

kokonaisarvosanan osalta ensimmäisen vaiheen heikoimman arvosanan saanut käyttäjä-

ryhmä. Kehitysehdotukseksi tähän asiaan ehdotettiin koulutuksen lisäämistä ja M2-mobiili-

ratkaisun hyödynnettävyyttä yksinkertaistamaan ja suoraviivaistamaan tätä prosessia.
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Henkilöhaastattelussa käytiin läpi pitkälti samoja asioita, mutta näiden lisäksi löytyi vielä

useita hyviä kehityskohteita. Matka- ja kuluveloitusten osalta kehityskohteeksi koettiin

kierrätyksen parantaminen. Tällä hetkellä tapahtumien kierrätys onnistuu luontevasti

omassa kotiorganisaatiossa, mutta jos ostotapahtuma kirjataankin toiselle liiketoiminnolle,

ei tätä tapahtumaa voi hyväksyttää helposti maksavan liiketoiminnon esimiehellä. Ratkai-

suna tähän voisi olla se, että annettaisiin laajemmat hyväksymisoikeudet Helen-konsernin

esimiehille. Ongelmaksi tässä muodostuu toisen liiketoiminnan tapahtumien mahdollinen

liika näkyvyys ja loppukäyttäjälle hyväksyjän valinnan vaikeus. Tämä kehityskohde poiki

tästä suoraan myös toisen kehitysehdotuksen, jossa tuotaisiin HR-järjestelmästä käyttäjä-

tietojen mukana jokaisen M2-käyttäjän esimiestieto. Tämä mahdollistaisi automaattisen

esimiestiedon käyttämisen tapahtumien lähetyksessä.

Henkilöhaastattelussa ehdotettiin prosessien muokkaamista kaikkien M2-prosessien

osalta. Tavoitteena tässä olisi se, että loppukäyttäjät tekisivät nykyistä pidemmälle proses-

sin eri vaiheet itse. Erimerkkinä mainittakoon vaikka matkanhallintaprosessi, jossa loppu-

käyttäjä tekee osan tehtävistä ja matkasihteeri hyväksymisiä lukuun ottamatta loput. Tämä

prosessi sisältää paljon pieniä työvaiheita, jotka voisi olla helpompi toteuttaa loppukäyttä-

jän toimesta suoraan M2-mobiiliratkaisussa. Kuittien kuvaaminen ja kilometriveloitusten

automaattinen kirjaaminen olisivat muun muassa tällaisia tehtäviä.

M2 Blue – version myötä haastateltavat kokivat, että uudet tai uudistetut prosessit tulisi

käydä tarkalla tasolla läpi. Tavoite olisi siinä, että uuden järjestelmän kaikki piirteet saatai-

siin käyttöön sellaisenaan kuin ne on suunniteltu käytettäväksi. Tällaisessa onnistuminen,

uuden järjestelmän käyttöönoton lisäksi, vaatii nykyisten prosessien kyseenalaistamista.

Jos järjestelmä muuttuu, on syytä huomioida myös prosessit. Järjestelmää ei kannata vä-

kisin yrittää vääntää vanhaan prosessiin toimivaksi, koska se voi poikia merkittäviä räätä-

löintitarpeita, joka taas heikentää sen kokonaiskannattavuutta. Prosessien läpikäynti pitää

tehdä ennen loppukäyttäjien koulutuksia, jotta niissä voidaan informoida uusista toiminta-

tavoista kaikkia osallistujia. Uusien prosessien jalkauttaminen vaatii myös onnistunutta

viestintää. Muutoksista tulee tiedottaa loppukäyttäjiä ja kertoa niistä esimerkiksi Intra-

netissä.

Järjestelmän muutostarpeet
Henkilöhaastatteluissa saatiin ryhmähaastattelua enemmän ajatuksia siitä, miten M2-jär-

jestelmää tulisi muokata, jotta se palvelisi Helen-konsernin toimintaprosesseja paremmin.

Toive esitettiin siitä, että vapaa-ajan matkustuskorvaukset osaisivat huomioitua automaat-

tisesti matkalaskuille. Tämä vaatisi työehtosopimustietojen ajamisen käyttäjien taakse,
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jonka perusteella tämä tulkinta tehtäisiin. Tämän esiin nousseen kehitysidean ratkaisu-

mahdollisuudet pyritään selvittämään M2:n järjestelmätoimittajalta. Eräässä henkilöhaas-

tattelussa nousi esiin kysymys siitä, miksi M2:n hyväksyntäviestistä oli poistettu linkki jär-

jestelmään. Aikanaan tätä perusteltiin järjestelmätoimittajan suunnalta tietoturvan paranta-

misena. Toisaalta väkisinkin herää ajatus siitä, miksi toisissa SaaS-palveluissa pyörivissä

järjestelmissä voi olla linkki mukana sähköpostiviesteissä? Myös näissä järjestelmissä on

käytössä kertakirjautuminen (SSO). Tämä asia luvattiin myös ottaa agendalle järjestelmän

kehityspalavereissa.

Henkilöhaastatteluissa tuli myös esille erinomainen kehitysehdotus siitä, että muistutus-

viestit kohdistamattomista ostotapahtumista tulisi olla ohjattavissa loppukäyttäjän lisäksi

myös toiselle taholle. Helenin osalta tämä toinen taho olisi matkasihteerit. Nykyisellään

muistutukset tulevat suoraan loppukäyttäjälle, joka taas välittää tiedon edelleen matkasih-

teerille, jotta prosessin loppuvaiheet saadaan oikeellisesti suoritetuksi. Kehitysehdotus

olisi se, että käyttäjän taakse voitaisiin asettaa hänen sihteerinsä / matkasihteerinsä tie-

dot, jota kautta automaattiset muistutukset kulkisivat. Yhdessä henkilöhaastattelussa nos-

tettiin liittymien ajastukset kehitysehdotukseksi. Tällä hetkellä talous- ja henkilöstöhallin-

non järjestelmistä tuodaan tietoa M2:een ajastettujen liittymien kautta. Tietojen tuonti

M2:een tapahtuu yöaikaan, kerran vuorokaudessa. Haastateltava koki, että tämä viive ei

ole enää tätä päivää ja tulevaisuudessa olisi tavoitteena saada siirrettyä tätä dataa joko

reaaliaikaisesti tai vähintään useamman kerran päivässä. Nopeampi siirtosykli mahdollis-

taisi tehokkaamman matkanhallintaprosessin. Aiheena tämäkin luvattiin nostaa esiin toi-

mittajan suuntaan ja selvittää olisiko tällainen mahdollista uudessa M2 Blue – versiossa.

15.1.3 Haastateltavien näkemykset M2-mobiiliratkaisusta

M2-mobiiliratkaisu ja sen mahdollisuudet puhuttivat paljon niin ryhmähaastattelussa kuin

henkilöhaastatteluissakin. Mobiiliratkaisut tekevät tuloaan muiden järjestelmien osalta, jo-

ten nyt olisi oikea aika myös M2-mobiilille. Haastateltavien keskuudessa kaikki olivat yhtä

mieltä siitä, että M2-mobiiliratkaisu kannattaisi ottaa käyttöön vasta siinä vaiheessa kun

M2 Blue on otettu käyttöön. Perusteltuja näkökulmia tähän ovat muun muassa se, että yh-

dellä koulutuksella voidaan loppukäyttäjät perehdyttää uuteen työasemaversioon ja mobii-

liratkaisuun. Lisäksi uuden M2 Bluen tekninen toteutus perustuu HTML5-tekniikkaan, joka

itsessään mahdollistaa skaalautuvan käytön päätelaitteesta riippumatta. Tämän hetken

tiedon mukaan M2-mobiiliratkaisu tulee elämään M2 Bluen rinnalla tarjoten esimerkiksi

kuittien kuvaustoiminnon ja GPS-paikannukseen perustuvan kilometriveloitusten kirjaami-

sen. Visman mukaan nämä ovat sellaisia ominaisuuksia, joiden saaminen uuteen M2 Blue
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versioon kestää. Näistä seikoista johtuen parhaaseen lopputulokseen päästään tois-

taiseksi hyödyntämällä M2 Blueta ja M2-mobiiliratkaisua samanaikaisesti.

M2-mobiiliratkaisulta odotetaan paljon. Haastateltavat kokevat mobiiliratkaisun parantavan

matka- ja kulujenhallintaprosesseja monessakin mielessä. Prosessit tulevat toimimaan no-

peammin ja työvaiheet jäsentyvät loogisemmiksi kokonaisuuksiksi, jossa loppukäyttäjät

tekevät nykyistä enemmän omiin tapahtumiin liittyviä työvaiheita. Jotta tällaiseen lopputu-

lokseen päästään, on mobiiliratkaisun jalkautus tehtävä huolella. Haastateltavat kokivat

koulutukset, M2-mobiilin keskitetyt etäasennukset, riittävän käyttäjätuen ja tiedottamisen

olevan avainasemassa onnistumiseen.

Haastateltavat odottavat myös M2-mobiiliratkaisun kehittymistä nykyisestä. Esimerkiksi

tapahtumien sujuva hyväksyminen tulee pystyä hoitamaan mobiilisti. Tapahtumien teko

loppuun saakka tulisi myös onnistua kokonaan mobiilisti. Nämä ovat sellaisia toiveita, joita

nykyinen mobiiliratkaisu ei täytä M2:n osalta. Ryhmähaastattelussa nousi kuitenkin esiin

myös se näkemys, että tarvitseeko näitä ominaisuuksia edes saada toimimaan M2-mobii-

lissa, jos M2 Blue on käytettävissä myös mobiilipäätelaitteilla? Johtaako tämä siihen, että

kaikki matkustavat käyttäjät joutuvat käyttämään jatkuvasti molempia järjestelmiä? Yksin-

kertaisempaa olisi tehdä kaikki toimenpiteet samassa järjestelmässä, johon Vismakin luul-

tavasti tulevaisuudessa tähtää.

15.2 Haastattelujen perusteella valitut kehityskohteet

Tutkimuksen ensimmäisen vaiheen tulosten perusteella kehityskohteeksi nostettiin ohjeis-

tuksen parantaminen ja vieminen sähköiseen ja interaktiiviseen muotoon Prosessinavi-

gaattoriin. Sama aihe nousi esille myös tutkimuksen toisen vaiheen ryhmähaastattelussa

ja henkilöhaastatteluissa. Haastattelujen perusteella jatkettiin suunnitellulla kehityspolulla

parantaa M2:een liittyvää ohjeistusta. Toisen vaiheen haastattelut antoivat kuitenkin yksi-

mielisen näkemyksen sille, että ohjeiden täysimittainen päivittäminen tehtäisiin vasta M2:n

uuteen versioon, M2 Bluehun, koska järjestelmän tunnistuslogiikat, ulkoasu ja toiminnalli-

suudet muuttuvat nykyisestä merkittävästi.

Tutkimuksen toisen vaiheen haastattelujen perusteella kehityskohteiksi nostettiin ohjeis-

tuksen parantamisen lisäksi asioita liittyen prosessien kehittämiseen, järjestelmään tehtä-

viin muutoksiin ja M2-mobiiliratkaisun käyttöönottoon.
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Haastatteluiden perusteella kehitystoimenpiteiksi prosessien kehittämiseen valittiin pro-

sessiosaamisen lisääminen koulutusten avulla. Matkanhallintaprosessi on Helenissä tun-

nistettu, mutta siinä toimimista ei ole jalkautettu riittävän hyvin matkustavien joukkoon. Ta-

voitteena on jalkauttaa tämä prosessi seuraavien M2-koulutusten yhteydessä. Toisena

prosessia parantavana toimenpiteenä päätettiin M2-mobiiliratkaisun käyttöönoton yhtey-

dessä kohdistaa mobiilikoulutukset erityisesti luottokorttitapahtumia käsitteleviin henkilöi-

hin. Haastattelujen perusteella vahvistui käsitys siitä, että mobiiliratkaisun avulla saisimme

luottokorttitapahtumienkäsittelyn prosessia suoraviivaistettua ja helpotettua. Kolmanneksi

kehitystoimenpiteeksi prosessien kehittämisen suhteen nostettiin M2-tapahtumien kierrä-

tyksen monipuolistaminen. Tavoitteena on mahdollistaa M2-tapahtumien hyväksyttäminen

siellä organisaatiossa, jonne kulut kirjataan. Tällä hetkellä tämä ei ole mahdollista, koska

hyväksyjävalikosta löytyy vain oman organisaation hyväksyjät. Kehityshankkeena on sel-

vittää mahdollisuus siirtää HR-järjestelmästä esimiestieto M2:een. Tämä auttaisi loppu-

käyttäjää hyväksyntään lähettämisessä, koska esimies olisi valittuna jo valmiiksi oletushy-

väksyjäksi tapahtumalle. Tämän jälkeen voisimme laajentaa muiden organisaatioiden hy-

väksyjien oikeuksia, joka taas mahdollista M2-tapahtuman lähettämisen toisen organisaa-

tion hyväksyjälle.

Haastatteluissa nousi esille tarve pienille järjestelmämuutoksille. Kehityshankkeiden näkö-

kulmasta katsottuna nämä nostettiin mukaan listoille selvitettäväksi asioiksi. Tällaisia ai-

heita oli vapaa-ajan matkustuskorvauksen automaattisen käsittelyn mahdollistaminen, kir-

jautumislinkin palauttaminen sähköpostiviesteihin, muistutusviestin automaattinen lähetys

tapahtuman tekijän lisäksi hänen sihteerilleen ja talous- ja henkilöstöhallinnonliittymien re-

aaliaikainen toiminta. Tavoitteena on selvittää pikaisella aikataululla onko edellä maini-

tuille asioille tehtävissä jotain, joka parantaisi järjestelmän käytettävyyttä. Mikäli nämä

asiat ovat vain vähäisiä muutoksia työmäärältään, voitaisiin ne toteuttaa heti. Muussa ta-

pauksessa tutkitaan vastaavia ominaisuuksia M2 Blue-versiossa.

Haastattelut vahvistivat tutkimuksen ensimmäisen vaiheen kyselyn tuloksia sen suhteen,

että M2-mobiiliratkaisu olisi hyödyllinen lisä M2-työasemaversion rinnalle. Mobiiliratkaisun

hyödyt saataisiin esiin parhaiten kilometriveloitusten automaattisen kirjaamisen avulla. Hy-

vänä lisänä olisi jo aiemmin tässä kappaleessa mainittu luottokorttiveloitusten käsittely.

Sama toiminnallisuus toisi hyötyä myös kuluveloitusten käsittelyyn kuittien välittömän talti-

oinnon mahdollistavana. Haastateltavat odottavat myös tapahtuvan merkittävää kehitty-

mistä M2-mobiiliratkaisun osalta tulevaisuudessa.
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16 Tutkimuksen yhteenveto ja johtopäätökset

Tutkimuksen alkuperäinen tavoite oli selvittää M2 matka- ja kulujenhallintaohjelmiston

käytettävyyttä ja nykyisten prosessien toimivuutta Helen-konsernissa. Samaan aikaan mo-

biiliratkaisut tekivät tuloaan hiljalleen myös Helenille, jonka johdosta yksittäisenä selvitet-

tävänä asiana oli hakea käyttäjien ajatuksia M2-mobiiliratkaisun mahdollisista hyödyistä.

Tavoite oli hakea lisää vahvistusta sille näkemykselle, että olisiko M2-mobiiliratkaisusta

aidosti hyötyä prosessien tehostamisessa. Kaikkien edellä mainittujen tavoitteiden taus-

talla siinsi ajatus siitä, miten näiden avulla voitaisiin saada aikaan kustannussäästöjä?

Aloittaessani tutkimuksen tekoa reilu vuosi sitten tämän tekstin kirjoittamisesta, odotukset

olivat ristiriitaiset. M2 oli järjestelmänä ollut toiminnassa Helen-konsernissa jo yli 10

vuotta. Järjestelmää oli päivitetty vuosien saatossa useaan otteeseen ja uusia ominai-

suuksia oli otettu käyttöön siten, että sillä hetkellä meillä oli käytössämme kaikki mahdolli-

set M2:n toiminnallisuudet – pois lukien M2-mobiili. Näin ollen järjestelmää ja prosesseja

oli hiottu useaan otteeseen vuosien varrella. Nämä asiat huomioiden ei ollut takeita siitä,

löytyykö M2-järjestelmästä vielä paljon kehittämistä, saatikka potentiaalisia kustannus-

säästöihin johtavia toimenpiteitä.

16.1 Tutkimuksen ensimmäinen vaihe

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin laajalta käyttäjäkunnalta M2 – matka-

ja kulujenhallintaohjelmiston käytettävyys ja mobiili – kyselyllä prosessien toimivuutta, M2-

järjestelmän käyttäjäystävällisyyttä ja käyttäjien ajatuksia M2-mobiiliratkaisun hyödynnet-

tävyydestä. Kyselyn tulokset eivät tuottaneet suuria yllätyksiä. M2-järjestelmää pidettiin

loppukäyttäjien keskuudessa hyvänä ja helppokäyttöisenä järjestelmänä. Prosesseissa

sen sijaan oli parantamisen varaa, samoin kuin järjestelmään liittyvissä ohjeistuksissakin.

M2-mobiiliratkaisu sai pääpiirteittäin hyvän vastaanoton, mutta toki vastauksissa näkyi

epäilyksiä sen toimivuuteen ja toimintaperiaatteisiin liittyen.

Ensimmäisen vaiheen tutkimustulosten perusteella voitiin nostaa selkeästi yksi kehittämis-

kohde välittömästi esiin ja toteutukseen. Tämä oli ohjeistuksen parantaminen. Ohjeita

alettiin tekemään ja päivittämään Prosessinavigaattoriin, jonka avulla ohjeet oli mahdol-

lista saada käyttäjälle suoraan työpöydälle näkyviin ja pysymään mukana käyttäjän käyttä-

essä järjestelmää. Ongelmaksi oli noussut käyttäjäkyselyn perusteella ohjeiden löytämi-

sen vaikeus, niiden pituus ja heikko ajantasaisuus. Tähän kaikkeen Prosessinavigaattori

antoi pikaista apua.
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16.2 Tutkimuksen toinen vaihe

Tutkimuksen toisessa vaiheessa syvennettiin ensimmäisen vaiheen tuloksia ryhmähaas-

tattelun ja henkilöhaastattelun keinoin. Ryhmähaastattelussa käytiin läpi ensimmäisen vai-

heen kyselyn tulokset ja niiden kautta pohdittiin kehittämistarpeita M2:een liittyen. Henkilö-

haastattelut pidettiin ryhmähaastattelun jälkeen. Ryhmähaastattelussa esiin nousi kehitys-

ideoita laajemmista kokonaisuuksista ja ylemmästä perspektiivistä tarkasteltuna. Henkilö-

haastattelut syvensivät vielä ryhmähaastattelun tuloksia ja tuottivat sitä kautta askeleen

konkreettisempia kehitysideoita.

Haastattelussa esiin nousi kolme aihealuetta, joiden kehittämisen uskottiin tuottavan pro-

sessiin hyötyjä ja sitä kautta mahdollistamaan kustannussäästöt tehostuneina työtapoina.

Aihealueet olivat seuraavat:

1) Ohjeet

2) Prosessit

3) Järjestelmän muutostarpeet

Ohjeiden osalta kehityshanke oli jo aloitettu ensimmäisen vaiheen tutkimustulosten perus-

teella. Tutkimuksen toisen vaiheen ajankohta ja M2-järjestelmän tulevan version käyttöön-

oton lähestyminen ohjasi suurimman osan ohjeiden jatkokehittämisestä uuden version jäl-

keiseen aikaan. Prosessien kehittämisen osalta prosessitietämyksen lisääminen koulutus-

ten yhteydessä nousi yhdeksi kehityshankkeeksi. Toinen prosessien kehittämiseen suun-

tautuva kehityshanke oli M2-mobiiliratkaisun käyttöönoton myötä tuoma mahdollisuus jä-

sentää prosessit uudelleen ja suoraviivaisemmin kuin nyt. Tavoite on se, että saman pro-

sessin työvaiheet tehdään yhdessä paikassa ja saman käyttäjän toimesta. Järjestelmän

muutostarpeiden osalta esiin nousi muutamia pieniä, mutta etenkin loppukäyttäjää helpot-

tavia kehitysideoita. Nämä kehitysideat on tarkoitus selvittää järjestelmätoimittajalta ja ot-

taa tuotantokäyttöön, jos toteutus onnistuu järkevällä työmäärällä. Liittymien reaaliaikais-

taminen, vapaa-ajan matkustuskorvausten automatisointi, järjestelmän muistutusviestien

lähetyksen monipuolistaminen ja järjestelmään ohjaavan linkin palauttaminen sähköposti-

ilmoituksiin olivat näitä kehitysideoita. Kaikkien edellä mainittujen järjestelmän kehityskoh-

teiden saaminen järjestelmään parantaisi ja tehostaisi prosessia, joka omalta osaltaan vä-

hentäisi loppukäyttäjien työmäärää saaden aikaan kustannussäästöjä.

M2-mobiiliratkaisu nähtiin hyödylliseksi lisäksi työasemaversion rinnalle myös haastatte-

luissa. Ryhmähaastattelussa ja henkilöhaastatteluissa olleilla henkilöillä oli tutkimuksen

ensimmäiseen vaiheeseen vastanneita positiivisemmat näkemykset M2-mobiiliratkaisun
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hyödynnettävyydestä. Kilometri-, luottokortti- ja kuluveloitusten tekemisessä nähtiin suurin

potentiaali prosessin tehostamiseen. Haastateltavat olivat vahvasti sitä mieltä, että mobiili-

ratkaisun hankkiminen kannattaa, mutta ajankohdallisesti tämä tulisi ajoittaa samaan het-

keen M2 Blue – version käyttöönoton yhteyteen. Hyödyksi tässä koettiin se, että samoissa

koulutuksissa voitaisiin käydä läpi uuden M2 Bluen toiminnallisuudet ja samalla rinnalle

tuleva M2-mobiiliratkaisu.

16.3 Tutkimustulosten perusteella valitut kehityskohteet

Tehdyn kaksivaiheisen tutkimuksen perusteella kehityskohteiksi nostettiin seuraavat asiat

/ tehtävät, joiden toteuttamisella on mahdollista saada aikaan kustannussäästöjä organi-

saation eri tasoilla tehostuneina työtapoina:

1) Ohjeistuksen parantaminen

o Tehdään ohjeistus Prosessinavigaattoriin

 Tehdään ohjeista ajantasaiset, interaktiiviset, helposti löydettävät

 Käydään uusi ohjeistus läpi loppukäyttäjien koulutuksissa

2) Prosessitietämyksen lisääminen

o Käydään M2:een liittyvät prosessit läpi loppukäyttäjien koulutuksissa

 Ohjataan loppukäyttäjät itse tekemään prosessivaiheet loppuun

saakka

 Tarjotaan M2-mobiiliratkaisu suoraviivaistamaan tekemistä

3) Järjestelmän muutosmahdollisuuksien selvittäminen

o Selvitetään muutos-/kehityskohteiden toteuttamisen mahdollisuudet

 Toteutetaan muutokset

 Jalkautetaan muutokset loppukäyttäjille

4) M2-mobiiliratkaisun käyttöönottaminen

o Otetaan M2-mobiiliratkaisu käyttöön samanaikaisesti M2 Bluen kanssa

 Koulutetaan M2-mobiiliratkaisu loppukäyttäjille

 Tuetaan mobiiliratkaisun käyttöä

16.4 Johtopäätökset

Tutkimustulokset vahvistivat ennakkoaavistuksen siitä, että M2-järjestelmää pidetään He-

len-konsernin yhtenä parhaimmista järjestelmistä selkeiden toiminnallisuuksien ja toimi-

vien prosessien osalta. Tutkimuksen ensimmäisen vaiheen tulokset haettiin laajalta vas-

taajakunnalta seitsemästä eri kategoriasta. Tällä jaottelulla haettiin varmistus sille, että

kaikki osakokonaisuudet tulevat huomioiduksi tutkimuksessa. Käyttäjät valittiin näihin ka-

tegorioihin tekemiensä M2-tapahtumien perusteella. Kokonaisuudessaan viesti oli sama
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kaikista kategorioista, M2-järjestelmä koettiin keskimääräistä järjestelmää paremmaksi.

Tutkimuksen toisen vaiheen ryhmähaastattelu ja henkilöhaastattelut vahvistivat ensimmäi-

sen vaiheen käyttäjäkyselyn tuloksia. Haastateltavat olivat vielä keskimääräistä tyytyväi-

sempiä M2:een. Näistä lähtökohdista ajatellen täytyy olla tyytyväinen, että yhdestä par-

haimmaksi koetusta järjestelmästä löydettiin vielä konkreettia kehityskohteita.

Tutkimustulosten perusteella valittujen kehityskohteiden toteuttaminen oikein, oikea-aikai-

sesti ja huolella mahdollistaa kustannussäästöjen saavuttamisen vähentyneenä työmää-

ränä loppukäyttäjille. Olennaista on aikatauluttaa kehityskohteiden toteutus oikeaan järjes-

tykseen, jotta ne tukevat toisiaan työtapojen tehostumisena.

Järjestelmään tehtävien käyttäjää helpottavien kehityskohteiden selvittäminen kannattaa

tehdä ensiksi. Jos nämä kehityskohteet on mahdollista toteuttaa nopealla aikataululla,

saadaan niistä hyödyt irti välittömästi jo nykyisessä M2-versiossa. Samalla nämä kehitys-

kohteet nousevat mukaan SaaS-versiointiin, jota kautta ne saadaan siirretyksi vaivatto-

masti myös tulevaan M2 Blue – versioon. Merkittävät muutokset pitää käydä läpi tai vähin-

tään ohjeistaa muutokset loppukäyttäjille, jotta ne saadaan käyttäjien tietouteen ja hyö-

dynnettäväksi.

Uusien ja parempien ohjeistusten teko tulee jättää aikaan, jolloin M2 Blue – versio on tes-

tikäytössä Helenissä. Tällöin tulee järjestää riittävät resurssit ohjeiden tekemiseksi. Oh-

jeistuksen läpikäynti on syytä tehdä samalla kun loppukäyttäjät koulutetaan uuteen M2

Bluehun.

Prosessien läpikäynti loppukäyttäjien kanssa on myös hyvä jättää käyttäjäkoulutuksien yh-

teyteen. Tällöin on ehditty tutustua uuteen M2 Bluehun ja kartoittaa miten uusi käyttöliit-

tymä mahdollisesti muuttaa prosesseja ja tehtäviä työvaiheita. Samalla on syytä käydä

läpi loppukäyttäjien kanssa nykyiset Helenissä tunnistetut M2:een liittyvät prosessit. Pro-

sessiosaamisen lisäämisen keskeinen tavoite on saattaa loppukäyttäjät tietoiseksi proses-

seista ja siitä miten niissä tulee toimia, että työvaiheet sujuvat suunnitellun tehokkaasti.

M2-mobiiliratkaisun käyttöönotto on ajankohtaista, mutta kaikesta huolimatta sen jalkautus

loppukäyttäjille on syytä jättää samaan hetkeen uuden M2 Blue – version käyttöönoton

kanssa. Tätä näkemystä puoltaa se, että tällöin ohjeistukset voidaan tehdä tukemaan

uutta käyttöliittymää ja mobiiliratkaisua samanaikaisesti. Lisäksi loppukäyttäjien koulutuk-

set ovat oikea hetki lanseerata M2-mobiili loppukäyttäjille. Koulutuksissa huomioitavaa on
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mainita se, että mobiiliratkaisu tuodaan työasemaversion rinnalle tukemaan matka- ja ku-

lujenhallintaa – ei ainoaksi järjestelmäksi. Lisäksi M2-mobiiliratkaisun tekninen toteutus on

syytä käydä läpi tarkalla tasolla, jotta käyttäjille ei jää epäselväksi se, miten järjestelmä toi-

mii. Käyttöönoton jälkeen on tärkeää tukea käyttäjiä ensiaskeleillaan M2-mobiiliratkaisun

parissa.

Tehdyn tutkimuksen tulosten perusteella voidaankin todeta, että edellä mainituilla kehitys-

toimenpiteillä on mahdollista saada aikaan M2:een liittyvissä prosesseissa merkittäviä

kustannussäästöjä tehostuneina työtapoina. Loppukäyttäjille tämä näkyy arjessa säästy-

neenä työaikana.



88

Lähteet

Anttonen, K. 2003. Tehosta projektityötä – Johda hanketta 80/20 periaatteella. Talentum.

Helsinki.

Consulo Oy 2016. Yleistä. Luettavissa:

http://www.consulo.fi/yhteystiedot/

Luettu: 18.11.2016.

Consulo Oy 2016. Tietoa Process-Guidesta. Luettavissa:

http://www.consulo.fi/prosessinavigaattori/tietoa-process-guidesta/

Luettu: 18.11.2016.

Eskola, J., Suoranta, J. 2008. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Vastapaino. Tampere.

Hakkarainen, K., Lonka, K., Lipponen, L. 2008. Tutkiva oppiminen – Järki, tunteet ja kult-

tuuri oppimisen sytyttäjinä. WSOY. Porvoo.

Helen Oy 2016. Tilinpäätös ja toimintakertomus. Luettavissa:

https://www.helen.fi/vuosikertomus/vuosikertomus-2015/tilinpaatos/toimintakertomus/

Luettu: 13.11.2016.

Hirsjärvi, S., Remes, P., Sajavaara, P. 2009. Tutki ja kirjoita. Kariston kirjapaino Oy. Hä-

meenlinna.

Hyysalo, S. 2009. Käyttäjä tuotekehityksessä – Tieto, tutkimus, menetelmät. Otavan kirja-

paino Oy. Keuruu.

Ijäs, L., Tuominen, K. 2005. Laatua projektien hallintaan – ISO 10006. Oy Benchmarking

Ltd. Turku.

Koroma, J., Hyrkkänen, U., Rauramo, P. 2011. Mobiili työ – Työhyvinvointi liikkuvassa ja

monipaikkaisessa tietotyössä. Työturvallisuuskeskus. Helsinki.

Laamanen, K., Tinnilä, M. 2009. Prosessijohtamisen käsitteet. Teknologiateollisuus Oy.

Espoo.



89

Ojasalo, K, Moilanen, T, Ritalahti, J. 2015. Kehittämistyön menetelmät, uudenlaista osaa-

mista liiketoimintaan. Sanoma Pro Oy. Helsinki.

Salmenkivi, S. 2012. Digitaalitodellisuus – Seuraava murros on täällä. Talentum Media

Oy. Helsinki.

Sinkkonen, I., Kuoppala, H., Parkkinen, J., Vastamäki, R. 2002. Käytettävyyden psykolo-

gia. Edita Oyj. Helsinki.

Visma Enterprise Oy 2015. M2 mobiili – tiedote.

Luettu: 13.4.2015.

Visma Enterprise Oy 2016. Info. Luettavissa:

https://www.visma.fi/enterprise/info/

Luettu: 15.11.2016.

Visma Enterprise Oy 2016. M2 Blue. Luettavissa:

https://www.visma.fi/enterprise/info/m2-blue/

Luettu: 18.11.2016.

Visma Enterprise Oy 2016. M2 uudistuu. Luettavissa:

https://www.visma.fi/blog/m2-uudistuu/

Luettu: 18.11.2016.

W3 Group 2014. Kolme tapaa kehittää mobiilisovellus. Luettavissa:

http://w3.fi/kolme-tapaa-kehittaa-mobiilisovellus/

Luettu: 18.11.2016.



90

Liitteet

Liite 1. M2 pääkäyttäjät - kysely



91

Liite 2. Matkasihteerit - kysely



92

Liite 3. Kilometriveloituksia tekevät - kysely



93

Liite 5. Luottokorttitapahtumia käsittelevät - kysely



94

Liite 6. Hyväksyjät - kysely



95

Liite 7. Taloushallinto - kysely



96

Liite 8. Kyselyn vastausvaihtoehdot / sanalliset vastineet


