Laurea-ammattikorkeakoulun
asiakirjamallien kehittäminen
Jorma Järvinen

2018 Laurea

Laurea-ammattikorkeakoulu

Laurea-ammattikorkeakoulun
asiakirjamallien kehittäminen

Jorma Järvinen
Tietojärjestelmäosaaminen
Opinnäytetyö
Toukokuu, 2018

Laurea-ammattikorkeakoulu
Tietojärjestelmäosaaminen
Tradenomi (YAMK)

Tiivistelmä

Jorma Järvinen
Laurea-ammattikorkeakoulun asiakirjamallien kehittäminen
Vuosi

2018

Sivumäärä

75

Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää Laurea-ammattikorkeakoulun yleisimpien asiakirjamallien nykytila ja kehittää uudet helppokäyttöisemmät ja paremmin toimivat. Asiakirjamalleja käyttää vuosittain noin 7 500 ammattikorkean opiskelijaa ja noin 500 opetus- ja tutkimushenkilöstöön sekä muuhun henkilökuntaan kuuluvaa henkilöä.
Laureassa oli yleisesti todettu, että asiakirjamalleissa oli kehitettävää. Palautetta vanhojen
mallien vaikeakäyttöisyydestä oli tullut mm. opiskelijoilta. Vanhoja malleja oli vuosien aikana
muokattu eri tavoilla eri kampuksissa, jolloin mallien määrä oli kasvanut. Tämä oli lisännyt
mallien sekavuutta, ja opiskelijat ja opettajat eivät enää tienneet mitä mallia käyttää.
Asiakirjamallien käyttöön liittyviä aikaisempia tutkimuksia oli vaikea löytää. Mallien kehittämiseen ja tekemiseen liittyvää kirjallisuutta on paljon. Näitä ovat tekstinkäsittelyohjelman
omat ohjeistukset ja internetissä yritysten ja oppilaitosten laatimat ohjeet. Suomen standardisoimisliiton ohjeet määrittelevät suomalaisen asiakirjastandardin. Asiakirjamallien suunnittelussa hyödynnettiin myös tutkijan vuosien kokemusta mallien käytöstä ja kehittämisestä.
Työssä tutkittiin ensin mallien nykytilanne. Laurean opiskelijoilta ja henkilökunnalta kysyttiin
sähköisessä haastattelututkimuksessa kokemuksia ja käyttötarpeita asiakirjamallien käytöstä.
Suunniteltavien mallien määrä rajattiin kolmeen, joita arvioitiin myöhemmin työryhmän palavereissa. Kehitysvaiheen lopussa malleja testattiin käyttäjillä ja palautteen mukaan malleihin
tehtiin muutoksia.
Työn tuloksena kehitettiin opiskelijoille ja henkilökunnalle opiskelun kannalta kolme oleellisinta asiakirjamallia. Asiakirjamallit noudattavat soveltuvien osin SFS-asiakirjastandardia ja
Laurea-ammattikorkeankoulun brändikirjaa. Kehityt mallit ovat lyhyt asiakirja yleisten kirjeiden ja lyhyiden raporttien kirjoittamiseen. Pitkä asiakirja on tarkoitettu laajojen (pitkin) raporttien, etätehtävien ja projektisuunnitelmien kirjoittamiseen. Kolmas malli oli opinnäytemalli opiskelijoiden opinnäytetöiden kirjoittamiseen.
Lyhyestä ja pitkästä asiakirjamallista tehtiin sekä logolliset mallit ulkoiseen käyttöön ja logottomat mallit sisäiseen käyttöön. Mallit tehtiin ensiksi suomeksi ja sitten, kun ne oli todettu
toimiviksi, mallit käännettiin englanniksi. Mallit pyrittiin tekemään itseohjaaviksi, jolloin
niissä itsessään on ohjeet kirjoittamiselle. Mallit otettiin käyttöön lokakuussa 2017.
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The purpose of this thesis was to find out the present state of the common document templates used in Laurea University of Applied Sciences, and to develop new document templates
that are easier to use and function better. Some 7,500 students and 500 staff members use
these templates annually.
In Laurea, a common opinion was that the document templates were in need of improvements. Students have given feedback concerning the difficulty of using the old templates.
Over the years, users in different campuses have formatted the old templates to their own
liking causing the number of templates to increase. This has also increased the confusion of
the templates, and the students and teachers no longer knew which template to use.
Earlier studies related to the use of document templates are difficult to find. There is ample
literature about developing and making templates including the word processor's own guidelines and instructions given by companies and educational institutions on the internet. The
Finnish document standard is defined by the guidelines of the Finnish Standardization Association. In the design process of the new document templates, the author’s years of experience
in the use and development of templates was utilized.
At first, the present situation of the templates was studied as a case study. In the electronic
interview study, users of the Laurea templates were asked about the experiences and the
need to use the documents. The number of new templates to be designed was limited to
three. These templates were continuously evaluated by a team during the developing process. At the end of the development phase, users tested the templates and the models were
modified according to the feedback.
As a result of the work, three of the most important document templates for students and
staff were developed. The document templates comply with the applicable SFS document
standard and the Laurea brand book. The three templates that were developed are a short
document for general letters and short reports, a long document for writing extensive reports
and project plans. The third template is the thesis template for writing students' thesis.
Short and long document templates include both templates with the logo for external use and
templates without the logo for internal use. The templates were first written in Finnish, and
when they were found to work, they were translated into English. The templates have short
instructions on their use in themselves. The templates were introduced in October 2017.
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1

Johdanto

Yrityksissä kirjoitetaan päivittäin tuhansia sivuja asiakirjoja. Kirjoittaminen tehdään tietokoneella ja asiakirjat tallennetaan tietoverkkoon. Tämä vähentää paperin käyttöä, mutta asiakirjat, jotka pitää esimerkiksi allekirjoittaa, kuten pöytäkirjat ja sopimukset, tulostetaan paperille. Asiakirjan luettavuuteen ja selkeyteen vaikuttavat muun muassa asiakirjan asettelu ja
tekstin sujuva kirjoittaminen.
Kirjoittamiseen vaikuttavat monet tekijät, kuten kokemus kirjoittamisesta ja asiantuntemus
kirjoitettavasta aiheesta. Kirjoittamista helpottavat kymmensormijärjestelmän hallitseminen
ja käytettävän kirjoitusohjelman (tekstinkäsittelyohjelman) ominaisuuksien tunteminen ja
käyttäminen sekä ohjelman toimintojen soveltaminen kirjoitettavan asiakirjan ulkoasuvaatimusten mukaisiksi. Ulkoasuvaatimuksia kutsutaan (yrityksen) visuaaliseksi ilmeeksi.
Korpela (2008, 11) kirjoittaa, että asiateksti kannattaa esittää lukijalle helppolukuisessa ja
miellyttävässä muodossa. Selkeä ulkoasu houkuttelee lukemaan ja tekee lukemisesta helpompaa ja asiasta ymmärrettävämpää. Samalla se säilyttää kiinnostuksen aiheeseen. Miellyttävä
teksti luo myös myönteisen ennakkoasenteen tekstiä kohtaan. Selkeä, asiallinen ja jopa virallinen ulkoasu tekee asiakirjasta luotettavamman ja antaa asiakirjan kirjoittajasta myönteisen
mielikuvan. Vaarana on, että myös tekaistut tutkimukset saadaan näin näyttämään oikeilta.
Visuaalisen ilmeen vaatimukset, kuten reunusten ja logojen asettelut sekä fonttien ja kappaleiden muotoilut, voidaan räätälöidä tekstinkäsittelyohjelmaan. Näitä ulkoasuun vaikuttavia
muotoiluja kutsutaan tyyleiksi, joita voi asiakirjassa olla useita. Tyylin tarkoitus on helpottaa
kirjoittamista: kirjoittajan ei tarvitse miettiä kappaletta kirjoittaessaan, että millä tavalla
kappale pitää muotoilla, vaan hän valitsee tarkoituksenmukaisen tyylin, joka sisältää tarvittavan muotoilun. Kirjoittajan pitää tietää kuinka tyylejä käytetään, sillä tyyli itsessään ei helpota kirjoittamista, jos ei tiedä mihin ja miten tyyliä käytetään.
Yrityksessä kirjoitetaan erilaisia asiakirjoja, kuten laskuja, muistioita, pöytäkirjoja, sopimuksia ja todistuksia. Jokaisesta asiakirjasta voidaan tehdä ulkoasuvaatimukset täyttävät mallit,
joissa ovat tilanteeseen sopivat valmiit tyylit. Malleja kutsutaan asiakirjamalleiksi (document
templates), yleisesti malleiksi (templates). Tyyli sisältää tekstin muotoiluun liittyvät asetukset, kuten fontin, kappale- ja rivivälin sekä sisennyksen. Näiden lisäksi reunusasetukset, logot
ja erilaiset sivuvaatimukset, kuten kansilehti, sisällysluettelo, asiateksti ja liitteet, muodostavat asiakirjamallin.
Selkeä rakenne, silmää miellyttävä asettelu ja hyvä tarinan kerronta helpottavat asiakirjan
lukemista ja viestin ymmärtämistä. Kirjoittamista helpottavat asiakirjamallien ja tyylien käyttäminen sekä tekstinkäsittelyohjelman sujuva osaaminen.
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2

Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet

Opinnäytetyön toteuttamisympäristö ja toimeksiantaja on Laurea-ammattikorkeakoulu (myöhemmin Laurea), jonka kotipaikka on Vantaa. Laurealla on kampuksia tutkimuksen aikana
vuonna 2017 VantaanTikkurilassa, Hyvinkäällä, Keravalla, Espoon Leppävaarassa ja Otaniemessä sekä Lohjalla ja Porvoossa.
Laurea-ammattikorkeakoulussa suoritetaan tutkintoja sekä ammattikorkeakoulutasolla että
ylemmällä ammattikorkeakoulutasolla. Vuonna 2016 opiskelijoita oli 8 409 (amk 7 691 ja yamk
718) ja suoritettuja tutkintoja 1 704 (amk 1 494 ja yamk 210). Henkilöstömäärä oli 504, joista
opetushenkilöstöä 287 ja muuta henkilöstöä 217 (Laurea-vuosikatsaus 2016, 3 - 5).
Kaikki nämä ryhmät tarvitsevat toiminnassaan tekstinkäsittelyä, erityisesti opiskelijat, jotka
kirjoittavat valmistuakseen raportteja ja opinnäytetöitä. Laurean intrassa on tammikuussa
2017 opiskelijoille tarkoitettuja asiakirjamalleja 10 ja esitysmalleja 13 kappaletta. Malleista
noin puolet on englanninkielisiä. Henkilökunnalle on näiden lisäksi muita malleja.
2.1

Tutkimuksen tarkoitus

Tämän opinnäytetyön aihe ja tarkoitus on oppia ymmärtämään Laurea ammattikorkeakoulun
asiakirjamalleja ja kehittää niistä paremmin toimivat opiskelijoiden ja henkilökunnan jokapäiväisiä kirjoitustehtäviä varten. Tutkija huomasi tammikuussa 2015 aloittaessaan opiskelun,
että mallien käyttö on virhealtista ja erityistä tarkkaavaisuutta vaativaa.
Tarkoituksena on tutkia nykyisten mallien käyttöä, toimivuutta ja voidaanko malleja kehittää
paremmiksi siten, että mallin käyttäjä (opiskelija tai henkilökunta) voi keskittyä kirjoittamaansa sisältöön eikä tarkkailla mitä asiakirjamalli tekee missäkin tilanteessa. Tutkimuksessa
selvitetään mallien käyttöä ja tutkitaan käyttäjäryhmien tapoja käyttää asiakirjamalleja. Samalla saataneen kommentteja mallien toimivuudesta: auttavatko mallit käyttäjiä kirjoittamisessa. Kyselyssä selvitetään myös käyttäjien mahdollisia parannusehdotuksia.
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää mallien nykytilanne ja kehittää toivomusten pohjalta
uudet paremmin toimivat mallit. Ensin tehdään opiskelijoiden tarvitsemat suomenkieliset
mallit, joiden jälkeen englanninkieliset mallit toteutetaan mahdollisesti omana projektina.
Mallien kehitystyössä käytetään Microsoft Word 2016 -versioita. Työssä rajataan pois muut
kuin opiskelijoiden opiskelussa tarvitsemat asiakirjamallit ja PowerPoint-esitysmallit.
2.2

Tutkimuksen tavoite

Tässä työssä tutkitaan Laurean opiskelijoiden ja henkilökunnan käytössä olevia yleisiä asiakirjoja, selvitetään niiden vaatimukset ja miten nykyiset mallit vastaavat näitä vaatimuksia. Samalla mietitään ja kehitetään käytön helppoutta. Kirjoittajien taidot tekstinkäsittelyohjelman
käytössä vaihtelevat ja mallien tarkoituksena on helpottaa kirjoittamista niin, että kirjoittaja
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voi keskittyä asiakirjan sisältöön eikä hänen tarvitse miettiä miten asiakirja toimii. Käyttäjillä
on omat tapansa kirjoittaa. Kaikkien toivomuksien mukaisia malleja ei voi tehdä. Tavoite on
Laurean vaatimukset täyttävät asiakirjat, joita käyttäjät tarvitsevat työssään.
Tutkimuksessa haetaan tietoa parhaiden mahdollisten mallien tekemiseksi niin, että mallien
käyttö olisi helppoa ja innostaisi kirjoittamiseen, kun ei tarvitse miettiä mallin toimivuutta.
Tutkimus tehdään haastattelemalla opiskelijoita ja henkilökuntaa, jolloin saadaan ymmärrys
nykyisten mallien soveltuvuudesta käyttäjien tarpeisiin, käyttäjien mallien käyttötavoista ja
uusista toiveista. Tulosten pohjalta ideoidaan uusia ja kehitetään vanhoja malleja, jotka täyttävät käyttäjätarpeet ja -toiveet sekä tukevat käyttäjien kirjoittamistottumuksia.
Toimivat asiakirjamallit ovat edellytys sujuvalle kirjoittamiselle, jossa käyttäjän ei tarvitse
kuluttaa aikaa miettiessään mallin toimintaa. Tekstinkäsittelyn perusosaaminen on kuitenkin
hallittava, sillä malli ei itsestään kirjoita mitään, vaikka olisi muuten helppokäyttöinen.
3

Tutkimusmallit ja -menetelmät

”Metodologia eli menetelmäoppi sisältää ne tavat ja keinot, joilla tieteellistä tietoa tavoitellaan, hankitaan, muodostetaan ja perustellaan.” (Itä-Suomen yliopisto 2017).
Ennen tutkimuksen aloittamista tehty tutkimussuunnitelma helpottaa tutkimuksen tekemistä
ja sen seurantaa. Suunnitelmassa on mietitty ja otettu huomioon tutkimukseen liittyviä asioita kuten tutkimusmenetelmä. Tutkimuksen tarkoitus on oppia ymmärtämään ja saada tietoa
Laurean asiakirjamalleista, jotta niitä voidaan kehittää yksinkertaisemmiksi ja helpommin
käytettäviksi. Tutkimuksen aikana malleja kehitetään ja arvioidaan kahden kyselytutkimuksen
rinnalla. Kyselyt ovat sekä laadullisia (kvalitatiivinen) että määrällisisä (kvantitatiivinen).
3.1

Yksinkertainen tutkimussuunnitelman malli

Tutkijat ovat vuosien mittaan kehittäneet tutkimussuunnitelman tekemiseen erilaisia malleja.
Robson ja McCartan (2016, 72–73) esittävät seuraavan yksinkertaisen mallin (kuvio 1).

Käsitteellinen
viitekehys

Tarkoitus

Tutkimuskysymys

Metodit

Tiedonkeräysstrategia

Kuvio 1: Tutkimussuunnitelman malli (mukaillen Robson & McCartan 2016, 72–73)
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Mallissa Tarkoitus (purpose) kertoo mitä tutkimuksella tutkitaan ja mitä aiotaan saavuttaa,
miksi tutkimus tehdään? Onko tutkimuksen tarkoitus kuvata, selittää, ymmärtää tai muuttaa
jotain? Käsitteellinen viitekehys (conceptual framework) avaa tutkijan teorian (käsityksen)
siitä, mitä tapahtuu ja miksi? Mitä ovat erilaiset näkökulmat ja miten ne liittyvät toisiinsa?
Tutkimuskysymys (research question) odottaa vastausta, joka tutkimuksella toivottavasti
saadaan. Mitä tarvitsee tietää, jotta tutkimuksen tarkoitus saavutetaan? Metodit (methods)
määrittelevät tekniikat tutkimustiedon hankkimiseen (haastattelut, kyselyt, tapausten havainnointi, tiedon kerääminen), miten tietoja analysoidaan ja miten osoitetaan tiedon luetettavuus ja pätevyys. Tiedonkeräysstrategia (sampling strategy) on suunnitelma tiedon keräämisestä: kuka kerää, miten ja missä sekä kuinka paljon? (Robson & McCartan 2016, 72–73.)
Tutkimuksen tarkoitus on oppia ymmärtämään ja saada tietoa Laurean asiakirjamalleista,
jotta niitä voidaan kehittää yksinkertaisemmiksi ja helpommin käytettäviksi. Viitekehyksenä
käytetään Laurean aikaisempia asiakirjamalleja ja niiden ohjeistusta, brändikirjaa sekä suomalaista asiakirjastandardia. Tutkimusmetodeja ovat tutustuminen asiakirjamalleja käsittelevään kirjallisuuteen ja mahdollisiin aikaisempiin tutkimuksiin sekä tiedon kerääminen kyselytutkimuksella ja opettajista muodostuvan työryhmän keskusteluilla. Tarkoitus on tehdä ainakin yksi kysely sähköpostilla välitettävällä kyselylinkillä, joka lähetetään kaikille laurealaisille. Näillä metodeilla toivotaan saatavan vastaus ja tietoa asiakirjamallien kehittämiseksi.
Robson ja McCartan (2016, 75–76) kehottavat pohtimaan tutkimuksen laatua, kun valitaan tutkimusstrategiaa. Laadullisen tutkimuksen tieto on yleensä sanallisessa (ei-numeerista) muodossa ja tutkimussuunnitelma kehittyy tutkimuksen edetessä. Määrällisessä tutkimuksessa
tieto on numeerista ja edellyttää tiukkaa ennakkosuunnittelua. Laadullisen ja määrällisen tutkimuksen yhdistelmässä valitaan kummankin oleelliset ominaisuudet yleensä niin, että ensin
tehdään laadullinen ja sitten määrällinen tutkimus.
Laadullista tutkimusta voi käyttää toimintatutkimuksessa (action research), jossa tutkija itse
osallistuu tutkimukseen, jonka tavoitteena muutoksen aikaansaaminen. Laadullista tutkimusta
voidaan käyttää myös tapaustutkimuksessa (case study), joka tutkii yhtä tai useampaa tapausta sen omassa ympäristössään ja joka kehittyy tiedon keruun ja analyysin aikana. Tiedon
keräämisessä käytetään monia tapoja muun muassa havainnointia, haastatteluja ja asiakirjojen tutkimista. (Robson & McCartan 2016, 80, 149.)
Kyselytutkimuksessa vastaaja joko kirjoittaa oman vastauksensa (laadullinen) tai valitsee valmiista vastauksista sopivan, jotka analysoidaan (määrällinen). Tämä tutkimus on pääosin laadullinen tapaustutkimus, mutta siinä on piirteitä muista tutkimustavoista.

11

3.2

Tapaustutkimus (Case Study Research)

Tapaustutkimus on yleinen tapa tutkia jotain ilmiötä ja sen nykytilaa. Tapaustutkimuksesta
(Case Study Research) on paljon kirjoituksia, joissa kuvataan tapaustutkimusta ja sen erityispiirteitä. Runesonin ja Höstin (2008, 132) mukaan tapaustutkimus sopii erilaisten ohjelmistotekniikoiden tutkimiseen, joissa tutkimuskohteet ovat nykyhetken liittyviä ilmiöitä.
Benbasat, Goldstein ja Mead (1987, 370) esittävät kolme syytä miksi tapaustutkimus on merkittävä tiedonkeräystapa:
1. ilmiötä voidaan tutkia sen luonnollisessa ympäristössä
2. tutkimuksella voidaan etsiä vastausta kysymyksiin ”miten” ja ”miksi” ja
3. sillä voidaan tutkia asioita ja ilmiöitä, joista on vähän aikaisempia tutkimuksia.
Yin (2018, 1) esittelee tapaustutkimuksen lineaarisena ja iteratiivisena prosessina (kuvio 2).

Kuvio 2: Tapaustutkimuksen prosessi (mukaillen Yin 2018, 1)
Yinin mallissa tapaustutkimuksen prosessi muodostuu kuudesta vaiheesta.
1. Prosessi alkaa tutkimussuunnitelmalla (plan), jossa valitaan tutkittava tapaus tai ilmiö.
Tutkimuksessa pyritään saamaan vastaus kysymykseen miten tai miksi. Suunnitelman lopuksi pitää päättää toteutetaanko tapaustutkimus. (Yin 2018, 3.)
2. Seuraavaksi suunnitelma mallinnetaan (design). Mallinnuksessa on viisi osa-aluetta. Näissä
tarkennetaan tutkimuksen kysymykset ilmiöön sopiviksi, mietitään tarkasti mitä tutkitaan,
selvitetään mikä on tutkittava analysointiyksikkö (unit of analysis), mietitään tutkittavan
tiedon määrä ja määritetään kriteerit tulosten tulkitsemiseksi. (Yin 2018, 25 – 31.)
3. Kolmas vaihe on tutkimuksen valmistelu (prepare), jonka sisältö riippuu muun muassa tutkimuksen laajuudesta, onko tutkimuksessa yksi tai useampia tapauksia tutkittavana ja
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onko tutkijoita yksi tai useampia (Yin 2018, 108). Valmisteluvaiheessa varmistetaan tutkijan tai tutkijoiden tapaustutkimustaidot, laaditaan tutkimusprotokolla, käydään läpi tapausehdotuksia ja suoritetaan mahdollinen pilottitutkimus ennen varsinaista tutkimusta.
4. Neljäs vaihe on aineiston kerääminen (collect). Yin (2018, 110, 114) määrittelee kuusi aineistolähdettä: kirjallisuus, arkistot, haastattelut, tutkijan suorat havainnot, tutkijan
osallistujahavainnot (tutkija on jossain roolissa osana tutkittavaa kohdetta) ja tutkittava
kohde. Eri lähteistä kerättävät samankaltaiset tiedot voivat vahvistaa tutkimustulosta.
5. Tutkimuksen viides vaihe on aineiston analysointi (analyze), jossa neljännen vaiheen tuloksia analysoidaan erilaisilla tavoilla, kuten etsimällä malleja tai näkymiä muistaen kuitenkin mitä analysoidaan ja miksi (Yin 2018, 165).
6. Viimeinen kuudes vaihe on raportointi eli tiedon ja tutkimuksen jakaminen (share) pitäen
mielessä kenelle raportoidaan ja tiedon luottamuksellisuuden. Raportin kirjoittaminen
kannattaa aloittaa jo tutkimuksen alussa, eikä vasta tulosten valmistuttua. Näin raporttia
voidaan hioa ja parantaa tutkimuksen edetessä (Yin 2018, 219).
Tutkimus eteni Yinin kuutta vaihdetta mukaillen. Tutkittavaksi tapaukseksi valikoituivat Laurean asiakirjamallit ja niiden kehittäminen. Tapaustutkimuksen osalta tutkitaan ensin nykytilanne, joka johtaa mallien kehittämiseen. Toisessa vaiheessa todettiin, että tutkimuksen analysointiyksikkö on asiakirjamalli. Kolmatta vaihetta soveltaen tutkija tekee työn itse ja osallistuu mallien kehittämiseen tekemällä kehitysehdotuksia ja toivotut kehitystyöt. Neljännen
vaiheen tietolähteitä ovat aikaisempi kirjallisuus, osallistujahavainnot ja nykyisiin malleihin
tutustuminen. Viidenneksi kerätty tieto analysoidaan siten, että sitä käytetään hyväksi mallien kehittämisessä. Uudet, kehitetyt asiakirjamalit ja tämä opinnäytetyö ovat tämän tutkimuksen raportteja (kuudes vaihe).
Tapaustutkimus voidaan ymmärtää nykytila-analyysiksi, jossa selvitetään tapauskohteen tai
ilmiön nykytila. Yin (2018, 9 - 13) tarkentaa, että tapaustutkimusta käytetään, kun:
1. tutkimuksen pääkysymykset ovat miten (how) tai miksi (why)
2. tutkijalla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa tutkittavaan kohteeseen
3. tutkimuksen kohteena on nykyajan ilmiö, eikä historian tapahtuma.
Tutkimuksen osalta Yiniä sovellettiin kysymällä, miten mallien haluttiin toimivan, eikä sitä
miksi mallit toimivat niin kuin toimivat. Tarkoitus ei ole tutkia, miksi mallit on tehty toimiviksi siten kuin ne nyt toimivat, vaan miten niitä voidaan kehittää niin, että toimivuus vastaa
sitä mitä haluttiin (tai halutaan). Tutkija vaikuttaa malleihin kehittämällä uuden nykytilan.
Teräs (2015) viittaa Järvenpäähän ja Kososeen ja toteaa, että tapaustutkimuksessa: ”Tutkitaan jotakin ilmiötä luonnollisessa ympäristössään käyttäen hyväksi monenlaista empiiristä ai-
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neistoa. Tavoitteena on ensisijaisesti mahdollisimman monipuolinen kokonaisuuden hahmottaminen”. Tapaustutkimus-termiä käytetään rinnan kenttätutkimuksen ja havaintotutkimuksen
kanssa, jokaisen keskittyessä omaan tutkimusnäkökohtaansa (Runeson & Höst 2008, 132).
Tapaustutkimus voi käsittää yhden (single-case) tai useamman (multiple-case) tutkittavan
kohteen. Monet tutkimukset tutkivat useita kohteita, mutta yksittäisen kohteen tutkiminen on
hyödyllistä erityistapauksissa. Kummallakin tavalla on etunsa ja haittansa, ja siksi valintaa pitää harkita tarkkaan. Valinnan tekee tutkija. (Yin 2018, 54 – 55.)
Tutkimuksessa tutkitaan useita asiakirjamalleja, joista lopputuloksena kehitetään kolme mallia. Kenttätutkimusta ja havaintotutkimusta hyödyntää tutkijan oma kokemus asiasta.
3.3

Tietojärjestelmätutkimus (Design Science Research in Information Systems)

Informaatio on tietoa (dataa), jolla on merkitys. Tiedon pienin yksikkö on bitti (bit), joka on
binääriarvo nolla (0) tai yksi (1). Kahdeksan bittiä muodostaa tavun (byte), jolla voidaan esittää yksi merkki desimaalijärjestelmän välillä 0 – 255, esimerkiksi numero 1 tai 2.
Neljä peräkkäistä merkkiä, esimerkiksi 2018, ovat dataa, joka voi merkitä mitä vain. Näistä
saadaan informaatio, kun tarkennetaan mistä datasta on kysymys. Luku 2018 voi tarkoittaa
esimerkiksi hintaa (2 018 euroa) tai junan lähtöaikaa kello 20.18. Näin datasta eli tiedosta on
saatu informaatiota, tietoa, joka merkitsee jotain.
Tiedon määrä kasvaa jatkuvasti. Yksilön kiinnostuksesta riippuu, mikä tieto on tarpeellista ja
tärkeää ja mikä turhaa. Toisen turha tieto voi olla toisen tärkeä tieto. Tiedolla on arvonsa; se
voi auttaa käyttäjäänsä saavuttamaan jotain, esimerkiksi voittamaan tarjouskilpailun, saada
uuden työpaikan tai torjua uhkatilanteen. Tiedolla voi voittaa leikkimielisen tietokilpailun.
Asiakirjoissa käsitellään tietoa, joka voi olla esimerkiksi tekstiä ja taulukoita. Tietoa käsitellään tietojärjestelmissä, jotka vaativat tehokkaat laitteistot ja ohjelmistot, jotta tieto tuottaisi käyttäjälleen arvoa. Tietoa pitää analysoida ja jalostaa tuottamaan lisäarvoa. Tietojärjestelmä muodostuu tietoa käyttävistä ihmisistä, ohjelmistoista, tietojenkäsittelylaitteista ja
tiedonsiirtolaitteista. Tietojärjestelmien hallitsemiseksi, tutkimiseksi ja ymmärtämiseksi tarvitaan tietojärjestelmätutkimusta (Design Science Research in Information Systems), jotta
tietojärjestelmiä voidaan suunnitella ja kehittää paremmiksi. (Nunamaker & Briggs 2011.)
Hyvän tutkimuksen ja tutkimustuloksen tiedot laajentavat tietopohjaa tutkivasta alueesta
(kuvio 3). Siitä saatava tieto lisää tutkijan ja tutkittavan alueen tietopohjaa. Tässä tutkimuksessa tutkija hyödyntää tutkimusalueen tuntemustaan ymmärtääkseen tutkimusaluetta lisäten
samalla omaa tietämystään tutkimusalueesta. (Nunamaker, Chen ja Purdin 1991, 91.)
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Kuvio 3: Tutkimuksen viitekehys (mukaillen Nunamaker ja ym. 1991, 92)
Tutkimuksessa ei aina välttämättä selviä yhden metodologian käytöllä. Nunamaker ja kumppanit (1991, 92) viittaavat Benbasatiin (1984), joka kirjoittaa, että tapaustutkimus, kenttätutkimus, kenttäkokeet, laboratoriokokeet ja otantatutkimus ovat kokemusperäisiä tutkimusstrategioita. Järjestelmätutkimusta ei kuitenkaan ole huomioitu tietojärjestelmän tutkimusmetodologiana. Tutkijat esittävät monimetodologisen mallin käyttämistä tietojärjestelmien tutkimiseen. Monimetodologinenmalli sisältää neljä strategiaa: teorian suunnittelun, testaamisen,
havainnoinnin ja järjestelmäkehityksen (kuvio 4). (Nunamaker ja ym. 1991, 92 - 94.)

Kuvio 4: Monimetodologinen malli (mukaillen Nunamaker ja ym. 1991, 94.)

15

Teorian suunnittelu sisältää muun muassa uusien ideoiden, konseptien, käsitteellisten viitekehysten, metodien ja mallien kehittämisen. Testaamiseen kuuluvat muun muassa laboratorio- ja kenttäkokeilut. Havainnointi käsittää erilaisia tutkimustapauksia, kuten tapaustutkimus, kenttätutkimukset ja otantatutkimukset. Järjestelmäkehitys muodostuu konseptisuunnittelusta, järjestelmän arkkitehtuurin suunnittelusta, järjestelmän koeversion testaamisesta,
tuotekehityksestä ja teknologian siirtämisestä. (Nunamaker ja ym. 1991, 94 - 95.)
Tässä tutkimuksessa tutkija esitti uusia ideoita asiakirjamallien käyttämiseen. Ideoita testasi
tutkija itse todeten idean esittämiskelpoiseksi tai huonoksi, jolloin tutkija hylkäsi idean saman tien. Esittämiskelpoinen idea testattiin opettajista muodostuvassa ryhmässä ja joko hyväksyttiin tai hylättiin. Testaamisen aikana tutkija havainnoi testaajien tapaa toimia ja ideoi
uusia, tai kehitti vanhoja toimintoja, joita testasi ensin itse ja sitten testautti taas ryhmässä.
Briggs ja Schwabe (2011, 92 – 94) kehittivät mallia monipuolisemmaksi. Malli lisää suunnittelututkimuksen arvoa ja käytettävyyttä, kun siinä hyödynnetään mallin kaikkia osia (kuvio 5).

Kuvio 5: Suunnittelututkimuksen malli (mukaillen Briggs ja Schwabe 2011, 94)
Tietotekniikka tuottaa ja käsittelee tietoa, jota ihmiset käyttävät. Tietotekniikka kiinnostaa
tieteellisesti, koska tietotekniikalla on vaikutus ihmisen ja organisaation tuottavuuteen ja tehokkuuteen. Tieteellisen kiinnostuksen kaksi ajattelutapaa – kuvaileva ja ohjaileva – jakavat
tutkijoiden mielipiteet. Kuvaileva tutkimus pyrkii ymmärtämään tietotekniikan luonteen, kun
ohjaileva tutkimus pyrkii tehostamaan tietotekniikkaa. Tietojärjestelmiä kehittävä tutkimus
on ollut tärkeämpää kuin tietojärjestelmiä ymmärtävä tutkimus. (March & Smith 1995, 252.)
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March ja Smith (1995, 251, 255) esittelivät tietotekniikan tutkimukseen kaksiulotteisen viitekehyksen, joka yhdistää edellä mainitut kaksi näkökulmaa. Toinen näkökulma ovat tutkimustoiminnot: kehittäminen, arviointi, teorian laatiminen ja perustelu. Toinen näkökulma muodostuu tutkimustuloksista, joita ovat rakenteet, mallit, metodit ja ilmentymät (kuvio 6).
Tutkimustoiminnot
Kehittäminen
Arviointi
Teoria
Tutkimustulokset

Perustelu

Rakenne
Malli
Metodi
Ilmentymä

Kuvio 6: Tutkimuksen viitekehys (mukaillen March & Smith 1995, 255)
Tietojärjestelmätutkimus tutkii keinotekoisia (ihmisen tekemiä organisaatioita ja tietojärjestelmiä) eikä luonnollisia ilmiöitä. Keinotekoinen ilmiö voidaan luoda ja sitä voidaan tutkia,
jolloin tieteellisessä tutkimuksessa voidaan käyttää luonnontieteitä ja suunnittelutieteitä.
Käyttäytymistiede pyrkii kehittämään ja perustelemaan teorioita, joilla selitetään ihmisten
tai organisaatioiden käyttäytymistä ja ennustetaan tietojärjestelmän käyttöä. Suunnittelutiede pyrkii kehittämään innovatiivisia ja arvoa lisääviä ilmiöitä (artifakteja), kuten tietojärjestelmiä, jotka palvelevat ihmistä kehittämällä ja parantamalla organisaation toimintaa ja
tehokkuutta. (March & Smith 1995, 253.; Hevner, March, Park ja Ram 2004, 75 – 76)
Suunnittelutiede voidaan jakaa kahteen perustoimintaan: rakentamiseen ja arviointiin. Rakentamisessa luodaan artifakti määrättyyn tarkoitukseen ja arviointi arvioi kuinka hyvin artifakti täyttää tehtävänsä. Artifakti ei voi toimia luonnon lakien tai käyttäytymisteorioiden vastaisesti, joten sitä voidaan tutkia luonnontieteiden menetelmillä ja yrittää ymmärtää miten
ja miksi artifakti toimii. (March & Smith 1995, 254 - 255.; Hevner ja ym. 2004, 76))
Henderson ja Venkatraman (1993, 476) esittelivät mallin (The Strategic Alignment Model,
SAM), joka integroi kahdella tavalla organisaation ja sen tietojärjestelmät (kuvio 7).
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Kuvio 7: Organisaation ja tietojärjestelmien integrointi (mukaillen Henderson & Venkatraman
1993, 476)
Hevner ja ym. (2004) kehittivät Hendersonin ja Venkatramanin mallin pohjalta käsitteellisen
viitekehyksen, jolla voidaan ymmärtää, suorittaa ja arvioida tietojärjestelmätutkimusta yhdistäen käyttäytymistieteiden ja suunnittelutieteiden mallit (kuvio 8).

Kuvio 8: Tietojärjestelmätutkimuksen viitekehys (mukaillen Hevner ja ym. 2004, 80)
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Mallin ympäristö määrittelee tutkimukselle rajat (Simon 1996, 108 - 109). Tietojärjestelmätutkimuksessa ympäristön muodostavat ihmiset, organisaatio ja tietojärjestelmät. Näiden osatekijät vaikuttavat liiketoiminnan tarpeisiin, joihin tietojärjestelmätutkimus pyrkii vastaamaan. (Hevner ja ym. 2004, 75 – 79.; Henderson ja Venkatraman 1993, 476)
Mallissa tietojärjestelmätutkimus jaetaan kahteen toisiaan täydentävään osaan. Käyttäytymistiede tutkii teorian kautta ilmiön kehitystä ja perustelua suhteessa liiketoimintatarpeeseen. Suunnittelutiede arvioi eri tavoin kehitetyn artifaktin vastaavuutta liiketoiminnan vaatimuksiin ja pyrkii parantamaan sitä. Käyttäytymistiede etsii totuutta ja suunnittelutiede tarkastelee artifaktin hyödyllisyyttä ja käyttökelpoisuutta. (Hevner ja ym. 2004, 79 - 80.)
Tietopohja tai -perusta (Knowledge Base) sisältää tietojärjestelmätutkimuksen välineet ja
metodologiat. Tutkimuksen tarkkuus ja kurinalaisuus saavutetaan käyttämällä olemassa olevia
välineitä ja metodologioita. Käyttäytymistieteissä metodologioihin kuuluvat yleensä tiedon
kerääminen ja kokemusperäiset analysointitekniikat. Suunnittelutiede käyttää pääasiassa tietoteknisiä ja matemaattisia malleja artifaktien laadun ja käyttökelpoisuuden arviointiin. Kokemusperäisiä havaintoja ja tietoja voidaan myös soveltaa. (Hevner ja ym. 2004, 80 - 81.)
3.4

Yleistutkimus ja akateeminen tutkimus

Asioita ja ilmiöitä on tutkittava, jotta niiden käyttäytymistä ja toimintaa voidaan selittää ja
ymmärtää ja jotta niistä voi oppia uutta. Tutkittavasta asiasta, esineestä, ilmiöstä tai laitteesta täytyy ensin selvittää, miten se toimii, jotta sitä voi ymmärtää ja käyttää oikein. Jos
tutkittavan kohteen toiminta selvittämisen jälkeen tuntuu oudolta tai vieraalta, pitää kysyä
miksi kohde toimii näin, jolloin voidaan pohtia voiko kohteen toimintaa kehittää vai onko toiminta pätevän syyn takia juuri se mikä se on. Aina ei miksi-kysymykseen vastaaminen ole välttämätöntä, kun huomataan, että kohteen toimintaa voidaan kehittää ja parantaa.
"Tosielämän tutkimus" (real world research) tai yleistutkimus viittaa soveltavaan tutkimukseen (applied research), jota käytetään pienemmissä selvityksissä ja tutkimuksissa. Yleistutkimus kehittää asioita, selittää miksi asiat ovat kuin ne ovat ja eroaa siltä osin akateemisesta
tutkimuksesta, jossa päätavoite on kehittää ja laajentaa akateemista kurinalaisuutta. Akateemisen tutkimuksen aiheet kiinnostavat usein yhteiskuntatieteilijöitä, kun yleistutkimus on lähempänä tavallista ihmistä tarkoituksena helpottaa jokapäiväistä elämää. Näitä kahta tutkimusta ei kuitenkaan saa tiukasti jakaa kahtia. Robson ja McCartan vertailevat näiden kahden
tutkimuksen suhteellisia painotuksia (taulukko 1). (Robson & McCartan 2016, 3 - 4, 11.)
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Yleistutkija (tosielämän tutkija)

Akateeminen tutkija

Mielenkiinto kohdistuu tietämyksen lisäämiseen ja kurinalaisuuden edistämiseen
Etsii kestäviä ratkaisuja, joilla on suuri vaiku- Luo suhteita ja kehittää teorioita, pyrkii arvitus. Miettii tekijöitä, joissa muutokset ovat
oimaan määrällisen tutkimuksen tilastollisen
mahdollisia.
merkityksen.
Työskentelee (tutkii) melkein aina kentällä
On riippuvainen tutkimuksen painopisteistä,
(teollisuudessa, sairaaloissa, taloudessa, kou- mutta joillakin aloilla työskentelee (tutkii)
luissa ja niin edelleen).
pääasiassa laboratorioissa.
Tutkii niin kauan kuin tutkimus vaatii, mutta
Tiukat aikarajoitukset.
lisääntyvän aikataulurajoituksen paineessa.
Tarvitsee rahoitusta niin paljon kuin tutkimus
Tiukat kustannusrajoitukset.
vaatii, tai tutkimusta ei pidä edes aloittaa.
Usein vähän johdonmukaisuutta tai jatkuSuuri johdonmukaisuus tai jatkuvuus edellivuutta edellisestä tutkimuksesta seuraavaan
sestä tutkimuksesta seuraavaan tutkimukseen.
tutkimukseen.
Yleistutkija, jonka pitää tuntea erilaisten me- Pitkälle erikoistunut, oman alansa johtava
todien ja tutkimustapojen perusteet.
tutkija.
Suuntautunut yleisesti asiakkaiden tarpeisiin Suuntautunut yleisesti akateemisten vertaisarja erityisesti raportointiin.
vioijien tarpeisiin ja erityisesti raportointiin.
Tänä päivänä useiden akateemisten tutkijoiSuuri akateeminen arvostus.
den silmissä kyseenalainen tai arveluttava.
Mielenkiinto on ongelmien ratkaisemisessa

Tarvitsee hyvät sosiaaliset taidot.

Tarvitsee jonkin verran sosiaalisia taitoja.

Taulukko 1: Yleistutkimus ja akateeminen tutkimus (mukaillen Robson & McCartan 2016, 11)
Tuomi (2007, 11) esittää vastaavia näkemyksiä tutkimustoiminnan ja ammattikäytännön vertailussaan mukaillen sekä Sandbergiä (1982) että Karttunen ja Tuomea (2003) (taulukko 2).
Tiedon

Tutkimus

Tuottaminen
Hyödyntäminen

hidas
jossain tulevaisuudessa

Vaatimukset

Yleisyys
Käyttö

Ammattikäytäntö

nopea
tässä ja nyt
tieto tukee menestyksellistä työsuoritusta,
tiukat vaatimukset tiedon luotettavuus liittyy siihen, miten tieto sopii
tuotannon menetelmille ja työsuoritukseen,
argumentaatiolle
käyttökelpoisuus tärkeämpää kuin (tieteellinen) luotettavuus
yleistä ja yleistettävää
myös yksittäistä
tieteellinen tieto systemakonkreettisissa työtilanteissa
tisoidaan

Taulukko 2: Tutkimustoiminta ja ammattikäytäntö (mukaillen Tuomi 2007, 11)
Sandberg (1982) esittää, että tapaustutkimus on osa yleistutkimusta ja muutosprosessissa vuorovaikutusta toiminnan ja tutkimuksen sekä käytännön ja teorian välillä.
Tutkimuksia tehtäessä on pitkään ollut tapana käyttää kahta erilaista tutkimustapaa, jotka
ovat laadullinen ja määrällinen tutkimus. Näille kahdelle tutkimustavalle on ollut omat vankat
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kannattajansa. Laadullista tutkimusta ovat suosineet tutkijat, jotka tutkivat ihmistä sosiaalisissa tilanteissa. Määrällisen tutkimuksen kannalla ovat olleet luonnontieteiden kuten fysiikan, kemian ja biologian tutkijat. (Robson & McCartan 2016, 18.)
Tutkijat (muun muassa Holosko 2012, Shaw 2012) ovat 2000-luvulla kiistelleet näiden kahden
tutkimustavan eroavaisuuksista ja paremmuudesta. Bryman (2006, 111) on todennut, että molempien metodien käyttö rinnakkain lisää tulosten monipuolisuutta. Tilanne on johtanut siihen, että kummankin tavan kannattajat käyttävät tutkimuksissaan omia tapojaan antaen kilpailijoiden käyttää omiaan. Suuntaus on kuitenkin kääntymässä niin, että tutkijat yhdistävät
osia kummastakin tavasta tutkimuksissaan. Tätä kutsutaan monistrategiasuunnitteluksi.
Robson ja McCartan (2016, 18–19) määrittelevät laadullisen ja määrällisen tutkimuksen tyypillisiä piirteitä seuraavasti (taulukko 3)
Laadullinen tutkimus

Määrällinen tutkimus

Selvitykset ja tulokset esitetään kirjallisessa
tai muussa ei-numeerisessa muodossa. Numeeriselle tiedolle tai tilastolliselle analyysille on vähän tai ei ollenkaan käyttöä.
Induktiivista päättelyä käytetään aloitettaessa
keräämään tietoa, josta sitten teoreettiset
ideat ja käsitteet syntyvät.

Mittausten ja muun tiedon muuntaminen numeeriseen muotoon on tärkeää, kun tulosten
tarkkuutta haetaan. Tiedon tilastollinen analysointi on oleellista ja toivottavaa.
Deduktiivista päättelyä käytetään, kun olemassa olevia teoreettisia ideoita tai konsepteja testataan.

Keskittyy merkityksiin.

Keskittyy käyttäytymiseen eli siihen mitä ihmiset tekevät ja sanovat.

Taustat ovat tärkeitä, kun on tarve ymmärtää
ilmiötä ympäristössään.
Tilanteet kerrotaan osallistujien näkökulmasta.
Tutkimuksen malli kehittyy tutkimuksen edetessä ja on joustava koko prosessin ajan.
Tutkijoiden ja muiden osallistujien arvot ovat
sallittuja.
Objektiivisuutta ei arvosteta. Tutkijan riippumattoman näkemyksen katsotaan vieraannuttavan tutkijan muista osallistujista.

Tutkimuksen malli yksityiskohtineen on
sovittu prosessin alussa.
Neutraali ja ennakkoluuloton asenne on tärkeää.
Objektiivisuus, tutkijan riippumattomuus ja
etäisyys osallistujiin on tärkeää.

Tutkijan avoimuutta ja vastaanottokykyä kuten sitoutumista ja itsetuntemusta arvostetaan.
Havaintojen yleistettävyys ei ole tärkeää.
Tutkimus tehdään usein luonnollisessa ympäristössä, harvoin laboratoriossa.
Tutkijan henkilökohtaista sitoutumista ja reflektiivisyyttä (itsetuntemusta) arvostetaan.
Tutkimus on yleensä pieni verrattuna ihmisten
tai ilmiöiden määrään, joita tutkitaan.

Tulosten yleistettävyys on oleellista. Yleistettävyys saavutetaan yleensä tekemällä otos
isommasta tutkittavasta ryhmästä.
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Laadullinen tutkimus

Määrällinen tutkimus

Sosiaalista ympäristöä tarkkaillaan osallistuvien ihmisten luomuksena.
Tieteellistä lähestymistapaa noudatetaan samoilla yleisperiaatteilla kuin luonnontieteissä.
Mittausten luotettavuus (reliabiliteetti: uusi
mittaus samasta aineistosta eri tutkijoiden tekemänä antaa saman tuloksen) ja pätevyys
(validiteetti: mittari mittaa ilmiötä, jota halutaan mitata) on tärkeää.
Tutkimuksesta ja sen prosesseista on tarkat
kuvaukset tutkimuksen toistamiseksi (replikointi), jotta tulokset voidaan tarkistaa.
Tutkimuksessa odotetaan tiedon tilastollista
analyysiä.
Kontrollin ja tarkkuuden takia pyritään standardointiin, jonka takia tutkittava ilmiö voidaan irrottaa asiayhteydestään.
Taulukko 3: Laadullisen ja määrällisen tutkimuksen piirteitä (mukaillen Robson & McCartan
2016, 18 - 19)
Tutkimuksen tarkoitus nimensä mukaisesti on tutkia. Robson ja McCartan (2016, 39) esittävät
tutkimukselle kolme tarkoitusta: tutkia, kuvata ja kartoittaa. Tutkimus vastaa kysymyksiin
mitä (on tekeillä) ja miten (se voidaan selittää). Kirjoittajat määrittelevät tutkimuskysymyksen arvon O’Learya (2005, 33) mukaillen seuraavasti.
— Kysymys määrittää tutkimusprojektin: mitä projekti käsittelee.
— Kysymys asettaa tutkimuksen rajat estäen kuluttamasta aikaa epäoleellisiin asioihin,
mutta joustaa tutkimustulosten mukaan niin, että kysymystä voidaan muokata.
— Kysymys ohjaa edeltävien tutkimusten etsinnässä ja tiedon keräämisessä, metodin valinnassa ja analysoinnissa.
— Kysymys määrittelee tutkimuksen onnistumisen: vastaavatko tulokset kysymykseen?
Oikein muotoiltu tutkimuskysymys auttaa tutkijaa pysymään aiheessa, mutta kysymystä voidaan muokata tutkimuksen edetessä, jos kysymys on asetettu liian rajoittavaksi.
3.5

Järjestelmän käyttö ja käytettävyys

Järjestelmästä saatavaa tietoa ja sen laatua voidaan mitata tutkimuksissa eri tavoilla ja tasoilla. Shannon ja Weaver määrittelivät vuona 1949 kolme tasoa: teknisen, semanttisen ja vaikuttavuuden. Tekninen taso käsittää tietoa tuottavan tietojärjestelmän tarkkuuden ja tehokkuuden. Semanttinen taso tarkoittaa miten hyvin tiedon siirtäminen eteenpäin säilyttää tiedon merkityksen. Tehokkuustaso kertoo, kuinka vaikuttavaa tieto on vastaanottajalle (miten
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tieto vaikuttaa vastaanottajaan). Mason laajensi Shannonin ja Weaverin määrityksiä 1978 (kuvio 9). (DeLone & McLean 1992, 61; DeLone & McLean 2003, 10.)
Shannon ja
Weaver (1949)
Mason (1978)

Tekninen
taso
Tuotanto

Semanttinen
taso
Tuote

Categories of Järjestelmän Tiedon laatu
I/S Success
laatu

Saanti
Käyttö

Tehokkuus- tai vaikutustaso
Vaikutus vastaanottajaan Vaikutus järjestelmään
Käyttäjätyyty- Vaikutus yksi- Vaikutus orgaväisyys
löön
nisaatioon

Kuvio 9: D&M IS Success Model -luokittelu (mukaillen DeLone & McLean 1992, 62)
DeLonen ja McLeanin mallissa vuodelta 2003 (D&M IS Success Model) järjestelmän laatu mittaa teknistä onnistuista, tiedon laatu mittaa semanttista onnistumista ja käyttö, käyttäjätyytyväisyys, yksilövaikutus ja organisaatiovaikutus mittaavat tehokkuuden onnistumista.
Mason kehitti määritelmää vuonna 1978 nimeten tehokkuustason tiedon tehokkuuden vaikutukseksi vastaanottajalle. DeLone ja McLean kehittivät käsitteitä ja määrittelivät kuusitasoisen toimivan tietojärjestelmän luokittelun (A Taxonomy of Information Systems Success)
vuonna 1992 (kuvio 10). Shannonin ja Weaverin teknisen tason Mason määritteli (tiedon) tuottamiseksi, jonka DeLone ja McLean tarkensivat järjestelmän laaduksi. Vastaavasti alkuperäinen semanttinen taso (Shannon ja Weaver) tarkentui tuotteeksi (Mason) ja edelleen tiedon
laaduksi (DeLone ja McLean). Shannonin ja Weaverin tehokkuustaso muuntui DeLonen ja
McLeanin käsitteissä (tiedon) käyttöön, käyttäjätyytyväisyyteen, käyttäjän (yksilön) vaikutukseen ja organisaation vaikutukseen. (DeLone & McLean 1992, 62; DeLone & McLean 2003, 10.)

Kuvio 10: Information Systems Success -malli (mukaillen DeLone & McLean 1992)
Kuviossa 9 esitetyt tietojärjestelmän kuusi onnistumiskategoriaa on kuviossa 10 järjestetty
esittämään toisistaan riippuvaa rakennetta. Kuvio 10 osoittaa tietovirtojen vaikutuksen seuraaviin rakenteisiin: miten järjestelmän laatu ja tiedon laatu vaikuttavat yhdessä ja erikseen
käyttöön ja käyttäjätyytyväisyyteen. Käytön määrä vaikuttaa myönteisesti ja kielteisesti myös
käyttäjätyytyväisyyteen: mitä enemmän käyttää, sen paremmin mielestään osaa ja toisaalta
vähäinen käyttö nostaa kynnystä aloittaa käyttö uudestaan. Käyttö ja käyttäjätyytyväisyys
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vaikuttavat yksilöön ja näin saavutetaan nettohyöty organisaatiovaikutuksessa. Mitä tyytyväisemmät käyttäjät, sitä paremmin organisaatio toimii. Kielteiset nettohyödyt heijastuvat myös
takaisin mahdollisesti vähentäen järjestelmän käyttöä. Järjestelmä voidaan jopa lakkauttaa,
vaihtaa toiseen tai ulkoistaa vähäisen käytön ja huonojen käyttökokemusten takia. Tutkijan
pitää olla tarkkana, miten nettohyötyjä mitataan. (DeLone & McLean 2003, 23 - 28)
Muut tutkijat ovat vanhaa mallia koskevilla tutkimuksillaan todentaneet ja testanneet mallin
ominaisuuksia sekä tehneet ehdotuksia mallin kehittämiseksi. Arvioituaan ehdotuksia DeLone
ja McLean kehittivät malliaan pienin muutoksin ja julkaisivat päivitetyn mallin IS Success Model (kuvio 11) vuonna 2003. Edellinen vuonna 1992 julkistettu malli perustui teoreettisiin ja
kokemusperäiseen tietojärjestelmätutkimuksiin, joita lukuisat tutkijat olivat tehneet 1970- ja
1980-luvuilla. (DeLone & McLean, 2003, 9 - 10.)

Kuvio 11: Päivitetty ISS-malli (mukaillen DeLone & McLean 2002, 2003, 24)
Mallissa ehdotetaan rakenteiden olevan sidoksissa toisiinsa eikä itsenäisiä ja perustuvat sekä
prosessiin että syy-seurauksiin. Päivitetty malli perustuu muiden tutkijoiden tutkimusehdotuksiin ja tietojärjestelmien toimintojen ja hallinnan muutoksiin. Mallissa laatu käsittää nyt
kolme osaa: tiedon, järjestelmän ja palvelun laatu. Jokainen näistä vaikuttaa tiedon käyttöön
ja siten käyttäjätyytyväisyyteen, vaikka jokaista laatua mitataan erikseen. Tietojärjestelmän
käyttö voidaan käsittää monella tavalla muun muassa pakolliseksi ja vapaaehtoiseksi käytöksi
tai tehokkaaksi tai tehottamaksi käytöksi. Tutkijat korvasivat sanan käyttö sanalla käyttötarkoitus tarkoittaen, että käyttötarkoitus (intention of use) kuvastaa enemmän asennetta, kun
pelkkä käyttö (use) kertoo käyttäytymisestä. He kuitenkin korostavat, että asenteita ja niiden
yhteyksiä käyttäytymiseen on vaikea mitata. (DeLone & McLean 2002, 2003, 11, 23)
Järjestelmän käyttö ja käyttäjätyytyväisyys (tai käyttökokemus) ovat toisiinsa sidoksissa käytön edeltäessä käyttäjätyytyväisyyttä prosesseja ajatellen. Kun ajatellaan prosessien syy-yh-
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teyksiä, voidaan todeta, että järjestelmän myönteinen käyttö ja käyttökokemus lisäävät käyttäjätyytyväisyyttä. Vastaavasti vähäinen käyttäjätyytyväisyys johtaa vähentyneeseen käyttötarkoitukseen ja siten vähäiseen käyttöön. Järjestelmän käyttö ja käyttäjätyytyväisyys johtavat tuloksiin, joita DeLone ja McLean kutsuvat nettohyödyksi. Järjestelmän suunnittelijan ja
ostajan kannalta nettohyötyjen pitää olla myönteisiä, jos järjestelmän käyttöä aiotaan jatkaa. Myönteiset nettohyödyt vaikuttavat ja lisäävät käyttöä ja käyttäjätyytyväisyyttä. Järjestelmän suunnittelijan ja ostajan kannalta nettohyötyjen pitää olla myönteisiä, jos järjestelmän käyttöä aiotaan jatkaa. Myönteiset nettohyödyt vaikuttavat ja lisäävät käyttöä ja käyttäjätyytyväisyyttä. Toisaalta kielteiset nettohyödyt heijastuvat myös takaisin mahdollisesti vähentäen järjestelmän käyttöä. Järjestelmä voidaan jopa lakkauttaa, vaihtaa toiseen tai ulkoistaa vähäisen käytön ja huonojen käyttökokemusten takia. Tutkijan pitää olla tarkkana,
miten nettohyötyjä mitataan. (DeLone & McLean 2002, 2003, 23)
Nettohyötyjen mittaamisesta tutkijat yrittivät esittää selventävän taulukon eri mittareista
(taulukko 4). Taulukkoon jäi silti paljon erilaisia mittareita ja muuttujia. Monien mittarien
käyttö vaikeuttaa eri tutkimusten vertailua. Tutkijat toteavatkin, että on vaikeaa saavuttaa
yhteisymmärrystä tietojärjestelmien onnistumisen mittaamisessa. Kuten tiedon tuottamisessa
ja levittämisessä on monta tapaa, on onnistumisen mittaamisessa monia tapoja ja mittareita.
(DeLone & McLean 1992, 80.)
Luokka
Mittari
Järjestelmän Tiedon tarkkuus, tiedon ajantasaisuus, tietokannan sisältö, käytön helppous,
laatu
oppimisen helppous, saatavuuden helppous, inhimilliset tekijät, käyttäjävaatimusten toteutuminen, järjestelmän ominaisuuksien ja toimintojen käytettävyys, järjestelmän tarkkuus, järjestelmän joustavuus, järjestelmän luotettavuus, järjestelmän kehittyneisyys, järjestelmän integrointi, järjestelmän tehokkuus, resurssien käyttö, vasteaika, läpimenoaika
Tiedon laatu Tärkeys, merkityksellisyys, hyödyllisyys, informatiivisuus, käytettävyys, ymmärrettävyys, luettavuus, selkeys, muoto, vaikutelma, sisältö, täsmällisyys,
tarkkuus, ytimekäs, tiivis tieto, riittävyys, täydellisyys, luotettavuus, ajantasaisuus, oikea-aikaisuus, ainutlaatuisuus, vertailukelpoisuus, määrällisyys, puolueettomuus
Tiedon
Käytön määrä/kesto, kyselyiden määrä, käytetty yhteysaika, käytettyjen toikäyttö
mintojen määrä, haettujen tietueiden määrä, käyttötiheys, raporttipyyntöjen
tiheys, tuotettujen raporttien määrä, järjestelmän käytön kustannukset, käytön säännöllisyys, kuka käyttää, itse tai avustettuna, tiedon käyttö, käyttää tai
ei käytä tietoa, todellinen ja raportoitu tiedon käyttö, käytön luonne:, aiottuun käyttöön, tarkoituksenmukainen käyttöön, käytetyn tiedon tyyppi, käytön
tarkoitus, käytön taso, yleinen tai määritetty, toistuva käyttö, muodostua käytännöksi tai rutiiniksi, raporttien hyväksyntä, käytetty suhteessa paljonko mahdollista käyttää, käytön vapaaehtoisuus, motivaatio käytölle
Käyttäjätyy- Tyytyväisyys yksityiskohtiin, yleinen tyytyväisyys, yksikohtainen arviointi, motyväisyys
nikohtainen arviointi, tyytyväisyys tietoon, tarvitun/pyydetyn ja saadun tiedon
erot, nautinto käyttää, tyytyväisyys järjestelmään, osaa tehdä hyviä päätöksiä
Vaikutus
Tiedon ymmärtäminen, oppiminen, oikea tulkinta, tietoisuus saatavasta tiekäyttäjään
dosta, tietojen muistaminen, ongelman tunnistaminen, päätöksenteon tehokkuus, päätöksen laatu, parantunut päätöksenteko, päätöksen oikeellisuus, päätöksenteon nopeus, luottaminen päätöksiin, osallistuminen päätöksentekoon,
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lisääntynyt henkilökohtainen tuottavuus, päätösten muuttaminen, aiheuttaa
hallinnollisia muutoksia, suorituskyky tehtävissä, suunnitelmien laatu, yksilöllinen vaikuttaminen, henkilökohtainen tietojärjestelmän arvostus, halukkuus
maksaa tiedosta
Vaikutus or- Sovellussalkku, sovellusalue ja -laajuus, kriittisten sovellusten määrä, kustanganisaatioon nusten vähentäminen, henkilöstön vähentäminen, yleinen tuottavuuden lisääntyminen, tulojen kasvaminen, myynnin kasvaminen, kasvanut markkinaosuus,
voittojen kasvaminen, investointien tuotto, pääoman tuotto, nettotulojen
suhde toimintakuluihin, kustannusten ja hyötyjen suhde, osakekurssi, lisääntynyt työmäärä, tuotteen laatu, tavoitteiden saavuttaminen, palvelutehokkuus
Taulukko 4: Tietojärjestelmän mittareita (mukaillen DeLone ja McLean 1992, 84 - 85)
Tutkittavan asian laatu ja tyyppi vaikuttaa siihen minkälaisen tutkimusmallin tai -menetelmän
tutkija valitsee työhönsä. Aina ei valinta ole selkeä, sillä tutkimus voi sisältää piirteitä eri tutkimusmalleista tai -menetelmistä. Tarkentamalla tutkimusta löydetään sopiva menetelmä.
4

Teoreettiset lähtökohdat ja viitekehys

Asiakirjamalleista (document templates) on vähän kirjoitettuja tutkimuksia tai raportteja.
Ohjeita asiakirjamallien tekemiseen on paljon eri kirjoissa ja internetsivustoilla.
4.1

Asiakirjastandardi

Suomen standardisoimisliitto SFS ry on julkaissut vuonna 2007 kirjassaan Toimiston asiakirjat
tutkimuksen kirjoitusaikana voimassa olevan asiakirjoja koskevan standardinsa. Standardi on
nimeltään SFS 2487 Asiakirjan tekstin asettelu ja tunnistetiedot. Tämän lisäksi kirjassa käsitellään myös muita asiakirjoihin liittyviä standardeja. (Toimiston asiakirjat 2007, 4)
Lomakkeen perusrakenteen määrittelee standardi 2486, joka perustuu standardeihin EN ISO
216:2002, ISO 8439:1990 ja ISO 11180:1993. Lomakkeen perusrakenne määrittelee muun muassa lomakkeen pinnanjaon ja tietokenttien sijoittelun. Asiakirjan pinta jaetaan pystysuunnassa sarakkeisiin, joiden leveys on 0,9 tuumaa, joka on 22,86 mm. Tämä pyöristetään
yleensä arvoon 2,3 cm, jota käytetään yleisenä sarkainvälinä. Asiakirjan perusrivi on 1/6 tuumaa, joka on noin 4,23 mm. Asiakirjaan lisätään tarvittavat tunnistetiedot, kuten lähettäjäkenttä, tunnistekenttä ja osoitteen kirjoitusalue. (Toimiston asiakirjat 2007, 21 – 25.)
Asiakirjastandardin tarkoituksena on luoda yhtenäisiä käytäntöjä, joita noudattamalla lukija
löytää asiakirjasta nopeasti tarvitsemansa tiedot. Vakioasettelu suosittaa sijoittamaan asiakirjan oleelliset tiedot aina samaan paikkaan, jotta asiakirjan lukeminen olisi helppoa ja nopeaa. Tällaisia tietoja ovat muun muassa asiakirjan ylätunniste, joka sisältää vähimmillään
tiedot asiakirjan laatijasta, asiakirjan käyttötarkoituksen (asiakirjan nimi) ja päivämäärän
sekä mahdollisen useampisivuisessa asiakirjassa juoksevan sivunumeroinnin. Muita vakioituja
tietoja ovat esimerkiksi vastaanottajan osoitetiedot. (Toimiston asiakirjat 2007, 29 – 33.)

26

4.2

Asiakirjamalli

Tämän tutkimuksen analysointiyksikkö (unit of analysis) on asiakirjamalli (document template), joka tarkoittaa tekstinkäsittelyohjelmassa vakiotietoja sisältävää asiakirjaa. Kirjoittaja
aloittaa uuden asiakirjan kirjoittamisen avaamalla asiakirjamallista kopion. Taulukkolaskentaohjelmien laskentataulukoista ja esitysgrafiikkaohjelmien esityksistä voi myös tehdä malleja.
Asiakirjamalli voi olla täysin tyhjä, mutta sisältää vähimmillään tiedot tai asettelut paperin
koosta, reunuksista, oletusfontin ja oletusfontin koon sekä perustyylit. Malli voi sisältää kaikki
asiakirjan osat tai, jos lopullinen teos on kovin suuri, voidaan teoksen eri osat (esimerkiksi
kansi, sisällys, tiivistelmä, lähdeluettelot) tehdä omiksi malleiksi. (Lammi 2008, 145 – 146.)
Asiakirjamallit ja niiden tyylit auttavat käyttäjää muotoilemalla ja numeroimalla automaattisesti asiakirjan eri otsikot, joista saadaan sitten automaattisesti luotua asiakirjan sisällysluettelo. Luomalla taulukoiden ja kuvien otsikot tyylejä käyttämällä saadaan asiakirjan loppuun
automaattisesti myös taulukko- ja kuvaluettelot. Samoin lähdeviitteiden ja niistä luotavan
lähdeluettelon luominen voidaan automatisoida tyyleillä. (Mamishev & Sargent, 2013, 2.)
Microsoft Word -ohjelmassa olevat lähdeviittaukset ja -luettelot eivät vastaa kovin hyvin suomalaisia tai Laurean lähdeviittauskäytäntöjä, joten niitä ei voi käyttää Laurean raporteissa ja
opinnäytetöissä (Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 2013, 367 – 368, Vuorela 2015).
Kirjoittaja lisää haluamansa tiedot ja tallentaa asiakirjan ohjelman yleisessä asiakirjamuodossa. Microsoft Word -versiossa 2016 asiakirjan tiedostotarkenne on .docx ja asiakirjamallin
.dotx (DOcument Template). X-kirjan viittaa Microsoft Office 2007 -versiossa käyttöön tulleeseen XML-tiedostomuotoon.
Asiakirjamallit säästävät aikaa ja vaivaa, kun kirjoittajan ei tarvitse pohtia joka kerta uutta
asiakirjaa aloittaessaan esimerkiksi mistä reunukset muutetaan tai mikä on pääotsikon fonttikoko. Asiakirjamallissa ja tyyleissä asetukset ovat valmiina. Asiakirjamallia käyttämällä yrityksen asiakirjat pysyvät asiallisen ja yhtenäisen näköisenä sekä visuaalisen ilmeen mukaisina.
(Krieger 2011, 181.)
Jos jokin asia muuttuu, esimerkiksi yrityksen yhteystiedot vaihtuvat, ne on helppo päivittää
asiakirjamalliin. Käyttäjä avaa uuden asiakirjan ja hän saa käyttöönsä päivitetyt muutokset.
Muutokset eivät vaikuta takautuvasti vanhoihin asiakirjoihin.
Asiakirjamallien hallinta pitää järjestää niin, että yrityksessä yksi taho ylläpitää malleja. Mallit on tallennettu käyttäjille yhteiseen paikkaan esimerkiksi joko verkkolevylle tai yrityksen
sisäiseen intraan. Mallien pitää olla suojattuja niin, että käyttäjät eivät pääse muuttamaan
malleja. Käyttäjä voi tietysti tehdä virallisesta mallista itselle kopion ja muokata sen yrityksen standardista poikkeavaksi. Tätä on vaikea estää.
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Asiakirjamallien haittoja ovat mallien tekemisen vapauden rajoittaminen, mutta toisaalta
mallin ajatus oli pitää asiakirjat yhtenäisinä. Mallin tekniikoiden opettelu vaatii aikansa ja
vaivansa, mutta kun mallin tuntee, kirjoittaminen sujuu nopeasti. Toisaalta, jos kirjoittaja
"menettää" asiakirjamallinsa esimerkiksi vaihtaessaan työpaikkaa, eikä uudessa työpaikassa
käytetä malleja, kirjoittaja ei ehkä osaa käyttää tekstinkäsittelyohjelman toimintoja ilman
malleja ja tyylejä.
4.3

Laurean brändikirja ja ohje logojen käyttöön

Asiakirjamalleilla voidaan yhtenäistää yrityksen ja organisaation visuaalista ilmettä sisäisessä
ja erityisesti ulkoisessa viestinnässä, joka vahvistaa yrityksen muistettavuutta ja brändiä.
”Visuaalinen ilme luo mielikuvan Laurean brändistä.” (Laurean Brändikirja 2016, 11.)
”Kaikessa Laurean visuaalisessa näkymisessä on kuitenkin huomioitava tietyt toistuvat elementit, jotta mielikuva Laureasta pysyy yhtenäisenä, tunnistettavana ja korkealaatuisena.”
(Laurean Brändikirja 2016, 11.)
Yrityksen ulkoisessa viestinnässä näkyvä osa on yrityksen liikemerkki ja mahdollinen logo.
"Laurean tunnuksen osia, liikemerkkiä tai logoa ei saa käyttää erikseen, vaan se esiintyy aina
yhtenäisenä." (Ohje Laurean logojen käyttöön 2018, 2)
”Liikemerkki on tunnuksen kuvallinen ilme ja logotyyppi yritysnimen/organisaation kirjoitusmuoto.” (Laurean Brändikirja 2016, 12.)
Hyvä liikemerkki on riittävän ja yksinkertainen, jotta se tai ainakin sen muoto jää mieleen.
Joskus jopa vain liikemerkin värit riittävät herättämään mielikuvan yrityksestä tai tuotteesta.
Tähän perustuu myös liikennemerkkien muoto ja väritys, jotta ne muistettaisiin liikenteessä.
Varoitusmerkkejä ovat kannallaan olevat kolmiot. Kielto- ja rajoitusmerkkejä ovat pyöreät
punakeltaiset merkit. (Liikenneturva 20118.)
Asiakirjamallien ja tyylien asettelua ja muotoilua ohjaavat erilaiset yleiset käytännöt ja standardit. Yritys voi tehdä omanlaisensa mallit ja tyylit, mutta on hyvä ensin katsoa yleisiä käytäntöjä ja suosituksia, joita voi soveltaa mieltymystensä mukaan. Mallien ja tyylien tarkoitus
on helpottaa ja houkuttaa lukemaan. Erikoinen malli voi aluksi houkuttaa, mutta voi lopuksi
kääntyä itseään vastaan: se on liian vaikea hahmottaa ja lukea.
5

Tutkimustulokset

Tämän tutkimuksen rakenne muotoutui asiakirjamallien tutkimiseksi ja kehittämiseksi, kyseluiden tekemiseksi ja analysoimiksesi.
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5.1
5.1.1

Asiakirjamallien tekeminen
Tapahtumat ennen tutkimuksen aloittamista

Asiakirjamallien kehittäminen sai innoituksensa tammikuussa 2015 tutkijan aloittaessa opiskelun Laureassa. Tutkijalla on lähes 30 vuoden kokemus tekstinkäsittelyohjelmien käyttämisestä
eri yhteyksissä. Tutkija huomasi tutustuttuaan Laurean silloin voimassa oleviin malleihin, että
niiden käyttö on hankalaa ja toiminnot vaativat käyttäjältä liikaa ja erityisesti turhaa tekemistä – osin jopa tekstinkäsittelyohjelmien käytön periaatteiden vastaista tekemistä. Mallien
käyttäjien kirjoittaminen keskeytyi toimintojen seuraamisesta ja oikomisesta, eikä kirjoittaja
voinut keskittyä pelkästään päätyöhönsä kirjoittamiseen.
Joulukuussa 2015 tutkija otti asian esille tutkimusviestinnän tunnilla. Kurssilla useat oppilaat
olivat todenneet, että etätehtävässä soveltaen käytetty opinnäytetyömalli käyttäytyy väärin.
Mallissa oli osan vaihto väärässä paikassa. Mallin kansilehdessä ja Tiivistelmä-sivulla (myös
Abstractissa) oli ongelma asettelun suhteen. Jos tekstiä kirjoitti "liikaa", sivun vakiopaikoilla
olevat tiedot eivät enää pysyneet paikallaan. Tutkija kirjoitti ohjeen korjaamistoimenpiteestä, joka vietiin opinnäytetyön kehittämisryhmän kokoukseen. Tammikuussa 2016 ohjeen
perusteella pyydettiin esimerkkitiedostoa mallin korjaamisesta. Tutkija lähetti mallin.
Maaliskuussa 2016 todettiin, että asiakirjamallien kehittäminen oli kesken. Kesäkuussa 2016
ilmoitettiin, että hieman paranneltu opinnäytetyömalli on Laurean opiskelijaintrassa. Todettiin, että kehitystyötä jatketaan käyttämällä tutkijan ehdottamaa taulukkoa kansilehden ja
tiivistelmäsivun rakenteiden pitämiseksi paikallaan. Tutkija ei kuullut kehitystyöstä enempää.
Asia jäi tutkijan osalta miettimisasteelle. Tutkijan näkökulmasta mallien käyttömukavuudessa
ei ollut tapahtunut mitään ratkaisevaa kehitystä. Lokakuussa 2016 Master Thesis Campissa esitetty ajatus Laurean asiakirjamallien kehittämisestä opinnäytetyönä muuttui tutkimusaiheeksi. Tutkimusaihe hyväksyttiin ja aiheelle saatiin tutkimuslupa 29.11.2016.
5.1.2

Tutkimuksen aloittaminen

Tutkimusluvan varmistuttua tutkija alkoi selvittää henkilöä, joka vastaa Laurean asiakirjamalleista. Useiden eri henkilöiden välillä lähetettyjen sähköpostiviestien jälkeen saatiin sovittua
palaveri Laurean kehittämispäällikkö Tarja Paukkerin kanssa 8.12.2016.
Keskustelussa Paukkeri kertoi, että opiskelijoita ohjaavien opettajien taholta on tullut palautetta, että nykyisten mallien käytössä on hankaluuksia. Malleja on liikaa, opiskelijoilla ja
opettajilla voi olla erilaisia malleja ja jopa kampuksilla voi olla erilaiset mallit. Paukkeri totesi myös, että Laurea-ammattikorkeakoulu on muutoksessa asiakirjamallien suhteen. Malleja
toivotaan kehitettävän yhtenäisiksi yhtenäisin käytännöin. (Paukkeri 2016.)
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Laurean viestinnästä saatiin Laurean brändikirja ja sen liite Laurean tunnukset, jotka sisältävät ohjeet visuaalisesta ilmeestä ja tunnusten käytöstä. Laurean opiskelijoiden sisäinen ohjauspalvelu Comms ilmoitti tammikuussa 2017, että se lopettaa toimintansa Espoon kampuksilla. Palvelun tehtäviin on kuulunut muun muassa opinnäytetyöpohjan ongelmien selvittäminen. Viesti palvelun loppumisesta on edelleen peruste mallien kehittämiseksi.
Edelleen tammikuussa 2017 opetuksen vararehtori Katri Ojasalo valtuutti tutkijan tehtäväksi
opinnäytetyöpohjan ja muiden dokumenttipohjien kehittämisen. Tutkija lähetti 6.3.2017 kehittämistyöstä vastaaville Ojasalolle ja Paukkerille ensimmäiset kehitysversiot asiamalleista.
Tutkija oli tehnyt ensimmäiset kehitysehdotukset omien asiakirjamallikokemustensa perusteella ja Laurean asiakirjamallien ohjeistusta noudattaen, vaikka mitään keskustelua mallien
uusista tai parannettavista ominaisuuksista ei oltu vielä käyty. Kehitysversiot oli tehty vanhojen mallien pahimmat ongelmat korjaten ja eräitä toimintoja kehittäen.
Tutkimus jatkui tutustumisella erilaisiin kirjallisiin lähteisiin ja nykyisiin asiakirjamalleihin.
Samalla suunniteltiin kyselytutkimuksen tekemistä koko Laurealle. Laurea-viestinnästä tiedusteltiin maaliskuussa Laurean opiskelijoiden ja henkilökunnan määrää. Vastauksia määristä
käytettiin myöhemmin kyselytutkimuksen tulosten laskennassa.
Laurea Service Deskiltä saatiin maaliskuussa viikon mittainen lupa käyttää Laurean sähköpostilistoja kyselyn lähettämiseksi kaikille Laurean opiskelijoille ja henkilökunnan edustajille.
Vastaajia listoilla oli noin 8 000, joten kyselyt pyydettiin lähettämään useammassa osassa,
jotta sähköpostijärjestelmä ei tukkeentuisi.
5.1.3

Tutkimuksen tekeminen

Tutkimus tehtiin kyselyllä, joka kohdistettiin kaikille laurealaisille. Kyselytutkimuksen tiedot
kerättiin 14.–20.3.2017 sähköpostilla lähetetyllä kyselylinkillä, jossa kysyttiin vastaajien kokemuksia ja mielipiteitä Laurean asiakirjamalleista. Kyselyssä oli 16 kysymystä (liite 1).
Kyselyn lähettämistä varten pyydettiin Laurean tietohallinnosta lupa käyttää koulun sähköpostiin valmiiksi laadittuja jakelulistoja. Näitä oli yhteensä 14, jotka muodostuivat kahdesta henkilöryhmästä (opiskelijat ja henkilökunta) ja seitsemästä kampuksesta.
Sähköpostin lähettämisen jälkeen ilmeni, että kaikkia sähköpostiviestejä ei voitu toimittaa
perille. Opiskelijat voivat määrittää henkilötiedoissaan ensisijaisen sähköpostiosoitteen, ja
muutama näistä opiskelijoiden osoitteista oli väärin. Muutama vastaaja ilmoitti, että kysely
pyytää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Kysely oli avoin kaikille laurealaisille ja edellytti, että
vastaaja oli kirjautuneena Laurean järjestelmään.
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5.1.4

Ensimmäinen kysely

Kysely tehtiin Microsoft Office 365 -ohjelmiston Forms-kyselyohjelmalla. Ohjelmaa käytettiin,
koska se kuului laurealaisten käytössä oleviin sovelluksiin eikä siten tarvinnut asentaa tai
käyttää mitään kolmannen osapuolen ohjelmaa. Ohjelmasta saatiin suoraan Excel-yhteenveto
tutkimuksen sulkeuduttua. Kyselyä luotaessa ohjelman asetuksissa tehtiin valintoja, joita
eräät kyselyn vastaanottajat ihmettelivät (kuvio 12).

Kuvio 12: Kyselyohjelman Forms asetukset (Microsoft Forms 2018)
Kysely lähetettiin laurealaisille ja vastaukset rajattiin vain Laurea-organisaatioon (Only
people in my organization can respond), jolloin linkki ei voinut jakaa muille. Vastauksia sallittiin vain yksi per vastaanottaja (One response per person) ja vastauksiin tallennettiin vastaajan nimi (Record name). Kyselyssä ilmoitettiin, että vastaaminen tapahtuu nimettömästi.
Vastaajan nimeä ei käytetty missään vaiheessa tutkimusta, vaikka valinnan johdosta vastaajan
nimi tallentui kyselyyn. Kyseessä oli varotoimenpide, jolla varmistettiin kysymyksen 14 (Haluatko osallistua mahdolliseen jatkokyselyyn?) myönteisen vastauksen jälkeen kysymyksessä 15
pyydetty sähköpostiosoite. Tutkimuksen jälkeen tulokset on hävitetty.
Tutkimusvastaukset analysointiin ja tulokset on esitetty seuraavassa luvussa. Asiakirjamallien
kehittäminen -ajatuksen muuttuminen opinnäytetyöksi vei paljon aikaa, koska tutkija ei
aluksi osannut kysyä oikealta henkilöltä työn tarpeesta ja soveltuvuudesta opinnäytetyöksi.
5.2

Ensimmäinen kysely ja sen tulokset

Kyselyn tulokset kertovat, että Laurean asiakirjamalleja käytetään, vaikka niissä on puutteita. Käyttäjät ovat muokanneet malleja itselleen sopiviksi ja tehneet uusia malleja, mikä
tarkoittaa, että nykyisissä malleissa on kehitettävää. Kysely lähetettiin kaikille laurealaisille.
5.2.1

Tutkimuksen kohde ja aihe

Tutkimuksen kohde on Laurea-ammattikorkeakoulussa käytettävät asiakirjamallit. Tutkimuksessa asiakirjamallit rajataan Microsoft Word -tekstinkäsittelyohjelmalla tehtäviin ja käsiteltäväiin asiakirjamalleihin, joita käyttävät kaikki laurealaiset. Laurean henkilöstöryhmät tässä
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tutkimuksessa ovat alemman ammattikorkeakoulututkinnon (amk) opiskelijat, ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (yamk) opiskelijat, opetushenkilöstö ja neljäs ryhmä, joka on muu
ja tutkimus ja kehittämishenkilöstö (muu ja tk-henkilöstö).
Tutkimuksen ensisijainen kohde on opiskelijoille tarkoitetut asiakirjamallit, joita myös henkilöstö käyttää. Helppokäyttöisten asiakirjamallien tarkoitus on helpottaa opiskelijoiden kirjoitustaakkaa, siten että opiskelijat voivat keskittyä asiakirjan sisällön kirjoittamiseen (tuottamiseen), eikä heidän tarvitsisi miettiä asiakirjamallien teknisiä asetuksia.
Tutkimuksessa selvitetään nykyisten asiakirjamallien käyttö ja niihin kohdistuvia toivomuksia
ja parannusehdotuksia. Tästä tutkimuksesta rajataan pois Microsoft PowerPoint -mallit,
vaikka niitä paljon käytetään opiskelijoiden ja henkilöstön keskuudessa.
5.2.2

Kyselytutkimuksen kohderyhmät

Laurea Viestinnästä tarkistettiin ajan tasalla oleva tieto opiskelijoista ja henkilöstöstä. Sisältötoimittaja Vuorivirta kertoi, että 1.3.2017 opiskelijoita oli 7 669 (läsnä 7 356 ja poissa 313)
ja henkilöstöä 509 (opetushenkilöstö 282 sekä muu ja tk-henkilöstö 227). (Vuorivirta 2017.)
5.2.3

Vastaajien määrä

Kysely oli auki kahdeksan päivää (13.3. – 20.3.2017) ja vastauksia saatiin määräajassa 455
kappaletta. Määrä on noin 5,6 prosenttia kyselyn saaneista, joita oli 8 178 henkilöä.

Vastaukset

Ryhmän
vastaukset/kysely

Kysely lähetetty

kpl

osuus %

kpl

osuus %

vastaus %

337

74,1

6916

84,6

4,9

Muu ja tk-henkilöstöä

45

9,9

227

2,8

19,8

Opetushenkilöstöä

38

8,4

282

3,4

13,5

Ylempi amk-opiskelija

35

7,7

753

9,2

4,6

455

100,0

8178

100,0

5,6

Amk-opiskelija

Yhteensä

Taulukko 5: Vastaajamäärät henkilöryhmittäin (Laurea 2017)
Vastausmäärät jakaantuivat seuraavasti (taulukko 5): amk-opiskelijoita oli 337 kappaletta (4,9
%) 6 916 kyselyn saaneesta, yamk-opiskelijoita oli 35 kappaletta (4,6 %) 753 kyselyn saaneesta, opetushenkilöstöä oli 38 kpl (13,5 %) 282 kyselyn saaneesta sekä muu ja tk-henkilöstöä oli 45 kpl (19,8 %) 227 kyselyn saaneesta.
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Vastaajien määrä 455 kpl (5,6 %) on hyvä. Eisenhardt (1989, 545) on todennut, että tutkittavien tapausten määrää ei ole mitenkään rajattu, mutta sopiva määrä voi olla neljän ja kymmenen välillä. Vähemmällä määrällä tutkimustieto ei välttämättä ole riittävään vakuuttavaa
ja luotettavaa. Yli kymmenen tapauksen tiedon käsittely voi olla hankalaa ja monimutkaista.
Vastausten käsittelyssä kului aikaa, ja vastauksista tuli esiin erilaisia, mutta myös samanlaisia
kommentteja. Saadun tiedon saturaation voidaan todeta saavutetuksi. Morse (1995, 147) toteaa saturaation olevan tiedon riittävyyttä tai kyllästymistä. Eisenhardt (1989, 545) kirjoittaa,
että saturaation on saavutettu, kun uuden tiedon löytyminen on minimaalista.
5.2.4

Ohjelman käyttö

Kysymys 1 kysyi (mukaillen) kuinka usein vastaaja käyttää tekstinkäsittelyohjelmaa? Taulukko
6 näyttää vastausjakauman kysymykseen ” Kuinka usein käytät opiskelussasi tai työssäsi tekstinkäsittelyä (tekstinkäsittelyohjelmaa)?”.

amk-opisk.

muu ja tk

opetushenk

yamk-opisk.

Yhteensä

kpl

%

kpl

%

kpl

%

kpl

%

kpl

%

82

24

25

56

22

58

18

51

147

32

103

31

3

7

10

26

10

29

126

28

117

35

12

27

3

8

6

17

138

30

30

9

2

4

3

8

1

3

36

8

Harvemmin

4

1

3

7

0

0

0

0

7

2

Ei mielipidettä. En
halua vastata.

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

337

100

45

100

38

100

35

100

455

100

Enemmän kuin 2 kertaa päivässä
2 - 3 kertaa kahden
päivän aikana
2 - 3 kertaa viikossa
Muutaman kerran
kuukaudessa

Kaikki yhteensä

Taulukko 6: Ohjelman käyttötiheys (Laurea 2017)
Vastanneista amk-opiskelijoista 90 %, yamk-opiskelijoista 97 %, opetushenkilöstöstä 92 % ja
muusta henkilöstöstä 89 % käyttää tekstinkäsittelyä vähintään 2 – 3 kertaa viikossa. Kaikilla
vastaajilla vastausprosentti on 90. Edellisen perusteella voi todeta, että tekstinkäsittelyohjelman käyttö on lähes jokapäiväistä työtä suurelle osalle vastaajista.
Tekstinkäsittelyohjelma on yksi käytetyimmistä yleisistä toimisto-ohjelmistoista sähköpostiohjelmien rinnalla. Opiskelussa ei tehtäviä voi tehdä ilman tekstinkäsittelyohjelman käyttöä.
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5.2.5

Tekstinkäsittelytaidot

Kysymyksessä 2 ”Mielestäni omat tekstinkäsittelytaitoni ovat:” kaikista vastaajista 78 % on
sitä mieltä, että omat taidot ovat hyvät tai melko hyvät (taulukko 7).

amk-opisk.

muu ja tk

opetushenk

yamk-opisk.

Yhteensä

kpl

%

kpl

%

kpl

%

kpl

%

kpl

%

Hyvät

108

32

23

51

17

45

15

43

163

36

Melko hyvät

153

45

14

31

13

34

13

37

193

42

Siltä väliltä

65

19

6

13

7

18

6

17

84

18

Melko huonot

9

3

0

0

1

3

1

3

11

2

Huonot

2

1

1

2

0

0

0

0

3

1

Ei mielipidettä. En
halua vastata.

0

0

1

2

0

0

0

0

1

0

337

100

45

100

38

100

35

100

455

100

Kaikki yhteensä

Taulukko 7: Vastaajan tekstinkäsittelytaidot (Laurea 2017)
Koska vastaus perustuu vastaajan omaan arvioon itsestään ilman todellista vertailukohdetta,
on vaikea sanoa mitkä todelliset taidot ovat. Yleisen näkemyksen mukaan ohjelman useimmat
käyttäjät käyttävät vain pientä osaa ohjelmien ominaisuuksista.
5.2.6

Laurean asiakirjamallien käyttö

Kysymys 3 käsitteli Laurean valmiiden asiakirjamallien käytön tiheyttä jossain määrin epätarkalla asteikolla (taulukko 8). Opiskelijoille tarkoitetut mallit ovat opiskelijaintrassa ja henkilökunnalle tarkoitetut mallit ovat henkilökunnan intrassa. Opiskelijoiden mallit ovat myös
henkilökunnan käytössä, tämän lisäksi henkilökunnalla on omia malleja.

amk-opisk.

muu ja tk

opetushenk

yamk-opisk.

Yhteensä

kpl

%

kpl

%

kpl

%

kpl

%

kpl

%

En tunne malleja

16

5

1

2

3

8

-

0

20

4

Harvoin

25

7

11

24

11

29

4

11

51

11

Siltä väliltä

42

12

9

20

11

29

3

9

65

14

Usein

145

43

10

22

9

24

17

49

181

40

Koko ajan

106

31

14

31

4

11

11

31

135

30

3

1

0

0

0

0

0

0

3

1

337

100

45

100

38

100

35

100

455

100

Ei mielipidettä. En
halua vastata.
Kaikki yhteensä
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Taulukko 8: Asiakirjamallien käyttö (Laurea 2017)
Huolestuttavaa vastauksissa on niiden amk-opiskelijoiden määrä (16 kpl), jotka vastaavat,
että eivät tunne malleja. Voi olla, että opiskelijat ovat vasta aloittaneet opiskelunsa tammikuussa 2017, kun kysely tehtiin maaliskuussa 2017, tai kysymyksen asettelu oli huono. Henkilökunta-vastaajissa (koko henkilökunta) oli myös pientä epävarmuutta mallien tunnettuudessa, mutta kaikki vastaajat eivät välttämättä tarvitse nykyisiä malleja.
Voidaan kuitenkin pohtia mistä johtuu asiakirjamallien huono tunnettuus ja käyttö? Joko niitä
ei oikeasti tunneta tai niitä ei osata käyttää, ja siten ehkä ei haluta käyttää. DeLone ja
McLean (2002, 2003, 11, 23) viittaavat päivitetyssä Information Systems Success -mallissa
käyttäjätyytyväisyyteen, joka näkyy käyttäjälle ja organisaatiolle nettohyötynä. Nettohyöty
on myönteistä ja edistää tehokkuutta ja tuottavuutta, jos käyttäjä pitää järjestelmästä ja
jatkaa sen käyttämistä. Kielteinen nettohyöty vaikuttaa vähentävästi ohjelman käyttöön.
5.2.7

Käytetyimmät mallit

Kysymyksessä 4 pyydettiin vastaajaa mainitsemaan kaksi tai kolme eniten käyttämäänsä mallia tärkeysjärjestyksessä. Järjestyksellä haluttiin korostaa, että käyttäjä mainitsisi vain tärkeimmät mallit, muuten järjestyksellä ei ollut väliä (taulukko 9).

rivi

mainittu asiakirja

amk

muu ja
tk

opetus

yamk

yht

1

Asiakirjamalli 1-sivuinen

1

1

2

0

4

2

Asiakirjamalli monisivuinen

2

0

3

0

5

3

Raporttipohja/Essee

261

5

5

25

296

4

Standardin mukainen

8

3

2

1

14

5

Asiakirjapohja vapaamuotoinen

11

2

16

0

29

6

ONT 2016

208

10

1

27

246

7

Peruslogo

0

1

2

0

3

8

kirje, muistio, esityslista, dokumentti, UK,
tiedote

50

17

22

6

95

9

Oikeuksien siirtosopimus, yhteistyösopimus

0

2

2

0

4

52

15

17

7

91

3

0

3

0

6

19

6

4

0

29

13 ONT-arvio ja lausunto

0

4

0

0

4

14 OneNote

0

1

0

0

1

10

0

0

0

10

10 PP
11 Excel
12 tyhjä / ei vastausta / ei käytä

15

Itsearviointi, tiimiarviointi ja tiimisopimus,
Yhteistyökumppanisopimus, Projektisopimus

35

rivi

mainittu asiakirja

amk

Kirjallisen työnmalli, ont-ohje, Tehtävien palautuspohja (karsittu ONT-pohja), lähde/
16
viiteohje, Tiedotepohja_pysty, opponointiohje, oppimistehtävä, tutkimuspohja

muu ja
tk

opetus

15

yamk

0

0

yht

3

18

Taulukko 9: Käytetyimmät mallit (Laurea 2017)
Taulukon mukaan käytetyimmät asiakirjamallit (tai asiakirjat) ovat opiskelijoiden keskuudessa
raportti- tai esseemalli (286 mainintaa, rivi 3) ja opinnäytetyömalli (235 mainintaa, rivi 6).
Nämä asiakirjat ovat oleellinen osa opiskelijan kirjoitustyötä. Rivillä 16 mainitaan ”Tehtävien
palautuspohja (karsittu ONT-pohja)” voitaisiin laskea mukaan rivin 3 mainintoihin. Eräitä vastauksissa mainittuja merkitykseltään samanlaisia nimikkeitä yhdistämällä (rivit 1, 2, 4, 5, 7 ja
8) voidaan todeta, että standardimuotoiselle yksi- tai monisivuisella asiakirjalla on käyttöä
(150 mainintaa). Taulukossa näkyy, että PowerPoint-esityksiä tehdään runsaasti (91 mainintaa, rivi 10) ja esitysmalleille on käyttöä, kuten rivillä 16 mainittu ”Tiedotepohja_pysty”.
Sisällöltään erilaisia, mutta kuitenkin standardiasiakirja-asetteluun pohjautuvia asiakirjoja
ovat henkilökunnan käyttämät sopimukset (4 mainintaa, rivi 9) ja opiskelijoiden käyttämät arviointi- ja sopimusasiakirjat (10 mainintaa, rivi 15). Suurin osa rivillä 16 mainituista asiakirjoista (esimerkiksi ”Kirjallisen työn malli”, ”ont-ohje” ja ”lähde/viiteohje”) ovat valmiita
asiakirjoja ja pohjautuvat asettelultaan standardiasiakirjaan.
Tutkimuksen tuotokset rajattiin kolmeen asiakirjatyyppiin, joilla pyritään kattamaan suurin
osa opiskelijoiden kirjoitustarpeista. Mallit ovat lyhyt asiakirja yleisten kirjeiden ja lyhyiden
raporttien kirjoittamiseen. Pitkä asiakirja on tarkoitettu laajojen (pitkien) raporttien, etätehtävien ja projektisuunnitelmien kirjoittamiseen. Kolmas malli oli opinnäytemalli opiskelijoiden opinnäytetöiden kirjoittamiseen. Mallit ovat suomen- ja englanninkielisiä.
5.2.8

Omien asiakirjamallien tekeminen

Kysymyksellä 5 haluttiin selvittää ovatko laurealaiset tehneet itselleen omia asiakirjamalleja,
joita opiskelu- tai työtehtävät vaativat? Kaikista vastaajista 30 % on tehnyt itselleen omia
asiakirjamalleja (taulukko 10).

amk-opisk.

Kyllä olen
En ole
Ei mielipidettä. En
halua vastata.

muu ja tk

opetushenk

yamk-opisk.

Yhteensä

kpl

%

kpl

%

kpl

%

kpl

%

kpl

%

92

27

15

33

15

39

14

40

136

30

239

71

30

67

23

61

21

60

313

69

6

2

0

0

0

0

0

0

6

1

36

amk-opisk.

Kaikki yhteensä

muu ja tk

opetushenk

yamk-opisk.

Yhteensä

kpl

%

kpl

%

kpl

%

kpl

%

kpl

%

337

100

45

100

38

100

35

100

455

100

Taulukko 10: Omien asiakirjamallien tekeminen (Laurea 2017)
Omien mallien tekijöiden suuri määrä kertoo, että nykyiset mallit eivät vastaa kaikkien käyttäjien tarpeita. Voidaan myös arvella osittain edelliseen kysymykseen viitaten, että osa omien
mallien tekijöistä ei ehkä tunne valmiita malleja.
Yleisesti asiakirjamallien tarkoitus on vastata kirjoittajien tarpeeseen siten, että kirjoittajan
ei tarvitse laatia omaa mallia kuin poikkeustapauksissa. Tutkimusten tuotosten on tarkoitus
vastata tähän tarpeeseen: kolmella tehtävällä mallilla katetaan suurin osa opiskelunaikaisista
kirjoittamistehtävistä. Malleja voidaan soveltaa muiden asiakirjojen pohjaksi.
5.2.9

Omien asiakirjamallien lajit

Kysymyksessä 6 pyydettiin luettelemaan minkälaisia asiakirjamalleja vastaaja on tehnyt tai
tarvitsee työssään. Vastauksissa (78 mainintaa) asiakirjojen eri nimimainintoja yhdistellen
saadaan 16 eri asiakirjalajia. Tiukasti rajaten määrä pienesi vielä, sillä monet asiakirjat pohjautuvat kuitenkin standardiasiakirjaan.
Eniten mainintoja (23 mainintaa) sai raportti ja toisena karsittu opinnäytetyömalli (12 mainintaa). Käytännössä nämä kaksi asiakirjaa ovat sama asiakirja. Edellinen havainto ja muiden
vastausten jakaantuminen osoittaa, että uudistetuille ja tehtäviin tarkemmin kohdistetuille
on tarvetta, jotta opiskelijoiden ei tarvitsisi räätälöidä itselleen sopivia asiakirjamalleja.
5.2.10 Ohjauksen tarve
Kysymys 7 kyseli vastaajien tarvetta saada ohjausta ja neuvontaa, jotta he voisivat käyttää
Laurean asiakirjamalleja. Vastaajista 45 % ei tarvitse neuvontaa ja 2 % ei ollut mielipidettä tai
eivät halunneet vastata, joten 53 % tarvitsee apua mallien käyttämisessä (taulukko 11).
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Taulukko 11: Ohjauksen tarve (Laurea 2017)
Avun tarvitsijoiden määrä on suuri, joten pitäisi tarkemmin selvittää minkälaista ohjausta ja
neuvontaa ja mihin asioihin sitä tarvitaan. Tutkimuksen tuotosten (uudistetut asiakirjamallit)
toivotaan johtavan helpompaan ja nopeampaan kirjoittamiseen.
5.2.11 Ohjeiden käyttäminen
Kysymyksessä 8 tiedusteltiin kahta erilaista tapaa, joilla vastaaja mieluiten etsii ja lukee ohjeita sekä apua tekstinkäsittelyongelmiinsa. Vastausten ryhmittelyn jälkeen todetaan, että
avun saaminen toiselta henkilöltä saa eniten mainintoja (269 kappaletta). Toiseksi eniten
mainintoja sai ohjeen etsiminen internetistä (183 kpl). Ohjeen lukeminen ohjekirjasta tai pdftiedostosta sai 155 mainintaa. Ohjelman omat ohjeet saivat 105 mainintaa ja videoiden katsomisen tietolähteeksi mainitsi 104 vastaajaa.
Nopea ja helppo tapa saada apua on kysyä toiselta käyttäjältä, jos hän on käytettävissä ja
osaa vastata kysymykseen. Jos toista henkilö ei ole lähellä, etsitään vastausta internetistä.
5.2.12 Kehittämistoiveita
Kysymyksessä 9 kysyttiin vastaajan asiakirjamallien kehittämistoiveita. Kehittämisehdotuksia
ja muita kommentteja annettiin 201 kappaletta. Vastausten sisältö vaihteli suuresti.
Asiakirjamallien ohjeista annettiin palautetta 48 vastauksessa. Ohjeita tarvittiin monessa eri
asiassa, kuten muun muassa Office-ohjelmien käyttöopastusta, asiakirjamallien käytössä, liitetiedostojen lisäämisessä, lähde-, taulukko- ja kuvaluetteloiden laatimisessa. Myös eri kampuksilla ja eri opinto-ohjelmissa annettiin erilaisia ohjeita mallien käytölle.
"Selkeämpi ohjeistus kuvaluetteloiden ja liiteluetteloiden luomiselle." (Vastaaja 37)
"Yhtenäistää ohjeita siitä, miten ja missä tilanteissa kyseisiä pohjia olisi tarkoitus käyttää."
(Vastaaja 45)
"Lehtorit voisivat käyttää niitä myös. Ohjeistukset ovat lähestulkoon aina eri muodossa eri
paikassa." (Vastaaja 51)
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"Niiden loppuun voisi lisätä vielä lyhyen lähde ohjeistuksen. Se pitää aina ottaa erikseen
esille." (Vastaaja 59)
Tutkimuksen aikana käytössä olleissa malleissa oli toimintoja ja ohjeita, joita kirjoittajan piti
osata poistaa, jos niitä ei tarvittu. Ohjeita toivottiin erillisinä paperi- tai pdf-ohjeina.
"Selkeät rautalankaohjeet niiden käyttöön paperille." (Vastaaja 94)
"Joissain on liikaa valmiiksi tavaraa valmiiksi, jota pitää lähteä poistamaan." (Vastaaja 105)
"Opinnäytetyöpohjan asetukset kuuluvat olevan hankalat, enkä osaa siinä opiskelijaa auttaa."
(Vastaaja 237)
Uudet asiakirjamallit pyritään tekemään selkeämmäksi yksinkertaistamalla toimintoja ja
enemmän itseohjaaviksi sisällyttämällä malleihin ohjeita, joita ei tarvitse poistaa.
"Tekijää oikein ohjaava pohja." (Vastaaja 274)
Asiakirjamallien löytyminen LINKistä (opiskelijoiden intra) ja niiden lataaminen omalle tietokoneelle aiheuttaa myös ongelmia, joihin toivottiin apua ja ohjeistusta (26 kommenttia). Pitäisikö opettajien kertoa tarkemmin mistä asiakirjamallit löytyvät, kun he teettävät opiskelijoilla etätehtäviä ja pyytävät kirjoittamaan raportteja.
"Niiden löytäminen samasta paikasta, nyt niitä vähän siellä täällä, monen klikkauksen kautta
(netin kultainen kahden klikkauksen sääntö!!) lisäksi pohjat pitäisi olla lukittu, jottei kuka tahansa pääsisi muokkaamaan tyhjiä pohjia vaan siellä olisi vain mahdollisuus ladata ne omalle
koneelle." (Vastaaja 62)
"En tiedä muita kuin opinnäytetyöpohjan varmasti. Mallit pitäisi saada jotenkin selkeämmin
esille ja listattua siten, että uusien opiskelijoiden on helppo ne löytää. Tällä hetkellä ne ovat
hieman kysymysmerkki. Raporttipohja ei mielestäni pitäisi olla samanlainen kuin opinnäytetyöpohja." (Vastaaja 187)
Ensimmäisessä kyselyssä saatiin monenlaisia vastauksia asiakirjamallien käytöstä, niiden toimivuudesta ja toivomuksia mallien kehittämiseen. Osa toivomuksista voitiin toteuttaa. Uudet
mallit pyrittiin tekemään yksinkertaisiksi käyttää, jolloin ylimääräistä muokkausta ei tarvittaisi. Mallien hallinta ja saatavuus kuuluu Laurean tehtäviin.
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5.3

Toinen kysely ja sen tulokset

Asiakirjamallien toinen kysely tehtiin 21. - 30.5.2017. Ensimmäisessä kyselyssä 142 vastaajaa
oli ilmaissut halukkuuteensa osallistua toiseen kyselyyn. Näille vastaajille lähetettiin sähköpostiviesti, jossa oli lyhyet ohjeet vastaamiseen, palautelinkit ja testitiedostot. Toinen kysely
muodostui kolmesta eri asiakirjamallista, joilla jokaisella oli omat kyselynsä.
Tässä tutkimuksessa on tarkoitus tehdä kolme asiakirjamallia, jotka ovat: lyhyt asiakirja,
pitkä asiakirja ja opinnäytetyömalli. Pitkästä ja lyhyestä asiakirjasta tehdään sekä logottomat
että logolliset versio, opinnäytetyömallista vain yksi versio. Kaikki mallit tehdään ensiksi suomenkielisinä ja käännetään mallien valmistumisen jälkeen englanniksi.
Ensimmäisen kyselyn jälkeen asiakirjamalleja oli kehitetty palautteen mukaan. Näitä malleja
testattiin toisessa kyselyssä. Lyhyestä ja pitkästä asiakirjasta oli testattavana sekä logollinen
että logoton malli. Opinnäytetyöstä on vain yksi versio. Vastaajien toivottiin testaavan malleja luettuaan ensin ohjeet. Ohjeessa kerrottiin lyhyesti mallien eri toiminnot.
Mitään erityistä tekstiasiakirjaa, jonka mukaan malleja olisi pitänyt testata, ei lähetetty. Testissä oletettiin vastaajan osaavan kirjoittaa mallin mukaan asiakirja itse keksimillään tiedoilla. Lisäksi oletettiin, että vastaajat olivat jo aikaisemmin kirjoittaneet vastaavia asiakirjoja, joten tässä testissä oli kysymys ehdotettujen mallien teknisten ominaisuuksien ja toimivuuden testaamisesta. Näitä olettamuksia ei kerrottu testaajille.
5.3.1

Lyhyen asiakirjamallin arviointi

Kysely lähetettiin 142 henkilölle. Lyhyttä asiakirjamallia arvioi 16 vastaajaa. Kyselyn alussa
oli ohje: "Tässä kyselyssä voit antaa palautetta LYHYESTÄ asiakirjamallista, joka noudattaa
asiakirjastandardin mukaista asettelua.".
Kysymys 1.
Arvioitko logollista vai logotonta mallia?

LOGOllista

EI logoa

molempia

Logollista mallia arvioi 3 vastaajaa, ei-logollista 3 vastaajaa ja molempia 10 vastaajaa.
Kysymys 2. Miten ylätunniste toimii?

Hyvin

Huonosti

Vastaajista 14 totesi ylätunnisteen toimivan hyvän ja 2 huonosti. Palautteessa todettiin muun
muassa väärämuotoisen päivämäärän kirjoittamisen mahdollisuudesta. Päivämäärän kirjoittaa
kirjoittaja itse, jolloin vastuu oikeasta kirjoitustavasta on kirjoittajalla. Mallia ei haluttu ylläpidettävyyden takia kuormittaa liiallisilla toiminnoilla.
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Malleissa on kenttiä, joita pitää napsauttaa ja kirjoitta vaadittava tieto. Kentässä on myös ohjeeksi kirjoitettu F11-merkintä, joka tarkoittaa, että kirjoittaja voi siirtyä seuraavaan kenttään painamalla funktionäppäintä F11. Vastaaja oli luullut, että merkintä tarkoittaa fonttikokoa 11. Ohje on jätetty malleihin. Kentästä toiseen voi siirtyä myös hiirellä napsauttamalla.
Testattavana olleen mallin ylätunnisteessa oli asiakirjastandardin mukaiset kentät muun muassa asiakirjan numero, liitenumero ja asiakirjan luonne. Näitä kommentoitiin tarpeettomiksi,
joita harvemmin käytetään. Kentät jätettiin lopullisesta mallista pois.
Kysymys 3. Kirjoita mielipiteesi ylätunnisteen käytöstä ja sen ohjeesta. Kirjoita vastaus.
Muutama vastaaja totesi ohjeen tarpeelliseksi, osa ei ollut kommentoinut mitenkään.
Kysymys 4.
Miten vastaanottajatiedot ja viiterivi toimivat?

Hyvin

Huonosti

Vastaajista 14 totesi tämän kohdan toimivan hyvin ja 2 huonosti. Vastaanottajatiedot ja viiterivi oli laadittu taulukkomuotoon, jotta rivien asettelu säilyy standardin mukaisena. Osa vierasti taulukkorakennetta, mutta totesi, että siihen tottuu. Asiakirjamalli on tarkoitettu yleiskirjeen laatimiseen, jolloin se voi olla lähetettävä kirje tai esimerkiksi pöytäkirja. Jos asiakirjalla ei ole vastaanottajaa (pöytäkirja), poistetaan taulukko, joka sisältää vastaanottajatiedot
ja viiterivi. Tämän oli eräs käyttäjä huomannut ja testannut toimivaksi.
Kysymys 5. Kirjoita mielipiteesi vastaanottajatietojen ja viiterivin käytöstä ja niiden ohjeesta. Kirjoita vastaus.
Eräs vastaaja kaipasi tarkempia teknisiä ohjeita mallin asetteluista. Näitä ei tehty tämän
opinnäytetyön aikana.
Kysymys 6. Miten otsikot ja leipäteksti toimivat?

Hyvin

Huonosti

Vastaajista 14 kertoi otsikoiden ja leipätekstien toimivan hyvin, 2 huonosti.
Kysymys 7.
Kirjoita mielipiteesi otsikoiden ja leipätekstin käytöstä ja niiden ohjeesta. Kirjoita vastaus.
Leipätekstien käytölle toivottiin selkeämpiä ohjeita. Kahden huonon arvosanan antaneen korjaustoivomuksen on huomioitu lopullisessa mallissa, paitsi tekninen toimivuus, joka johtuu ohjelmasta itsestään.
Kysymys 8. Miten luettelot toimivat?

Hyvin

Huonosti

Vastaajista 11 totesi luetteloiden toimivan hyvin, 4 huonosti ja 1 jätti vastaamatta.
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Kysymys 9.
Kirjoita mielipiteesi luetteloiden käytöstä ja niiden ohjeesta. Kirjoita vastaus.
Luetteloiden (luetelmien) käyttäminen aiheutti ongelmia. Osa käyttäjistä käytti Microsoftin
Wordin omaa oletusluettelotoimintoa, joka ei ole Laurean ohjeistuksen mukainen. Tämän takia oli tehty ohjeiden mukainen luettelotyyli, jonka käyttö jäi osalle epäselväksi. Loput totesivat luetteloiden toimivan hyvin. Tähän tarvittaisiin selkeä ohje.
Kysymys 10. Miten tervehdys ja allekirjoitukset toimivat? Hyvin

Huonosti

Kaikki 16 vastaajaa olivat sitä mieltä, että tervehdys ja allekirjoitukset toimivat hyvin.
Kysymys 11. Kirjoita mielipiteesi tervehdyksen ja allekirjoituksen käytöstä ja niiden ohjeesta.
Kirjoita vastaus.
Tervehdys ja allekirjoitus eivät ole tarpeellisia jokaisessa asiakirjassa, mutta taulukkorakenne, joka sisältää kyseiset kohdat, on helposti poistettavissa.
Kysymys 12. Miten alatunnisteet toimivat? Hyvin

Huonosti

Vastaajista 12 totesi alatunnisteiden toimivan hyvin, 3 huonosti ja yksi jätti vastaamatta.
Kysymys 13. Kirjoita mielipiteesi alatunnisteiden käytöstä ja niiden ohjeesta. Kirjoita vastaus.
Osa toivoi tarkempaa ohjeistusta. Eräs vastaaja totesi käsin tehdyn alatunnisteen muokkaamisen helpommaksi kuin mallin ja ohjeen mukaisen muokkaamisen.
Kysymys 14. Muita kommentteja LYHYESTÄ asiakirjamallista: Kirjoita vastaus.
Mallissa todettiin olevan pieniä korjauksia vaativia kohtia, jotka on pyritty huomioimaan jatkokehityksessä. Yleisesti mallin todettiin olevan parannus tutkimuksen aikana käytössä olleeseen asiakirjamalliin.
5.3.2

Pitkän asiakirjamallin arviointi

Pitkää asiakirjamallia arvioi 14 vastaajaa. Kysely lähetettiin 142 henkilölle. Kyselyn alussa oli
ohje: "Tässä kyselyssä voit antaa palautetta PITKÄSTÄ asiakirjamallista, jossa sovelletaan
asiakirjastandardin mukaista asettelua.".
Kysymys 1.
Arvioitko logollista vai logotonta mallia?

LOGOllista

EI logoa

molempia

Logollista mallia arvioi 2 vastaajaa, logotonta mallia 2 vastaajaa ja 10 vastaajaa arvioi molempia malleja.
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Kysymys 2. Miten kansilehti toimii?

Hyvin

Huonosti

Kaikki 14 vastaajaa totesivat kansilehden toimivan hyvin.
Kysymys 3. Kirjoita mielipiteesi kansilehden käytöstä ja sen ohjeesta. Kirjoita vastaus.
Vastaukset olivat lähes kokonaan myönteisiä. Muutama parannusehdotus on huomioitu mallin
jatkokehittämisessä.
Kysymys 4. Miten kuvan lisääminen toimii? Hyvin

Huonosti

Vastaajista 13 totesi kuvan lisäämisen toimivan hyvin, 1 vastasi toimivuuden olevan huonoa.
Kysymys 5. Kirjoita mielipiteesi kuvan lisäämisestä ja sen ohjeesta. Kirjoita vastaus.
Useimmat totesivat kuvan lisäämisen kansilehteen toimivan hyvin. Yksi vastaaja toivoi tarkempaa ohjeistusta. Huonon vastauksen antanut viittasi käyttämänsä ohjelman vääränlaisiin
asetuksiin. Tähän tarvittaisiin ohje siitä, miten ohjelman asetukset säädetään oikein.
Kysymys 6. Miten sisällysluettelo toimii?

Hyvin

Huonosti

Vastaajista 13 totesi sisällysluettelon toimivan hyvin ja 1 huonosti.
Kysymys 7. Kirjoita mielipiteesi sisällysluettelon käytöstä ja sen ohjeesta. Kirjoita vastaus.
Microsoft Wordin automaattisen sisällysluettelon käyttäminen edellyttää sopivien otsikkotyylien käyttämistä, jolloin mallissa valmiina olevaa sisällysluetteloa ei tarvitse kuin päivittää.
Sisällysluetteloa ei tarvitse tehdä uudestaan.
Kysymys 8. Miten otsikot ja leipäteksti toimivat?

Hyvin

Huonosti

Vastaajista 11 totesi otsikoiden ja leipätekstien toimivan hyvin ja 3 huonosti.
Kysymys 9.
Kirjoita mielipiteesi otsikoiden ja leipätekstin käytöstä ja niiden ohjeesta. Kirjoita vastaus.
Huonon vastauksen antaneilla on vastauksista päätellen ollut osittain ohjelmasta johtuvia teknisiä ongelmia. Ongelmat on pyritty korjaamaan sen mukaan, miten kuvauksesta on voinut
ymmärtää ongelman laadun. Ohjeet auttaisivat otsikko- ja leipätekstityylien käytössä.
Kysymys 10. Miten luettelot toimivat?

Hyvin

Huonosti

Vastaajista 13 totesi luetteloiden toimivan hyvin ja 1 huonosti.
Kysymys 11. Kirjoita mielipiteesi luetteloiden käytöstä ja niiden ohjeesta. Kirjoita vastaus.
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Kielteiset kommentit olivat samantapaisia kuin lyhyessä asiakirjassa. Käytettiin ohjelman
omia luettelomerkkejä, jotka eivät vastaa Laurean ohjeistusta. Eräs vastaaja toivoi, että tyylien nimet olisivat englanniksi. Näin on englanninkielisissä malleissa.
Kysymys 12. Miten taulukot toimivat?

Hyvin

Huonosti

Vastaajista 10 totesi taulukoiden toimivan hyvin, 2 huonosti ja 2 jätti vastaamatta.
Kysymys 13. Kirjoita mielipiteesi taulukoiden, taulukko- ja kuvio-otsikoiden käytöstä ja niiden
ohjeesta. Kirjoita vastaus.
Microsoft Wordissa taulukko- ja kuvio-otsikot lisätään tietyllä tavalla. Otsikoihin liittyy vielä
Laurean vaatimus tietynlaisesta otsikoinnista, jolloin lopputulosta täytyy käsin hieman muokata. Osa toivoi tarkentavaa ohjeistusta, muuten lisääminen toimi toivotulla tavalla.
Kysymys 14. Miten lähteet ja lähdeviittaukset toimivat?

Hyvin

Huonosti

Vastaajista 12 kertoi lähteiden ja lähdeviittausten toimivan hyvin, 1 huonosti ja 1 ei vastannut.
Kysymys 15.
Kirjoita mielipiteesi lähdeviittausten käytöstä ja niiden ohjeesta. Kirjoita vastaus.
Kaksi vastaajaa viittasi Laurean ohjeisiin lähteiden ja lähdeviittausten käytöstä. Tähän ohjeeseen olisi voinut tehdä linkin. Kyselyn jälkeen selvisi, että Laurean lähdeviittausohjetta ollaan
päivittämässä. Kahden asiakirjan linkittäminen kehitettävässä ympäristössä on epävarma ratkaisu, jota ei toteuteta. Kun käyttäjä lataa asiakirjamallin omalle tietokoneelleen, katkeaa
linkki ohjeasiakirjaan, jolloin ohje pitää kuitenkin etsiä ja ladata jostain muualta. Mallin esimerkkilähteet poistettiin lopullisesta asiakirjamalliversiosta.
Kysymys 16. Miten taulukko- ja kuvioluettelot toimivat?

Hyvin

Huonosti

Vastaajista 12 totesi taulukko- ja kuvaluetteloiden toimivan hyvän, 2 vastasi, että huonosti.
Kysymys 17. Kirjoita mielipiteesi taulukko- ja kuvioluetteloiden käytöstä ja niiden ohjeesta.
Kirjoita vastaus.
Testattavassa mallissa oli yhden vastaajan mielestä vaikeaselkoinen ohje, joka on poistettu
lopullisesta mallista. Toinen vastaaja kertoi, että luettelot eivät toimineet, koska ei saanut
otsikoita toimimaan. Luetteloiden toimivuus on riippuvainen edellisen kohdan otsikoinnin onnistumisesta; jos saa otsikot tehtyä, toimivat myös luettelot.
Kysymys 18. Miten liitteet toimivat?

Hyvin

Huonosti
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Kaikki 14 vastaajaa oli sitä mieltä, että liitteet toimivat hyvin.
Kysymys 19. Kirjoita mielipiteesi liitteiden käytöstä ja niiden ohjeesta. Kirjoita vastaus.
Vastausten mukaan liitteet toimivat hyvin eivätkä riko asiakirjaa, kuten kyselyn aikana käytössä olleessa mallissa tapahtui.
Kysymys 20. Miten sivujen poistaminen toimii?

Hyvin

Huonosti

Vastaajista 8 totesi sivujen poistamisen toimivan hyvin, 2 vastasi, että huonosti ja 4 jätti vastaamatta.
Kysymys 21. Kirjoita mielipiteesi sivujen poistamisesta ja niiden ohjeesta. Kirjoita vastaus.
Vanhassa kyselyn aikana käytössä olleessa mallissa kuten testattavana olleessa mallissa oli
erialaisia sivurakenteita erilaisiin käyttötilanteisiin. Kirjoittamisen loppuvaiheessa tarpeettomat sivurakenteet poistetaan. Vanhassa mallissa rakenteen poistaminen sekoitti sivunumeroinnin, jota jouduttiin käsin korjaamaan. Uudessa mallissa tästä sivunumeroiden sekoamisesta ja tarvittavasta korjaamisesta pyrittiin eroon.
Erään vastaajan kommentista saattaa ymmärtää, että virhetilanne olisi edelleen mahdollinen,
tai sitten kirjoittaja viittasi vanhaan malliin. Virhetilanteen ei pitäisi olla mahdollinen uudessa mallissa, ellei käyttäjä tee ohjelman toimintojen vastaisesti. Tämä vaatisi tarkemman
ohjeen myös siksi, että eräs vastaaja ei tuntenut ohjeessa käytettyä termiä.
Kysymys 22. Muita kommentteja PITKÄSTÄ asiakirjamallista: Kirjoita vastaus.
Mallin todettiin yleisesti toimivan hyvin. Ohjeiden toivottiin olevan enemmän selkokielisiä,
nyt niissä oli liikaa teknisiä termejä, joita toisaalta ei voi välttää, koska ne ovat osa käytettyä
ohjelmaa ja asiakirjamallia. Mallin mukana ollutta ohjetta kritisoitiin myös epästandardimaisesta asettelusta. Tätä asettelua rikottiin tietoisesti ja sovellettiin ohjetta kirjoitettaessa,
koska ohjeesta haluttiin lyhyempi pienemmällä sisennyksellä. Tosin myös vastakkainen kommentti annettiin tekstin ollessa vähemmän sisennetty kuin asiakirjastandardissa. Toisaalta
tässä opinnäytetyössä ei kirjoitettu lopullista asiakirjamallien käyttöohjetta.
5.3.3

Opinnäytetyömallin arviointi

Opinnäytetyömallia arvioi 10 vastaajaa. Kysely lähetettiin 142 henkilölle. Kyselyn alussa oli
ohje: " Tässä kyselyssä voit antaa palautetta opinnäytetyömallista.
Kysymys 1. Miten kansilehti toimii?

Hyvin

Huonosti

Vastaajista 9 totesi kansilehden toimivan hyvin ja 1, että huonosti.
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Kysymys 2. Kirjoita mielipiteesi kansilehden käytöstä ja sen ohjeesta. Kirjoita vastaus.
Pääosin vastaajat pitivät kansilehden toimivuudesta. Yksi vastaaja kaipasi ohjeita.
Kysymys 3. Miten nimiösivu toimii?

Hyvin

Huonosti

Vastaajista 9 totesi nimiösivun toimivan hyvin ja 1, että huonosti.
Kysymys 4. Kirjoita mielipiteesi nimiösivun käytöstä ja sen ohjeesta. Kirjoita vastaus.
Vastaajat totesivat nimiösivun olevan selkeä ja helppokäyttöinen.
Kysymys 5. Miten tiivistelmä- ja abstract-sivut toimivat? Hyvin

Huonosti

Vastaajista 9 totesi tiivistelmä- ja abstract-sivujen toimivan hyvin ja 1, että huonosti.
Kysymys 6. Kirjoita mielipiteesi tiivistelmä- ja abstract-sivujen käytöstä ja niiden ohjeesta.
Kirjoita vastaus.
Vastaajat totesivat tiivistelmä- ja abstract-sivujen olevan selkeitä ja helppokäyttöisiä.
Kysymys 7. Miten lyhenne-sivu toimii?

Hyvin

Huonosti

Kaikki 10 vastaajaa totesivat lyhenne-sivun toimivan hyvin.
Kysymys 8. Kirjoita mielipiteesi lyhenne-sivun käytöstä ja sen ohjeesta. Kirjoita vastaus.
Vastaajat totesivat lyhenne-sivun olevan selkeä ja helppokäyttöinen. Yksi vastaaja ihmetteli,
että mihin lyhenne-sivua tarvitaan.
Kysymys 9. Miten sisällysluettelo toimii?

Hyvin

Huonosti

Vastaajista 8 kertoi sisällysluettelon toimivan hyvin ja 2, että huonosti.
Kysymys 10. Kirjoita mielipiteesi sisällysluettelon käytöstä ja sen ohjeesta. Kirjoita vastaus.
Vastaukset olivat pääosin myönteisiä, mutta joukossa oli myös kriittinen kommentti, josta valitettavasti ei selvinnyt, mikä sisällysluettelossa ei toimi.
Kysymys 11. Miten otsikot, leipäteksti ja lainattu teksti toimivat?

Hyvin

Huo-

nosti
Kaikki 10 vastaajaa totesivat otsikoiden, leipätekstin ja lainatun tekstin toimivan hyvin.
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Kysymys 12. Kirjoita mielipiteesi otsikoiden, leipätekstin ja lainatun tekstin käytöstä ja niiden
ohjeesta. Kirjoita vastaus.
Pääosin myönteisiä vastauksia, alaotsikoiden ja lainatun tekstin käyttö olisi kaivannut tarkempaa ohjetta.
Kysymys 13. Miten luettelot toimivat?

Hyvin

Huonosti

Kaikki 10 vastaajaa totesivat luetteloiden toimivan hyvin.
Kysymys 14. Kirjoita mielipiteesi luetteloiden käytöstä ja niiden ohjeesta. Kirjoita vastaus.
Muutama vastaaja toivoi tarkempaa ohjetta ja myös englanninkieliselle versiolle. Muuten vastaukset olivat pääosin myönteisiä.
Kysymys 15. Miten taulukot toimivat?

Hyvin

Huonosti

Vastaajista 9 totesi taulukoiden toimivan hyvin ja 1, että huonosti.
Kysymys 16. Kirjoita mielipiteesi taulukoiden ja taulukko-otsikoiden käytöstä ja niiden ohjeesta. Kirjoita vastaus.
Vastaukset olivat pääosin myönteisiä, eräs vastaaja toivoi yksinkertaisempia ohjeita. Erään
vastauksen tulkinta voisi tarkoittaa, että tarvitaan lisäohjeistusta.
Kysymys 17. Miten kuvan lisääminen toimii? Hyvin

Huonosti

Vastaajista 9 totesi kuvan lisäämisen toimivan hyvin ja 1, että huonosti.
Kysymys 18. Kirjoita mielipiteesi kuvan, kuvioiden ja kuvio-otsikoiden lisäämisestä ja niiden
ohjeesta. Kirjoita vastaus.
Vastaukset olivat pääosin myönteisiä. Erään vastauksen tulkinta voisi tarkoittaa, että tarvitaan lisäohjeistusta.
Kysymys 19. Miten lähteet ja lähdeviittaukset toimivat?

Hyvin

Huonosti

Vastaajista 9 totesi lähteiden ja lähdeviittausten toimivan hyvin. Yksi jätti vastaamatta.
Kysymys 20. Kirjoita mielipiteesi lähdeviittausten käytöstä ja niiden ohjeesta. Kirjoita vastaus.
Vastaukset olivat pääosin myönteisiä, eräs vastaaja toivoi tarkempaa ohjeistusta eri tyyppisille lähdeviittauksille.
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Kysymys 21. Miten taulukko- ja kuvioluettelot toimivat?

Hyvin

Huonosti

Kaikki 10 vastaajaa totesivat taulukko- ja kuvaluetteloiden toimivan hyvin.
Kysymys 22. Kirjoita mielipiteesi taulukko- ja kuvioluetteloiden käytöstä ja niiden ohjeesta.
Kirjoita vastaus.
Vastaukset olivat pääosin myönteisiä, eräs vastaaja kaipasi tarkempaa ohjeistusta.
Kysymys 23. Miten liitteet toimivat?

Hyvin

Huonosti

Kaikki 10 vastaajaa totesivat liitteiden toimivan hyvin.
Kysymys 24. Kirjoita mielipiteesi liitteiden käytöstä ja niiden ohjeesta. Kirjoita vastaus.
Vastauksissa oli vain myönteisiä kommentteja.
Kysymys 25. Miten sivujen poistaminen toimii?

Hyvin

Huonosti

Vastaajista 7 kertoi sivujen poistamisen toimivan hyvin ja 3, että huonosti.
Kysymys 26. Kirjoita mielipiteesi sivujen poistamisesta ja niiden ohjeesta. Kirjoita vastaus.
Muutama vastaus kertoi poiston toimivan ongelmitta, mutta muutamassa oli kritiikkiä huonosta toimivuudesta. Osa vastauksista jättää tulkinnanvaraa siitä, että onko sivut poistettu
oikein. Yhdessä vastauksessa mainittiin online-tila, josta voisi tulkita, että Microsoft Wordin
työpöytäversiolle tarkoitettua mallia oli testattu Microsoft Office 365 -versiolla, mikä aiheuttaa vaikeuksia. Malli on tarkoitettu työpöytäversiolle. Eräs vastaaja toivoi selkeämpää ohjetta.
Kysymys 27. Muita kommentteja opinnäytetyömallista: Kirjoita vastaus.
Vapaissa kommenteissa todetaan mallin olevan selkeä ja toimiva. Vastauksissa toistui vielä
toive lähdeluettelon tarkemmasta jaottelusta ja englanninkielisestä komennoista.
Toisen kyselyn vastaukset kertoivat, että mallien kehitystyö on ollut hyödyllistä. Vastaukset
ovat pääosin myönteisiä. Muutamassa vastauksessa toivottiin edelleen kirjallisia ohjeita.
5.4

Mallien kehittäminen

Tutkija havaitsi tammikuussa 2015 Laurean asiakirjamalleissa hankalaa ja epäkäytännöllistä
toimivuutta. Keskusteluissa eri opettajien kanssa saatiin tietää, että vastaavanlaista palautetta oli saatu jo aikaisemmin sekä opiskelijoiden että opettajien taholta. Asiakirjamallien
kehittämistyö alkoi tämän opinnäytetyön realisoitumisella marraskuussa 2016.
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Maaliskuun alussa 2016 asiakirjamalleista oli tehty ensimmäiset kehitysversiot, jotka lähetettiin Ojasalolle ja Paukkerille. Paukkeri pyysi lähettämään mallit laajemmalle henkilöryhmälle,
josta muodostui tutkimuksen ajaksi asiakirjamalleja tarkistava ryhmä. Mallien toiset versiot,
joihin tutkija oli jo korjannut havaitsemiaan puutteita, lähetettiin ryhmälle.
Asiakirjamalleja koskeva ensimmäinen palaute koski malleissa käytettyjä logoja, joiden värit
olivat osittain vääristyneet. Tutkija sai markkinointiosastolta uudet toimivat pysty- ja vaakasuuntaiset suomen- ja englanninkieliset Laurea-logot.
Toinen palaute koski asiakirjamallien määrää ja laatua. Palautteessa esitettiin, että tarvittavia malleja olisi kolme: lyhyt ja pitkä SFS-standardia noudattavat asiakirjat sekä standardia ja
Laurean asetteluvaatimuksia noudattava opinnäytetyömalli. Lyhyestä ja pitkästä asiakirjamallista tehdään sekä logollinen versio ulkoiseen käyttöön ja logoton versio sisäiseen käyttöön.
Opinnäytetyömallista on vain yksi logollinen versio. Näistä viidestä mallista (kolme perusmallia ja kaksi logollista) tehdään englanninkieliset versiot, jolloin mallien kokonaismäärä on 10.
Palautteessa huomautettiin myös asiakirjamallien tallennuspaikasta opiskelijoiden ja opettajien intranetissä. Tallennuspaikka tarkoittaa tässä yhteydessä myös paikkaa, josta käyttäjät
saavat (voivat kopioida) mallit omaan käyttöönsä. Intranetin sisällön näkyvyyteen vaikuttavat
muun muassa käyttäjäryhmäoikeudet (opiskelija, opettaja tai muu henkilöstö). Palautteen
mukaan tutkimuksessa käsiteltäviä asiakirjamalleja ja muita asiakirjoja näkyi ainakin kolmessa eri paikassa. Tutkija ei voi vaikuttaa asiakirjamallien tallennuspaikkaan.
Edelleen palautteessa korostettiin mallien käytön helppoutta ja yksinkertaisuutta. Malleista
toivottiin poistettavan ohjetekstejä ja toiminnallisuuksia, jotka vaativat käyttäjältä ylimääräistä asiakirjamallin muokkaamisista. Vanhoissa asiakirjamalleissa oli pitkiä ohjetekstejä,
jotka opastivat käyttäjää kyseisessä kohdassa. Ohjeen lukemisen jälkeen ohje piti poistaa.
Osasta ohjeista päästiin kokonaan eroon muuttamalla mallin toimintaa niin, että käyttäjän ei
tarvitse muuttaa tai muokata mitään mallin kohtaa käyttääkseen mallia. Loput ohjetekstit
kirjoitettiin mahdollisimman lyhyesti ja esitetään Word-ohjelman piiloteksti-ominaisuutta
hyödyntäen niin, että käyttäjä saa ne tarvittaessa esiin. Piiloteksti on ohjelman perustoimintoja, joka täytyy tuntea, jotta sitä tietää ja osaa käyttää. Piiloteksti ei näy tulostettaessa.
Myös osassa ensimmäisen kyselyn (liite 1) kirjallisissa vastauksissa ohjeita pyydettiin yksinkertaistaman ja myös poistamaan. Vastauksissa ehdotettiin erillisten ohjeiden kirjoittamista.
"Poistettavat ohjeet turhia." (Vastaaja 105)
"Yksinkertaisempi asettelu, selkeämmät ohjeet." (Vastaaja 205)
"Erilliset ohjeet." (Vastaaja 269)
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Erillisiä ohjeita ei tässä tutkimuksessa kirjoitettu, vaikka tutkija laati niistä luonnokset (liitteet 3, 5 ja 7), joita arvioitiin toisessa kyselyssä (liitteet 2, 4 ja 6). Opiskelijaintranetissä on
lyhyet ohjeet suomen- ja englanninkielisten mallien käyttöönottamiseksi.
Ryhmä järjesti huhtikuun alussa tapaamisen, jossa käsiteltiin PowerPoint-esitysmalleja, jotka
olivat vielä mukana kehitystyössä. Malleja kehitettiin saadun palautteen perusteella. Nämä
lähetettiin ryhmälle arvioitavaksi. Kesäkuun uusista malleista ei enää saatu palautetta. Mallien kehittäminen lopetettiin ja ne rajattiin pois tästä tutkimuksesta ja opinnäytetyöstä.
Tapaamisen aika kului PowerPoint-malleja arvioitaessa ja Word-malleista ehdittiin pohtia lähinnä mallien tallennuspaikkaa. Tämä oli asia, johon tutkija ei voinut vaikuttaa.
Seuraavassa palaverissa todettiin, että asiakirjamalleissa voisi käyttää luettelomerkkeinä "bulletteja" – luetelmapalloja, joilla tässä tapauksessa tarkoitetaan Wordissa olevia mustia palloja
(•). Merkki lisättiin luetelmien tyylivalikoimaan, mutta poistettiin myöhemmin.
Toinen kysely (liitteet 2, 4 ja 6) lähetettiin toukokuun lopussa niille vastaajille, jotka olivat
ensimmäisessä kyselyssä antaneet suostumuksensa, että mahdollisen toisen kyselyn saa lähettää heille. Kyselyn vastausten perusteella asiakirjamallien kehitystyö oli pääosin ollut myönteistä. Vastauksissa todettiin mallien olevan yksinkertaisempia ja helpompia käyttää. Myös
muutama uusi kehitysehdotus annettiin. Vastaukset on analysoitu luvussa 5.3.
Asiakirjamallien kehittämistä jatkettiin pienemmässä ryhmässä lukuvuoden loppumisen ja arviointiryhmän kesälomien takia. Malleissa tarkennettiin pieniä yksityiskohtia, kuten ulkoiseen
käyttöön tarkoitettujen mallien yhteystiedoissa näkyvien puhelinnumeroiden esittämistapaa
sulkumerkeissä vai ilman sulkuja, joka oikea muoto. (Kotimaisten kielten keskus 2018.)
Päätettiin vaihtaa opinnäytetyön kansilehdellä oleva kirjoittajan nimen kirjoitusjärjestys
muodosta "sukunimi, etunimi" muotoon "etunimi sukunimi". Opinnäytetyön nimiölehdellä ja
tiivistelmäsivulla (sekä suomenkielisellä että englanninkielisessä Abstractissa) kirjoitusjärjestys on "etunimi sukunimi". Samaa nimijärjestystä käyttäen nimiä linkitettäessä nimien järjestystä ei tarvitse vaihtaa. Nimikentän päivitys riittää, mikä vähentää saman tiedon uudelleen
kirjoittamista ja siten virheiden mahdollisuutta sekä tekee mallin käytön helpommaksi.
Kesäkuussa tarkistettiin asiakirjamallien englanninkieliset versiot. Päätettiin elokuun tapaaminen viimeisten muokkausten arvioimiseksi. Näitä olivat muun muassa pitkän asiakirjan ylätunnisteen tiedot ja opinnäytetyön sisällysluetteloon mukaan otettavien otsikoiden määrä.
Elokuun tapaamisen jälkeen tarkistettiin mallien fonttikoko yhtenäiseksi kuten myös Kuvaotsikko-tyylin toiminta. Englanninkielisissä versioissa tarkennettiin eräiden terminen oikeakielisyys ja yhtenäistettiin ohjetekstien ulkoasu. Logoversioihin valittiin vaakasuuntaiset logot.
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Arviointiryhmä tarkisteli malleja omilla tahoillaan ja antoi palautetta, joiden perusteella tehtiin korjauksia. Asiakirjamallien kehittämistä olisi voinut jatkaa loputtomasti, sillä erilaisia
kehitysehdotuksia tai -muutoksia esitettiin koko ajan. Näistä vain tärkeimmät huomioitiin.
Syyskuun alussa todettiin, että mallit on saatava opiskelijoiden käyttöön. Päätettiin, että
mallit olivat tehdyn kehitystyön perusteella vaatimusten mukaiset ja valmiit otettavaksi käyttöön. Kehitystyö lopetettiin tähän vaiheeseen. Mallit luovutettiin Laurealle, jonka vastuulle
jäi mallien tallentaminen ja niistä tiedottaminen. Mallit otettiin käyttöön lokakuussa 2017.
6

Pohdintaa ja loppupäätelmät

Asiakirjamallien kehittäminen on käytännössä lyhyt prosessi, jos vaatimukset ovat selvillä,
mutta kaikki muu kehittämisen ympärillä vei odotettua tai toivottua enemmän aikaa.
6.1

Aloittaminen

Ajatus asiakirjamallien kehittämisestä sai alkunsa jo opiskelun ensimmäisinä päivinä, mutta
rohkeus esittää aihetta opinnäytetyöksi otti aikansa. Kun aihe vihdoin muovautui tutkimukseksi ja opinnäytetyöksi, oli opiskeluaikaa kulunut paljon. Tutkimustyötä olisi voinut
tehdä opiskeltavien kurssien ohella ja osana niitä, mikä olisi nopeuttanut mallien kehittämistä
ja työn valmistumista. Vastaisuudessa ja vastaavassa tilanteessa aiheeseen pitää tarttua heti.
Lopuksi työ muotoutui teorian ja asiaan liittyvien kirjoitusten tutkimiseksi, kahden eri kyselyn
tekemiseksi, opinnäytetyöryhmän arviointi palavereiksi ja asiakirjamallien kehittämiseksi kyselyiden, palaverien ja tutkijan oman asiantuntijuuden perusteella.
6.2

Kyselyt

Tutkimuksen aikana tehtiin kaksi kyselyä. Ensimmäinen kysely lähetettiin kaikille laurealaisille. Kyselyn tarkoitus oli selvittää nykyisten asiakirjamallien käyttöä ja kehitystoiveita. Mahdollisia vastaajia oli yli 8 000. Kyselyn saaneita olisi voitu rajata, mutta ongelma oli, että miten rajaus tehdään tasapuolisesti. Kampusten, eri opintosuuntien ja tutkintojen opiskelija- ja
henkilökuntamäärät vaihtelivat suuresti, joten vastaajien jakaminen esimerkiksi suhteessa
olisi voinut vääristää tuloksia. Siksi päädyttiin lähettämään kysely kaikille.
Kyselyissä oli määrällisiä (kvantitatiivisia) kysymyksiä, joilla haluttiin tietää esimerkiksi mallien käytön laajuutta. Laadullisilla (kvalitatiivisilla) kysymyksillä haluttiin tietää vastaajien
kommentteja malleista. Vastaukset luokiteltiin kysymykseen sopivalla luokittelulla, jotta vastauksista saatiin tarvittaessa määrällisiä tuloksia analysointia varten (kuten kysymys 4).
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Tiedossa oli, että amk-opiskelijoita oli henkilöryhmänä eniten, mutta he toisaalta olivat myös
suurin asiakirjamallien käyttäjäryhmä. Omassa ryhmässä heiltä tuli vastauksia prosentuaalisesti toiseksi vähiten henkilökunnan ollessa varsin aktiivinen vastaamaan (taulukko 5). Kaiken
kaikkiaan tutkija toteaa vastausaktiivisuuden hyväksi.
Tutkimuksen analysointi on esitetty luvussa 5.2 ja tutkimuksen tuloksia käytettiin hyväksi soveltuvin osin kehittämistyössä. Parannus- ja muutosehdotuksia tutkija mietti omalla tahollaan, valikoi niistä kehityskelpoiset ja esitti työryhmälle, joka hyväksyi tai hylkäsi ehdotuksen. Vaikka osa ehdotuksista oli toteuttamiskelpoisia ja erityisen hyviä, mallit haluttiin pitää
yksinkertaisina, ja siksi ehdotuksia hylättiin.
Toisessa kyselyssä lähetettiin kolme kehitettyä asiakirjamallia vastaajille arvioitavaksi. Mallit
olivat lyhyt asiakirja tavallisia kirjeitä varten, pitkä asiakirja raportteja varten ja opinnäytetyömalli. Lyhyestä ja pitkästä mallista oli logollinen versio ja ilman logoa oleva versio. Mallien
mukana lähetettiin lyhyt mallin käyttöohje, mutta ohjetta arviointia varten ei ollut. Kyselyssä
oletettiin, että vastaaja olisi sen verran tottunut käyttäjä, että hän osaa arvioida mallin eri
ominaisuuksia omatoimisesti. Toisaalta kysymykset johdattelivat arvioitavaan ominaisuuteen.
Kysely lähetettiin 142 vastaajalle, jotka olivat ensimmäisessä kyselyssä ilmaisseet halukkuutensa mahdolliseen jatkokyselyyn. Vastauksia saatiin 14 (lyhyt asiakirja), 16 (pitkä asiakirja)
ja 10 (opinnäytetyö), mikä on hyvä tulos. Vastaukset olivat pääosin myönteisiä, eli voitaneen
tulkita, että kehitystyö eteni oikeaan suuntaan. Tarkempi analyysi on luvussa 5.3.
Tutkimuksessa tehtyjä kyselyitä ei voida toistaa osittain siksi, että suuri osa kyselyihin vastanneista opiskelijoista on valmistunut. Jos kyselyt toistettaisiin, voitaisiin saada samanlaiset tulokset, mutta myös täysin erilaiset vastaukset.
6.3

Mallien tekeminen

Asiakirjamallien tekeminen on yksinkertaista ja helppoa työtä, jos tarvittavat vaatimukset
mallien asetteluista ja muista ominaisuuksista ovat tiedossa. Tässä työssä piti ensimmäisinä
tehtävinä selvittää nykyisten mallien asettelut ja muut vaatimukset. Seuraavaksi korjattiin
suoranaiset virheet ja puutteellisuudet, jonka jälkeen eri ominaisuuksia ja toimintoja pohdittiin ja kehitettiin tarvittaessa. Osa toiminnoista jätettiin pois käytettävyyden takia. Kehittämisen ja arvioinnin jälkeen uudistetut asiakirjamallit otettiin käyttöön lokakuussa 2017.
6.4

Tutkimusmenetelmät

Tutkimus alkoi tapaustutkimuksena, jossa haettiin vastausta kysymykseen, miten asiakirjamallit toimivat. Tapaustutkimus sopii erilaisten ohjelmistotekniikoiden tutkimiseen, joissa
tutkimuskohteet ovat nykyhetken liittyviä ilmiöitä (Runeson ja Höst 2008, 132). Tapaustutkimuksella ilmiötä voidaan tutkia luonnollisessa ympäristössä, haetaan vastausta kysymyksiin

52

”miten” ja ”miksi” ja tutkimus soveltuu tilanteisiin, joista on vähän aikaisempia tutkimuksia
(Benbasat ja ym. 1987, 370). Tämä tutkimus tutki Laurean nykyisiä (tutkimuksen aikaisia)
malleja niiden omassa ympäristössään. Tutkimuksessa havaittiin, että malleista oli vaikea löytää tutkimuksia, mutta mallien tekemiseen ja käyttämiseen liittyvää kirjallisuutta on paljon.
Tutkimuksessa on myös piirteitä tietojärjestelmätutkimuksesta (Design Science Research in
Information Systems), jota useat eri tutkivat ovat kehittäneet. Hevnerin ja ym. (2004) mallissa ympäristö (käyttäjät, organisaatiot ja tietojärjestelmät) ja asian aikaisempi tietopohja
kohtaavat tutkimuksessa. Tässä tutkimuksessa kolmella ympäristötekijällä (käyttäjät eli opiskelijat ja henkilökunta, Laurea-organisaatio ja asiakirjamalli-tietojärjestelmä) tarvitsivat tietojärjestelmätutkimusta mallien kehittämiseksi. Aikaisempana tietopohjana tutkimuksessa
olivat tutkittavat mallit, tutkijan asiantuntemus asiakirjamalleista ja kirjallisuus. Tutkimuksen aikana tutkimalla kirjallisuutta ja kehittämällä sekä arvioimalla malleja tutkijan tietopohja lisääntyi ja ympäristö sai tarvitsemansa uudet helppokäyttöisemmät asiakirjamallit.
Tutkimus voidaan mieltää myös tutkimukselliseksi kehitystyöksi (arkiajatteluun perustuva kehittäminen), joka saa alkunsa esimerkiksi organisaation kehittämistarpeista tarkoituksena parantaa toimintaprosesseja. Työ vaatii osaamisen lisäämistä ja lisätiedon hankkimista kuten
tietojärjestelmätutkimuksessa. Kehittämistyö sijoittuu tieteellisen tutkimuksen ja omiin näkemyksiin pohjautuvan kehittämistyön väliin. Tutkimukset eroavat päämäärissä. Tieteellinen
tutkimus tuottaa uutta teoriaa. Tutkimuksellinen kehittämistyö pyrkii saamaan aikaan käytännön parannuksia tai uusia ratkaisuja. (Ojasalo, Moilanen ja Ritalahti 2014, 12 – 15, 17 – 19.)
Asiakirjamallien kehittämistyöllä pyrittiin parantamaan niiden käytön mielekkyyttä ja lisäämään opiskelumotivaatiota, kun kirjoittaminen on mielekästä. Mallien julkaisun jälkeen ei
tiettävästi ole tutkittu, mikä on uudistettujen mallien vaikutus kirjoittamiseen ja opiskeluun.
6.5

Tutkimuksen luotettavuus ja pätevyys

Kyselyiden vastaukset käsiteltiin täysin luottamuksellisesti. Vaikka vastauksissa näkyi vastaajan nimi, sitä ei käytetty missään vaiheessa tutkimusta. Tietoja analysoitiin Excel-raportissa,
josta nimitieto oli poistettu. Vastauksiin viitattiin vastaajanumerolla. Kyselyvastaukset tallentuivat Forms-kyselyn tietokantaan, joka Microsoftin ilmoituksen mukaan sijaitsee Euroopassa
(Microsoft 2018). Tutkimuksen jälkeen vastaukset poistettiin tietokannasta.
Useiden tiedonkeruumenetelmien ja tietolähteiden käyttämistä kutsutaan triangulaatioksi
(muun muassa Jick 1979, 602 – 611; Dubé & Paré 2003, 615; Benbasat ja ym. 1987, 144). Tutkimustulos saadaan luotettavammaksi käyttämällä useita eri tietolähteitä. Näin tutkimusvirheiden ja väärien tulkintojen määrää pyritään vähentämään. (Dubé & Paré 2003, 615).
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Yin (2018, 113 – 125) viittaa kuuteen aineistolähteeseen, jotka ovat kirjallinen dokumentaatio, arkistodokumentaatio, haastattelut, suorat havainnot, osallistujien havainnointi ja fyysiset artifaktit. Kaikissa on hyvät ja huonot puolensa.
Tämän päivän ongelma kirjallisen tiedon saatavuudessa voi olla vanhojen (paperi)arkistojen
käytettävyys, vaikka paljon tietoa onkin digitalisoitu. Tieto voi olla maksullista tai vain suljettujen yhteisöjen käytettävissä. Tietoa on voitu tuhota tai se on tuhoutunut. Toinen suuri ongelma tulevaisuudessa on se, että voiko vanhaa digitaalista tietoa käsitellä tulevaisuudessa:
onko meillä välineitä, joilla lukea esimerkiksi vanhoja varmistusnauhoja tai tietolevykkeitä.
Tapaustutkimuksessa tutkitaan nykytilannetta ja mahdollisesti haastatellaan esimerkiksi järjestelmän nykyisiä käyttäjiä. Joskus voi olla tarpeen haastatella järjestelmän aikaisempia
käyttäjiä ja saada tietoa edeltävästä tilanteesta, jotta ymmärretään nykytilanne. Haastateltavaa voi kuitenkin olla vaikea tavoittaa tai hän kieltäytyy haastattelusta. Joskus vanhasta tapauksesta on kulunut niin paljon aikaa, että kirjallisia ja muita tallenteita ei ole.
Yin (2018) esittää kuuden aineistolähteen hyödyntämiseksi neljä tiedon keräysperiaatetta,
jotka toimivat kaikissa kuudessa aineistolähteessä. Nämä neljä periaatetta mukailtuna ovat:
1. Käytetään useita lähteitä aineiston keräämiseen
2. Luodaan tapaustutkimuksen tietokanta
3. Huolehditaan tiedon aukottomuudesta
4. Ollaan kriittisiä, kun käytetään sähköisiä tietolähteitä. (Yin 2018, 113–138.)
Jälkikäteen ajateltuna tietokanta tai päiväkirjan pitäminen tiedon ja lähdeaineistojen kirjaamisesta olisi ollut järkevää. Näin olisi voinut helposti tarkistaa, miten joku asia tai vaihe tehtiin tai löydettiin. Tutkijan päiväkirjan pitäminen oli osittain puutteellista. Myös Robson ja
McCartan (2016, xxiii) suosittelevat päiväkirjan aloittamisen ja tapahtumien kirjaamisen.
Usean aineistolähteen käyttö mahdollistaa monipuolisten ja erilaisten tietojen käyttämistä.
Vaarana on liiallinen tieto ja sen valikoiva käyttäminen. Joskus tietoa on lähes mahdotonta
saada. Tässä tutkimuksessa pyrittiin käyttämään useita tietolähteitä, joita käytännössä olivat
ohjekirjat, kyselyt ja työryhmän palaverit. Aikaisempaa tutkimusaineistoa oli vaikea löytää.
Kananen (2014, 258, 271) kirjoittaa saturaatiosta viitaten tiedon määrään ja tiedon löytymiseen. Kun tieto ja tulokset alkavat toistua eri lähteissä, puhutaan saturaatiosta. Hän kehottaa
myös varmistamaan jo työn suunnitteluvaiheessa tiedon luotettavuuden.
Luotettavuutta voidaan arvioida kahdella mittarilla, jotka ovat reliabiliteetti ja validiteetti.
Kananen (2014, 259) kirjoittaa Silvermaniin (1997, 203–207) viitaten, että reliabilitetti tarkoittaa tulosten pysyvyyttä, eli jos tutkimus uusitaan, saadaan samat tulokset, jolloin uusinta-
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tutkimus vahvistaa tulokset. Validiteetti tarkoittaa, että tutkimus on tehty oikein, eli tutkimustulokset vastaavat todellisuutta. Tätä tutkimusta ei voida toistaa täysin samanlaisena,
koska haastateltavat henkilöt ovat voineet vaihtua. Lisäksi tutkimuksessa tehtiin rajaus, joka
rajaa reliabiliteetin tutkimuksen ajankohtaan. Tutkimuksen tulokset vastaavat todellisuutta.
Kuinka kauan tutkittavaa tietoa pitää etsiä? Laadullista tutkimusta voidaan tehdä, kunnes tiedon saturaatio saavutetaan. Saturaatio tarkoittaa tiedon riittävyyttä tai kyllästymistä. Käytännössä se on tilanne, jossa uutta tietoa ei enää saada. Morse kirjoittaa Meadin sanoneen,
että saturaatio on saavutettu, kun tutkija on kuullut kaiken ”heard it all”. (Morse 1995, 147.)
Eisenhardt (1989, 545) toteaa, että tapausten etsiminen voidaan lopettaa, kun teoreettinen
saturaatio on saavutettu ja uuden tiedon löytäminen on minimaalista. Tutkimusta ei toisaalta
voi jatkaa loputtomiin. Jos uutta tietoa etsitään jatkuvasti, ehtii ensiksi löydetty tieto jo
”vanhentua” tai muuttua epäoleelliseksi. Käytännössä teoreettinen saturaatio yhdistyy käytännön ehtoihin, jolloin aika ja raha määräävät milloin tutkimus päätetään.
Tutkittavien tapausten määrää ei ole mitenkään rajattu, mutta sopiva määrä voi olla neljän
ja kymmenen välillä. Vähemmällä määrällä tutkimustieto ei välttämättä ole riittävään vakuuttavaa ja luotettavaa. Yli kymmenen tapauksen tiedon käsittely voi olla hankalaa ja monimutkaista. (Eisenhardt 1989, 545).
6.6

Opinnäytetyön eettisyys ja tutkijan rooli

Tutkija toimi tutkimuksessa sekä tutkijana että kehittäjänä. Tutkijana hän selvitti aikaisempia tutkimuksia ja kirjoituksia, laati kaksi kyselyä, jotka hän analysoi. Kehittäjänä hän käytti
30 vuoden ammattikokemustaan asiakirjamallien kehittämisessä ja uusien toimintojen esittelyssä. Kehitysvaiheet ja uudistetut toiminnot hyväksytettiin kehitysryhmässä. Tutkija on toiminut eri rooleissa avoimesti ja rehellisesti.
6.7

Jatkotutkimukset

Asiakirjamallien kehittäminen on toisaalta lyhyt ja nopea toimenpide, jos vaatimukset ovat
tiedossa. Jos vaatimuksia pitää selvittää useasta eri lähteestä, työ vaikeutuu ja hidastuu. Uudistetut asiakirjamallit on otettu käyttöön. Kohtuullisen ajan jälkeen voisi olla paikallaan
tehdä uusintatutkimus mallien käytettävyydestä. Vastaajajoukko on vaihtunut, mutta uudella
joukolla voi olla uusia näkemyksiä. Tutkimus kertoisi tämän tutkimuksen onnistumisesta.
Tässä tutkimuksessa ei tehty ohjeistusta mallien käyttöön eikä kirjoitettu teknistä dokumentaatiota mallien asetuksista, rakenteista ja toiminnoista. Seuraavaa kehitysvaihetta ajatellen
asiakirjamallien teknisen dokumentaation kirjoittaminen olisi tehtävä. Nyt käytettyjen ominaisuuksien toiminnot ovat osittain tutkijan hiljaista tietoa eikä periydy muille käyttäjille.
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Tutkimuksessa tuli ilmi opiskelijoiden epävarmuus asiakirjamallien löytämisestä opiskelijaintrasta, niiden lataamisesta omalle tietokoneelle ja niiden peruskäytön opastaminen.
Vaikka mallit on nyt pyritty tekemään helppokäyttöisiksi, niitä ei voi käyttää ilman jonkinlaista tekstinkäsittelyn perusosaamista.
Tutkijan aloittamien ohjeiden kirjoittamista ei jatkettu. Ohjeet voisi kirjoittaa valmiiksi. Näin
saataisiin kirjalliset ohjeet, jotka voidaan julkaista sähköisesti ja ne olisivat kuitenkin ladattavissa käyttäjän omalle tietokoneelle ja myös tarvittaessa tulostettavissa. Ohjeita voisi käyttää oppitunneilla ja opiskelija voi tarvittaessa katsoa niistä, miten asia pitää tehdä.
Tämän päivän kiivaassa opiskelurytmissä on vaikea vastata kaikkien tarpeisiin, mutta opiskelun alkaessa pitäisi huolehtia, että opiskelijat osaavat käyttää malleja, vaikka asian opettaminen ei varsinaisesti kuuluisi mihinkään oppiaineeseen. Tutkijan opiskelun alkaessa pidettiin
muutaman tunnin esittely kirjaston ja internetin hakupalvelujen käytöstä. Samanlainen esittely tarvitaan asiakirjamallien käyttöön. Samalla voi esitellä edellä mainitut kirjalliset ohjeet.
Elämä on jatkuvaa oppimista ja uuden tietojärjestelmän oppiminen on yksi osa elämää.

56

Lähteet
Painetut
Benbasat, I., McFarlan, F. W. (toim.) 1984. An Analysis of Research Methodologies. The Information Systems Research Challenge. Boston: Harvard Business School Press.
Benbasat, I., Goldstein, D. K., Mead, M. 1987. The Case Research Strategy in Studies of Information Systems. MIS Quarterly. Vol. 11, mo. 3, s. 369 - 386. University of Minnesota: Management Information Systems Research Center.
Briggs, R. O., Schwabe, G. 2011. On Expanding, the Scope of Design Science in IS Research.
Service-Oriented Perspectives in Design Science Research. 6th International Conference,
DESRIST 2011. Milwaukee.
Bryman, A. 2006. Integrating quantitative and qualitative research: how is it done? SAGE Publications.
DeLone, W. H., McLean, E. R. 1992. Information Systems Success: The Quest for the Dependent Variable. Information Systems Research 3 (1). Linthicum: The Institute of Management
Sciences (nykyisin INFORMS).
DeLone, W. H., McLean, E. R. 2003. The DeLone and McLean Model of Information Systems
Success: A Ten-Year Update. Journal of Management Information Systems. Vol. 19, no. 4, s. 9
– 30
Dubé, L. & Paré, G. 2003. Rigor in Information Systems Positivist Case Research: Current Practices, Trends, and Recommendations. MIS Quarterly.
Eisenhardt, K. M. 1989. Building Theories from Case Study Research. The Academy of Management Review.
Henderson, J. C., Venkatraman, N. 1993. Strategic alignment: Leveraging information technology for transforming organizations. IBM Systems Journal.
Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., Ram, S. 2004. Design Science in information Systems Research. MIS Quarterly.
Hirsjärvi, S., Remes, P., Sajavaara, P. 2013. Tutki ja kirjoita. 18. painos. Porvoo: Tammi.
Holosko, M. J. 2012. A Voyage on Turbulent Quantitative Waters. SAGE Publications.
Jick, T. D. 1979. Mixing Qualitative and Quantitative Methods: Triangulation in Action. Administrative Science Quarterly.
Kananen, J. 2014. Verkkotutkimus opinnäytetyönä. Laadullisen ja määrällisen verkkotutkimuksen opas. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja -sarja.
Korpela, J. K. 2008. Työelämän asiakirjat. Asettelu, tyylit & typografia. Jyväskylä: Docendo.
Krieger, S. 2011. Documents, Presentations, and Workbooks. Using Microsoft Office to create
content that gets noticed. Sebastopol: O*Reilly Media.
Lammi, O. 2008. Kortit. kirjat ja lehdet. Tee julkaisuja Wordilla. Jyväskylä: Docendo.

57

Laurea markkinointi ja viestintä 2016. Laurean brändikirja. Vantaa: Laurea-ammattikorkeakoulu.
Laurean markkinointi 2018. Ohje Laurean logojen käyttöön 2018. Vantaa: Laurea-ammattikorkeakoulu.
March, S. T., Smith, G. F. 1995. Design and natural science research in information technology. University of Minnesota: Decision Support Systems.
Mamishev, A., Sargent, M. 2013. Creating Research and Scientific Documents with Microsoft
Word. Redmond: Microsoft Press.
Morse, J. M. 1995. Qualitative Health Research. SAGE Publications.
Nunamaker, jr, J. F., Briggs, R. O. 2011. Toward a Broader Vision for Information Systems.
ACM Transactions on Management Information Systems. Vol 2, no. 4, 20.
Nunamaker, jr. J. F., Chen, M., Purdin, T. D. M. 1991. Systems Development in Information
Systems Research. Journal of Management Information Systems.
O'Leary, Z. 2005. Researching Real-World Problems. Thousand Oaks: SAGE Publications
Ojasalo, K., Moilanen, T. & Ritalahti, J. 2014. Kehittämistyön menetelmät. Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. 3. uudistettu painos. Helsinki: Sanoma Pro.
Robson, C., McCartan, K. 2016. Real World Research. A Resource for Users of Social Research
Methods in Applied Settings. 4th Edition. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
Runeson, P., Höst, M. 2008. Guidelines for conducting and reporting case study research in
software engineering. Springerlink.com.
Sandberg, Å. 1982. Från aktionsforskning till praxisforskning. Sociologisk forskning. Vol. 19,
no. 2/3, s. 80 - 89. Aktionsforskning.
Shaw, I. 2012. The Positive Contributions of Quantitative Methodology to Social Work Research. SAGE Publications.
Simon, H. A. 1996. The Sciences of the Artificial. Third edition. Cambridge Massachusetts.
The MIT Press.
Suomen standardisoimisliitto SFS ry 2007. Toimiston asiakirjat. Standardit 2007. Helsinki: Suomen standardisoimisliitto.
Teräs, J. 2015. Case Study Research -luento 17.1.2015. Leppävaara: Laurea-ammattikorkeakoulu.
Tuomi, J. 2007. Tutki ja lue. Johdatus tieteellisen tekstin ymmärtämiseen. 1. – 2. painos.
Helsinki: Tammi.
Vuorela, K. 2015. Lähdeviitteiden ja lähteiden merkitseminen. Vantaa: Laurea-ammattikorkeakoulu.
Yin, R. 2018. Case Study Research and Applications. Design and Methods. 6th Edition. Thousand Oaks: SAGE Publications.

58

Sähköiset
Itä-Suomen yliopisto. 2017. Viitattu 27.4.2017. https://www.uef.fi/web/aducate/sanasto#m
Kotimaisten kielten keskus. 2018. Puhelinnumerot. Viitattu 20.5.2018. http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/haku/puhelinnumerot/ohje/33
Laurea vuosikatsaus 2016. Viitattu 28.5.2017 https://indd.adobe.com/view/c9cf7aa4-c60c4183-b651-bc68fe54f29b
Liikenneturva 2018. Säännöt ja liikennemerkit. Viitattu 3.5.2018 https://www.liikenneturva.fi/fi/liikenteessa/saannot-ja-liikennemerkit
Microsoft-tukisivusto. 2017. Viitattu 26.11.2017. https://support.office.com/en-us/article/Create-a-template-86a1d089-5ae2-4d53-9042-1191bce57deb
Microsoft-tukisivusto. 2017. Viitattu 26.11.2017. https://support.office.com/en-us/article/Save-a-Word-document-as-a-template-cb17846d-ecec-49d4-82ea-a6f5e3e8b9ae?ui=enUS&rs=en-US&ad=US&fromAR=4
Microsoft-tukisivusto. 2018. Viitattu 13.5.2018. https://support.office.com/en-us/article/frequently-asked-questions-about-microsoft-forms-495c4242-6102-40a0-add8-df05ed6af61c
Julkaisemattomat
Laurea-ammattikorkeakoulu. 2017. Opiskelija- ja henkilöstökysely 20.3.2017. Vantaa: Laureaammattikorkeakoulu.
Laurea-ammattikorkeakoulu. 2017. Opiskelija- ja henkilöstökysely 30.5.2017. Vantaa: Laureaammattikorkeakoulu.
Laurea Servicedesk. 2017. Sähköpostiviesti 10.3.2017. Vantaa: Laurea-ammattikorkeakoulu.
Paukkeri, T. 2016. Kehittämispäällikön haastattelu 8.12.2016. Vantaa: Laurea-ammattikorkeakoulu.
Vuorivirta, I. 2017. Sähköpostiviesti 1.3.2017. Vantaa: Laurea-ammattikorkeakoulu.

59

Kuviot
Kuvio 1: Tutkimussuunnitelman malli (mukaillen Robson & McCartan 2016, 72–73) ............... 9
Kuvio 2: Tapaustutkimuksen prosessi (mukaillen Yin 2018, 1) ....................................... 11
Kuvio 3: Tutkimuksen viitekehys (mukaillen Nunamaker ja ym. 1991, 92) ........................ 14
Kuvio 4: Monimetodologinen malli (mukaillen Nunamaker ja ym. 1991, 94.) ..................... 14
Kuvio 5: Suunnittelututkimuksen malli (mukaillen Briggs ja Schwabe 2011, 94) ................. 15
Kuvio 6: Tutkimuksen viitekehys (mukaillen March & Smith 1995, 255) ........................... 16
Kuvio 7: Organisaation ja tietojärjestelmien integrointi (mukaillen Henderson & Venkatraman
1993, 476) ..................................................................................................... 17
Kuvio 8: Tietojärjestelmätutkimuksen viitekehys (mukaillen Hevner ja ym. 2004, 80) ......... 17
Kuvio 9: D&M IS Success Model -luokittelu (mukaillen DeLone & McLean 1992, 62) ............. 22
Kuvio 10: Information Systems Success -malli (mukaillen DeLone & McLean 1992).............. 22
Kuvio 11: Päivitetty ISS-malli (mukaillen DeLone & McLean 2002, 2003, 24) ..................... 23
Kuvio 12: Kyselyohjelman Forms asetukset (Microsoft Forms 2018) ................................ 30
Taulukot
Taulukko 1: Yleistutkimus ja akateeminen tutkimus (mukaillen Robson & McCartan 2016,
11) .............................................................................................................. 19
Taulukko 2: Tutkimustoiminta ja ammattikäytäntö (mukaillen Tuomi 2007, 11) ................ 19
Taulukko 3: Laadullisen ja määrällisen tutkimuksen piirteitä (mukaillen Robson & McCartan
2016, 18 - 19) ................................................................................................. 21
Taulukko 4: Tietojärjestelmän mittareita (mukaillen DeLone ja McLean 1992, 84 - 85) ....... 25
Taulukko 5: Vastaajamäärät henkilöryhmittäin (Laurea 2017) ...................................... 31
Taulukko 6: Ohjelman käyttötiheys (Laurea 2017) .................................................... 32
Taulukko 7: Vastaajan tekstinkäsittelytaidot (Laurea 2017) ......................................... 33
Taulukko 8: Asiakirjamallien käyttö (Laurea 2017) .................................................... 34
Taulukko 9: Käytetyimmät mallit (Laurea 2017) ....................................................... 35
Taulukko 10: Omien asiakirjamallien tekeminen (Laurea 2017)..................................... 36
Taulukko 11: Ohjauksen tarve (Laurea 2017) ........................................................... 37

60

Liitteet
Liite 1: Kysely Laurean asiakirjamalleista ............................................................... 61
Liite 2: Kysely 1 Lyhyen asiakirjamallin arviointi ...................................................... 64
Liite 3: Kyselyn 1 liitteenä ollut Pikaohje lyhyen asiakirjamallin käytöstä ........................ 65
Liite 4: Kysely 2 Pitkän asiakirjamallin arviointi ....................................................... 67
Liite 5: Kyselyn 2 liitteenä ollut Pikaohje pitkän asiakirjamallin käytöstä ........................ 69
Liite 6: Kysely 3 Opinnäytetyömallin arviointi .......................................................... 71
Liite 7: Kyselyn 3 liitteenä ollut Pikaohje opinnäytetyömallin käytöstä ........................... 73

61

Liite 1: Kysely Laurean asiakirjamalleista
Vastauksia käsitellään luottamuksellisesti. Nimeäsi ja sähköpostiosoitettasi ei käytetä ilman
lupaa. P = pakollinen kysymys, V = valinnainen kysymys.
Kysymys 1. Kuinka usein käytät opiskelussasi tai työssäsi tekstinkäsittelyä (tekstinkäsittelyohjelmaa)? P
Enemmän kuin 2 kertaa päivässä
2 - 3 kertaa kahden päivän aikana
2 - 3 kertaa viikossa
Muutaman kerran kuukaudessa
Harvemmin
Ei mielipidettä. En halua vastata.
Kysymys 2. Mielestäni omat tekstinkäsittelytaitoni ovat: P
Huonot
Melko huonot
Siltä väliltä
Melko hyvät
Hyvät
Ei mielipidettä. En halua vastata.
Kysymys 3. Käytän opiskelussani (mallit ovat LINKissä) tai työssäni (mallit ovat intrassa) Laurean valmiita Word-asiakirjamalleja P
En tunne malleja
Harvoin
Siltä väliltä
Usein
Koko ajan
Ei mielipidettä. En halua vastata.
Kysymys 4. Mainitse kaksi tai kolme eniten käyttämääsi mallia tärkeysjärjestyksessä. P
_____________________________________________________________________________
Kysymys 5. Oletko tehnyt itsellesi omia malleja, joita opiskelu- tai työtehtäväsi vaativat? P
En ole
Kyllä olen
Ei mielipidettä. En halua vastata.
Kysymys 6. Minkälaisia malleja olet tehnyt tai mitä asiakirjoja tarvitset? P
_____________________________________________________________________________
Kysymys 7. Tarvitsen ohjausta ja neuvontaa voidakseni käyttää Laurean asiakirjamalleja P
En tarvitse ollenkaan
Tarvitsen hieman
Siltä väliltä
Tarvitsen paljon
Tarvitsen ohjausta myös tekstinkäsittelyssä
Ei mielipidettä. En halua vastata.
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Kysymys 8. Valitse mielestäsi kaksi parasta: etsin ja luen ohjeita sekä saan apua mieluiten P
ohjelman omista ohjeista
paperilta (ohjekirjasta) tai pdf:nä
toiselta henkilöltä
internetistä
videolta
Ei mielipidettä. En halua vastata.
Kysymys 9. Mitä tai miten haluaisit kehittää Laurean nykyisiä Word-asiakirjamalleja? V
_____________________________________________________________________________
Kysymys 10. Olen P
amk-opiskelija
ylempi amk-opiskelija
opetushenkilöstöä
muu ja tk-henkilöstöä
Kysymys 11. Opiskelen amk-tutkintoa P
Degree Programme in Business Information Technology
Degree Programme in Business Management
Degree Programme in Facility Management
Degree Programme in Nursing
Degree Programme in Restaurant Entrepreneurship
Degree Programme in Security Management
Degree Programme in Social Services
Degree Programme in Tourism
Fysioterapeuttikoulutus
Hoitotyön koulutusohjelma
Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma
Kauneudenhoitoalan koulutus
Liiketalouden koulutus
Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma
Palveluliiketoiminnan koulutus
Rikosseuraamusalan koulutus
Sosionomikoulutus
Terveydenhoitajakoulutus
Tietojenkäsittelyn koulutus
Turvallisuusalan koulutusohjelma
Valitse vastauksesi
Kysymys 12. Opiskelen ylempää amk-tutkintoa P
Degree Programme in Global Development and Management in Health Care
Degree Programme in Health Promotion
Degree Programme in Service Innovation and Design
Kriisi- ja erityistilanteiden johtaminen
Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma
Päätöksenteon ilmiöt johtamisessa, kehittämisessä ja asiakastyössä
Sosiaali- ja terveysalan johtaminen
Sosiaalialan ja rikosseuraamusalan johtaminen ja kehittäminen
Sosiaalialan koulutus, perhekeskeisen varhaiskasvatuksen kehittäminen ja johtaminen
Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen
Sosiaalisen kuntoutuksen ja terveyden edistämisen johtaminen ja kehittäminen
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Sosionomikoulutus
Terveyden edistämisen koulutus
Terveyden edistämisen koulutus, johtaminen ja kehittäminen perhe- ja verkostotyössä
Terveyden edistämisen koulutusohjelma, johtaminen perhekeskeisessä työssä
Terveyden edistämisen koulutusohjelma, kriisi- ja erityistilanteiden johtaminen
Terveyden edistämisen koulutusohjelma, palvelujen kehittäminen ja johtaminen
Terveyden edistämisen koulutusohjelma, tulevaisuuden tietojohtaminen sosiaali-ja terveysalalla
Terveys- ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen ja johtaminen
Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma
Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut
Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta
Tulevaisuuden tietojohtaminen sosiaali- ja terveysalalla
Turvallisuusosaamisen koulutusohjelma
Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma
Yrityksen kasvuun johtaminen
Valitse vastauksesi
Kysymys 13. Kampukseni on P
Hyvinkää
Kerava
Leppävaara
Lohja
Otaniemi
Porvoo
Tikkurila
Valitse vastauksesi
Kysymys 14. Haluatko osallistua mahdolliseen jatkokyselyyn? Kyllä-vastanneista tehdään
otanta. P
Kyllä
En
Kysymys 15. Kirjoita sähköpostiosoitteesi P
_____________________________________________________________________________
Kysymys 16. Kiitos vastauksistasi. Tähän voit halutessasi kirjoittaa muita ajatuksiasi asiakirjamalleista. P
_____________________________________________________________________________
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Liite 2: Kysely 1 Lyhyen asiakirjamallin arviointi
1 LYHYEN asiakirjamallin arviointi
Tässä kyselyssä voit antaa palautetta LYHYESTÄ asiakirjamallista, joka noudattaa asiakirjastandardin mukaista asettelua.
Kysymys 1. Arvioitko logollista vai logotonta mallia?

LOGOllista

EI logoa

mo-

lempia
Kysymys 2. Miten ylätunniste toimii?

Hyvin

Huonosti

Kysymys 3. Kirjoita mielipiteesi ylätunnisteen käytöstä ja sen ohjeesta. Kirjoita vastaus.
_____________________________________________________________________________
Kysymys 4. Miten vastaanottajatiedot ja viiterivi toimivat?

Hyvin

Huo-

nosti
Kysymys 5. Kirjoita mielipiteesi vastaanottajatietojen ja viiterivin käytöstä ja niiden ohjeesta. Kirjoita vastaus.
_____________________________________________________________________________
Kysymys 6. Miten otsikot ja leipäteksti toimivat?

Hyvin

Huonosti

Kysymys 7. Kirjoita mielipiteesi otsikoiden ja leipätekstin käytöstä ja niiden ohjeesta. Kirjoita
vastaus.
_____________________________________________________________________________
Kysymys 8. Miten luettelot toimivat?

Hyvin

Huonosti

Kysymys 9. Kirjoita mielipiteesi luetteloiden käytöstä ja niiden ohjeesta. Kirjoita vastaus.
_____________________________________________________________________________
Kysymys 10. Miten tervehdys ja allekirjoitukset toimivat? Hyvin

Huonosti

Kysymys 11. Kirjoita mielipiteesi tervehdyksen ja allekirjoituksen käytöstä ja niiden ohjeesta.
Kirjoita vastaus.
_____________________________________________________________________________
Kysymys 12. Miten alatunnisteet toimivat? Hyvin

Huonosti

Kysymys 13. Kirjoita mielipiteesi alatunnisteiden käytöstä ja niiden ohjeesta. Kirjoita vastaus.
_____________________________________________________________________________
Kysymys 14. Muita kommentteja LYHYESTÄ asiakirjamallista: Kirjoita vastaus.
_____________________________________________________________________________
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Liite 4: Kysely 2 Pitkän asiakirjamallin arviointi
2 PITKÄN asiakirjamallin arviointi
Tässä kyselyssä voit antaa palautetta PITKÄSTÄ asiakirjamallista, jossa sovelletaan asiakirjastandardin mukaista asettelua.
Kysymys 1. Arvioitko logollista vai logotonta mallia?

LOGOllista

EI logoa

mo-

lempia
Kysymys 2. Miten kansilehti toimii?

Hyvin

Huonosti

Kysymys 3. Kirjoita mielipiteesi kansilehden käytöstä ja sen ohjeesta. Kirjoita vastaus.
_____________________________________________________________________________
Kysymys 4. Miten kuvan lisääminen toimii? Hyvin

Huonosti

Kysymys 5. Kirjoita mielipiteesi kuvan lisäämisestä ja sen ohjeesta. Kirjoita vastaus.
_____________________________________________________________________________
Kysymys 6. Miten sisällysluettelo toimii?

Hyvin

Huonosti

Kysymys 7. Kirjoita mielipiteesi sisällysluettelon käytöstä ja sen ohjeesta. Kirjoita vastaus.
_____________________________________________________________________________
Kysymys 8. Miten otsikot ja leipäteksti toimivat?

Hyvin

Huonosti

Kysymys 9. Kirjoita mielipiteesi otsikoiden ja leipätekstin käytöstä ja niiden ohjeesta. Kirjoita
vastaus.
_____________________________________________________________________________
Kysymys 10. Miten luettelot toimivat?

Hyvin

Huonosti

Kysymys 11. Kirjoita mielipiteesi luetteloiden käytöstä ja niiden ohjeesta. Kirjoita vastaus.
_____________________________________________________________________________
Kysymys 12. Miten taulukot toimivat?

Hyvin

Huonosti

Kysymys 13. Kirjoita mielipiteesi taulukoiden, taulukko- ja kuvio-otsikoiden käytöstä ja niiden
ohjeesta. Kirjoita vastaus.
_____________________________________________________________________________
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Kysymys 14. Miten lähteet ja lähdeviittaukset toimivat?

Hyvin

Huonosti

Kysymys 15. Kirjoita mielipiteesi lähdeviittausten käytöstä ja niiden ohjeesta. Kirjoita vastaus.
_____________________________________________________________________________
Kysymys 16. Miten taulukko- ja kuvioluettelot toimivat?

Hyvin

Huonosti

Kysymys 17. Kirjoita mielipiteesi taulukko- ja kuvioluetteloiden käytöstä ja niiden ohjeesta.
Kirjoita vastaus.
_____________________________________________________________________________
Kysymys 18. Miten liitteet toimivat?

Hyvin

Huonosti

Kysymys 19. Kirjoita mielipiteesi liitteiden käytöstä ja niiden ohjeesta. Kirjoita vastaus.
_____________________________________________________________________________
Kysymys 20. Miten sivujen poistaminen toimii?

Hyvin

Huonosti

Kysymys 21. Kirjoita mielipiteesi sivujen poistamisesta ja niiden ohjeesta. Kirjoita vastaus.
_____________________________________________________________________________
Kysymys 22. Muita kommentteja PITKÄSTÄ asiakirjamallista: Kirjoita vastaus.
_____________________________________________________________________________
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Liite 6: Kysely 3 Opinnäytetyömallin arviointi
3 Opinnäytetyömallin arviointi
Tässä kyselyssä voit antaa palautetta opinnäytetyömallista.
Kysymys 1. Miten kansilehti toimii?

Hyvin

Huonosti

Kysymys 2. Kirjoita mielipiteesi kansilehden käytöstä ja sen ohjeesta. Kirjoita vastaus.
_____________________________________________________________________________
Kysymys 3. Miten nimiösivu toimii?

Hyvin

Huonosti

Kysymys 4. Kirjoita mielipiteesi nimiösivun käytöstä ja sen ohjeesta. Kirjoita vastaus.
_____________________________________________________________________________
Kysymys 5. Miten tiivistelmä- ja abstract-sivut toimivat? Hyvin

Huonosti

Kysymys 6. Kirjoita mielipiteesi tiivistelmä- ja abstract-sivujen käytöstä ja niiden ohjeesta.
Kirjoita vastaus.
_____________________________________________________________________________
Kysymys 7. Miten lyhenne-sivu toimii?

Hyvin

Huonosti

Kysymys 8. Kirjoita mielipiteesi lyhenne-sivun käytöstä ja sen ohjeesta. Kirjoita vastaus.
_____________________________________________________________________________
Kysymys 9. Miten sisällysluettelo toimii?

Hyvin

Huonosti

Kysymys 10. Kirjoita mielipiteesi sisällysluettelon käytöstä ja sen ohjeesta. Kirjoita vastaus.
_____________________________________________________________________________
Kysymys 11. Miten otsikot, leipäteksti ja lainattu teksti toimivat?

Hyvin

Huo-

nosti
Kysymys 12. Kirjoita mielipiteesi otsikoiden, leipätekstin ja lainatun tekstin käytöstä ja niiden
ohjeesta. Kirjoita vastaus.
_____________________________________________________________________________
Kysymys 13. Miten luettelot toimivat?

Hyvin

Huonosti

Kysymys 14. Kirjoita mielipiteesi luetteloiden käytöstä ja niiden ohjeesta. Kirjoita vastaus.
_____________________________________________________________________________
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Kysymys 15. Miten taulukot toimivat?

Hyvin

Huonosti

Kysymys 16. Kirjoita mielipiteesi taulukoiden ja taulukko-otsikoiden käytöstä ja niiden ohjeesta. Kirjoita vastaus.
_____________________________________________________________________________
Kysymys 17. Miten kuvan lisääminen toimii? Hyvin

Huonosti

Kysymys 18. Kirjoita mielipiteesi kuvan, kuvioiden ja kuvio-otsikoiden lisäämisestä ja niiden
ohjeesta. Kirjoita vastaus.
_____________________________________________________________________________
Kysymys 19. Miten lähteet ja lähdeviittaukset toimivat?

Hyvin

Huonosti

Kysymys 20. Kirjoita mielipiteesi lähdeviittausten käytöstä ja niiden ohjeesta. Kirjoita vastaus.
_____________________________________________________________________________
Kysymys 21. Miten taulukko- ja kuvioluettelot toimivat?

Hyvin

Huonosti

Kysymys 22. Kirjoita mielipiteesi taulukko- ja kuvioluetteloiden käytöstä ja niiden ohjeesta.
Kirjoita vastaus.
_____________________________________________________________________________
Kysymys 23. Miten liitteet toimivat?

Hyvin

Huonosti

Kysymys 24. Kirjoita mielipiteesi liitteiden käytöstä ja niiden ohjeesta. Kirjoita vastaus.
_____________________________________________________________________________
Kysymys 25. Miten sivujen poistaminen toimii?

Hyvin

Huonosti

Kysymys 26. Kirjoita mielipiteesi sivujen poistamisesta ja niiden ohjeesta. Kirjoita vastaus.
_____________________________________________________________________________
Kysymys 27. Muita kommentteja opinnäytetyömallista: Kirjoita vastaus.
_____________________________________________________________________________
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