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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen taustat ja aikaisemmat tutkimukset aiheesta  

Toiminnanohjausjärjestelmistä on tehty monia tutkimuksia ja niistä on julkaistu lukuisia kir-

joja. Jopoxiin liittyen on valmistunut Janne Malisen ja Lauri Karhun opinnäytetyö Informaa-

tiojärjestelmän tehokas hyödyntäminen yhteisössä vuonna 2007, jossa käsiteltiin Jopoxin 

käyttöönottoa lahtelaisessa jalkapalloseurassa. Työssä etsitään myös syitä miksi järjestel-

män käyttöönotto ei onnistunut joidenkin henkilöiden kohdalla. Opinnäytetyö on kuitenkin 

suhteellisen vanha, joten Jopox on muuttunut radikaalisti kuluneiden vuosien aikana ja tu-

losten käytettävyys sellaisenaan ei ole järkevää.  

1.2 Tutkimuksen tavoitteet, tutkimuskysymykset ja aiheen rajaus  

Valitsimme aiheeksi Jopox toiminnanohjausjärjestelmän koulutusmateriaalin päivittämisen 

Päijät-Hämeen salibandy seuran arkikäyttäjälle. Olemme kiinnostuneita käytettävyydestä 

ja sen tutkimisesta. Toinen meistä tekee työharjoittelunsa Päijät-Hämeen saliban-

dyseuralle, joten oli jouhevaa tehdä myös opinnäytetyö aiheesta. Seuralla on noin tuhat 

jäsentä, eivätkä he kaikki ole omaksuneet Jopoxin käyttöä. Halusimme tutkia miksi he ei-

vät ole ottaneet sitä käyttöön ja tietää että voiko siihen asiaan vaikuttaa.  

Tavoitteena oli toiminnan ohjausjärjestelmän, eli Jopoxin eri työkaluihin tutustuminen käy-

tännössä ja koulutusmateriaalin päivittäminen arkikäyttäjälle. Tutkimuksemme kautta pys-

tymme myös vastaamaan kysymykseen, miksi käyttäjät eivät ole omaksuneet järjestel-

mää. Liittyykö käyttämättömyys mahdollisesti järjestelmän käytettävyyteen vaiko enem-

män tietämättömyyteen.  

Opinnäytetyötä voidaan käyttää siirtymisessä Jopoxin käyttöön Päijät-Hämeen salibandy 

seuran sisällä. Se antaa myös esimerkin Jopox toiminnanohjausjärjestelmää harkitseville 

urheiluseuroille.  

Rajasimme tarkoituksella teorian lyhyeksi ja ytimekkääksi, jotta voisimme keskittyä itse 

toimeksiantoon paremmin. Teoriaosuudessa tarkoituksena on kuitenkin tuoda ilmi pinta-

puolisesti, mistä toiminnanohjausjärjestelmissä ja käytettävyydessä on kyse. 

1.3 Tutkimusmenetelmä 

Valitsimme tutkimusmenetelmiksi kvalitatiivisen eli laadullisen sekä kvantitatiivisen 

eli määrällisen menetelmän. 
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Laadullinen tutkimus rakentuu seuraavista elementeistä: ” 1) aiemmista, tutkittavasta ai-

heesta tehdyistä tutkimuksista ja muotoilluista teorioista, 2) empiirisistä aineistoista (suu-

rimmaksi osaksi tekstimuotoisia tai sellaiseksi muutettuja aineistoja) sekä 3) tutkijan 

omasta ajattelusta ja päättelystä. (Yhteiskuntatietieteellinen tietoarkisto 2009-2012). 

Määrällinen eli kvantitatiivinen tutkimus on tieteellisen tutkimuksen menetelmäsuuntaus, 

joka perustuu kohteen kuvaamiseen ja tulkitsemiseen tilastojen ja numeroiden avulla. 

(Jyväskylän yliopisto 2015).  

Valitsimme molemmat menetelmät siitä syystä, että tarkoituksenamme oli toteuttaa netti-

kysely, jonka perusteella keräsimme tietoa siitä, minkä tyyppinen lähtötilanne toimeksian-

tajallamme. Kyselyssä oli sekä monivalintakysymyksiä, että vapaansanan osioita, jotta 

saisimme mahdollisimman kattavan kuvan lähtötilanteesta. Yritimme avoimien kysymys-

ten avulla selvittää myös sitä, että liittyisikö järjestelmän käyttämättömyys järjestelmän 

käytettävyyteen. Kysely lähetettiin kaikille seuran jäsenille, joten mahdollinen vastaaja-

kunta oli laaja. Analysoimme kyselytulokset eri kategorioittain. Kävimme läpi prosentuaali-

set vastaukset eli ns. piirakat sekä erikseen vapaan sanan osiot.   

1.4 Tutkimuksen rakenne 

Opinnäytetyö koostuu seitsemästä pääluvusta. Johdannon jälkeen on neljä teoriaan liitty-

vää lukua, joiden jälkeen on tutkimusosuus. Lopuksi yhteenvedossa tiivistetään tärkeim-

mät tulokset ja kerrotaan johtopäätökset. 

Ensimmäisessä teorialuvussa käydään läpi käytettävyyttä, sen heuristista arviointia ja 

käytettävyyden testaamista. Toisessa teorialuvussa käsitellään järjestelmien käyttöönoton 

haasteita. Kolmannessa teorialuvussa käsitellään toiminnanohjausjärjestelmiä, niiden hyö-

tyjä, Jopoxia ja Päijät-Hämeen Salibandyseuralle räätälöityä Jopoxia ja sen mobiiliver-

siota. Neljännessä teorialuvussa selitetään tutkimuksen hyötyä seuralle. 

Tutkimusluvussa käydään läpi kyselytutkimuksen tuloksia ja niistä tehtyjä johtopäätöksiä. 
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2 KÄYTETTÄVYYS 

2.1 Mitä on käytettävyys 

Käytettävyys tuotteen ominaisuutena kuvaa, kuinka sujuvasti tuotteen toimintoja käyttäjä 

käyttää päästäkseen haluamaansa päämäärään. Käytettävyydessä on siis kyse ihmisen 

ja koneen vuorovaikutuksesta. Englanninkielessä käytetäänkin termin käytettävyys (usabi-

lity) rinnalla usein ihminen-tietokone-vuorovaikutusta (Human-Computer Interaction, HCI 

tai Computer-Human Interaction, CHI) puhuttaessa tietoteknisten sovellusten käytettävyy-

destä. (Kuutti 2003,13.) 

ISO on Kansainvälinen standartointijärjestö, joka määrittelee käytettävyyden yhdeksi ko-

konaisuudeksi. (Kuutti 2003,15). (kuvio 1). Jakob Nielsen on tietotekniikan saralla tunne-

tuin käytettävyyden uranuurtaja. Hän on laajentanut ISO-määritelmää muistettavuuden, 

opittavuuden, ja virheiden vähyyden kriteereillä:  

• Opittavuudella tarkoitetaan sitä, miten helposti ja nopeasti uusi järjestelmän 

tai vuorovaikutteisen laitteen käyttäjä oppii laitteen käyttämisen ja toimintalogiikan.  

• Tehokkuus tarkoittaa tavoitteiden saavuttamista suhteutettuna käytettyihin resurs-

seihin.  

• Muistettavuudella tarkoitetaan sitä, onko jo aiemmin laitetta käyttäneen henkilö mi-

ten helppoa palauttaa mieleen laitteen toiminnallisuus ja käytettävyys.  

• Virheiden määrällä (vähyydellä) tarkoitetaan virheiden määrää, joita nimenomaan 

tulee, kun käyttäjä suorittaa toimenpidettä.   

• Tyytyväisyydellä tarkoitetaan käyttäjän tyytyväisyyttä järjestelmän tai laitteen käyt-

töön, tyytyväisyyttä tulokseen ja vuorovaikutuksen sujuvuuteen  

  (Käytettävyys 2019).  
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Kuvio 1. Käytettävyyden osa-alueet (WEB-PALVELUIDEN KÄYTETTÄVYYS JA TUO-

TANTO 1998.).  

Käytettävyys on paljon muutakin kuin edellä mainittuja asioita, mutta koska opinnäyte-

työmme käsittelee toiminnanohjausjärjestelmän käytettävyyttä, keskitymme vain tähän nä-

kökulmaan asiassa.   

2.2 Miksi käytettävyys on niin tärkeää? 

Ilman hyvää käytettävyyden huomiointia tuote/palvelu on usein huono. Nykypäivän ihmi-

nen on kiireinen ja haluaa mielellään asioiden tapahtuvan heti ja odottelulle ei anneta juu-

rikaan sijaa. Tuote tai palvelu täytyy olla siis helposti saatavilla ja sitä tulee olla mahdolli-

simman helppoa ja yksinkertaista käyttää. Ohjeiden tulisi olla helposti ymmärrettävät ja 

selkeät, jotta käyttäjä jaksaa niihin aikaansa uhrata. On esimerkiksi olemassa käyttäjiä, 

jotka tekevät mielellään ensin ja sitten vasta tarvittaessa katsovat ohjeita.  

Käytettävyydenongelmat ja niiden kiertäminen johtaa usein turhautumiseen. Turhautumi-

nen puolestaan lisää virhealttiutta (Kuutti 2003,16). 

2.3 Käytettävyyden heuristinen arviointi 

Käytettävyyden heuristinen arviointi perustuu heuristiikkoihin, jotka ovat listoja säännöistä 

ja ohjeista, joita käytettävyydeltään hyvän käyttöliittymän tulisi noudattaa. Erilaisia heuris-

tiikkoja ovat koonneet useat käytettävyyden ja käyttöliittymien parissa työskentelevät ta-

hot. On olemassa niin yleispäteviä lähes kaikenlaisten käyttöliittymien kanssa käytettäviksi 

sopivia, kuin erikoiskäyttöön, jollekin kapealle osa-alueelle räätälöityjä osa-alueita. 

Aikaisemmin käytössä on olleet laajat sääntökokoelmat, mutta nykyisin ovat pääasialli-

sesti yleistyneet kevyemmät heuristiikat kuten esimerkiksi Nielsenin lista ja se lienee 
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nykyisin käytetyin. tästä listasta on erilaisia versioita, mutta alkuperäinen lista on seuraa-

vanlainen: 

• Vuorovaikutuksen käyttäjän kanssa tulee olla yksinkertaista ja luonnollista 

• Vuorovaikutuksessa tulee käyttää käyttäjän kieltä 

• Käyttäjän muistin kuormitus tulee minimoida 

• Käyttöliittymän tulee olla yhdenmukainen 

• Järjestelmän tulee antaa käyttäjälle kunnollista palautetta reaaliajassa 

• Ohjelmassa ja sen osissa tulee olla selkeät poistumistiet 

• Oikopolkuja ja tehokasta työskentelyä tulisi tukea 

• Virheilmoitusten tulee olla selkeitä ja ymmärrettäviä 

• Virhetilanteisiin joutumista tulisi välttää 

• Käyttöliittymissä tulee olla kunnolliset avustustoiminnot ja dokumentaatio  

(Kuutti 2003, 47-49). 

2.4 Käytettävyyden testaaminen 

Tärkeä osa hyvin käytettävyyden takaamista on testaaminen. Testaamisella varmistetaan, 

että saavutetaan tavoitteet, jotka on asetettu tuotteen/palvelun käyttämistä varten. Tämän 

jälkeen on mahdollista vielä tehdä muutoksia tai korjauksia, jos kaikki tavoitteita ei ole tes-

taamisen yhteydessä saavutettu (Kuutti 2003,19).  

Käytettävyyttä voidaan testata esimerkiksi käyttäjätestauksella. Testissä testataan mah-

dollisimman oikeaa kohderyhmää ja koehenkilönä voi toimi yksi tai useampi testattava. 

Testi sisältää ennalta määritettyjä tehtäviä ja näiden perusteella käytettävyys testaajat 

saavat selville mahdolliset käytettävyydenpuutteet- sekä ongelmat. Käyttäjätestit toimivat 

myös eräänlaisena tutkimustyökaluna, jolla on yhteiset juuret tieteen tekemisen ja kokeel-

lisen tutkimuksen kanssa. Niitä voidaan käyttää myös osana muita menetelmiä.  

Heuristinen arviointi ja käyttäjätestit eivät ole toistensa kilpailijoita tai toisiin korvaavia me-

netelmiä. Ne ovat hyvinkin erilaisia ja niistä saadaan esille varsin eri tyyppisiä käytettä-

vyysongelmia. Niinpä useamman menetelmän käyttäminen käytettävyyttä testatessa toi-

mii parhaiten.  

Käyttäjä testeihin liittyy myös joitakin ongelmia. Suurin ongelma testejä tehtäessä on luon-

nottomuus. Tarkkailtava tietää aina olevansa tarkkailtu ja tämä vaikuttaa tilanteeseen ai-

nakin alitajuisesti. Koehenkilöiden valinta on toinen hyvin yleinen ongelma. Tämä johtuu 

taas siitä varsinainen loppukäyttäjä ei ole tiedossa, tämä taas johtaa siihen, että testeistä 

saatu informaatio ei olekaan sitä mitä on haettu.  
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Käyttäjätestit voivat onnistua kustannustehokkaampana pidettyä heuristista arviointia pa-

remmin, jos ne suunnitellaan hyvin ja huolellisesti. Pitkässä juoksussa ne saattavat olla 

hyvinkin olla kannattava investointi. Käyttäjätestissä voidaan käyttää kolme suurempaa 

vaihetta, kuten itse käyttäjätesti, testin valmistelu ja testistä saadun informaation purkami-

nen käytännön havainnoiksi (Kuutti 2003, 68-69). 
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3 JÄRJESTELMIEN KÄYTTÖÖNOTON HAASTEET 

Erilaisten järjestelmien käyttöönottamisen haasteet liittyvät pääasiallisesti ihmisiin ja hei-

dän asenteisiinsa tai opittuihin toimintatapoihin. Tiedetään joitakin asioita ihmisen toimin-

nasta, jotka näyttävät pätevän enemmän tai vähemmän kaikkiin ihmisiin. Ihmisiä maail-

massa on kuitenkin yli kuusi miljardia, ja lähes kaikki säännöt tuntuvat tuntevan poikkeuk-

sensa (Kuoppala, Parkkinen, Sinkkonen & Vastamäki 2006, 22). 

Kun ajatellaan uuden oppimista ja tässä tapauksessa jonkin järjestelmän käyttöönottoti-

lannetta, niin nimenomaan oppiminen on se suurin haaste ihmiselle.  

Oppiminen määritellään siten, että se on suhteellisen pysyvä muutos oppijan tie-

doissa käytöksessä. Muutoksen aiheuttaja on kokemus, joka syntyy vuorovaikutuk-

sessa ympäristön kanssa. Termi on suhteellisen pysyvä tarkoittaa sitä, että muutos 

jää olemaan oppimisvaiheen jälkeenkin. Muutoksen ei tarvitse olla ikuista eikä muu-

tos välttämättä tapahdu välittömästi vuorovaikutuksen jälkeen. Oppimista pitää 

osata soveltaa uusissakin tilanteissa. 

 (Kuoppala ym. 2006, 228.) 

Muistikuvat aikaisemmista huonoista oppimistapahtumista uusien asioiden käyttöön otta-

misessa, ajanpuute, motivaatio tai jokin muu asia saattaa aiheuttaa haluttomuutta oppia 

kyseistä asiaa (Kuoppala ym. 2006, 27). 

Seuraavaksi suurimmat haasteet ovat varmasti on tietämättömyys sekä koulutuksen 

puute koko asiasta. Näiden edellä mainittujen asioiden johdosta on erittäin tärkeää, että 

uusien järjestelmien käyttöönotossa tiedottaminen on selkeää ja kattavaa. Myöskin tär-

keätä on, että organisaatiossa on joku vastuuhenkilö, joka ottaa vastuulleen järjestelmän 

kokonaisvaltaisen oppimisen sekä huolehtii siitä, että käyttäjäkunnalle on saatavilla sel-

keät ohjeet ja tieto mistä ne löytyvät. Myöskin käyttöönottokoulutus pitää olla selkeä ja 

kattava sekä säännöllistä koulutusta tulisi olla tarjolla. Pitäisi myös painottaa, että erilaiset 

ominaisuudet järjestelmissä ovat vain tietyille käyttäjille, joten kaikkea järjestelmän sisällä 

ei tarvitse osata käyttääkseen sitä. Tämä madaltaisi varmasti taas kynnystä käyttää ole-

massa olevaa järjestelmää. 
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4 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ 

4.1 ERP 

ERP eli Enterprise Resource Planning tarkoittaa toiminnanohjausjärjestelmää. Toiminnan-

ohjausjärjestelmä tarkoittaa yrityksen tai vastaavan tahon integroitua tietojärjestelmää, 

jolla ohjataan liiketoimintaa. Toiminnanohjausjärjestelmät auttavat hallinnoimaan yritysta-

son liiketoimintaprosesseja, käyttäen yhteistä tietokantaa ja jaettuja hallinnon raportointi-

työkaluja (Monk 2006, 1). ERP-järjestelmät keskittyvät intraprosesseihin eli yrityksen sisäi-

seen toimintaan (Magal 2012, 25). Integroituja osa-alueita eli moduuleja voi olla monia eri-

laisia, kuten liiketoiminnan kohdalla esimerkiksi tuotanto, myynti, talous, kirjanpito, projek-

tit, palkkaus, henkilöstön hallinta, autolaivue ja varastonhallinta. Jokaiselle yritykselle rää-

tälöidään omanlaisensa toiminnanohjausjärjestelmä, jotta se palvelisi käyttötarkoitustaan 

ja tuottaisi niille tärkeintä tulosta eli reaaliaikaisia seuranta mahdollisuuksia. ERP- järjes-

telmän hyödyllisyys on sen monissa eri hyödyissä, integroidut informaatiojärjestelmät voi 

johtaa tehokkaampiin prosesseihin, jotka ovat siten kustannustehokkaampia kuin ei integ-

roitujen informaatiojärjestelmien. Toiminnanohjausjärjestelmä ei vain integroi ihmistä ja 

dataa, se myös eliminoi usean erillisen järjestelmän päivittämisen ja korjaamisen tarpeen. 

ERP antaa liikkeenjohdolle keinon hallita operaatioita eikä vain seurata niitä. Esimerkiksi 

ilman toiminnanohjausjärjestelmää, kysymys ”Kuinka meillä menee?”, vaatisi tiedon ke-

räämistä monista eri lähteistä ja niiden tietojen yhdistämistä tajuttavaksi esitykseksi. ERP-

järjestelmässä on jo tuo tieto, joten johdolle jää aikaa prosessien parantamiseen niiden 

pelkän seuraamisen sijaan. (Monk 2012, 32). 

4.2 Toiminnanohjausjärjestelmän hyödyt 

ERP-järjestelmä voi integroida yrityksen operaatiot toisiinsa siten, että se toimii yrityksen 

laajuisena tietoverkkona, johon sisältyy tietokanta, jonka jakavat kaikki toimialueet. Täten 

ohjelma voi jakaa reaaliaikaista ja relevanttia tietoa toimialueiden kesken. ERP-järjestelmä 

parantaa kustannustehokkuutta ja operatiivista tehokkuutta. Esimerkiksi IBM:n varaston 

hallinta ilmoittaa, että he voivat uudelleen hinnoitella koko tuoteinventaarionsa viidessä 

minuutissa viiden päivän sijaan. Vaihtotuotteen lähettäminen kestää kolme päivää kah-

denkymmenkahden sijaan. Asiakkaan luottokelpoisuuden tarkistaminen vie 3 sekuntia nyt, 

kun se ennen vei 20 minuuttia. Jo vuonna 2002 Toyota säästi yli 7 miljoonaa dollaria vuo-

dessa antaessaan työntekijöille pääsyn omiin henkilöstön hallintatietoihin ja antaen ryh-

mien vetäjille pääsyn uuden ERP-järjestelmänsä raportteihin (Monk 2006, 18). 
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4.3 Mikä on Jopox 

Jopox on urheiluseuroille räätälöity toiminnanohjausjärjestelmä. Se kattaa usean eri urhei-

lulajin ja sopii erikokoisille seuroille (Jopox 2019). Järjestelmä toimii kuten mikä tahansa 

ERP-järjestelmä ajantasaisine raportteineen ja integroituine toimintoineen. Jopoxissa on 

eri käyttäjätasoja, riippuen käyttäjän roolista joukkueessa. Kuten muutkin ERP-järjestel-

mät, Jopox koostuu moduuleista, jotka keskustelevat keskenään muodostaen täten integ-

roidun kokonaisuuden. 

4.3.1 Eri käyttäjätasot 

Jopoxissa on neljä eri peruskäyttäjätasoa, käyttäjätasot räätälöidään jokaisen seuran tar-

peisiin. Peruskäyttäjätasot ovat seurajohtaja, valmentaja, pelaaja ja juniorin vanhempi. 

Seurajohtaja löytää kaikki toiminnot ja tiedon yhdestä järjestelmästä eikä hän ole yksin tie-

donkeräämisen kanssa. Seurajohtajalla on käytössään Jopoxin käytöstä muodostuvat ra-

portit ja tilastot.  

Valmentaja saa pidettyä yhteyttä joukkueensa kanssa joukkueen Jopox-pukukopin avulla. 

Massaviestiminä toimivat viestiseinä ja tapahtumakohtaiset keskustelut. Valmentaja voi 

hyödyntää raportteja ja tilastoja valmennustyössään. 

Pelaajalla on mahdollisuus ilmoittautua peleihin ja harjoituksiin Jopox-pukukopin avulla. 

Pukukoppia pystyy käyttämään myös ilmaisella Jopoxin mobiilisovelluksella. Pukukopissa 

voi viestitellä valmentajalle, joukkueelle tai ryhmän jäsenille. Käytettävissä on myös harjoi-

tuskalenteri ja mahdollisuus päivittää omia tietoja jäsenrekisteriin. Myös pelaajalla on 

pääsy omiin tilastoihin ja raportteihin. 

Juniorin vanhempi pystyy seuraamaan pukukopin avulla harjoitusten, tapahtumien ja pe-

lien ajankohtia. Valmentajaan voi olla yhteydessä pukukopin kautta ja viestitellä tapahtu-

mien yleisissä keskusteluissa. Vanhempi pystyy päivittämään lapsensa tietoja jäsenrekis-

teriin. Hän myös näkee oman lapsensa raportit, tilastot sekä testi- ja pelitulokset (Jopox 

2019). 

4.3.2 Jopoxin moduulit 

Jopox koostuu useista eri moduuleista, joista räätälöidään seuralle sopiva järjestelmä. Pe-

rusmoduuleita ovat: 

• Toiminnanohjaus 

o Laskutus ja taloushallinto 
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o Varainhankita 

• Tiedonhallinta 

o Jäsenrekisteri 

o Kalenterit 

• Viestintä 

o Jopox-pukukoppi 

o Kotisivut 

(Jopox, 2019). 

4.4 Päijät-Hämeen Salibandyseura Ry:n Jopox 

Jopox on ulkonäöltään räätälöity Päijät-Hämeen Salibandyseuralle. Se toimii samalla seu-

ran internet sivustona, josta kirjaudutaan itse järjestelmään sisälle, kuten on nähtävissä 

kuvassa 1. 

 

Kuva 1. Internetsivusto ja aloitusnäyttö. 

Normaali jäsenellä on käytössään osiot: Omat tiedot, Omat harjoitukset ja Laskut ja mak-

sut. Omista tiedoista käyttäjä voi muuttaa ja lisätä henkilötietojaan, vaihtaa salasanaa ja 



11 

lukea tietosuojaselosteen. Tietosuojaselosteen yhteydessä on myös tietosuojaselosteen 

hyväksyminen ja mahdollisen oman kuvan näyttämisen kotisivulla luvananto. 

 

Kuva 2. Normaali käyttäjän valikko. 

Omista harjoituksista käyttäjä näkee kalenterinäkymän, kuten kuvassa 3, sekä raportit ja 

oman aktiivisuutensa. Kalenterissa näkyisi mahdolliset tulevat harjoitteet ja siihen on mah-

dollista itse lisätä harjoitteita. 
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Kuva 3. Omat harjoitukset. 

Laskut ja maksut osiosta käyttäjä pääsee selaamaan laskujaan ja maksujaan ja on mah-

dollista kopioida laskun tiedot maksamista varten. 

Ylläpidon näkymä poikkeaa normaalikäyttäjän näkymästä suuresti (kuva 4). Ilman koulu-

tusta käyttäminen saattaa olla haastavaa, koska toimintoja on paljon. 
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Kuva 4.Ylläpidon näkymä. 

Ylläpidon näkymässä esiintyville symboleille on saatavissa myös selitteet (kuva 5). Ylläpi-

don toiminnoista on tarkemmin tietoa liitteenä olevasta opetusmateriaalista. 
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Kuva 5. Ylläpidon näkymä selitteet esillä. 
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4.5 Jopox- mobiilisovellus 

Mobiilisovelluksella on mahdollista käyttää samoja työkaluja ja toimintoja kuin internetpoh-

jaisessa käyttöympäristössä.  

Etusivulta (kuva 6) näkee yhteenvedon menoista ja tulevista tapahtumista. Käyttäjän on 

mahdollista ilmoittautua mukaan harjoitteeseen painamalla ”in” nappulaa tai jäämällä siitä 

pois painamalla ”out” vaihtoehtoa. 

 

Kuva 6. Etusivu. 
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Painamalla ruudun yläoikealla olevaa hampurilaissymbolia, avautuu valikko (kuva 7). 

 

Kuva 7. Valikko. 
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Omat joukkueet valinnan alta löytyy joukkueet, joihin käyttäjä on liitetty (kuva 8). 

 

Kuva 8. Omat joukkueet. 
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Viesteistä löytyy käydyt keskustelut, uudet viestit ja mahdollisuus lähettää viestejä (kuva 

9). 

 

Kuva 9. Viestit. 
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Jäsenistä löytyy kaikki joukkueeseen kuuluvat jäsenet (kuva 10). 

 

Kuva 10. Jäsenet. 
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Kalenterista näkee tulevat harjoitteet ja tapahtumat (kuva 11). 

 

Kuva 11. Kalenteri 

  



21 

Materiaalipankista löytyy sähköinen materiaali, jotka on jaettu joukkueen ja seuran kesken 

(kuva 12). 

 

Kuva 12. Materiaalipankki. 
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Omista tiedoista käyttäjä voi muuttaa ja lisätä henkilötietojaan, vaihtaa salasanaa ja lukea 

tietosuojaselosteen (kuva 13). 

 

Kuva 13. Omat tiedot. 
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Tilastoista voi tarkastella omia harjoitus- ja otteluaikoja (kuva 14). 

 

Kuva 14. Tilastot. 
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Laskuarkistosta löytyy tulevat seuralaskut (kuva 15). 

 

Kuva 15. Laskuarkisto. 
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Varainhankinta valinnan kautta päästään varainhankinnasta kertovaan informaatio-osioon 

(kuva 16). 

 

Kuva 16. Varainhankinta. 
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Asetuksista saa asetettua push-ilmoitukset pois päältä niin halutessaan (kuva 17). 

 

Kuva 17. Asetukset 
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5 KYSELYTUTKIMUS 

Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena sähköisen kyselylomakkeen muodossa. (liite 1). Ky-

selylomake toteutettiin Google Formsilla ja linkki lomakkeeseen lähetettiin sähköpostitse 

jäsenille 4.3.2018, vastausaikaa oli 14 päivää. 1521 linkin saaneesta henkilöstä, kyselyyn 

vastasi 123 henkilöä, vastausprosentti jäi täten n. 8 prosenttiin. Kysymyksillä haluttiin kar-

toittaa Jopoxin tunnettavuutta jäsenistön kesken ja tiedustella koulutuksen tarpeellisuu-

desta. Samalla kysyttiin asemaa seurassa, jotta saataisiin verrattua eri käyttäjäryhmien 

tietoisuutta Jopoxista. 

5.1 Kyselyn tulokset 

 

Kuvio 2. Jopoxin tunnettuus 

Ensimmäisenä kysyttiin kuinka tuttu Jopox vastaajalle oli. Arvo 0 vastasi vaihtoehtoa ”ei 

lainkaan tuttu” ja arvo 5 vaihtoehtoa ”käytän päivittäin”. Melko huomiota herättävää on ar-

vojen 0-2 runsas esiintyminen vaikka järjestelmä pitäisi olla käytössä organisaation laajui-

sesti. Tämä tukee oletustamme koulutustarpeesta käyttöönoton helpottamiseksi. 
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Kuvio 3. Mobiilisovelluksen tunnettuus 

Toisessa kysymyksessä kysyttiin mobiilisovelluksen tunnettuutta. Edellisen tapaan arvo 0 

vastasi vaihtoehtoa ”ei lainkaan tuttu” ja arvo 5 ”käytän päivittäin”.  Mobiilisovellus on tar-

koitettu kommunikaatiovälineeksi Jopox-alustaa käyttäen, joten vastaukset 0-2 alueella 

ovat huolestuttavia järjestelmän laajaa käyttöä ajatellen. 
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Kuvio 4. Koulutus 

Kolmannessa kysymyksessä kysyttiin Jopoxin käytön koulutuksen tarpeellisuudesta.  Arvo 

0 vastasi vaihtoehtoa ”en lainkaan tarpeellisena” ja arvo 5 vaihtoehtoa ”erittäin tarpeelli-

sena”. On mielenkiintoista todeta, että tämän kysymyksen 4-5 vaihtoehtoihin vastasi yh-

teensä 20 henkilöä, kun ensimmäiseen kysymykseen, jossa kysyttiin Jopoxin tunnettuutta, 

vastasi 0-2 vaihtoehtoihin 33 henkilöä. 

  

Kuvio 5. Asema seurassa 
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1 %
6 %

7 %

9 %1 %1 %1 %

4. Asemasi Seurassa

Pelaajan vanhempi

Pelaaja

Seuran työntekijä

Valmentaja

Joukkueenjohtaja

Rahastonhoitaja

Huoltaja

Varustevastaava

muu
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Neljännessä kysymyksessä kysyttiin asemaa seurassa. Selvä enemmistö vastaajista oli 

Pelaajan vanhempia 52 prosentin osuudella. Pelaajia oli 22%, rahastonhoitajia 9%, jouk-

kueenjohtajia 7%, valmentajia 6%, Huoltajia 2%, seuran työntekijöitä, varustevastaavia 

sekä muita 1% vastaajista.  

 

 

Kuvio 6. Oletko saanut koulutusta tai ohjausta. 

Viides kysymys koski sitä, että onko vastaaja saanut koulutusta Jopoxin käyttöä varten. 

Selkeä enemmistö ei ole saanut koulutusta järjestelmään, joten tämä vankisti olettamusta 

koulutuksen suunnittelun ja toteutuksen tarpeellisuudesta. 

Jopox käytettävyyskyselyssä oli kaksi ns. vapaan sanan osuutta. Ensimmäinen kysymys 

oli kysymys numero: 6. Jos et käytä Jopoxia lainkaan, kerro miksi et sitä käytä? Tähän 

vastaajista vastasi 21 henkilöä. 15 vastaajista kertoi, että ei edes tiedä, mikä koko Jopox 

on. 6 vastaajista tiesi, mikä Jopox on. Viisi heistä kertoi, ettei Jopox vain ole yleisesti käy-

tössä joukkueella. Vain yksi vastaajista kertoi käyttävänsä Jopoxia. Kaksi vastaajista koki 

Jopoxin käytön hankalaksi käyttää.   

Toinen osio vapaalle sanalle oli: Vapaa sana, halutessasi voit kirjoittaa palautetta Jopoxiin 

liittyen. Tähän osioon tuli 33 vastausta. 4 vastaajista koki, että esimerkiksi laskutus ei 

toimi Jopox- järjestelmässä. Useissa vastauksissa kävi ilmi, että Jopox- mobiilisovellusta 

käytetään enemmän kuin tietokoneversiota. Paljon käyttäjät ovat joutuneet opiskelemaan 

itse Jopoxin käyttöä lähinnä kokeilemalla, koska riittävää koulutusta ei ole ollut saatavilla. 

5 vastaajista koki Jopox- järjestelmän hyväksi ja helppokäyttöiseksi. Myös eri Jopoxin eri 

osiot/työkalut saivat korjausehdotuksia.  
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Kaiken kaikkiaan vapaa sana osioissa käy ilmi, että järjestelmä ei joko ole tuttu tai sitä ei 

käytetä joukkueen sisällä. Vähemmistössä vastaajista ovat ne ketkä tietävät, mikä Jopox 

on ja vielä sitä käyttävätkin sujuvasti. Koulutuksen/tiedon puute nousee selkeäksi ongel-

maksi vastausten perusteella. 
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6 YHTEENVETO 

Tämä työ käsitteli Jopox toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton haasteita Päijät-Hä-

meen Salibandyseurassa. Toinen meistä toteutti työharjoittelun seurassa tämän kevään 

aikana ja toimeksianto opinnäytetyöstä tuli seuralta itseltään, kun he olivat hiljattain otta-

neet käyttöön Jopox- toiminnanohjausjärjestelmän. Mutta ongelmana oli, ettei sitä osattu 

kunnolla käyttää tai sen sisältämiä työkaluja hyödyntää tehokkaasti. Meidän tarkoitukse-

namme oli tutustua lähemmin järjestelmään käytännössä ja opetella käyttämään järjestel-

mää, jotta voisimme järjestää seuran toimihenkilöille järjestelmäkoulutuksen. Tarkoitukse-

namme oli tehdä koulutusmateriaali jokaiselle toimihenkilöryhmälle erikseen, jotta käyttö-

astetta saataisiin nostettua seuran sisällä. Toimimme näin sen vuoksi, jotta käyttäjille ei 

tulisi liian suurta kynnystä käyttää järjestelmää ja heidän tarvitsisi osata vain omaan rooliin 

liittyvien työkalujen käyttö.  

Jotta saimme jonkinlaisen kuvan siitä, että miksi järjestelmän käyttö oli niin vähäistä. To-

teutimme kevään aikana nettikyselyn (liite 1), jossa kartoitimme käyttäjäkuntaa ja minkä 

tyyppisiä ongelmia järjestelmän käyttöön tai käyttämättömyyteen liittyy. Kysely lähettiin 

kaikille jäsenille, joilla oli sähköpostiosoite annettuna seuralle, kaiken kaikkiaan 1521 hen-

kilölle sekä kyselystä tiedotettiin seuran Facebook sivulla yleisesti.  Noin 8% jäsenistöstä 

eli 123 henkilöä vastasi kyselyyn, joten otanta jäi hieman suppeaksi. Mutta toimihenki-

löistä suurin osa vastasi kyselyyn. Heidän vastauksistaan saatiin selville, että vaikka he 

toimivatkin jo järjestelmän piirissä, koulutusta Jopoxiin pidettiin tarpeellisena. Toimihenki-

löistä, jotka vastasivat kyselyyn, kysymykseen koetko koulutuksen Jopoxia varten tarpeel-

lisena, melko myöntävästi, myöntävästi ja hyvin myöntävästi vastasi 58% vastanneista 

(kuvio 7). 
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Kuvio 7. Koetko koulutuksen tarpeellisena kysymyksen toimihenkilöiden osalta vastan-

neet. 

Järjestelmän heikon käyttöasteen perimmäiseksi syyksi nousi tiedonpuute, valtaosa toimi-

henkilöiden ulkopuolelta olevien vastausten perusteella, suuri osa ei edes tiennyt mikä on 

Jopox. Uskomme tulevien koulutusten nostavan käyttöastetta sekä koulutusmateriaalien 

helpottavan uusia käyttäjiä tulevaisuudessa. Luulemme että antamamme koulutus muun 

muassa valmentajille ja joukkueenjohtajille auttaa tiedonkulkua järjestelmän käytöstä pe-

laajille ja pelaajien vanhemmille.  

Koemme, että opinnäytetyöstämme on tulevaisuudessa hyötyä niin Päijät-Hämeen Sali-

bandyseuralle, kuin niille seuroille, jotka harkitsevat Jopoxin käyttöönottoa.   
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Liite 2 valmentajien opetusmateriaali. 
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Liite 3 joukkueenjohtajien, tiedotusvastaavien ja mediavastaavien opetusmateriaali. 
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Liite 4 rahastonhoitajien opetusmateriaali. 
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Liite 5 pelaajien ja vanhempien opetusmateriaali. 



183 



184 



185 



186 



187 



188 



189 



190 



191 



192 



193 



194 



195 



196 



197 



198 



199 



200 



201 



202 



203 



204 



205 



206 



207 



208 



209 



210 



211 

 


