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ESIPUHE
Tama moniste on tarkoitettu tukemaan tutkimustyota tietojarjestelmatieteen
alueella. Monisteeseen on poimittu alan keskeisia artikkeleita, joita on pyritty
lyhyesti referoimaan. Valitut artikkelit on ensin kasitelty Tampereen
yliopiston Tietojenkasittelyopin laitoksen tietojarjestelmatieteen jatkokoulutus
seminaarissa. Opettaja ja opiskelijat ovat kirjoittaneet kirjalliset arvi onsa
seminaaritilaisuuteen, jossa sovittiin tahan monisteeseen tulleen arvion
kirjoittaja. Minun tekstini on otettu mukaan, kun em. suunnitelmasta ei ole
voitu pitaa kiinni.
Lukija voi tietyn artikkelin arvion perusteella saada siita alustavan kasityksen
ja voi sen perusteella paattaa, hankkiiko han varsinaisen artikkelin
luettavakseen vai ei. Joidenkin arvioiden lopussa on hiukan p ositiivisia j a
negatiivisia kannanottoja artikkelin kuvaamasta tutkimuksesta. Niista voi olla
apua aloittelevalle tutkij all e . Kaikki kannanotot eivat ole vain yhden
opiskelijan nakemyksia, vaan kirjoittajaa on kehoitettu ottamaan tekstiinsa
mukaan myos muiden osanottajien arvioita.
Artikkelien valinta oli pulmallinen tehtava. Olen pyrkinyt loytamaan
katsausartikkeleita, jotta jatko-opiskelij at paasisivat niiden avulla lisensiaatti
tyonsa alkuun. - Jatkossa on tarkoitus julkaista vastaavanlainen moniste
vuosittain. Haluan ideoita monisteen kehittamiseksi seka ehdotuksia j atko
koulutusseminaarissa luettaviksi artikkeleiksi.
PREFACE
This report contains reviews of some articles concerning information systems
and computing mileaux. The articles selected to be read are first reviewed in
our seminar. Both the students and this editor as the teacher wrote reviews. In
the seminar one student were forced to polish his review to this report. He/she
was also encouraged to supplement his/her review by adding the comments
given by other participants.
This report is intended to help a postgraduate student to become familiar with
the IS literature. On the basis of the review s/he can get a crude view on the
article, and s/he can after seek and read the original copy. At the end of some
reviews there are a short evaluation of the article, its merits and
shortcomings. Those comments may help a student to improve his/her ability
himselflherself to read and evaluate other articles.
In the future, the similar report will be published. The next one will contain
the articles read and reviewed during 1993 in our seminar. The postgraduate
students will produce those reviews and some of them will be written in
English.
I am interested in to get feedback of this report, the idea of producing this kind
of reports and proposals of the articles to be reviewed.
Pertti Jarvinen
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D. SOFIWARE
D.2 Software engineering
Myers B.A. ( 1989), User-Interface Tools: Introduction and Survey, IEEE
Software 6, No 1, 15-23.

1. YLEISTA
Aluksi Myers kuvaa artikkelissaan kiiyttoliittymien rakentamiseen liittyviiii
problematiikkaa. Yleisesti todetaan. ettii interaktiivisten ohjelmistojen kehit
tiiminen on vaikeaa johtuen mm. seuraavista. kiiyttoliittymiiiin kuuluvista sei
koista: graafisuus. useita tapoja antaa sarna kiisky. kiiytossii useita syottti
laitteita jne.
Tutkimuksissa onkin todettu. ettii jopa puolet sovelluksen
ohjelmakoodista saattaa olla kiiyttoliittymiin kiisittelyii varten. Interaktiivisille
jiirjestelmille asetetaan myos tiukkoja vaatimuksia vastausaikojen suhteen.
Kirjoittaja painottaa protoilun ja iteroivan suunnittelun merkitystii kiiyttiijiin
kannalta miellyttiiviii ja heippokiiytttiisiii liittymiii rakennettaessa.
Seuraavaksi Myers kiisittelee etuja. joita kiiyttoliittymien rakentamisessa
kiiytettiivillii viilineillii saavutetaan. Hiin ryhmittelee saavutettavat edut
kahteen piiiiluokkaan. Ensinniikin tuloksena pitiiisi olla parempia liittymiii,
koska esimerkiksi protoilu ja muutoksien teko liittymiiiin on nopeaa. Suunnit
teluun erikoistuneita eiatk-ammattilaisia voidaan myos kayttaa helpommin
apuna. Toiseksi kayttoliittyman koodin luonti ja yllapito helpottuu. koska
syntyva koodi on rakenteellista, ja se on erotettu varsinaisesta sovelluksesta.
Taman jalkeen artikkelissa tarkastellaan kayttoliittymien luonnissa kaytetta
viii valineita tarkemmin ja esitetaan naiden ohjelmistojen luokittelu. Lopuksi
Myers viela tarkastelee heikkouksia ja puutteellisuuksia, joita naissa
valineissa on havaittu.

2. KAY'ITOLIITrYMAVALINEIDEN LUOKITTELUT
Myers on artikkelissaan luokitellut kayttoliittymavalineet seuraavalla tavalla:
1 ) liittymatyokalupakit (user-interface toolkits)
2) kayttoliittymien kehitysjarjestelmat (user-interface development
systems, UIDS), jotka han jakaa viela seuraavasti:
- kieliperustaiset (language-based)
- grafiikkaperustaiset (graphical specification)
- automaattinen luonti (automatic creation)
Kay t t i5l i i t tymaty ok a lupa k i t sisaltavat valmiita tekniikoita (esim. menut,

painonapit jne) liittyman ohjelmointia varten, mutta liittyman suunnittelua
ne eivat tue. Tyokalupakkien kaytto on Myersin mukaan ongelmallista, koska
ohjelmiin liitettavia proseduureja voi olla jopa satoja. Esimerkkeina tyokalu
pakeista Myers luettelee mm. seuraavat: Macintosh Toolbox, X.ll Toolkit for
the X Window Manager, Grow ja Coral.
Kaytti5liittymien kehitysjarjestelmilla pyritaan poistamaan tyokalupakkien

kayttoon liittyvia ongelmia. Niiden avulla tuetaan liittyman rakentamisen
kaikkia vaiheita suunnittelusta yllapitoon.
UIDS kontrolloi liittyman
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rakentamisessa tarvittavien tyokalujen kayttoa, tarkistaa annetut syotteet ja
muutenkin huolehtii dialogista kayttajan ja ohjelman valilla seka tukee
nayton maarittelya maalaamalla.
Myers jakaa UIDS-jarjestelmat kolmeen luokkaan sen perusteella, miten
suunnittelijalla on mahdollisuus kuvata kayttoliittyman ominaisuudet.
Joissakin jarjestelmissa voidaan kayttaa naiden kuvaustapojen yhdistelmia.
Kieliperustaisissa jarjestelmissa

liittyma kuvataan kayttaen jotakin
erikoiskielta, joista Myers mainitsee seuraavat tyypit (suluissa esimerkkeja
jarjestelmista):
- menuverkot (Tiger, Hypertext),
- tilasiirtymakaaviot (State-diagram Interpreter,RapidlUSE,
Interaction Objects),
- kontekstivapaat kieliopit (Syngraph),
- tapahtumakielet (Algae, Sassafras, Squeak),
- esittelykielet (Cousin, DomainIDialogue, Open Dialogue),
- oliosuuntautuneet kielet (MacApp, GWUIMS, Higgens)
Grafiikkaperustaisissa jarjestelmissa kayttoliittyma kuvataan asettelemalla
liittyman osat suoraan kuvaruudulle hiirta kayttaen. Tallainen jarjestelma
on visuaalisuutensa ansiosta miellyttava kayttaa, ja kaytto on mahdollista
myos eiatk-ammattilaisille. Esimerkkeina grafiikkaperustaisista jarjestel
mista Myers esittelee seuraavat: DialogEditor, Interface Builder, Menulay,
Trillium, Hypercard, Grins ja Peridot.

Kolmantena luokkana Myers esittaa automaattiseen luontiin perustuvat jar
jestelmat, joissa UmS-jarjestelma luo kayttOliittyman sovellusmaarittelyjen
perusteella. Taman jalkeen suunnittelijalla on mahdollisuus parannella
luotua kayttoliittymapohjaa. Esimerkkeina Myers mainitsee seuraavat
jarjestelmat: Control-Panel Interface, Mike ja IDL.
Myers esittaa myos toisenlaisen luokittelun, joka perustuu siihen, miten
kayttoliittymavalineilla luodut liittymat ja sovellus keskustelevat ajoaikana.
Jos sovellus kutsuu liittymaosia, puhutaan sisaisesta eli sovelluskontrollista
(internal, application control), muussa tapauksessa ulkoisesta eli liittyma
kontrollista (external, ums control).

3_ KAY'ITOLII'ITYMAVALINEIDEN HEIKKOUKSISTA
Artikkelinsa loppuun Myers on kirjannut kayttoliittymavalineissa todettuja
heikkouksia ja puutteellisuuksia, jotka on seuraavassa esitetty tiivistettyna:
- Vaikeakayttoisyys ja maaritysten vaikeaselkoisuus. Esimerkiksi
kieliperustaisissa jarjestelmissa on opeteltava erikoiskieli, jonka
rakenteellisuudessa on toivomisen varaa.
- Kaikkia suunnitteluvaiheita ei tueta.
- Jarjestelmat eivat yleensa ole siirrettavissa laiteymparistojen
valilla.
- Kayttoliittyman evaluointi on puutteellista.
- UIDS-jarjestelma itsessaan on vaikea rakentaa, varsinkin grafiikkaperustaisena.
- Jarjestelma pakottaa tiettyyn standardiliittymaan, jolloin
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vapaus yksiltilliseen suunnitteluun vahenee.
- UIDS-jarjestelmalla kehitetyt liittymat saattavat olla suoritus
kyvyltaan tehottomia.
- Kaytttiliittyman ja sovelluksen erottaminen toisistaan ei onnistu
riittavan hyvin.
E della esitetyista puutteista huolimatta Myers uskoo, etta kayttiiliittyma
valineiden tulevaisuus on valoisa. Artikkelin kirjoittamisen aikaan (1989)
muutamat valineet, kuten MacApp ja Open Dialogue, olivat jo tulleet
laajempaan kaytttitin ja osoittautuneet kaytttikelpoisiksi.
Myers on
vakuuttunut, etta kayttoliittymavalineisiin liittyvaan tutkimukseen ja niiden
kaupalliseen kehittamiseen kannattaa panostaa, koska niiden kysynnan
ennustetaan kasvavan tulevaisuudessa.

4.

KOMMEN'ITEJA
Yleisesti artikkelia pidettiin selkeana, hyvin jasenneltyna ja
helppolukuisena yleisesityksena kayttoliittymavalineista. Artikkeli
etenee sujuvasti ongelma-alueen kuvauksen, tarjolla olevien
valineiden antamien etujen ja valineiden luokittelun kautta niissa
havaittuihin puutteisiin.
Artikkelin aihepiiri on alueelta, joka kehittyy nopeasti, mm.
Windows kaytttiliittymavalineineen (esim. Visual Basic) on tullut
markkinoille artikkelin ilmestymisen (1989) jalkeen (Hartikainen).
Tarja Kuosa kiinnitti arviossaan huomiota automaattisen luonnin
vahattelyyn. Nykyisissa sovelluskehittimissa liittymien automaat
tinen generointi ja niiden modifiointi on kuitenkin tehokasta.
Lisaksi liittymien yleiset suunnitteluperiaatteet aiheuttivat
mielipiteiden vaihtoa. Liittymien tulisi olla loogisia ja selkeita, jotta
niiden kaytto olisi miellyttavaa. Psykologiset tekijat tulisi ottaa
huomioon liittymia suunniteltaessa. Myoskin protoilun ja ite
roivan liittymasuunnittelun merkitysta painotettiin, jotta liittymat
saataisiin kayttajaystavallisiksi.

Risto Paakkinen
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Kerola P. and H. Oinas-Kukk onen (1992), Hypertext system as an i ntermediate
agent i n CASE environment, IFIP WG 8.2 Confrence on The Impact of
Computer Supported Technologies on Information Systems Development,
Minneapolis June 15-17, 1992, 30 p.

The purpose of the paper is to analyze hypertext systems in the context of CASE
environment, evolutionary IS development and objet orientation.
The authors introduce the research area, characterize general hypertext
systems, survey case systems with hypertext characteristics, and finally
synthesize the domains of interest. As a research methodology conceptual
analysis and selective survey have been used. Iivari's integrated framework
for an object oriented IS analysis is utilized (in considering a
domain-independent hypertext system). The framework itself is also evaluated.
The research problem grows from the evolutionary information systems
development (EISD) and CASE environments. The problem is expressed as
follows: How and to what extent have hypertext systems been embedded in
CASE environments in order to improve integration, adaption and
communication between the different participating agents during evolutionary
information systems development? (The terms hypermedia and hypertext can
be used interchangeably. )
Iivari's framework is based on three levels of abstraction for an IS:
datalogical/technical level defines the tecnical implementation of IS,
conceptuallinfological level defines an implementation independent
specification for IS, and organizational level defines the organizational role
and context of IS. Each level is analyzed by structure, function, and behaviour.
There are five object classes in the framework: user objects, objects in the
universe of discourse, information type objects, user interface objects, and
objects of abstract technology.
The environments and systems [of CASE] surveyed in the paper give an
overview of the different subareas HTS are used. Hypertext Abstract Machine
(HAM) is used as an example of HTS. A hypertext system as the heart
communicative software of ICASE is seen by the authors as an intermediary
agent between other software agents and human actors with their different
roles. Comment: The authors consider only database aspects of HTSs in this
level. Theu don't discuss the possibilities of HTSs as an user interface tool on
technical level (Kimmo Djupsjtibacka).
In chapter IV the authors the connections and relationships with 00
approaches and CSCW (Computer-Supported Cooperative Work) are discussed
in more general terms. Madsen's 'office building' is introduced. Note:
Configurability (able to create new classes and applications) and tailorability
( able to load new versions of the system). Comment: The meaning and results
(e.g. Fig. 7 ) were left a little bit unclear (Kimmo Djupsjtibacka).
The most essential findings of the paper are: (i) Hypertext System in general
includes generic intermediary characteristics, (ii) CASE is highly challenging
and diversified application domain of HTS, (iii) Hypertext systems and object
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orientation have 'by definition' generic supportive characteristics, (iv) The
category of designed context objects is lacking from Iivari's 00 framework.
As a concluding remark the authors state the concepts of EISD, CAS systems
for systems and software engineering, 00 and HTS are in principle closely
interrelated and highly intergratable.
Comment: A person reduced as a mechanism acting a well-defined role can be
classified as an object class in a hypertext database. Is there any use of that
kind of IS? (Pertti Jiirvinen)
Matti Hartikainen
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H. INFORMATION SYSTEMS
H.l Models and Principles
H.2 Database mangement
Beiser K (1990), Database software for the 1990s, Database 13, No 3, 15-20.
Kirjoituksessa luodaan katsaus 80-90-lukujen vaihteen laite-, ohjelmisto- ja
tietokantakehitykseen ja arvioidaan lahitulevaisuuden kehityslinjoja kirjasto
automaation nakokulmasta.
Kirjoittaja ottaa esille hintojen laskun ja tietojenkasittelyn hajautumisen
paikallisverkkoihin.
Tulevaisuutta han maalailee seuraavasti: Yllatyksia tulee. Kayttajat voivat
odottaa tiedonhallintajarjestelmien laadun ja varieteetin kehittyvan nopeasti.
Parannukset kayttoliittymissa helpottavat aloittelijoiden kayttoa. Muistin
kayttoa ja hakuja palvelevat tehokkaat algoritmit tarjoavat tiedot tietokannoista
nopeammin kayttoon. Ohjelmistojen tekijat pyrkivat yha vain lisaamaan
tuotteidensa toimintoja ja siten palvelemaan entista vaativampaa asiakasta.
Naiden yleisohjelmistojen rinnalle tulee erikoispaketteja tiettyja erityistarpeita
varten. Beiser veikkaa, etta multimedia on otettava huomioon myos
tietokantojen kasittelyssa ja hallinnassa. Optinen scannaus Oaitteisto ja
ohjelmisto) kehittyy voimakkaasti. Beiser korostaa ohjelmistojen pientuottajien
asemaa markkinoilla. Beiser puhuu kaantajista tietokantaohjelmistojen
yhteydessa, kun nykyaan puhutaan sovelluskehittimista (mita dBASEkin on).
Nayttaa silta, etta Beiser on monasti tarkoittanut tietokantojen kayttoa
kirjastoissa (taustana kirjoittajalla on dBASE-pohjaisten jarjestelmien kehitta
minen ja kaytto amerikkalaisissa kirjastoissa). Siksi on ymmarrettavaa, etta
han veikkaa siirtymista numerotietokannoista tekstitietokantoihin. Siita taas
seuraa tarve "koneellisesti" tai ohjelmallisesti "ymmartaa" tekstin sisalto.
Beiserin artikkelin alku lupasi enemman kuin loppuosa antoi. Artikkelissa ei
ole viitteita. Artikkelilla lienee arvoa "tietyn hetken ( 1990) ajan kuvauksena".
Termeja: MARC, Machine Readable Cataloging; LC, Library of Congress;
HDTV, High Definition TV
Matti Hartikainen
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H.4 Information systems applications
Avison D.E. and AT. Wood·Harper (1991), Information Systems Development
Research: An Exploration of Ideas in Practice. The Computer Journal, Vo1.34,
No.2, 98-112.

1. YLEISTA
Artikkelin aihepiirina on tietojarjestelmien rakentamismenetelmien
valintaan ja kayttoon liittyvat ongelmat. Kirjoittajat esittelevat joustavan,
rakentamistilanteen huomioon ottavan Multiv iew-menetelmakehi k o n . Sen
kaytolla pyritaan valttamaan ongelmia, joita syntyy kaytettaessa vain yhta
metodologiaa. Kirjoittajat kuvaavat Multiview:n kehittamisprosessia toiminta
tutkimuksen oppimissyklina. Artikkelissa esitetaan myos kokemuksia, joita
on saatu Multiview:n soveltamisesta kaytannon systeemityotilanteissa, seka
naista kokemuksista tehdyt johtopaatiikset.

2. JARJ ESTELMIEN RAKENTAMISMENETELMISTA
Aluksi kirjoittajat toteavat, etta on olemassa satoja jarjestelmien raken
tamismenetelmia, joista tosin monet ovat keskenaan hyvin samankaltaisia.
Naiden menetelmien vertailemiseksi on tehty runsaasti tutkimustyiita.
Kirjoittajat esittavat Avisonin ja Fitzgeraldin [1] menetelmien jaottelun
kuuteen paaluokkaan eli teemaan, jotka ovat:
- systeemilahestymistavat (system)
- suunnittelulahestymistavat (design)
- osallistuvat lahestymistavat (participative)
- protoilu (prototyping)
- rakenteelliset menetelmat (structured)
- tietoanalyysimenetelmat (data analysis)
Sitten kirjoittajat esittavat kuhunkin menetelmaluokkaan kohdistuvaa
kritiikkia. Systeemilahestymistapaa on arvosteltu liiallisesta teoreettisuu
desta, eli kaytannon ongelmien tarkastelu ei painotu niissa riittavasti.
S u u n n i t t e l u la h e s ty m is tapa taas ei ota tarpeeksi huomioon kayttajan
osallistumista, vaan se on mekaaninen, strategisiin tarpeisiin keskittyva
menetelmaluokka. Osallistuvat menetelmat voivat johtaa tehottomiin jarjes
telmiin. Usein myos kayttajien on todettu jattaytyvan hankkeen ulkopuolelle.
Protoilun paaasiallisena kohteena on kayttiiliittyma, jolloin todelliset ongelmat
eivat saa riittavasti huomiota osakseen. Rakenteellisten menetelmien
tuloksena saattaa olla osittamisesta johtuen jarjestelman kokonaiskuvan
hamartyminen. Tietoanalyysimenetelmissa puolestaan organisationaaliset
ongelmat jaavat vahemmalle huomiolle, koska ne eivat tule kaytettavissa
malleissa esiin.
Edella esitetyista ongelmista johtuen ei tunnu jarkevalta kayttaa vain yhta
tiettya menetelmaa, vaan pyrkia tilanteesta riippuen soveltamaan joustavaa
tapaa valita erilaisia menetelmia. Seuraavassa kappaleessa kasitellaankin
joustavia, jarjestelman rakentamistilanteen huomioon ottavia lahestymistapo
ja (contingency approaches)
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3. JOUSTAVAT LAHESTYMISTAVAT
Kirjoittajat viittaavat kahteen tutkijaan (Davis ja Iivari), jotka ovat
painottaneet joustavien lahestymistapojen tarkeytta tietojarjestelmien
rakentamistyossa. Davis [2] esittaii, ettii tilanteen epiivarmuustekijiit vaikut
tavat kaytettiiviin menetelmiin valintaan. Epiivarmuustekijoista mainitaan
kohdesysteemin monimutkaisuus, kiiyttiijien lukumiiiirii ja patevyys sekii
suunnittelijoiden kokemus- ja taitotaso. Davis painottaa valinnan tekoa eri
menetelmaluokkien viilillii. Iivari [3] puolestaan pitaa tiirkeiimpana jousta
vuutta menetelmien sisalla kuin menetelmien viilillii.
Iivarin mukaan
menetelmien valintatilanteessa vaikuttavat mm. seuraavat tekijat: mille
tarkkuustasolle suunnittelussa tiiytyy paastii, valitaanko "piiiimaara"- vai
"vaihtoehto"-strategia rakentamistyossii ja miten tullaan ottamaan huomioon
tulevaisuuden kehitystarpeet.
Kirjoittajien kehittama Multiview-liihestymistapa noudattelee niiitii Iivarin
esittiimia ajatuksia. Kirjoittajat painottavat, ettii Multiview ei ole pelkastaiin
menetelmien ja viilineiden "tyokalupakki", vaan se sisiiltaii myos
viitekehyksen parhaiten tilanteeseen soveltuvien menetelmien ja tekniikoiden
valitsemiseksi. Sitten kirjoittajat lyhyesti esitteleviit Multiview-mallinsa vai
hejaon. Malli muodostuu seuraavista viidestii vaiheesta:
- inhimillisten toimintojen analysointi
- informaation analysointi
- sosio-teknisten seikkojen analysointi ja suunnittelu
- kayttoliittymiin suunnittelu
- tekninen suunnittelu

4. KOKEMUKSIA MULTIVIEW:N KAYTOSTA
Tiissa kappaleessa kirjoittajat esitteleviit kokemuksia, joita on saatu
Multiview:n kiiytosta todellisissa sovellusten rakentamistilanteissa. Ensin he
esittaviit seitsemiin kokemuksien perusteella saatua tulosta (lessons) ja sitten
niista tehdyt johtopiiiitokset. Tulokset voidaan tiivistiiii seuraavasti:
- Multiview on osoittanut kiiyttokelpoisuutensa monenlaisissa
kehittiimistilanteissa (jiirjestelmien koko vaihtelee, mikro/mini!
mainframe-ymparistot, erilaiset kiiyttiija/suunnittelijaroolit).
- Menetelmien oppiminen on vaikeaa jo yhden menetelmii
tyypin tapauksessa, eli Multiview on vielii vaativampi
opittavaksi.
- Menetelmien kuvaustavoilla on vaikea kuvata esimerkiksi Mul
tiview:in kiiytossa yleisiii iteraatiokierroksia ja vapaata
vaiheiden suoritusjarjestystii. Kiiytettavissii olevien tekniikoiden
ja viilineiden soveltamiskelpoisuus vaihteli huomattavasti eri ti
lanteissa.
- Yrityksissa noudatettava politiikka saattaa aiheuttaa tilanteita,
jotka ovat "menetelmiinvastaisia".
- Vastuullinen osallistuminen rakentamistyohon vaihtelee,
jolloin Multiview:n soveltaminen vaikeutuu.
- Teknisten asioiden huomiointi on myos tiirkeiiii.
- Rakennettavan jiirjestelman hyvyyden arviointi on aina
vaikeaa, myos kiiytettiiessii Multiview:ta. Kirjoittajat ovat
suorittaneet kyselyita kiiyttokokemuksista. Tuloksissa on

I I
havaittu ristiriitaisuutta esim. proton
jarjestelman hyvyydessa.

ja lopullisen

Lopuksi artikkelissa esitetaan muutamia johtop titit ok s i ti, joita on tehty
Multiview:n kaytosta:
- Multiview-menetelma kehittyy jatkuvasti, kuten muutkin tieto
jarjestelmien rakentamisessa kaytettavat menetelmat kaytto
kokemuksien perusteella. Myos uusia jatkossa kehitettavia
valineita tullaan todennakoisesti liittamaan mukaan.
- Jarjestelman kehittaminen on riippuvainen tilanteesta ja
rakentamistilanteen osapuolista. Rakentamistilanteen tunnis
tamisessa seka kaytettavan menetelman ja valineen valinnassa
Multiview:n kaytto auttaa.
- Multiview:n kaltaisen joustavan, tilanteen huomioonottavan
menetelman kaytto voi aiheuttaa ongelmia. Suunnittelijoille ase
tetaan melkoisia vaatimuksia, koska heidan tulisi pystya hallit
semaan useita eri menetelmia ja valineita, ja lisaksi viela pystya
valitsemaan aina tilanteeseen sopiva. Vaikeuksia syntyy myos
esimerkiksi dokumentoinnin ja standardoinnin hoitamisessa.
- Kirjoittajat ovat kehittaneet Multiview:ta toimintatutkimuksen
keinoin, ja toteavat sen sopivan hyvin tiimankaltaiseen vaihto
ehtoja etsivaan tyohon. Hankaluutena todetaan, etta taman
kaltaista tutkimustyota ei ole aina arvostettu riittaviin
tieteellisena, ja nain oIlen mm. tuen saanti on ollut vaikeaa.

5. MUIDEN KOMMENTIEJA
- Mallin kehittaminen toimintatutkimuksen avulla, seka
kehittamisprosessin kuvaaminen oppimissyklina koettiin
tarkeaksi anniksi artikkelissa (Hartikainen, Koponen).
- Tallaisen laajan, monia menetelmia sisallaan pitavan
mallin
hallinta- ja oppimisongelmia pidettiin kaytannon suunnittelu
tilanteessa todennakoisina (Koponen, Jarvinen).
- Merkittava anti oli myos menetelmaluokkiin kohdistettu
kritiikki (Jarvinen).
- Joustavilla lahestymistavoilla rakennetaan uutta metodologiaa
samaHa, kun tehdaan metodologisia valintoja (Leppanen).
- Yleisena mielipiteena oli, etta kirjoittajat ovat oikeassa vaittaes
saan, etta ei ole olemassa yhta oikeaa metodologiaa, vaan
tilanteesta riippuen tulisi suorittaa menetelmavalintoja.
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Kirjoituksessa tarkastellaan tietokonesysteemien kehittiimisen tulevaisuuden
nakoaloja. Kirjoittajat jakavat tietokoneistumisen tahanastisen kehityksen
kolmeen vaiheeseen:
1. Laitteiston rajoittama (hardware constraint period, vv 1940-65)
2. Objelmiston rajoittama (software constraint period, vv 1965-80)
3. Kii yttiijiisuhteiden rajoittama (user relations constraint period , vv. 1980·)
Luonteenomaista naille vaiheille on mm. seuraavat asiat.
.

.

Vaihe 1.
Sovelluksilla on suhteellisen yksinkertainen logiikka. Ohjelmointi on
konekielista ja ohjelmoijat ovat matemaattisesti suuntautuneita. Laitteistot
ovat yleensa laskentaosaston alaisia. Vastuullisen autonomian strategiaa
rohkaistaan.

Vaihe 2.
Laitteistokustannukset laskevat. Ohjelmistotuottavuus kasvaa laitteisto
tuottavuutta hitaammin. Sovellukset monipuolistuvat ja mutkistuvat. Online
yleistyy. Ohjelmistotuottavuuteen vaikutetaan mm. seuraavin toimenpitein:
- korkean tason ohjelmointikielet, ohjelmakirjastot ja tiedonhallinta
jarjestelmat
- kayttajien tk-tietamyksen laajeneminen
- rakenteisten menetelmien ja paaohjelmoijaryhmien syntyminen
- standardeja ohjelmointiin, suunnitteluun, dokumentointiin
- suunnittelun ja ohjelmoinnin ero korostuu
- tallennustyo vahenee

Vaihe 3.
Ohjelmistotuottavuus ei nouse oleellisesti. Sovellustyypit muuttuvat hallinta
ja suunnittelupainotteisiksi. Kayttajien tarpeita on vaikea maarittaa. Kayttajat
tulevat tietoisemmiksi. Johtajista tulee loppukayttajia ja heidan tyytymat
tomyytensa ilmenee kayttamattomyytena. PC:t murtavat atk-osastojen
monopolia. Kayttajien tyytymattomyytta pyritaan lieventamaan seuraavilla
toimenpiteilla:
- hallintastrategia kohti vastuullista autonomiaa
- kayttajien edustajia suunnittelijoiksi
- projektiryhmia kayttajien tueksi
- itsenaiskayttoa rohkaistaan
- kayttajat raataloivat tarpeensa
- kehittyneet kayttajat tukevat muita kayttajia
- halventuneet PC:t ja korkeamman tason valineet mahdol
listavat kayttajalaheisyyden.
Historiallisen kehityksen perusteella kirjoittajat luovat 3 erilaista nakoalaa
nykyisten strategioiden laajentamiseksi koskemaan kayttajien ongelmia.
1 . Kehittyneiden kayttajien strategia
1 . 1. IT ja IS spesialisteja tarvitaan tk-systeemien arviointi-, hankinta-,
yllapito- ja kehittamistehtavissa. Tekninen tuki kasvaa. Informaatio
keskusten tarve on suuri.
1 . 2 . Kayttajien valilla on vahvat yhteydet (Rockart and Flannery, 1983). 6tasoinen kayttajaluokittelu korostaa funktionaalista tukihenkilostoa.
Epamuodollinen mestari - oppipoika tuki korostuu.
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1 . 3. Systeemien kehitys yritysorganisaatioissa muistuttaa kehitysta
yliopistojen laitoksilla, joissa epamuodollisen tuen lisaksi kaytetaan
kokoaikaista tukihenkilostoa.

2. Kiiytitiij en osallistumisen strategia
Systeemikehitys- ja itsenaiskayttajataidot erotetaan ja pyritiian osittain edus
tukselliseen kayttajaosallistumiseen ammattiliittojen valityksella. Spesia
listien kommunikointitaitoja parannetaan. Ohjelmointi- ja suunnittelutyo
sailyy spesialisteilla.

3. Kiiytitiij en vaatimuksiin vastaaminen sisiiisinjarjestelyin
E ri kayttajiifunktioihin liittyvat, pienet alaosastot lisaantyvat. Valittajina
toimivat alaosastojen ohjelmoijat ja suunnittelijat, joilla on kayttajatausta.
Valittajat saavat tukea erikoisryhmilta, mm. atk-osastolta.
Eri strategiat sopivat erilaisiin ymparistoihin. Itsenaiskayttostrategia
soveltunee korkean tegnologian organisaatioihin. Kayttajaosallistumis
strategia voi onnistua vahvan ammattiyhdistyksen organisaatioissa, esim
julkishallinnossa. Kayttajasuhteilla on vahan merkitysta perinteisia
operatiivisia systeemeja kayttavissa organisaatioissa. Informaatiokeskus on
mukana kaikissa skenaarioissa.

Neljas vallie (The prospect: A Fourth Phase)
Eras tulevaisuuden suunta voi olla paluu laitteistokustannusten ja
ohjelmiston tuottavuusrajoituksiin. Esimerkiksi supertietokoneilla laitteisto
kustannukset ja kapasiteetti ovat merkittavia rajoituksia. Tietokone
jarjestelmat voivat hajaantua satelliittitietokoneiksi, jolloin itsenaiskaytto ja
pienimuotoinen systeemikehitys seka kayttiijatuki lisaantyvat. Paakehi
tyksesta vastaavat asiantuntijaorganisaatiot voivat muodostua kayttajaorga
nisaatioiden ryhmiksi tai perineiseiksi palvelukeskuksiksi. Jotkut
organisaatiot voivat muodostua itsenaisiksi VAN-verkoiksi (value-added
network) ja erikoistua myymaan palvelujaan ja tukeaan. EDI (electronic data
interchange) valtaa alaa organisaatioiden vali-sessa ja suurten
organisaatioiden sisaisessa tiedonkasittelyssa. EDI vaatii suuria laite
resursseja mm. kuvankasittelyyn.
Organisaatioiden valinen verkottuminen kehittynee, mutta yhteistyo kohtaa
vaikeuksia mm. kilpailun vuoksi. Jos strategiset paatoksenteon tuki
jarjestelmat val taavat alaa, tulevat ohjelmistotuotannon rajoitukset
vallitseviksi. Paatoksentekosysteemien monimutkaisuus kasvaa. Kayttaja
tuen puute aiheuttaa systeemin vajaakayttoa.
Laitteisto- ja ohjelmistorajoituksille on yhteista se, etta uudet sovellukset ovat
yhteydessa organisaation ulkopuoliseen ymparistoon. Tallaisten sovellusten
kehittamista rajoittavat tekniikka (standardointi, avoimuus, systeemien
yhteensopivuus) ja laki. Muita ongelmia aiheuttavat organisaatioiden valisten
kommunikointiyhteyksien kaytettavyys. Esimerkiksi asiakkaiden vastustusta
ei esiinny verkkojen rutiinisovelluksissa, kuten pankkiautomaa-teissa, mutta
mutkikkaammat sovellukset, kuten lainaneuvottelut saattavat aiheuttaa
vastustusta.
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Tulevaisuuden hallintastrategiat
1 . vaiheessa vastuullisen autonomian strategiaa puolsivat korkeat
laitekustannukset ja hallintatekniikan ja tyovoiman puute. 2. vaiheessa
suunta oli suoran kontrollin strategiaan. 3. vaiheessa taas kaikki skenaariot
niiyttiviit johtavan vastuullisen autonomian suuntaan. Mitii korkeampi on
kiiyttiijien tietiimystaso, sitii todenniikoisemmin vastuullisen autonomian
strategia vahvisuu. 4. vaiheessa voidaan odottaa loyhiin vastuullisen
autonomian strategian vallitsevan, jos laitteistokustannusrajoitus toteutuu.
Ohjelmistokustannusrajoituksen vallitessa kuljetaan suo ran kontrollin
suuntaan. 4. vaiheessa niiyttiiisi yhii useammalla johtajalla olevan IS-tausta,
koska IS saa yhii strategisemman luonteen.

Muita ennustuksia
Case viilineillii voidaan vaikuttaa suunniitelunopeuteen ja perineisen
ohjelmoitityon miiiiriiiin. Case viilineet ovat kuitenkin tyoviilineitii, ihmisen
ajattelua helpottavia eiviitkii itse uutta systeemiii luovia.
Lopuksi kirjoittajat arvostelevat Dearden (1987) automatisointistrategiaa,
jonka mukaan itseniiiset ohjelmointispesialistit valtaisivat erikoistumalla
ohjelmistomarkkinat.

Keskustelussa ilmenneitii ajatuksia
Markku Liitti piti kirjoitusta enemmiin historiaan kuin tulevaisuuteen,
uusille IT:n kiiyttOalueille suuntautuvana. Samaa mieltii oli myos Pertti
Jiirvinen, joka lisiiksi kaipasi joitakin tulevaisuuden tutkimuksen
metodologioita ( Galliers (1): a) Delfi-tekniikka b) vahvuudet, heikkoudet,
mahdollisuudet, uhat c) faktat,"vahvat trendit", ongelmat).
Kimmo Djupsjobacka piti krjallisessa arviossaan itselleen hyodyllisenii
historiallista IT:n kehityskuvausta. Omana kiisitykseniini toin esille mm.
kirjoittajien mainitsemaan verkottumiseen liittyviin organisaatioiden viilisen
yhteistyoongelman sekii ongelman tukistrategioiden hyviiksyttiimisestii
johdolla.
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Treatment of the paper
First, an overview of the paper is provided. Next, some lessons learnt are
given. Finally, the points raised in the seminar are outlined.
Overview of the paper
The paper studies some key assumptions in the research about social
dimensions of computerization. This branch of research is interested about 1)
the ways computer-based technologies are used as well as 2) the determinants
and 3) effects of adopting and using these. The author argues that any study of
this kind should characterize 1) the computer-based technologies, 2 ) the social
settings where they are used, and 3) the social forces that shape their use. He
has found that studies differ in four ways (which have influence on the design
of the research and the character of research findings): 1 ) the scope of
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boundaries drawn around the computer-based system and the key actors and
the extent to which 2) social relationships between key participants, 3)
resources that key participants have to carry out important lines of action, and
4) actual social meanings which participants bring to their encounters with
computer-based technologies are examined. Furthermore, the author points
out that studies rarely test explicit assumptions or models. In the paper, he
examines two explicit models (discrete-entity and web) underlying the current
research. The models characterize some of the key choices along the identified
four dimensions. He studies how well the two models account for critical
aspects of computerization: 1) their costs and effectiveness, 2) their speed of
planned change, and 3) their integration into organizational life.
Discrete-entity models focus on formal-rational conceptions of 1) the
capabilities of information technologies and 2) the social settings in which they
are used. They emphasize the economic, physical, or information processing
features of the technology. The social context of its development and use as well
as the history of the participating organizations are often ignored. Discrete
entity models assume that the systems can be easily broken down into separate
elements, and costed and evaluated independently.
Web models, in contrast, being a form of 'resource dependence' models, make
explicit connections between 1) a focal technology and 2) the social, historical,
and political contexts in which it is developed and used. They assume that
computer-based systems 1) are developed, operated, and used by an
interdependent network of producers and consumers and 2) cannot be
analyzed solely according to their discrete features and components.
Computerized systems are seen as a form of social organization with
important information processing, social, and institutional properties. The
interplay of stakeholders, resources, and social games within which they are
deployed determines 1) their 'shape', 2) the way they are used, 3) the leverage
they provide, and 4) the interests they serve. The social context for computer
based technologies is defined in web models by taking into account the
following three elements: 1) the social relationships between a set of
participants who can influence the adoption, development, or use of the focal
technologies, 2 ) the infrastructure available for their support, and 3) the
history of commitments made in developing and operating related computer
based technologies.
Key assumptions of the models have been characterized along the following
dimensions:
1) how computing resources are conceptualized, 2) how the role of
infrastructure is interpreted, 3) how the control over infrastructure is
interpreted, 4) how is it possible to analyze costs and benefits of computing
developments, and 5) how social action is conceptualized?
The author admits that the models are ideal constructs. The explication of the
models and sharpening of their differences is used in assessing 1) the analytic
power of each model and 2) the insights each model provides. The power of the
models is illustrated by two case studies; World wide military command and
control system, and Information systems and microcomputers at PRINTCO.
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Lessons learnt:
The link between computer use and some social outcome - be it socially
derirable or troublesome - is not as straightforward as assumed often. Context
of computer use, the infrastructure which supports it, and the history of
computing developments usually add constraints and conditions which
weaken the link.
There is no one best way for defining boundaries for the analysis of computing
developments. Useful boundaries depend upon the behavior being explained
and the lines of explanation adopted.
Good analyses of computerization must be able to attribute leverage to
computing and to co-requisite practices.
Analyses should test explicit assumptions or models.
As long as humans are involved, things are not straightforward.
Points raised in the seminar
Many of the seminar participants shared the view that the paper puts high
demands for the reader. It does not necessarily "open" on the first reading.
There are two major reasons for this. First, the paper is long. Second, due to
the fact that the substance is hidden throughout the paper, it requires
considerable effort to capture the essence of the paper. Pertti Jiirvinen pointed
out that the author's use of language is versatile, as that of a reseacher
emphasizing social aspects has to be.

Pentti Kolari
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Clement A, M. Griffiths and P. van den Besselaar (1992), Participatory design
projects: A retrospective look, accepted to the 2nd Conference on Participatory
Design (PDC92), Cambridge MA, Nov 6-7,92
Tutkijat kerasivat 25 IFIP:in WG 9. 1 konferensseissa esitettya tutkimusta,
jossa oli kasitelty kayttajien osallistumista tietosysteemin rakentamiseen. He
ottivat yhteytta kirjoittajiin ja kysyivat ko. projektien tilannetta talla hetkella.
Osa hankkeista oli onnitunut ja osa epaonnistunut.
Kaikkiaan 10 tutkijaa vastasi jalkikyselyyn. Tutkijat pyrkivat seka artikke
leiden etta j alkikyselyn persuteella tekemaan ns. sekundaarianalyysin ko.
tutkimuksista . Heidan alkuperainen tarkoituksensa lienee ollut loytaa ko.
tutkimksista joitakin yhtalaisyyksia. Niin ei kuitenkaan kaynyt. Tutkimusten
kysymystenasettelut ja tutkimusasetelmat poikkesivat niin paljon toisistaan,
ettei mitaan yhteista hahmoa voitu ltiytaa. Sarna koskee tutkimusprosesseja ja
tuloksia. Tutkijat vetavat naista kirjavuuksista muutamia johtopaattiksia, joita
kutsuvat oppitunneiksi, ts. mita tulisi oppia. Nayttiiii. silta, ettei tutkijoilla ole
olIut sopivia jasennyksia ko. artikkeleiden vertailuun.
Kasitykseni mukaan tutkjoiden tavoite on olIut kunnianhimoinen. Olisi
kuitenkin odottanut, etta tutkijat olisivat itse paneutuneet aihepiiriin ja
pyrkineet mm. maarittelemaan, mita tarkoitetaan osallistuvalIa suunnit
telulIa ja monilia muilla keskeisilla termeilla. Nyt tutkijat ovat yrittaneet etsia
yleistyksia aineiston eli em. tutkimusten ehdoilla.
Pertti Jarvinen
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DeLone W.H. and E.R McLean (1992), Information systems success: The quest
for the dependent variable, Information Systems Research 3, No 1., 60-95.
Kirjoituksen tarkoituksena on tunnistaa aikaisemman tutkimuksen
perusteella IS menestystekijat (success factors), luokitella ne ja kehittaa. niista
malli. Kirjoittajat etsivat IS menestyksen selitettavaa muuttujaa (dependent
variable). Alan tutkimus on laajaa ja hajanaista. Kumulatiivista traditiota on
vaikea tunnistaa. Hajanaisen tutkimuksen organisoimiseksi ja yhtenaista
miseksi kirjoittajat ovat luoneet katsauksen 180 kasitteellisesta ja empiirisestii
tutkimuksesta. Katsaus perustuu alan seuraaviin tieteellisiin julkaisuihin:
Management Science, MIS Quarterly, Communications of the ACM, Decision
Sciences, Information & Management, Transactions on Database Systems
Journal of MIS and ICIS Proceedings seka muutamiin muihin alan
julkaisuihin. Tutkimukset on luokiteltu 6 luokkaan aikaisempaa luokitusta
tarkentaen:
Shannon
and
Weaver
( 1949)

Technical
Level

Mason
(1978)

Production

Categories System
of J/S
Quality
Success

Semantic
Level

Product

Effectiveness

Receipt

Information Use

Quality

or
Level

Influence

Influence
on
Recipient

Influence
on
System

User
Indivi
Satis- dual
faction Impact

Organi
zational
Impact

Kustakin luokasta on erotettu kasitteellinen ja empiirinen tutkimus.
Tutkimukset on taulukoitu esittamalla tutkimuksen tekija(t), lyhyt tutki
muksen kuvaus, tutkimustyyppi ja muuttujakuvaukset. Luokituksen
perusteella on IS menestystekijiiista aggrekoitu malli.
Seuraavassa on poimittu eri luokille ominaisia esimerkkeja malleista Ja
muuttujista.
System Quality: Measures of the Information Processing System Itself

Tk-systeemin tuottavuusmallin muuttujina on kaytetty resurssien ja
investointien seka laitteiston tehokkuuden hyiidyntamista. Mittareina esiintyy
mm.: tk-systeemin luotettavuus, on-line vastausaika, paatekaytiin helppous.
Systeemin piirteista esiintyy mm. : tietokannan sisaltii, yksityiskohtien
aggrekointi, inhimilliset tekijat, vastausaika, systeemin tarkkuus, datan
sopivuus ja tarkkuus, lapimenoaika, systeemin joustavuus. Mittarit ovat
teknisesti orientoituneita.
Information Quality: Measures of Information System Output

Systeemin tuottaman informaation, lahinna raporttien, laatutekijiiiden
mittareita ovat mm: tarkkuus, sopivuus, luotettavuus, taydellisyys, relevanssi,
kaypyys, aggrekointi, muotoilu, informatiivisuus, hyiidyllisyys, tarkeys,
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riittavyys, ymmarrettavyys, puolueettomuus, paatoksiin SOplVUUS, vertail
tavuus, maarallisyys, saatavuus, omaksuttavuus.
Information Use: Recipient Consumption of the Output of an
Information System

Eri mittareiden todetaan olevan keskenaan riippuvia. Systeemin kayton
tutkimus on jakautunut todellisen, vapaaehtoisen ja pakollisen kayton tutki
mukseen. Todellisen kayton mittareita ovat mm: tk:lle tehtyjen kyselyiden
lukumaara, kayttajien tk-yhteysaika, hyodynnettyjen tk-toimintojen luku
maara, kasiteltyjen tietueiden lukumaara, tk-kayton todelliset kustannukset,
kuka kayttaa systeemia jne. Systeemin kaytOn ja omaksumisen eri tasoja ovat
mm: johtamistoimintaan vaikuttava, muutoksia aiheuttava ja toistuva kaytto
tai yleinen ja spesifinen kayttO. Systeemin kayton luonnetta on mitattu mm.
sopivalla tai hyvaksyttavalla kaytolla. Kirjoittajien mukaan systeemikaytto on
tunnistetuista mittareista objektiivisin ja helpoin kvantifioida.
User Satisfaction: Recipient Respose to the Use of the Output of an Information
System

Kayttajatyytyvaisyys IS menestyksen mittarina esiintyy useilla tutkijoilla ja on
sopiva erikoisesti spesifeille IS:lle. Instrumenteista mainitaan Bailey ja
Pearsonin (1983) mittari, jonka aikaisempi versio on Kriebelin (1979) kehittama
ja nykyinen Ives, Olson ja Baroudin (1983) testaama. Useissa tutkimuksissa
tyytyvaisyys on yhteydessa kayttajien asenteisiin, jotka voivat vinouttaa
tutkimusta. User satisfaction tai user information satisfaction on laajimmin
kaytetty IS menestysmittari.
Individual Impact: The Effect of Information on the Behavior of the Recipient

Mittareista vaikutus on vaikein maaritella. Vaikutus on laheisessa suhteessa
suorituskykyyn. Vaikutukset voidaan nahda hierarkiana informaation
vastaanotosta ja soveltamisesta paatoksentekokayttaytymisen ja organisaation
suorituskyvyn muuttamiseen. Informaatiolla on lisaksi "oppimisarvo". Eras
selitettava muuttuja on paatOksenteon tehokkuus, jonka ulottuvuuksia ovat
mm. keskim. paatoksentekoaika, paatiiksen luotettavuus ja pyydettyjen
raporttien lukumaara. Kayttajien kehittamissa sovelluksissa mittareina on
kaytetty mm. lisaantynytta kayttajan tuottavuutta ja tehtavan suorituksen
tehokkuutta. Mittarina on lisaksi kaytetty IS:n arvoa rahana. Tassa luokassa
empiirisia tutkimuksia oli eniten.
O rganizational
Performance

Impact:

The

Effect

of Information

on

Organizational

Organisaatiovaikutukset ovat suhteessa yksilovaikutuksiin. Tarkeimpia
mittareita ovat kustannukset ja hyodyt. Hyotyjen kvantifiointi on tuottanut
vaikeuksia. Kustannus-hyotyanalyysi ja investoinnin tuottoanalyysi ovat
suosittuja. Strassmannin (1985) laaja vaikutusanalyysi kasittaa yksilon,
organisaation, ylimman johdon ja yhteiskunnan tasot. Tuottavuusmittareita
ovat mm. henkilokunnan ja kustannusten vaheneminen, lisaantyva
tyomaara, uudenlainen informaatio seka yleisopalvelujen tehokkuuden
lisaantyminen. Kilpailuetu on yksi IS menestystekija organisaatiossa.
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N iikiikulmat ovat organisaatioteoreettisia ja taloudellisia. Kirjoittajien
mukaan organisaatiovaikutusten tutkimusalueella on vielii paljon tekemistii.
Discussion

Kirjoittajat esittaviit laajasta katsauksestaan seuraavia huomioita:
1 . Yksiliitason riippuvia muuttujia on runsaasti. Toinen muuttuja ei liene
toistaan parempi. Muuttujavalinta riippuu mm. tutkimuksen tarkoituksesta,
organisaatioyhteydestii, analyysin tasosta (yksilO, organisaatio, yhteiskunta),
tutkimusmenetelmiista jne.
2 . MIS tutkimuksen kumulatiivinen traditio miiiiriiii vertailtavien muuttujien
lukumiiiiriin. Vertailtavuus kiirsii suuresta muuttujamiiiiriistii. Olemassa
olevia mittareita pitiiisi kiiyttiiii. ja kehittiiii. Kirjoittajien mukaan alueella on
rohkaisevia trendejii.
3. Ei ole riittiiviisti MIS kenttiitutkimusta, joka yrittiiisi mitata MIS vaikutusta
organisaation suorituskykyyn. Tiitii suorituskykyvaikutusta on vaikea erottaa
muista vaikutuksista. Alueella ollaan lupaavalla alulla.
4 . MIS menestys on moniulotteinen rakenne ja sellaisena sitii tulisi mitata.
Suurin osa tutkimuksista yrittiiii mitata vain yhtii tai kahta menestysluokkaa
kuudesta mainitusta. Organisaation tehokkuuden niihdiiiin olevan
pikemminkin tilanteisiin sidottu prosessi kuin staattinen tulos.
Kirjoittajat muodostavat IS menestyksesta aikaisemmin esitetyn 6-luokkaisen
mallin pohjalta uuden prosessirakenteisen mallin, jossa IS-menestys
rakentuu osien keskiniiisestii riippuvuudesta ja jossa myiis use ja user
satisfaction ovat keskeniiiin riippuvia.

Use

System Quality

Individual ····> Organizational
Impact
Impact

>

----

Information
Quality

User
Satisfaction

Mallin rakentamisen hyiitynii. kirjoittajat niikeviit:
1 . Se tarjoaa aikaisempaa laajemman niikemyksen IS-menestyksestii.
2 . Se organisoi rikkaan, mutta sekavan tutkimuskokonaisuuden.
3. Se auttaa selittiimiiiin usein ristiriitaisia tutkimustuloksia.
4. Se auttaa osoittamaan tutkimusalueet, joiden varaan uutta tutkimusta
voidaan rakentaa.
5 . Se osoittaa alueet, missii tutkimus on vielii viihiiistii.
Kirjoituksessa on koottu ja luokiteltu laaja tutkimusaineisto. Kirjoitus on
rakenteeltaan esimerkki hyvin laaditusta kirjallisuusarvioinnista. Luokitus
perustuu aikaisemmalle tutkimusperinteelle, jota on tarkennettu. Liihde
aineisto on laaja. Tuloksia on arvioitu. Aineisto on aggrekoitu malliksi. Malli
rajautuu organisaatiovaikutustutkimuksiin j a pitiiytyy siten enimmiikseen
mikrotasolla. Organisaation ulkopuolisia muuttujia ei ole kiisitelty.
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Pertti Jarvinen, samoin kuin Pentti Kolari, kiinnittavat arvioissaan huomiota
kirj oituksessa kaytettyyn luokitukseen. Se peru stuu kommunikaation
mallintamiseen j a siina ei ole mukana IT:n tietoj enkasittelyvoimaa (esim.
tyokalun (tool) muodossa) eika IT:n panos ohjauksessa. Molemmat saastavat
ihmistyota, ja jalkimmainen erottaa informaatioteknologian energiatekno
logiasta ( ja samalla tietoyhteiskunnan teollisuusyhteiskunnasta, P. Tyllilan
havainto). Luokitusta tulisikin arvioida IT:n kaikkien vaikutusten osalta.
Edelleen Pertti Jarvinen pitiiii mallin implisiittista oletusta kausaalisuhteista
liian vaativana.
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Ruohonen M. and H. Salmela (1992), From control to consultation An
organizational DSS for the inspector work, in Jelassi, Klein, Mayon-White
-

(Eds.), Decision support systems: Experiences and expectations, Elsevier,
Amsterdam, 2 5 1-273.
Artikkeli kuvaa ensin teoreettisesti paiWiksenteontukijarj e stelmien (DSS)
sunnittelun ja organisaatiomuutosten yhteytta, sitten tyosuojeluhallinnon
muutospaineita ja lopuksi tutkijoiden hanketta ko. hallintoa palvelevan
tietosysteemin selvittamiseksi. Aikaisemmat DSS-hankkeet eivat valttamatta
ole muuttaneet organisaatiota, eika DSS-jarjestelmia ole aina j ohdettu yksikon
strategiasta eika muuttuvaa tilannetta vaan pikemminkin varsin stabiilia
ymparistoa varten. Ruohonen ja Salmela epailevat lisaksi, etta aikaisemmin
DSS-hankkeita ei ole suunniteltu julkiselle sektorille eika ns. asiantuntija
organisaatiota varten. Siksi he pitavat omaa sovellustaan ainutlaatuisena,
joka ei perustu rationaaliseen paatosanalyysiin vaan haastatteluihin j a
keskusteluihin keskusjohdon, aluejohdon j a suorittavan tason edustajien
kanssa heidan ongelmistaan.
Tyosuojelun painopiste on naina vuosina muuttumassa henkiseen tyo
suojeluun, silla tyopaikkojen fyyinen turvallisuus on l i saantynyt j a
tyoperaisista sairauksista on paasty eroon. Tyosuojehallitus valtion keskus
virastona tullaan lakkauttamaan. Samassa yhteydessa halutaan kehittaa
tyosuojelun hallintoa palvelevaa tietojenkasittelya rakentamalla tyopaikkoja
koskeva tietojarj estelma WIS (Workplace Information System).
Ruohonen j a Salmela olivat kesaku us s a 1990 oll eet l uennoimassa
Tyosuojeluhallituksen sisaisessa seminaarissa. Siina yhteydessa heilta oli
pyydetty tutkimussuunnitelmaa WIS-jarj estelman hahmottelemiseksi. Kun
suunnitelma oli hyvaksytty, tutkij at Iahtivat kartoittamaan muutostarpeita.
Haastateltuaan keskusj ohtoa, aluej ohtoa ja tyosuoj elutarkastajia, he
tunnistivat viidenlaisia tarpeita: 1 . tarkastuksen suunnittelun j a seurannan
kehittaminen, 2 . toiminnan arviointi tavoitejohtamisen avulla, 3. tiettyihin
tyosuojelun ongelmiin keskittyvien projektien hyodyntamisen lisaaminen, 4 .
sellaisten uusien metodien kehittely, joilla vaikutetaan yrityksiin, 5 .
keskustelevampi lahestymistapa toimittaessa yritysten kanssa. Nama tarpeet
tutkijat katsoivat tulevan tyydytetyiksi, kun toimitaan heidan ehdotuksensa
mukaan. Ehdotuksessaan Ruohonen ja Salmela suosittavat perustettavaksi
WIS-jarjestelmaa varten tyopaikkojen tietokanta, jonka kayttoa varten olisi
nelja valikkoa: 1. tyopaikan kuvaus, 2. erityisosaaminen, 3. suunnittelu j a
valvonta seka 4 . projekti. Tietokantaa j a valikoita voitaisiin hyodyntaa
tyosuojelun toiminnoissa: a) tyopaikanivalvonnan tilan seurannassa, b)
tyosuojelun keinojen valinnassa ja c) kohdetyopaikkojen valinnassa. Ehdotus
oli otettu myonteisesti vastaan tyosuojelun hallinnon piirissa.
Katson, etta tutkijat hallitsevat hyvin DSS-kirjallisuuden ja johdattelevat
aiheeseen hienosti. Jatko ei mielestani mene yhta hyvin, vaan herattaa useita
kysymyksia:
A) Miten artikkelin kolme osaa (D SS-kirjallisuuden kartoitus, tyosuojelu
hallinnon muutos s ekaWIS-jarjestelman idea- ja analyysivaihe) nivoutuvat
yhteen? Onko DSS-osuus ympatty mukaan vain konferenssin teeman vuoksi,
silla WIS nayttaa tassa yhteydessa (siis tyosuojeluhallinnon kannalta)
mielestani tukevan suoritustason toimintaa eika niinkaan keski- ja ylimman
johdon paatoksia, kuten DSS-termi antaisi olettaa.
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B) Tutkijat ehdottavat koko maan kattavaa keskitettyii tietokantaa. Se sii s
palvelisi erityi sesti ke skitettyii hallintoa, mutta keskusvirastoa ollaan
lakkauttamassa. Miten tiimii on selitettiivissii ja kuka pitiiii tietokannan tiedot
ajan tasalla?
C) Tutkijat viiittiiviit suorittaneensa toimintatutkimusta j a toimineensa
muutosagentteina. Miele stiini kyseessii on pikemminkin konstruktiivinen
tutkimus , joka tuottanee muutoksia sekii organisaatiossa ettii tietojen
kiisittelyssii. Miten toimintatutkimusviiitettii voi perustella, kun ensim
miiisestii syklistii ( l .diagnoosi > 2. suunnittelu > 3. toteutus > 4. arviointi > 5 .
oppiminen) on v a s t a ensimmiiinen tai enintiiiin kaksi ensimmiiistii
osavaihetta suoritettu.
D ) Tutkijat ovat DSS-systeemejii koskevassa artikkelissaan ottaneet kiiyWion
lyhenteen LP, joka tarkoittanee Labour Protection eikii Linear Programming.
Viimemainittu esiintyy kyllii useammin DSS:n yhteydessii.
-

Pertti Jiirvinen

-

-

-

25

H.5 Information Interfaces and Presentation
Conklin J. (1987), Hypertext: An introduction and survey, IEEE Computer 20,
No 9 , 17-41. (reprinted in Greif (Ed. ), Computer-supported co-operative work: a
book of readings, Morgan-Kaufmann, Palo Alto CA., 423-475.)
In this article Jeff Conklin provides a thorough survey of hypertext
environments as they were in 1987 and gives an introduction to hypertext, it's
possibilities and weaknesses, as they were and still are. The most famous and
important hypermedia projects until 1987 are covered in this article but
introduction of Apple Hypercard in 1987 (also mentioned in the paper) has
changed the situation in software market after writing of this survey. B y
distributing Hypercard freely with every Macintosh Apple popularised
hypertext more quickly than could be seen in 1987 and it lead to developing
several competitive products available today. Popularity has not changed the
importance of the pioneer projects described in this article and has only
increased the importance but not solved the basic advantages and
disadvantages o f hypertext and hypermedia. The article serves as good
introduction to hypertext.
Conklin's approach to defining hypertext can be called inductive since he
begins with examples and ends with generalisations (Pertti Jarvinen). C onklin
begins by defining concept of hypertext as follows: "Windows on the screen are
associated with objects in a database, and links are provided between these
objects, both graphically (as labelled tokens) and in the database (as pointers)."
This definition seems to stress the importance of windows more than is usual
today, but the increased use of windowing systems in all computer platforms
since 1987 could explain that. The author himself remedies the concept little
later "This article focuses on machine-supported links (both within and
between documents) as the essential feature of hypertext systems. . . It is this
linking capability which allows a non-linear organisation of text. A additional
feature . . . is the heavy use of windows that have a one-to-one correspondence
with nodes in the database. I consider this to be of secondary importance. "
C o nklin considers the essence o f hypertext (after representing several
hypertext projects to which we will return little later) as follows: "It is tempting
to describe the essence o f hypertext as its ability to p erform high-speed,
branching actions on textual chunks. But it is little like describing the essence
of a great meal by listing its ingredients. Perhaps a better description would
focus on hypertext as a computer-b ased medium for thinking and
communication." Little later the author still uses one more effort to define
hypertext: "From a computer science viewpoint, the essence of hypertext i s
precisely that it is a hybrid that cuts across traditional boundaries. Hypertext i s
a database method, providing novel way o f directly accessing data . . . . At the
same time, hypertext is a representation scheme, a kind of semantic network
which mixes informal text with more formal and mechanised operations and
processes. Finally, hypertext is an interface modality that features " control
buttons" . . . These are not separate applications of hypertext: They are
metaphors for functionality that is essential union of all three."
One of the most useful aspects of the article is certainly the definitions of
properties of links and nodes Conklin provides for us. To qualify as an
hypertext system the system must provide links, which user can follow by just
few keystrokes or mouse movements and the system response time for
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activating link should be at most one or two seconds. Conklin divides links in
three types, referential, organisational and keywords. Referential links are
used for referencing to an other part of text, picture or document similar to
those in traditional text. Hypertext links are computer-supported which makes
using the references easy. Referential links generally have two ends (link
source or reference and destination or referent) and they are usually directed
although most system support also backward movement along the link. The
author defines link point as a icon indicating the presence of the link and link
region as a set of contiguous characters which is displayed as a single unit.
The link source is often a point and destination a region. Conklin mentions a
problem which arises when chunk of text, which serves as a destination for a
link is edited or erased.
Organ isational links are used for e stablishing a hierarchical structure of
nodes. The nodes and links form a tree with one root node and parent and child
nodes. The hierarchy helps organising the nodes. Hypertext systems offer often
referential links over the hierarchical system.
Keyword links offer a way to seek text in large hypertext implementations.

Usually they are kind of implicit computed links. Some hypertext systems
provide also possibility to turn links off and on, named or typed links and
perform procedural actions when activated.
Nodes are usually used for expressing a single concept or idea. This invites and

forces writer of hypertext application to divide ideas into units, which allows
each unit to be referenced from elsewhere and alternative successors to be
offered to the reader. Conklin writes that "people don't think in terms of
"screenfull s" (as shown traditional word-processing programs); they think in
terms of ideas, facts, and evidence. Hypertext, via the notion of nodes as
individual expressions of ideas, provides a vehicle which respects this way of
working and thinking." In hypertext both writer and reader have options for
easy branching (sometimes based on difficult decisions) while reading and
writing the text, thus hypertext is best suited for applications which need this
kind of judgement anyway. Nodes can by typed to support branching decisions
and they can be semistructured to assist the user in being complete and to
assist computer in processing the nodes. Nodes can be also composed from
several subnodes.
C onklin divides existing hypertext implementations in four categories
according to application areas. - Macro literary systems support large on line
libraries with interdocument links. Vannevar Bush's Me m ex , Douglas
Engelbart' s NLS / A ug m e n t , Theodor Nelson's Xanadu and Randall Trigg's
Textnet are placed in this category. -Problem exploration tools are used to
support early unstructured thinking on a problem. Projects mentioned in the
text are Issue-Based Information System (lBIS) developed by Horst Rittel and
his students, David Lowe's SYNVIEW, WE (writing environment) developed i n
University North Carolina and several outline processors as ThinkThank and
PC-Outline. -Browsing systems are similar to macro literary systems but i n
smaller scale, Carnagie-Mellon University's Z O G and KMS (Knowledge
Management System), Emacs INFO System and Shneiderman's Hyperties are
represented in this category. The last group is -general hypertext technology
used to explore wide range of hypertext applications. In this group C onklin
introduces Xerox PARC's NoteCards (a pattern for Apple's HyperCard etc.),
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Brown University's Intermedia project (Ted Nelson. Andy van Dam . . . . ) .
Tektronix Neptune. diSessa's Boxer and Guide.
Conklin finishes by listing the advantages and disadvantages of hypertext. The
advantages are: • Ease of tracing references • • ease of creating new references
( even while reading ) .
• information
structuring ( hi e rarchical. non
hierarchical and multiple hierarchi e s ) . • global views with browsers.
•
customi s e d d ocuments ( di fferent linking for d i fferent purpo s e s ) .
• modularity
o f information ( l e s s duplication with multiple linking ) .
• consistency of information (links are automatically updated when moving
text) • • task stacking (user can have several paths of information on screen at
the same time) and • support for collaboration.
The disadva n t ages are disorientation or "getting lost in hyperspace" and
cognitive overhead . • Disorientation occurs because hypertext i s not sequential.
it does not have a beginning, body and end. A certain piece of information can
be difficult to find reader can find it difficult to orientate himself. Graphical
browsers and query/search mechanisms can be used to lessen the problem but
i n larger hypertext implementation they don't solve the problem entirely.
• Cognitive overhead is caused by multiple choices in two manners. Firstly the
reader has to choose the direction or link he or she wants to follow and secondly
after following few interesting paths he or she may have forgotten the original
reason he or she started to use the application. But. as C onklin points out, these
problems do not apply only to hypertext. they are involved in most work were
several ideas or facts have to be used concurrently.
Kimmo Djupsjobacka
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K. COMPUTING MILEAUX
K.3 Computers and education
K.4 Computers and society
Gurbaxani V. and Wang S. (1991), The impact of information systems on
organizations and markets, Comm ACM 34, no 1 , 59-73.
1 . BACKGROUND
In this article the main emphasis is to study the implications of information
technology (IT) to organizations and markets from the economic point of view.
E specially the researchers try to find the theory to help to define the optimal
firm size and the optimal allocation of decisionmak ing authority i n the firm.
Two basic theories are used to analyse the situation: agency theory and
transaction cost economics ( Wilson [7], Ross [6], Alchian and Demsetz [ 1] ,

Jensen and Mekling [4] ) .

The agency theory gives a good framework for analysing the total costs o f the
firm depending of the level of decision making authority:
high level

- high costs of communicating the information
- low agency costs of coordination

low level

- low costs of communicating the information
- high agency costs of coordination

Figure 1 shows this costs tradeoff between centralized and decentralized
location of decision rights.

Centrel i z ed

Deci s i on
l n f o rm e t i o n

/

"
. "'

Agency
Costs

Costs

L o c i'l l i n f o rm e t i o n

Figure 1 . Location of Decision Rights and Costs Tradeoff
The transaction cost theory gives a framework for analysing the total costs of
the firm depending of level of using markets or making self. There can be seen
three different kind of costs:
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1 . external coordination costs
2 . internal coordination costs
3. operational costs
All of the costs described above can and will be affected by new information
systems (IS). The main aim is naturally to minimize the total costs. The
tradeoff between decreasing transaction costs and increasing internal
coordination and operations costs gives the optimal vertical firmsize ( Figure
21.

Totel Costs

l n t e rnel C o o rd .
Costs end

T re n s e c t i o n
Costs

--->

O p e re t i o n s C o s t s

--

O ptimal fi r m size

F i rm S i z e

FIGURE 2 . Vertical Firm Size and Costs Tradeoff.
2 . SOME IDEAS AND EXAMPLES O F AGENCY AND TRANSACTION COST
THEORY
According to the agency theory the firm can be seen as a nexus of contracts
among self-intrested individuals. Agency costs are well described by the sales
person example. The are
1. monitoring costs
2. bonding costs
3. the residual loss
It is important to notice, that in many situations there are many factors ( e.g.
general business conditions, competitors and many other) which are far
beyond the control of expectations of any party. Who shall carry the risks?
How can a firm as "nexus of contracts" to minimize (internal) agency costs.
All the major principal-agency relations (Owner - manager, manager employee and many othersl.must be understood The wellknown example is
information systems (IS) manager, whose personal intrest often differs from
the intrests of shareholders. If shareholders did not pay internal coordination
costs enough to have the information for decisionmaking, the systems can
serve more the information systems function than the goals of the company.
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Another intresting example about coordination between sales (rewarded for
ingreasing marketing) and production (operational efficiency) is given. In real
life it can be usefull to limit the communication between two agents with
and
different goal s . The company can save costs of communication
coordination and at the same time minimize the residual loss.
For a firm, the article gives six ways to cut agengy costs:
1.
2.
3.
4
5.
6.

Direct monitoring
Efficient contracts
Labor markets . . . . .
Outside institutions ( banks, markets, customers etc)
Culture and norms
Human nature values honor, team spirit, feeling of achievement etc.

The right place for decision authority depends from the tasks, too.
Alfred Sloan of General Motors in 1920 noticed, that production operations
should be fully decentralized (low decision making cost) while financial
functions of the corporation should be centralized (low agency cost).
Internal agengy costs are related to the behavior of the agent and the
(internal) decision information costs are related to the decision itself
Transaction cost theory
The marvels of markets and benefits of firms are described on the basis of
transaction cost theory we have in this seminar studied before. To integrate
vertically is seen as a method in ever changing environment to immediately
and costlessly restructure the authority of decision-making process and hence
redeploying resources. Disputes are not so costly to be resolved as in the
markets and the danger of losing the decision-making authority is smaller.
The model of a firm: A synthesis of theories
The target i s to minimaze the sum of internal coordination, external
coord i nation a n d opera tion costs.
Economies of scale are justified i n
operational production and informational activitie s resulting too big
companies, which can keep per-unit transaction costs low. On the other hand,
the vertical or horizontal integration increases internal and external
coordination costs. Tradeoff between these factors is described in Figure 2 to
find the optimal firm size, it is the minimazing the total cost.
3. THE ROLE OF INFORMATION SYSTEMS
The major roles of IS are mentioned:
a) it increases scale efficiencies in operations
b) it processes basic business transactions
c) it collects decision information and even makes decisions
d) it monitors people and other resources
e) it provides better information and communication channels .
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Operations
In operations IT decreases costs, enables more flexible and effective production
and service. Intresting phenomenom is "late-mover advantage" , which has
helped many companies to overcome earlier movers.
Transaction processing
According to the transaction theory it is given examples to degrease
transaction costs with new IT. So, many inter-organizational information
sharing arrangements are made to facilitate value-added chains .
Monitoring or Performance Evalution?
In U.S (and in Finland) new IT has in many cases ended to p o w e rfu l
monitoring tool for the management to keep track of performance at the level of
a n individual. So, i n this way it is possible to put decision authority lower
withouth risk of h igh agency cost. In Japan it is more used to emphasize
performance, and monitoring is concentrated on teams.
New IT has been a powerful tool for standardization and better quality o f
information i n many l arge companies. Networks including "intelligence"
maintain " corporate memory" resulting to more consistent information.
Many decision support systems are described. On specialized tasks, new IT
can bee seen "intelligent" in helping the user to be more effective and
"intelligent". It is easy to understand, that such systems have great impacts on
organizations and tasks on individual level.
Answer to the questions: level of decision making authority and firm size.
IT gives new possibilities to locate desicion m aking authority by reducing
decision information cost ( centralization possible) and agency cost
( decentralization possible). Many examples of this bidirectional trend are
given.
Concidering the firm size new IT decreases as well external coordination costs
(favouring market structures) and internal coordination and operational costs
(favouring vertical and horizontal integration). This theory does not predict for
markets o r hierarhies, but lets the cost structure to determine the best
solution. And this depends also on the other factors like business conditions ,
market conditions, industry characteristics and so on.
4. RESULTS TO MY OWN WORK
This article gives deeper understanding to the process of organization and its
total costs structure as major factor in explaining the place of decision making
authority and vertical or horizontal integration of firms. Answers to both of the
questions are bidirectional, but the reasons are explained.
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5 . OPINIONS AND COMMENTS OF THE OTHERS
- The results of defining the right place for decision making authority and
optimal firm size should be evaluated and compared with regard to specific
managerial contexts. B u siness functions, market conditions, industry
characteristics and organization cultures each constitute different dimensions
(Matti Hartikainen).
- Taisto Leppanen likes to include the impacts of leadership/management
styles in this theory. How do different styles influence to the total costs
including production costs.
- Carl-Erik Wikstrom is emphasized, how this modern economic theory
highlights the relevance of information - or lack of it. He notices the fact, that
this article concentrates more on the implications on organizations - the
markets are more or less forgotten.
He also wanted to have more evidence of the cost-effective means to access
market information - in many situations it is easier to see more costs of HW,
SW, databases, information update etc.
- The consepts of bonding costs and residual loss could have been better
explaned.
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Jarvinen P (1992), Impacts of electronic markets on work, Department of
computer science. University of Tampere. Report A-1992-1

Jarvinen tarkastelee artikkelissaan elektronisten markkinoiden aiheuttamia
vaikutuksia tytihtin kayttamalla taustana Malonen & a1. tutkimuksia, joiden
mukaan on olemassa kaksi perustapaa koordinoida materiaalien ja palve
lusten tuotantoa lisaarvoketjussa: joko markkinavoimien valityksella tai
organisaation sisaisella hierarkialla. Malonen & e1. mukaan on tapahtu
m a s s a siirtymista hierarkisista rakenteista markkinoiden suuntaan.
Esimerkkina tasta lentoyhtitit, joiden paikanvarausta koordinoivat mark kina
voimat ulkopuolisten matkatoimistoj en ja muiden lentopaikkoja valittavi en
tahojen kautta.
Kirjoittaj an mukaan elektronisia markkinoita koskeva tutkimus on vasta
alullaan: tutkimuksia ei ole tehty viela lainkaan siita naktikulmasta, miten
tama ilmiti vaikuttaa tytihtin. - Jarvinen muodostaa vaikutusten tutkimiseksi
artikkelissaan teoreettisen tarkastelukehikon. Kehikossa yhdistellaan eri
tieteenalojen teorioita ja malleja, joiden varassa vaikutuksia voitaisiin
tarkastella useasta eri nakti-kulmasta.
Ihminen (tai tytintekija) voi olla kolmessa en asemassa suhteessa
elektronisiin markkinoihin
* organisaatioiden valis en tietojarjestelman (lOS) kehittaja
* elektronisten markkinoiden kayttaj a (joko ostaja tai myyja)
* markkinoiden "kohde", esim. asiantuntija, jonka palveluksia
myydaan elektronisten markkinoiden valityksella.

IOS-jarjestelman kehittajan on hallittava koko tytiprosessi tuotannosta

kulutukseen. Hanelta vaaditaan enemman osaamista kuin organi saation
sisaisten tietojarj estelmien kehittajalta. Kehittajan on tunnettava kahden
organisaation sovellusrakenne. Johtopaattiksena todetaan, etta kehittamis
tytissa tarvitaan joko superkehittajia tai aiempaa ammatti-taitoisempaa
projektiryhmaa.
Kehittajan tytin arvioimimiseksi Jarvinen soveltaa Hackmanin & Oldhamin
tytin analyysimallia, jossa tytin ydinpiirteita kuvataan 5 ydinpiirteen avulla:
* tytin vaatimat taidot
* tytikokonaisuus
* tytin merkittavyys
* itsenaisyys
* palaute.

Elektronisten markkinoiden kayttaja voi tytiskennella useissa eri rooleissa:
tuottajana, j akelij an a , rahoittajana tai ostajana. Myyj a n j a ostajan
tytinkuvassa vaikutukset voivat jaavat vahaisiksi, silla tyti koostuu useista eri
tehtavista.
Tytin vaatimien taitojen analysoimikseksi Jarvinen taydentaa analyysiaan
uudella mallilla: Galperinin inhimillisen kasvun mallilla, j onka avulla
voidaan erottaa tytin vaatimat alylliset, sosiaaliset, fyysiset, polyteknilliset seka
ilmaisulliset taitovaatimukset. Kayttaj a saattaa menettaa sosiaaliset
kontaktinsa elektronisten markkinoiden vuoksi. Hanen "kommunikaatio-
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arsenaalinsa" kapenee, koska hanen taytyy kayttaa formaalisia, standar
doituja kuvauskielia jaitai tietohakuja. Polyteknisten taitojen osuus korostuu.

Asiantuntij an, joka tarj o aa palveluitaan elektronisten markkinoiden

valityksella, taytyy kuvailla palvelunsa mahdollisimman yksityiskohtaisesti.
Mutta tasta on seurauksena ristiriita: mikali palvelut pystytaan kuvailemaan
yksityiskohtaisesti, ne voitaisiin automatisoida, eika tehtavan suorittamiseen
enaa tarvita inhimillista osaamista. Tehtava voidaan automatisoida. Tama
ristiriita painottaa eroa tietokoneen ja ihmisen valilla. Jarvinen pitaa riskina
ajatusta, etta joku yrittaisi tarjota palveluja, joiden suorittamiseen tarvitaan
kulttuurista kompetenssia.

Artikkelissa pyritaan ennustamaan muutoksia, joita ei viela ole tapahtunut
suure ssa mittakaavassa. Ennusteet ovat pikemminkin
yksinkertaisia
kasitteellisia analyyseja kuin empiirisia tutkimuksia. Mallin testaaminen
edellyttaisikin jatkotutkimuksia.- Toiset tutkij at saattavat kehittaa tulosten
perusteella parempia mallej a ja luokitetteluja. Toinen mahdollinen tulos on
jakaa jokin luokitteluista alaluokkiin ja silla tavalla paasta konkreettisempiin
tuloksiin.- Seka empiiriset etta teoreettiset tutkimukset ovat tervetulleita, silla
elektroninen koordinointi hierarkioiden ja markkinoiden valityksella on
kasvamassa.
Arvioita artikkelista
* monitieteinen lahestymistapa, jossa pyritaan loytamaan yhteyksia j a
selitysmalleja taloustieteiden, sosiaalitieteiden ja tietojarjestelmatieteen valille
* teema etenee loogisesti ja systemaattisesti ja muodostaa hyvan j asennyksen
j atkotyolle
* keskustelussa kiinnitettiin huomiota eri taustateorioiden keskinaiseen
yhteensopivuuteen ja "sisaiseen loogisuuteen"; mm. Galperinin osalta j aatiin
kaipaamaan lahdeviitetta seka taman mallin yhteyksia Hackman & Oldhamin
teoriaan
* Hackmanin ja Oldhamin tyon piirreteorian kaytW teorialahteena edellyttaisi
taman teorin tarkempaa erittelya. Kirjoittaja jattaa kokonaan huomiotta
taman teorian keskeisen taustamuuttu.ian: tyon kokemiseen vaikuttaa paitsi
artikkelissa mainitut 5 ydinpiirretta myos ao. henkilon taustatiedot ja oma
elamantilanne (ks. tarkemmin JDS- Job Diagnostic Survey - katsaus
menetelmaan, Matti Vartiainen, Teknillinen korkeakoulu, Teollisuustalous ja
tyopsykologia, raportti no 1 12, Otaniemi 1989).
* arvioitaessa elektronisten markkinoiden vaikutuksia tyohon j a tyon sisalWon
voidaan kysya, ovatko vaikutukset vain teknologiasidonnaisia j a " determinis
tisesti" maaraytyneita. Arvioitaessa teknologian vaikutuksia tyohon olisi
tarkastelukulmaa laaj ennettava. Keskusteluissa kiinnitettiin huomiota mm.
yritystoiminnan tarkempaan erittelyyn seka valta-kysymyksiin.

Viitteita
M alone T.W. ,J.Yates and R . I . B enjamin ( 1 9 8 7 ) , Electronic markets and
electronic hierarchies, Comm ACM 30, No 6
Hackman J.R. and G.R. Oldham ( 1 975), Development of the job diagnostic
survey, Journal of Applied Psychology 60, No 2
Eeva Piispanen
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Compeau D.R. and CA Higgins (1991), A social cognitive theory perspective
on individual reactions to computing technology, In DeGross, B enbasat,
D e Sanctis and B eat ( E d s . ) , Proceedings of the Twelfth International
Conference on Information Systems, New York, Dec 16-18, 1991, 187- 198.
Compeau j a Higgins ovat kayttaneet B anduran [1] teoriaa (Social C ognitive
Theory, kuva 1 ) tutkie ssaan yksiltiiden reaktioita tietokoneisiin. Banduran
teorian mukaan kognitiiviset tekijat ja ymparistti vaikuttavat kayttaytymiseen,
tassa tapauksessa tietokoneen kaytttitin. Sanotaan tata vaikutussuuntaa tassa
arviossa suunnaksi B . Lisaksi Banduran teorian mukaan kayttaytyminen ja
ymparistti vaikuttavat ihmisten kognitiivisiin tekijtiihin (suunta C) seka
kayttaytyminen ja kognitiiviset tekijat vaikuttavat ymparisttitin (suunta E). Itse
asiassa kaikki kolme tekijaryhmaa vaikuttavat toisiinsa j a kumpaankin
s uuntaan.
COGN IT I VE
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E N V I R O N M E NT

FACTORS

i(

�
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B EH A V I O U R

Kuva 1 . Social Cognitive Theory - Triadic Reciprocality
Compeau j a Higgins ovat ottaneet tutkimuksensa pohjaksi mallin (kuva 2),
jossa on mukana vaikutussuhteita suunnan B mukaan tarkasteltuna.
Vasemmalla

Encouragement
b y Others
Co m p uter
Self- effi cacy

O utcome
Expectati ons
S u p p o rt

Kuva 2 Compeau'n ja Higgins'in malli
kuvas s a 2
on ymparisttitekijtiita (Encouragement by Others = muiden
rohkaisu, Others' Use = muiden kayttti ja Support = kayttin tuki). Oikealla
alhaalla on kayttaytymistekija Usage = tietokoneen kayttti. Muut tekijat: Self
efficacy = oma suoriutumisarvio, Outcome Expectations = suoriteodotukset,
Affect = halu ja Anxiety = pelko, kuulunevat kognitiivisiin tekijtiihin.
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Jokaista kuvan 2 nuolta kohti Compeau ja Higgins muodostavat hypoteesin:
H I . Mita enemman yksilOn viiteryhma rohkaisee hanta tietokoneen kayttiiiin,
sita korkeampi on yksiliin oma suoriutumisarvio.
H2. Mita enemman yksiliin viiteryhma rohkaisee hanta tietokoneen kayttiiiin,
sita korkeampia ovat yksilon suo rite ad otuk set.
H 3 . Mita enemman muut yksilon viiteryhmassa kayttavat tietokonetta, sita
korkeampi on yksiltin oma suoriutumisarvio.
H4. Mita enemman muut yksilon viiteryhmassa kayttavat tietokonetta, sita
korkeampia ovat yksilon suoriteodotukset.
H5. Mita enemman organisaatio j arj estaa tukea tietokoneen kayttajille, sita
korkeampi on yksilon oma suoriutumisarvio.
H6. Mita enemman organi saatio j arj estaa tukea tietokoneen kayWi.jille, sita
korkeampia ovat yksilon suoriteodotukset.
H7. Mita korkeampi on yksilon oma suoriutumisarvio , sit a korkeampia ovat
yksiltin suoriteodotukset.
H8. Mita korkeampi on yksilon oma suoriutumisarvio, sita suurempi halu
hanella on kayttaa tietokonetta.
H9. Mita korkeampi on yksiltin oma suoriutumisarvio, sita pienempi hanen
pelkonsa on kayttaa tietokonetta.
H I O . Mita korkeampi on yksilon oma suoriutumisarvio, sita enemman han
kayttaa tietokonetta.
H I I . Mita korkeampia ovat yksilon suoriteodotukset, sita suurempi halu
hanella on kayttaa tietokonetta.
H I 2 . Mita korkeampia ovat yksilon suoriteodotukset, sita enemman han
kayttaa tietokonetta.
H I 3 . Mita suurempi halu yksilolla on kayttaa tietokonetta, sita enemman han
kayttaa sita.
HI4. Mita suurempi on yksilon tietokoneen pelka, sita vahemman han kayttaa
tietokonetta.
Kuvan 2. muuttuj aryhmia Compeau ja Higgins ovat mitanneet seuraavsti:
Viiteryhman rohkaisua ja tietokoneen kayttoa on mitattu 5-luokkaisella mitta
asteikolla, j a viiteryhmia on 7 : tyotoverit omassa j a muissa organisaatioissa,
perhe, ystavat, esimiehet, muu j ohto ja alaiset. Organisaation tukea on
kuvattu 6:11a muuttuj alla: tuki laitevalinnoissa, vaikeuksissa laitteiden j a
ohjelmistojen kanssa seka erityisopastu s , lisaksi tyotovereiden tuki j a
kasitykset organisaation tuesta. Omaa suoriutumisarviota on mitattu IO:lla
osiolla. Mittari on kehitetty itse kayttamalla hyvaksi kirj allisuudessa
esiintyneita saman kasitteen mittareita. Erityisesti on painotettu kykya
suoriutua oudoista tilanteista. Suoriteodotustem mittari on myos kehitetty itse
j a samaHa tavalla kuin edellinen mittari. Halua on mitattu viideHa osiolla,
jotka on otettu valmiista asteikosta (Computer Attitude Scale). Pelkoa on
mitattu valmiilla 19 asian asteikolla. Tietokoneen kayttoa on mitattu kestolla j a
kayttiifrekvenssilla seka ttiissa etta katana iltaisin j a viikonloppuisin.
Tutkittavien joukko on otos kanadalaisen liiketoiminnan aikakauslehden
tilaajista. Itse tutkimus vietiin lapi kolmessa vaiheessa: esitesti 40 :11a
henkilolla, pilot-tutkimus sadalla tutkittavalla, jotka asuivat maantieteellisesti
l ahelta tutkij oita. Mittareiden reliabiliteettia j a validiteettia s elvitettiin
alustavasti. Talliiin lisattiin malliin tekijat "muiden kayttti" ja "organisaation
tuki". Paatutkimus suoritettiin kirjekyselyna 2000:11e. Vastauprosentti ali 53.4.
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Heti tutkittiin, poikkeavatko vastaamattomat vastaajista vertaamalla nopeasti
ja hitaasti vastanneita. Eroa ei loytynyt.
Kerattyyn aineistoon kohdistettiin Partial Least Squares (Wold [ 1 3]) moni
muuttuja-analyysi, jolla mitattiin Internal Consistency Reliability (ICR), siis
sita, korreloivatko muuttujaryhmat keskenaan vai oliko ns. discriminant
validity (DV) kunnossa eli olivatko muuttujaryhmat erillisia (nain oli, Table
1 ) . Sitten analysoitiin havaintomatriisista, mittasivatko muuttuj aryhmien
yksittaiset muuttuj at samaa asiaa vai korreloiko j o ku nii s ta toisen
muuttujaryhman muuttujien kanssa. Joistakin ryhmista (muiden rohkaisu,
muiden kaytto) poistettiin ko. korrelaatioiden vuoksi j oitakin muuttujia.
Lisaksi osoittautui, etta suoriteodotusten mittari sisalsi kahden ulottuvuuden
muuttujia, joista toiset liittyivat toimen suoriteodotuksiin j a toiset yksilon
henkilokohtaisiin suoriteodotuksiin. Siksi suoriteodotukset jaettiin kahdeksi
mittariksi (a ja b) ja saatiin korjattu malli. Pelko-asteikosta otettiin mukaan
vain 4 osiota korjattuun malliin.
Korj atusta mallista laskettiin ICR j a DV-kertoimet j a saatiin hiukan
paremmat tulokset kuin kuvan 2 mallilla. Sitten tehtiin polkuanalyysi. Vain
yksi polun osa (kausaali riippuvuus kahden muuttuj an valilla) ei ollut
tilastollisesti merkitseva. Kolmella polun osalla riippuvuus oli painvastainen
kuin hypoteeseissa oli oletettu (H5, H6a, H6b). Artikkelissa kerrotaan, palj onko
tietyi ssa kausaalisuhtei s s a riippumaton muuttuja selittaa riippuvan
muuttujan vaihtelusta.
Compeau j a Higgins kertaavat artikkelin keskustelu-osan alussa paatulokset:
Suoriteodotukset (toimen kannalta) nayttavat eniten vaikuttavan tietokoneen
kayttoon ja haluun kayttaa sita. Seka halulla etta pelolla on merkitseva, tosin
pieni, vaikutus tietokoneen kayttoon. Korkea oma suoriutumisarvio nayttelee
merkittavaa roolia yksilon tunteissa j a kayttaytymisessa; se nayttaa aiheut
tavan vahemman pelkoa ja enemman tietokoneen kaytoa. Naita loydoksia
tarkastellaan sitten koesuunnittelun valossa. Tekijat myontavat tutkimuk
sensa monet rajoitukset: kun kyseessa on poikkileikkaustutkimus, vain
vaikutussuunta B on mukana, sen sijaan suunnat C ja E puuttuvat; siksi talla
tutkimuksella ei saada tietoa, lisaavatko positiiviset tietokoneen kayttokoke
mukset omaa suoriutumisarviota ja suoriteodotuksia, kuten voisi odottaa seka
Banduran teorian etta omien kokemusten perusteella. Sille, etta organisaation
tuki korreloi tassa tutkimuksessa negatiivisesti omaan suoriutumisarvioon
(H5) ja suoriteodotuksiin (H6a, H6b), annetaan kaksi eri selitysta.
Artikkelia voidaan arvioida ja arvostella monella tavalla, kritiikkia voidaan
kohdistaa kirj oittami seen, paattelyyn ja tutkimusteknisiin ratkaisuihin,
lahestymistavan valintaan, Banduran teorian soveltamiseen jne. Artikkelin
rake nne ( 1 . johdanto, 2. malli ja hypoteesit, 3. koesuunnittelu, 4. tulokset, 5 .
keskustelu) o n oikeansuuntainen, mutta miksi luvun 2 mallissa esitetaan
kaikki kolme ymparistotekijaa (muiden rohkaisu, muiden kaytto j a kayton
tuki), vaikka vasta luvussa 3 kerrotaan kahden viimemainitun lisaamisesta
malliin pilot-tutkimuksen jalkeen. Miksi em. kolmesta tekijasta kaytetaan
nimea "observational learning"? Miksi j ohdannon alussa motivoidaan
lukijoita silla, etta Banduran teoria on lahes unohdetty IS-tutkimuksessa,
mutta vahan myohemmin kerrotaan, etta monet IS-tutkijat ovat tarkastelleet
suoriteodotuksien vaikutusta tietokoneen kayttOon, siis Banduran teorian
erasta C->B kausaalirelaatiota.
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Minusta artikkelissa on huonosti perusteltu, miten maIIi (kuva 2 ) on johdettu
B anduran teoriasta (kuva 1). Minulle jai epaselvaksi, kuuluvatko halu j a pelko
kognitiivisiin tekij5ihin vai kayttaytymiseen.
Toiseksi halua mitattiin viidella osioIIa, j otka on otettu valmiista asteikosta
(Computer Attitude Scale). Minusta valmista asteikkoa ei saisi purkaa, silla
asteikon muodostaminen on oma tutkimuksensa sinansa. C omputer Attitude
skaalan luojat ovat aikanaan tutkineet, mitka osiot kuuluvat asteikkoon, mika
on asteikon reliabiliteetti j a mitka ovat erilaisten validiteetti-suureiden arvot.
Havaintoaineistoa kasiteIIessaan tutkijat sarkevat my5s pelkoa mittaavan
asteikon. Lisaksi he ovat kehiteIIeet omaa suoriutumisarviota j a suorite
odotuksia varten omat mittarit, mutta niiden reliabiliteetista eika valiteetti
suureista ei ole artikkelissa mitaan mainintaa. Painvastoin havaintoaineistoa
k a siteItae s s a havaitaan, ettei alkuperainen suoriteodotusten mittari
mittaakaan vain yhta asiaa, vaan mittari sisaltaa kahden ulottuvuuden
muuttujia, joista toiset liittyvat toimen suoriteodotuksiin ja toiset yksilon
henkil5kohtaisiin suoriteodotuksiin. Siksi alkuperainen mittari oli j aettava
kahdeksi mittariksi.
Tutkijat ovat tutkimuslahestymistapaa valitessaan paatyneet poikkileikkaus
tutkimukseen, vaikka tietavat, etta Banduran teoriaa tulisi koeteIIa pitkittais
tutkimukseIIa. Lisaksi he ovat lahestyneet ko ehenkiI5ita strukturoiduIIa
kyseIyIIa. Yritan nyt tehda ajatuskokeen toisenlaisesta lahestymistavasta.
Kiiytan avoimia kysymyksia.
"Haluan sinun palauttavan mieleesi (jos mahdoIIista) kaksi erilaista uuden
ohjelman kayWitilannetta: 1. kun et ryhtynyt kokeilemaan erasta ohjelmaa, 2 .
kun ryhdyit kokeilemaan toista ohjelmaa. Kerro ensin, miksi luovuit eraan
ohjelman kaytt5kokeilusta (C->B, mahd. my5s E->C). Koeta muistaa: Miten
arvioit oman suoriutumisesi ja suoriteodotuksesi ko. ohjelman suhteen? Kerro
sitten miksi ryhdyit kokeilemaan toista ohjelmaa, arvioitko omaa suoriu
tumistasi ennen yritysta, enta millaisia suoriteodotuksia sinuIIa oli (C->B,
mahd. my5s E->C)? Jatka viimemainitun tapauksen kuvaamista kertomaIIa
kaytt5kokemuksistasi. Mita itse silloin koit (B->C)? Miten kaytt5si vaikutti!
huomattiin ymparist5 ssasi (B->E)? Jos sinulla on useamman ohjelman
kaytt55notoista kokemuksia, niin kerro seka negatiivisista etta positiivisista
kokemuksista (jos kumpiakin on sattunut kohdaIlesi)."
Minun on vaikea muodostaa kysymysta suunnassa C->E, silla minusta yksil5
vaikuttaa ymparist50nsa aina kayttaytymisensa kautta, eivatka kognitiiviset
tekijat siksi voisi suoraan vaikuttaa ymparist50n.
Ennen kuin tarkastelen B anduran teorian soveltamista, haluan todeta, etta
B andura itse esittaa [2] psykologian tutkij oiden joko keskittyvan ihmisen
ajatteluun (C) tai ihmisen toimintaan (B). Hanen Iisakseen muut tutkijat eivat
juurikaan yhdista naita kahta nak5kulmaa. (Huom. olemme tassa semina a
rissa j o aikaisemminkin pyrkineet tutustumaan ihmisen j a ymparist5n
vuorovaikutukseen perustuviin teorioihin (Orlikowski and Robey [ 1 1] I Giddens
[6-8] seka Nelson [10] I Terborg [ 1 2] , ks my5s IS Reviews 1991 s. 45-47 [9] )).
B anduran teorian soveltamistarkastelua varten pyrin tutkimaan, missa on
kaytetty Compeau'n ja Higgins'in muuttujaluokkia ja mitii muita muuttuja
luokkia on kaytetty. B andura esittelee artikkelissaan [2] kausaalianalyysej a :
perceived self-inefficacy and depression (sis. anxiety), perceived self-efficacy
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and the control of pain, exercise of control through self-efficacy belief, benefits
of propitious self- efficacy belief; itse- saateleva tavoitemekanismi: contribution
of self-influences to cognitive motivation; kasitteen-sovituksenmekanismi
mallintamisessa: cognitive reconstrual and resurrection of learning, skill
development as a conception-matching process; aj attelun rooli vastavuo
roisessa determini smissa: distinguishing between mechanism and mode of
change. - Kausaalianalyysien luettelossa on useita tekijoita, j oita ei ole
Compeau'n ja Higgins'in tutkimuksessa.
B andura ja Cervone [3) osoittivat, etta "self-evaluative and self-efficacy
mechanisms mediate the effects of goal systems on performance motivation".
Koehenkiloiden suoritusmotivaatio kohosi vain silloin, kun seka tavoitteet j a
palaute suorituksesta olivat tiedossa. Motivaation kohoamista ei voitu havaita,
jos vain toinen (tavoitteet, palaute suorituksesta) oli tiedossa tai jos molemmat
puuttuivat. - Compeau'n ja Higgins'in tutkimuksessa on mukan tekija oma
suoriutumisarvio (self-efficacy), mutta siina ei ole eksplisiittisesti em. kahta
tekijaa: tavoitteita ja palautetta suorituksesta.
B andura ja Cervone suorittivat eraan toisen tutkimuksen, jota koskevan
artikkelin [4) abstrakti kuuluu seuraavasti: "The present research tested the
hypothesis that self-reactive influences exert differential impact on motivation
as a function of the level and direction of discrepancy between a comparative
standard and attainments. Subjects pursued a challenging standard in a
strenuous activity and received preselected feedback that their effort fell either
markedly, moderately, or minimally short of standard, or that i t exceeded the
standard. They then recorded their perceived self-efficacy, self-evaluation, and
self-set goals, where upon their motivational level was measured. In accord
with prediction, perceived self-efficacy contributes to motivation across a wide
range of discrepancy conditions. Self-evaluation operates as an influential
motivator only when attainments fall markedly or moderately short of a
comparative standard. Self-set goals contribute to motivation at all discrepancy
levels except when attainments are markedly discrepant from the standard.
The relevant self-influences operating in concert at particular discrepancy
levels explain a substantial amount of the variance in motivation." - Compeau
j a Higgins ovat ottaneet oman suoriutumisarvion (self-efficacy) mukaan
malliinsa, mutta self-evaluation ja self-set goals nayttaisivat puuttuvan.
B andura ja Schunk [5) saivat viimemainittua tukevan tuloksen: "Under
proximal subgoals, children progressed rapidly in self-directed learning,
achieved substancial mastery of mathematical operations, and developed a
sense of personal efficacy and intrinsic interest i n arithmetic activities that
initially held little attraction for them".
Taisto Leppanen viittaa tulokseen, etta Compeau'n ja Higgins'in malli selittaa
kayton vaihtelusta vain 32 %, ja tekijat pitavat malliaan silti selitysvoimaisena.
Risto Paakkinen kiinnittaa huomiota, etta Compeau'n ja Higgins'in mallista
puuttuvat takaisinkytkennat. Erkki Koponen katsoo, etta Banduran teoria
ennakoi kausaalisuutta tutkittujen muuttuj aryhmien valille. Vaikka PSL
analyysi tuki voimakkaasti tallaista tulkintaa, ei kausaalisuutta voida osoittaa,
koska vaihtoehtoisia selityksia ei ole suljettu pois.
Kari Rantalaiho arvioi, etta tutkimuksen aihe ja nakokulma on kylla
olennainen, mutta tutkimus on aika ulkokohtainen. Kuten tekijatkin
painottavat, tietojen poikkileikkeusluonne raj oittaa syy-seurauspaatelmien
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tekoa: ei voida sanoa, etta minapystyvyys (self-efficacy) jaitai tulosodotukset
olisivat atk:n syita; ne voivat oUa yhta hyvin seurauksia.
Rantalaiho jatkaa: Minapystyvyys on mitattu aika atk-spesifisti. Bandura itse
erottelee minapystyvyydessa kolme ulottuvuuttaa: tason Goka kyUa sopii atk
spesifiinkin minapystyvyyteen), yleisyyden (esim. luottamus yleiseen oppimis
kykyyn oudoUakin erityi salalla) j a vahvuuden (esim. epaonnistumisista
otetaan mieluummin opiksi kuin lannistutaan, jos minapystyvyys on vahva).
Kun kirjoittajat ovat mitanneet minapystyvyytta vain arvioina atk-ongelmista
selviytymisena, he ehka ovat tulleet mitanneekksi enemman atk-kokemusta
kuin yleisempaa minapystyvyytta . Bandura itse pitaa kokemusta minapys
tyvyyden tarkeimpana l ahteena verrattuna kirjoittajien mainitsemiin;
kokemusta eivat kirjoittajat ole vastaajilta kysyneet, mutta kaiketi kokemuksen
erojen vaikutukset atk-pystyvyyden tunteisiin silti ovat olemassa. - Vastaavaa
kritiikkia voi Rantalaihon mielesta esittaa myos tulosodotus-muuttujaan jopa
siihen mittaan, etta varsinainen selitettava (kayton maara) onkin selittaja!
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Kirjoittajien mukaan palaute on organisaatiossa oppimisen ja tuottavuuden
paranemisen kriittinen tekija: se ( 1 ) auttaa havaitsemaan tahanastisen
toiminnan ongelmia, (2) tarjoaa keinoja kasitella ongelmia ja (3) lujittaa tai
uusintaa organisaation tavoitteita.
Palautteen antajan kannalta face-to-face (FTF) palautetta pidetaan sen sitii
visena ja luottamuksellisena. Mutta palautteen saajan kannalta palautteessa
on haittoja: kun palaute usein on negatiivista, saaja menettaa kasvojaan ja
asemaansa seka p alautteen antaj an etta omissa silmissaan, ja vaikka palaute
olisi positiivistakin, saattaa antajan "body language" viestia muuta kuin
sanat. Siksi kirjoittajat haluavat tutkia tietotekniikan mahdollisuuksia
palautekanavana, jopa palautteen antajana.
Tutkimusjarjestelyna on kontrolloitu koe, jossa palautteen lahdetta ja kanavaa
vaihdellaan. Palautevaihtoehtoja on kolme:
FTF (face-to-face: kasvokkain)
C MF (Computer-mediated feedback, atk:n valittama)
C GF (computer-generated feedback, atk:n generoima)
CMF voi oUa esim. sahkoposti, siina atk on puskurina henkiloiden valiUa,
"body language" jaa pois. CGF:ssa palautteet tulevat tietokannasta tai muusta
tietokoneeseen ohjelmoidusta palautteen lahteesta.
Tutkijoiden teoreettinen viitekehys ei perustu mihinkaan nimettyyn teoriaan,
vaan joukkoon aikaisempia empiirisia tutkimuksia j a niista tehtyihin
yleistyksiin. Tutkimusongelmia on kaksi: ( 1 ) miten suhtautuvat toisiinsa
palautepyyntojen maara ja p al auteymparisto?, ( 2 ) johtaako aktiivisempi
p alautteen pyytaminen parempaan suoritukseen?
Ensimmaisesta tutkimusongelmasta johdetaan nelj a hypoteesia:
H 1a: Palautepyynttij en maara ymparisttissa CGF on suurempi kuin
ymparisttiissa eMF ja FTF.
H1b: Palautepyynttijen maara ymparisttissa eMF on suurempi kuin
ymparistossa FTF.
Kahta muuta hypoteesia varten kirjoittajat viittaavat Northcraft'in j a
Ashford'in ( 1990) j aotteluun absoluuttiseen j a sosi aalisesti vertailevaan
palautteeseen. Absoluuttinen palaute on esim. se, etta montako tehtavaa on
ratkaissut oikein, sosiaalisesti vertaileva palaute taas se, millainen oli hanen
suorituksensa toisiin verrattuna. Tata erottelua kaytetiian hypoteeseissa:
H 1c: S o si aalisesti vertailevien palautteiden maaran osuus kaikista
palautteista on ymparistossa CGF pienempi kuin ymparisttiissa eMF j a FTF.
HId: S o s i aalise sti vertailevien p alautteiden maaran o suus kaikista
palautteista on ymparisttissa eMF pienempi kuin ymparisttissa FTF.
Kahden ensimmaisen hypoteesin perusteluna on tutkimusidean mukaisesti
negatiivisen palautteen sosiaalisten ja psykologisten kytkenttij en valttaminen,
kahden seuraavan taas se aj atus, etta "poliittista", omaa asemaa j a
henkilosuhteita vahvistavaa merkitysta o n vain henkilOihin sitoutuneilla
palautteilla.
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Toisesta tutkimusongelmasta johdetaan yksi hypoteesi:
H2: Mita enemman pyydetaan palautetta, sita parempi suoritus.
Hypoteeseja testattiin kokeessa, jossa opiskelijakoehenkilot suorittivat
toimihenkilOn/j ohtaj an tehtavia: heille oli arvottu mahdollisuus saada
palautetta FTF-, CMF- tai CGF-ymparistoissa; he saivat valita enintaan viisi
kahdeksasta palautetyypista, joista nelja koski absoluuttista ja nelj a
sosiaalisesti vertailevaa palautetta.
Tulokset olivat seuraavat:
( 1 ) Palautetta pyydettiin eniten CGF-, toiseksi eniten CMF- ja vahiten
FTF-ymparistoissa.
(2) Eroja palautteen absoluuttisen vs. sosiaali sesti vertailevan tyypin
suhteissa eri jarjestelyjen valilla ei ollut.
(3) Palautteiden maaran ja suoritustason valilla ei ollut yhteytta.
Viidesta hypoteesista siis todentui vain kaksi.
Arvioisin, etta sinansa ihmisen j a atk:n tyonjako palautteiden pllnssa on
varmaan tarkea tutkimusalue, mutta itse tutkimus on aika pintapuolinen.
Olennainen tulos on lahinna ei-tulos: palautteiden pyytamisen aktiivisuus tai
saatuj en palautteiden maara ei korreloi suorituksen tasoon. Tekijat itse
toteavat, etta palautteella on merkitysta vain, jos se auttaa vastaamaan
kysymykseen "miten?". Mutta jotta atk:n mahdollisuuksia "miten" - hyodyl
listen palautteiden antajana tai kanavana olisi voitu tutki a , olisi koko
koeasetelma taytynyt suunnitella uudestaan. Kysymys palautteiden hyodyl
lisyydesta toiminnalle on kuitenkin keskeinen; vaikka kirjoittavat tutkimuk
sensa perusteella suo sittelevatkin tietotekniikkaan perustuvien palaute
kanavien lisaamista, ei lukija voi tulla kovin vakuuttuneeksi, jos palautteiden
maaran Iisaamisen hyodyllisyydesta ei ole nayttoa.
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Artikkeli k a sittelee informa atio systeemin s opivuutta orgaisaatioon
kontingenssiteoriatutkimuksen valossa. Kirj oittaj a luo tutkimuskehikon
aikaisempaan tutkimustraditioon perustuen. Kirj oituksessa arvioidaan
kattavasti aiheeseen liittyvaa kirjallisuutta ja perustellaan, miksi arvioinnin
ulkopuolelle on j atetty tiettyja tutkimuksia. Kirj oittaja vasta a Weil & Olson
( 1 989) kritiikkiin IS:n kontingenssiteoriatutkimuksesta.
Analyysi lahtee liikkeelle Markus & Robeyn ( 1988) kahdesta teoriatasosta:
teorian sisalliista (substance of theory) ja teorian rakenteesta (structure of
theory) keskittyen jalkim-maiseen.
'Sopivuus'-kasite Cfit') organisaatioteoriassa perustuu Van de Ven & Drazin
( 1985) luokitukseen:
1 . Selection approach, j o s s a ' s opivuus' oletetaan premis siksi, joka
organisaation on sovitettava yhteyteensa selviytyakseen tai ollakseen tehokas.
2. Interaction approach, jossa ' sopivuus' on organisaation suorituskyky- tai
yhdenmukaisuustekijiiiden vuorovaikutusta suhtee s s a tilanteeseen j a
suunnitteluun.
3. Systems approach, jossa 'sopivuus' on monien tilanteiden ja rakenteellisten
seka suorituskykypiirteiden sisaista yhdenmukaisuutta.
Yksityiskohtainen kirjallisuusanalyysi osoittaa, etta kontingenssiteorialla ei
ole teorian sisalliin tasolla kumulatiivista traditiota ja etta selection approach
lahestymistapa on vallitseva. Selection approach merkitsee, etta organisaatio
yhteys maaraa IS piirteet yksisuuntaisesti. Huber & McDaniel ( 1 986) toteavat
erikoisesti j alkiteollisessa ymparistiissa IT:n j ohtavan uusiin organisaation
suunnitteluvaihtoehtoihin. Nain IS ja sen organisaatioyhteys nayttavat olevan
molemminpuolisessa suhteessa toisiinsa.
Kickert (1983) on esittiinyt 5 tulkintaa tilannetiippuvuudelle:
1. Z -> X -> Y
X=rakenne, Y=tehokkuus, Z=tilanne
2 . Z -> (X -> Yl
3 . Z + X -> Y
4. X . Z -> Y
5 . (Z <-> X) -> Y
Tapauksessa 1 til anne maaraa rakenteen j a tehokkuus riippuu yleisesti
rakenteesta. Tapauksessa 2 tilanne vaikuttaa rakenteen ja tehokkuuden
suhteeseen. Tapauksessa 3 tilanteella ja rakenteella on riippumaton vaikutus
tehokkuuteen. Tapauksessa 4 vaikutus on edellisessa kohdassa vuoro
vaikutteinen. Tapauksessa 5 tilanteen ja rakenteen valinen oletettu yhden
mukaisuus vaikuttavat tehokkuuteen. Tapaus 1 kuuluu selection approach
lahestymistapaan ja tapaukset 2,4 ja 5 interaction approach lahestymistapaan.
Tapaus 3 ei ole 'fit' .
Omassa arviossaan P ertti Jarvinen esittaa Iivarin kayttaman tutkimusten
luokittelun (Olerup, 1982):
(al taustatekijat (ymparisto, teknologia, rakenne, kontrollisysteemi, muut)
(b) IS-piirteet (monimutkaisuus, aikatekijat, raporttien kompleksisuus ja
ajoitus, kasittelyn kompleksisuus j a ajoitus, sovellukset, arkkitehtuuri)
(c) kaytetty vaikuttavuus-kriteeri (jo s se puuttuu, niin selection approach)
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(d) fit-tyyppi (selection, interaction, systems approaches)
(e) metodologia (empiirinen, kasitteellis-teoreettinen)
Katsauksesta j a arvioinnista on kuitenkin suljettu pois
- 'user-system fit'-tutkimukset, jotka kuuluvat yksiliitasolle,
- I-funktiota eli atk-osaston organisointia ja johtarnista koskevat tutkimukset,
- IS:n rakentamista ja kayttiia, usein k ayttajien osallistumista koskevat
tutkimukset,
- teknologista imperatiivia x -> z tai sen laajennosta z + x -> y koskevat tutki
mukset.
Katsauksen tuloksina Iivari esittaa, ettei han j uurikaan ole liiytanyt kahta
samoja muuttujia kayttavaa tutkimusta. Siksi fit-tutkimus ei nayta kumuloi
tuvan eika se siksi ole voinut tuottaa ristiriitaisia tuloksia. Selection approach
nayttaa dominoivan, vaikka sen yksisuuntaista kausaalista riippuvuutta on
pidettava yliyksinkertaistavana. Tasta syysta Iivari suosittaa kaytetta vaksi
myiis muita fit-otteita (interaction ja systems) .
O maa tutkimuskehikkoa luodessaan kirjoittaja lahtee liikkeelle Ives e t al
( 1980) kehikosta:
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Tutkimustraditiot on yleistetty kolmeksi tutkimusalueeksi:
1 . IS:a koskeva kontingens situtkimus(contingency research into IS,CRIS)
2. IS vaikutustutkimus(contingency research into IS impacts,CRISI)
3. IS omaksumisprosessin kontingenssitutkimusCcontingency research into IS
adaption process, CRISAP)
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Iivari katsoo, etta vaikutusten tutkimus (B) toimii ikaankuin valittajana IS:ia
(A) j a sen omaksumisprosessia ( C ) koskevien tutkimusten valilla. C : n
kohdalla x j a y tarkoittavat mahdollisuutta tutkia seka IS:n etta omaksumis
prosessin kontingensseja. Iivari suosittaa interaction ja systems-otteita
kullekin alueelle A, B ja C.
Alueet muodostavat hierarkian, jossa kukin edeltava alue tarjoaa empiirisen
tiedon lahteen seuraavalle alueelle. Tutkimusalue A pyrkii IS:n j a sen
yhteyden ymmartamiseen ja on ylinna hierarkiassa. Tutkimusalue B pyrkii
IS- j a organisaatiomuutosten vaikutusten ymmartamiseen erilai sissa
tilanteissa j a on hierarkiassa keskimmaisena. Tutkimusalue C on kiinnos
tunut eri IS piirteiden suhteista, IS omaksumisprosessista (kehitys, toteutus
ja paatoksenteko) ja sen yhteyksista.
Metodologisesti al ue A perustuu varianssitutkimukselle (Rogers, 1 9 8 3 ,
Markus & Robey, 1 9 88). Alueella B olisi huomioitava kaksisuuntaiset
vaikutukset (IT <-> organi s aatio ) . Koska vaikutukset ilmenevat ajan
funktiona, on pitkittaistutkimus tarpeen. Metodologisesti alue B perustuu
prosessitutkimukselle (Rogers, 1 983, Markus & Roby, 1988). Alueella C
kirjoittaja ei sulje pois nomomeettisia tutkimusmenetelmia Oakeja j a
yleistyksia etsivat menetelmat (Burrell G a n d Morgan G , Sociological
paradigm amd organizational analysis ) , kuten laboratoriokoe, kenttatut
kimus, kenttakoe jne., mutta pitaa parhaina ideografisia tutkimusmenetelmia
(yksiloiden subj ektiivisia kokemuksia kartoittavat menetelmat), kuten case- j a
toimintatutkimus, joissa tutkiminen o n mahdollista todellisessa tilanteessa.
Kirjoittajasta nayttaa j arkevalta yhdistaa alueiden B ja C tutkimus. Kirjoittaja
esittaa luotavaksi kontingenssitutkimusten tietokannan, johon perustuen
vertailevat ja kumulatiivisesti tietoa lisaavat tutkimukset olisivat mahdollisia.
Tulevan tutkimuksen tulisi
1 . maaritella IS kehittamisprosessin paatasot
2. maaritella suunniteltavan IS:n relevantit piirteet kullakin tasolla
3. maaritella kullekin tasolle relevantit tilannetekijat
4 . testata IS:ien organi saatiosopivuuden eri lahestymistapojen validisuus
kohdan 3 tilanteissa
5. painottaa entista enemman systeemilahestymistapaa, jolle on ominaista
monenlaiset, mahdollisesti ristiriitaiset tilanteet, monenlaiset tarkasteltavat
IS piirteet ja monenlaiset tehokkuuskriteerit.

IE
x
x

y
x
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Swanson E.B. (1987), Information systems in organization theory: A review, In
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Swansonin katsaus koskee informaatiosysteemin (IS) kayton maaraavia
tekijoita (determinant) seka IS:n vaikutuksia organisaation tasolla. Han rajaa
ensin katsauksen kohteen esittamalla tutkimuskysymysten tyypittelyn:
Analyysiyksikko

Selitettavat
Maaraavat tekijat

Vaikutukset

Yksilo

Mitka ovat maaraavia
tekijoita yksiloa palvelevan
IS:n kaytossa?

Mitka ovat yksiloa
palvelevan IS:n kayton
vaikutukset?

Organisaatio

Mitka ovat maaraavia
tekijoita organisaatiota
palvelevan IS:n kaytossa?

Mitka ovat organisaatiota
palvelevan IS:n kayton
vaikutukset?

Markkinat

Mitka ovat maaraavia
tekijoita markkinoita
palvelevan IS:n kaytossa?

Mitka ovat markkinoita
palvelevan IS:n kayton
vaikutukset?

Yksiloa palvelevan IS:n kayttoa maaravia tekijoita on Swanson'in mielesta
esitetty implementointitutkimuksessa (Kwon and Zmud 1987 [3]). Lisaksi han
katsoo, etta kayttajan osallistuminen systemointiprosessiin, kayttajan
psykologinen tyyppi ja kognitiivinen tyyli, johdon tuki, kayttaj an tietamys,
systeemin piirteet, toimen piirteet ja tavoitteiden yhdensuuntaisuus ovat
e siintyneet maaraavina tekij oina yksil O a palvel evan I S : n kayton
tutkimuksissa.
Yksiloa palvelevan IS:n kaytOn vaikutuksista Swanson mainitsee ensin
toimessa suoriutumisen, jota on vaikea mitata. Sen korvikkeeksi on tarjottu
"user information satisfaction" (Ives et al. 1983 [2] ) . Swanson mainitsee myos
tyotyytyvaisyyden ja muitakin toimen piirteita, joihin IS:11a voi olla vaikutusta.
Sitten han pohtii yksiloiden valista kommunikaatiota organisaa-tiossa ja IS:n
vaikutusta siihen. Tama lahettajan ja vastaanottaj an pari tuo tiettyja pulmia,
kun tarkoitus oli pohtia yhteen yksiloon kohdi stuvista vaikutuksista. Swanson
viittaa viela yksilon paatoksentekoon j a informaation kayttOon siina
yhteydessa. Han kirj oittaa, ettei han pyri kattavuuteen yksilotason tarkaste
lussa, koska artikkelin otsikon mukaan paapaino on organisaatiotasolla.
Organisaatiotason maaraavia tekijoita Swanson on tunnistanut 10:
Dl. YmparistOn monimuotoisuus, D2. ymparistOn epavakaisuus; naista syista
organisaatio tarvitsee tietoa ymparistostaan; D 3 . Ymparistoa koskevat
olettamukset; em. tiedontarveanalyysi voi perustua vain systemaattisesti
esiintyviin raportteihin tms. tietolahteisiin; D4. Epavarmuus tehtavasta; tama
epavarmuus synnyttaa uudelleensuunnittelun tarvetta j a sita kautta
runsaasti tietoj enkasittelya; D 5 . Tehtavan vaihtelu, D6. tehtavan monimut
kaisuus; molemmat lisaavat em. epavarmuutta ja lisaavat suunnittelu
tehtavia; D7. Epaselvyys; sarna informaatio voidaan tulkita monella tavalla;
D 8 . Perusteknologia, D9. organisaation koko; nama kaksi tekijaa ovat ns .
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demograafisia muuttujia, joiden katsotaan vaikuttavan IS:n kayttoon, D I0 .
Rationaaliset tavoitteet, esim. resurssien tehokas kaytto. Swanson'illa lienee
oUut enemmankin maaraavia tekijiiita, silla han mainitsee tekstissa tekijat
D 12 - D 14, mutta ei ota niita taulukkoonsa.
Swanson on loytanyt 14 tekijaa, joihin organisaatiota palvelevalla IS:lla on
vaikutusta: E 1 . O sastoihin jako, E2. hierarkia, E3. ohj ausjanne, E4. toimin
nallinen eriyttaminen, E 5 . keskitetty valvonta (johto), E 6 . paatoksenteko
valtuuksien delegointi; kaikki tekijat E1-E 6 vaikuttavat samansuuntaisilta; E7.
arviointi, lahinna tuotosten arviointi, E8. formalisointi, E9. yalta, E 10
lateraalisuhteet (toissijaiset, piilevat suhteet), E l l . pysyvyys j a j aykkyys, E12.
toimien rutinoituminen, E 1 3 . laitostuminen, E 14. kilpailuetu.
Swanson kysyi artikkelinsa alus s a : Mitka ovat maaraavia tekijoita
markkinoita palvel evan IS:n kayttissa? Mitka ovat markkinoita palvelevan IS:n
kayton vaikutukset? Han toteaa transaktiokustannuslaskennan [ 1 ] mahdol
lisuudet, mutta ei oikein pysty esittamaan vastaavanlaisia muuttujalistoja
kuin edella. Niinpa han perustellusti innostaa tutkimaan aihetta lisaa.
Oman arvioni voin aloittaa organisaatioiden valisista tietosysteemeista, jotka
tietokoneverkkojen myota ovat tulleet kuvaan mukaan vasta viime vuosina.
Siksi Swanson ei viela 1987 paassyt avausta pidemmalle. Muuten katsaus on
huolellisesti tehty ja antaa aloittelijoille hyvan lahttikohdan.
Jos haluaa kritisoida tallaista kasitteellista tyota, voi kiinnittaa huomiota
j asennyksiin. Onko jako (maariiiiviit tekijiit, vaikutukset) riittiivii? Onko muita
analyysiyksikoitii (esim. ryhmii) kuin yksilo, organisaatio j a markkinat?
Ovatko D I-DI0 ja toisaalta E I-E14 kattavia jiisennyksiii, ja ovatko luokat
toisensa poissulkevia? Vastaus tahiin viimei seen kysymyspariin on
molemmissa tapauksissa kielteinen.
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LeydesdorffL and P. van den Besselaar (1987), Squeezed between capital and
technology: On participation of labour in the knowledge society, Acta
Sociologica 30, No 3/4, 339 - 353.
Artikkeli ssa tutkitaan ay-liikkeen mahdollisuuksia vaikuttaa teknologian
kehitykseen. Vaikka 0 ongelma on tunnistettu jo kauan sitten, niin tulokset
ovat toistaiseksi vaatimattomia . Leydesdorff ja van den Bes selaar kysyvat
artikkelissaan: Voivatko sosiaaliset toimijat tunkeutua tieteen ja teknologian
ytimeen ja jos voivat niin miten?
Teoreettista lahtokohtaa varten tutkijat viittaavat Noble'n ( 1978) kahteen
olettamukseen teknol ogi sesta determinismista: 1 . teknologinen kehitys
maaraytyy sisaisesti eika sosiaalisten voimien perusteella, 2 . teknologinen
kehitys maaraa organisaatiorakenteen, jossa sita voidaan kayttaa. Kun hylkaa
em. olettamukset, kuten tutkijat tekevat, siita on seurauksena vaite, etta
teknologia on so siaalisesti muodo stettu ja siksi sita on pidettava yhtena
resurssina. Tahan perustuen tutkijat katsovat, etta teknologian kehittelyssa on
aina vaihtoehtoja. Samoin he nakevat organisaation sosiaalisesti ohjattuna
prosessina. Kysymys on naiden kahden valintaprosessin vuorovaikutuksesta,
siis ja kuka miten voisi kytkea ne yhteen.
Kerrattuaan pitkaan ay-liikkeen saavutuksia eri maissa tutkijat katsovat, etta
ay-liikkeen ei tulisi vain pyrkia estamaan uuden teknologian haitta
vaikutuksia vaan yrittaa myos vaikuttaa teknologian kehitykseen. Siksi he
haluavat tutkia ay-vaen ja tutkijoiden yhteityota, joka voi noudattaa kolmea
tasoa tai perspektiivia: 1. radikaaliksi kutsuttu perspektiivi tarkoittaa, etta
tutkijat koettavat esim. ennakoida vaihetyon vaikutuksia pitkalla tahtayksella
j a tukea ay-vakea neuvotteluissa em. tiedoilla. Ammattikuntainen perspektiivi
merkitsee sita, etta tutkijat muuntavat tuloksensa normin muotoon j a
tarjoavat niita lainlaatijoille. Tutkimusperspektiivi tarkoittaa sita, etta ay-liike
muotoilee kysymyksensa tutkimusongelmiksi j a pyrkii myos ratkaisemaan
niita.
Tyon humanisointi-perinteeseen liittyen on kehitelty ehdotuksia ay-liikkeen j a
tutkijoiden yhteistyosta uuden teknologian kehittamiseksi. Sen tuotteet voisivat
samaan aikaan olla hyodyllisia, vahemman saastuttavia ja uusia tyopaikkoja
luovia. Talloin on puhuttu tyontekij oiden suunnitelmista. Tutkijat j outuvat
kuitenkin toteamaan, ettei nailla suunnitelmilla nayta olleen merkitysta
(vaikka ne on esitelty ylimmalle johdolle) yritysten tuotekehityshankkeiden
suuntaamisessa.
Lansi-Saksassa oli 1970-1uvulta lahtien toteutettu lahes 1 0 vuoden ajan tyon
humanisointi-ohj elmaa, jonka ensisijaisena tarkoituksena oli tyoelaman
laadun parantaminen ja toissijaisena inhimillisen teknologian kehittaminen.
Tutkijat l ahettivat kyselyn em. ohjelmaan osallistuneille tutkimuslaitoksille.
He kysyivat ko. ohjelmaan liittyen tutkimusproj ekteja, ko . projektien vaiku
tusta tutkimusohj elmiin ja erityisesti tyontekijasuuntautuneen teknologian
kehittelysta. Suurista rahallisista panoksista huolimatta mitaan merkkeja
inhimillisen teknologian kehittelysta ei tullut esille vastauksissa.
Tutkijat lahettivat sitten saman kyselyn tutkijakollegoille, jotka tyoskentelevat
tyon j a teknologian ongelmien parissa. Yhteiskuntatieteilijat katsovat
keskeiseksi ongelmaksi tyon organisoinnin. Teknologian vaihtoehdot eivat
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nayta nousevan esille inhimillista aspektia painottavi ssa tuotekehitys
hankkeissa eika myoskaan tutkijoiden ja ay-vaen yhteisissa tutkimuksissa.
Tutkijat paatyvat toteamaan, etta teknologia vaikuttaa tyohon laajassa
perspektiivissa. Sen sijaan ajatus, etta tiede ja teknologi a olisivat perus
luonteeltaan kapitalistisia ja siten tyovaenvastaisia, on tutkijoiden mielesta
ylipolitisoitu.
Lopuksi tutkij at lahtevat kehittelemaan aj atuksia siita, miten inhimilli set
arvot voitaisiin ottaa huomioon teknologioita kehiteltae ssa, erityisesti
tuotekehittelyssa. He pohdiskelevat, miten julkinen sektori voisi vaikuttaa
markkinoihin talta o s i n . H e p a atyvat ehdottamaan t i e d e - j a
teknologiapolitiikan, teollisuuspolitiikan j a hankintapolitiikan integrointia.
Omasta puolestani totean, etta artikkeli liikkuu yhteiskunnan ja jopa
maapallon tasolla ja siten poikkeaa jatkokoulutuksessa tarkastelluista
artikkeleista. Siina on kaytetty monia kansallisia teknologiaohjelmia lahteena.
Artikkelin tulokset korjaavat j oitakin aikaisempia ylilyontej a. Samalla tulee
kuitenkin osoitettua, miten vaikeaa on tunkeutua tuotekehittelyprosessiin ay
vaen keinoin ja tiedoin. Myoskaan edistyksellisten tutkijoiden tuki ei niiytii
auttavan tiissa suhteessa. Valtakunnan tasoisten politiikkaratkaisujen sijasta
lahtisin parantamaan tilannetta koulutuksella. Vaikuttamalla tuotekehit
telij oiden arvomaailmaan ja maailmankuvaan voitaisiin piiiistii eteenpiiin.
Lisaksi voitaisiin harkita haitta- yms. saasteveroja haitallisille tuotteille.
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Leydesdorff L. and P. van den Besselaar ( 1987), What we have learned from
Amsterdam science shop, in Blume, Bunders, Leydesdorff and Whitley (Eds.),
Social direction of the public sciences, Sociology of the sciences yearbook XI,
135-160.
Artikkeli kuvaa kahta Amsterdamin tiedekaupan kautta kaynnistettya case
tutkimusta. Toisessa tarkasteltiin kemian teollisuuden teknologian
kehittamista ja toisessa pankkiautomaatiota. Aloitteentekijana oli ay-liike. Sen
vaikutukset teknologisiin innovaatioihin jaivat kui tenkin vahaisiksi.
Amsterdamin yliopisto perusti tiedekaupan 1977. Hollannin ay-liike toivoi siitii
tiedepolitiikan apuvalinettii, tai ainakin paikkaa, jossa voidaan esittaa eri
lahtOkohtia ja ideoita akateemiselle tutkimukselle.
Artikkelin paakysymys o n : Kuinka pitkalle ay-liike v o i vaikuttaa
teknologioiden kehittami seen esimerkiksi maari ttamallii paat6ksenteo
kriteereja seka toiminnallisia ja teknisia spesifikaatioita uusille tuotekehitys
hankkeille? - Tutkij at kertovat, miten Hollanti o n . satsannut pintafysiikan
tutkimukseen luodakseen tieteellisen pohjan Philips'in tuotekehittelylle.
Ta1l6in on rakennettu erittain lujat yhteydet tutkimuslaitosten ja teollisuuden
valille.
Kemian teollisuus on keskeytymat6nta kolmivuoroty6ta, jossa on mukana
nelja vuoroa miehistOja. Hankalaa vaihety6ta voitaisiin helpottaa joko
muuttamalla kemiallista prosessia niin, etta se voitaisiin keskeyttaa y6ksi tai
sitten muuttamalla ty6njakoa esim. neljasta vii teen vuoroon. Kun tutkij at
tarkastelivat esimerkkina monikansallista AKZO-yhti6ta, he huomasivat,
miten yritys oli jo etukateen suojautunut ulkopuolista vaikuttamista vastaan
sopivalla organisaatiorakenteella. Tutkijat tekivat sitten 37 muuta yritysta
koskevan katsauksen (survey), joka osoitti samansuuntaisia tuloksia, ts. etta
tuotekehityspaatOkset tehdaan strategisella tasolla ay-liikkeen j a muiden
ulkopuolisten ulottumattomissa.
Pankkialalla Hollannin Postipankki halusi koordinoida EFT:ta (Electronic
Funds Transfer) eli elektronista rahojen siirtoa Hollannissa. Tassa kaikkien
pankkien yhteisessa verkossa saavutettiin runsaasti saastOja. Sen johdosta
ty6voimaa irtisanottiin. Syyna ei ollut rahan ja paaoman suhteen muutos ,
vaan markkina-asemat j a siihen liittyen teknologiset valinnat. Ay-liike ei
saanut tutkimuksesta paljonkaan tukea, ehka entista hiukan p aremman
tietopohjan palkkaneuvotteluihin.
Tutkijat haikailevat ruotsalaisen UTOPIA-projektin peraan, jossa ay-liike j a
tutkijat (Pelle Ehn, Susanne B 0dker, Morten Kyng jne.) yhdessa kehittivat
graafisen alan (lahinna lehtimiesten, latojien) ty6aseman. Kehittelyssa
pyrittiin ottamaan huomioon alan ammattilaisten kasity6taito ja muukin
hyvaksikoettu perimatieto. Mukana ollut laitevalmistaja ei kuitenkaan
onnistunut paasemaan ko. tuotteella markkinoille.
J ohtopaat6ksenaan tutkij at esittavat, etta lienee helpompaa suorittaa
teknologian vaikutustutkimuksia tutkij oiden ja ay-liikkeen yhteisty6na kuin
tehda teknologista kehittelyty6ta, jopa tuotekehittelya. - Tutkij at painottavat
viela, etta heidan tutkimuksensa on syyta lukea tieteentutkimuksen tai tieteen
sosiologian piiriin.
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Katson, etta kahdesta case-tutkimuksesta on raportoitu todella vahan. Sen
sijaan aiheen analyyttista pohdintaa on harrastettu laajasti ja mielen
kiintoisia uusia nakiikulmia on otettu esille. Tieteen merkityksen j a roolin
eksplisiitinen tarkastelu voi antaa virikkeen oman tutkimuksen tarkasteluun
talta kannalta.
Pertti Jarvinen
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Heikkila J., T. Saarinen and M. Saaksj arvi ( 1991 ) , Success of software
packages in small business: an exploratory study, Eur J.Inf. Systs I, N03, pp
159 -169
Tutkijat ovat kehiWineet pienyritysten valmisohjelmistohankintojen
onnistumista kuvaavan viitekehyksen, joka perustuu survey-tutkimukseen 66
suomalaisessa pienyrityksessa. Tutkimus osoitti, etta pienyritykset ovat usein
epaonnistuneet hankinnoissaan. Epaonnistumisen syyna on useimmiten
valmisohjelmistopaketin sopimattomuus yrityksen tarpeisiin erityisesti aIle 50
henkiliin yrityksissa.
P ienyritysten
olisi
kiinnitettava
enemman
huomiota
valmisohjelmistojen hankintaan, tarvemaarittelyyn j a kayttajien tukeen.
Tutkimuksen tavoitteet:
* Miten valmisohjelmistojen hankintaa, kayttoiinottoa ja kayttoa voidaan
mitata ja arvioida pienryrityksissa?
* Mitka ovat hankinnan, kayttoonoton ja kayton onnistumisen edellytyksia
("menestystekijiiita")?

Erot pienten ja suurten organisaatioiden valilla:
Aikaisemmin tehtyjen tutkimusten perusteella Heikkila & al. liiysivat ainakin
kolme eroa pienten j a suurten organisaatioiden valilla tietojarj estelmien
kaytossa (Lucas & aI., 1988):
1 ) Isot organisaatiot kayttavat tietojarjestelmia kommunikaatiovalineina.
Pienissa organisaatioissa puolestaan tietotekniikkaa kaytetaan paaasiassa
tyiikaluna.
2) Pienryrityksilla on vain raj oitetusti resursseja tietotekniikkaan. Sen vuoksi
turvautuminen valmisohjelmistoihin on suuryrityksia yleisempaa.
3) Yalta ja eri intressiryhmien ristiriitaiset tavoitteet eivat ole pienyrityksissa
yhta merkittava tietojarjestelmien suunnitteluun vaikuttava tekija kuin suur
yrityksissa.
Erot raataliiityjen ja valmisohjelmistojen kesken
Valmi sohjelmistot ovat usei mmiten pi enyritysten aino a mahdollisuus;
resurssej a omaehtoiseen kehittamiseen ei ole. Valmisohjelmisto voidaan
ottaa kayttiion nopeasti ilman suuria riskej a . Paaerot raataliiidyn j a
valmisohjelmiston kayttiiiinoton valilla ovat
1 ) kayttaja saattaa joutua muuttamaan tyiikaytantojaan valmisohjelmiston
kayttiiiinoton myiita
2 ) kayttaja haluaa mita todennakiiisimmin muutoksia valmisohjelmistoon
tayttaakseen henkiliikohtaiset tarpeensa
3 ) kauttaja tulee riippuvaiseksi valmisohjelmistopaketin toimittajasta
4 ) valmis ohjelmiston hinta voidaan ennakoida ja j aanee useimmiten
alhaisemmaksi kuin raataloidyn
5) valmisohjelmisto voidaan ottaa kayttoon nopeasti.
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Viitekehys onnistumisen arviointia varten
Heikkila & al. esittiivat kausaaliajatteluun pohjau,tuvan viitehyksen onnistu
misen arviointia varten: HANKINTA - KAYTTO - MENESTYS. Tekijaan
HANKINTA vaikuttavat liiketoiminnan tarpeet, aikaisempi kokemus, valmis
ohjelmiston piirteet ja valinnan valmistelu, tekijaan leAYTT O vaikuttaa
Riippumattomat muuttuj at on ryhmitelty seuraavasti:
j atkuva tuki.
organisaation tyyppi, aikaisempi kokemus, hankinta, sovellusalueet seka
koulutus ja tuki. Riippuva muuttuja MENESTYS on jaettu neljiiiin tekijaan:
hankinnan menestys, ohjelmiston laatu, ohjelmiston ns. information fit, j a
ohjelmiston kayttiiiinoton vaikutukset organisaatioon.
Tutkijat valitsivat 6 j ohtavaa suomalaista ohjelmatuotteen toimittajaa
tutkimukseen, Pienista yrityksista, jotka kayttivat eri toimittajien tuotteita,
valittiin satunnaisesti 229, joista 76 vastasi kyselyyn. Aineiston analyysissa
kaytettiin monimuuttujamenetelmia. Vastaaj ayritykset ryhmitettiin klusteri
analyysilla menestyksen mukaan neljaan homogeeniseen ryhmaan:
1) tyytymattiimat;
2) fit-ongelmaiset;
3) kaytettavyysongelmaiset
4) menestyneet.
Yhteenveto ja arviot
Menestyksen j a epaonnistumisen tekij at nayttavat tutkimuksen mukaan
olevan odotettuj a . Se menestyy, jolla on kokemusta ja tietamysta alalta.
Koulutustarve on menestyjilla vahaista j a kasikirjojen kayttiitaito
kokemuksesta johtuen hyva.
Pettymysten kohdalla referenssiyritysten
kokemus voisi auttaa. Sopivuus-ongelmissa kokemattomuus aikaisemmista
sovelluksista ja tietamatttimyys alasta korostuu.
Tutkimus on sisalltiltiiiin mielenkiintoinen ja huolellisesti suoritettu. Voidaan
kuitenkin kysya, onko tulokseksi saatu se, mita kysyttiinkin; survey-tutkimuk
sessa onnistumisen arviointiin vaikuttaa ratkaisevasti, kenelta kysytaan ja
minkaIaisia yrityksia otokseen saadaan. Onko onnistuminen sittenkin tapaus
kohtaista ?
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K6 Management of computing and information systems

Rockart J.F. and L.S. Flannery (1983), The management of end user
computing, Comm. ACM 26, No 10, 776-784.
1. Structure and contents of the article
The authors analyze the results of their study into the end-user computing.
The study was based on an interview including 200 end-users and 50 members
of IS staff. The interview was guided by a structured questionnaire.
Quantitative data was not gathered in the early interviews, but as the issues
became clear. Such data was obtained from 140 of the users representing 271
different applications.
The authors represent the findings grouped into four major areas:
1. The growth evident in the end-user computing
2. The nature of the end-user population
3. The attributes of the applications being performed by end-users
4. The managerial processes being employed with regard to end-user
computing.
In each of the companies observed, end-user computing was growing at a rate
of 50-90 % annually.
The end-user population was classified based on the findings into the following
groups:
1. non-programming end-users
2. command level users
3. end-user programmers
4. functional support personnel
5 . end-user computing support personnel
6. DP programmers
The authors classified the applications into the following categories:
1 . operational systems, 9 %
2. report generation, 14 %
3 . inquiry/simple analysis, 2 1 %
4. complex analysis, 50 %
5 . miscellaneous, 6 %
The article i s concluded with remarks as to suggestions of how end-user
computing strategy, support and control in firms should be developed.

Strategy
1 . there should be an end-user strategy

2 . the market place for end-user computing can be defined (major staff groups)

3. there is a need to proactively help end-users develop application priorities
4. emphasis should be placed on a strategy aimed at developing and managing
the third environment
5. there is a need for new corporate policies
6. the strategy should be promulgated
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Support
1. the development of a distributed organization structure for support
2. the provision of a wide spectrum of products
3 . the development of a substantial education program
4. the development of effective data migration procedures

Control
1 . the need to flag critical applications
2 . a need to exercise control primarily through line management . not
information systems personnel
3. a need for IS expert involvement in the control process
4. the provision of IS environmental control through incentives

2 . Some comments on the article
The article sheds light on the area of end-user computing in a way, which
classifies extensively the scope of the area and its actors.
The arcticle might be called a classic in its way to describe a new and better
classification of end-user computing. The classifications can always be
criticized as to whether they are extensive enough, relevant enough and
exhaustive enough.
Anyway, the classifications give a good framework to put the target group of
any end-user class into the classes mentioned and helps in concentrating on
the characteristics of that particular group of users.
The strategy, support and control issues represented in the article, could all be
a topic for further in-depth investigation and study.
Jarvinen noted in his critisism of the article, that as the authors have not
published the questionnaire used, it is difficult to judge, whether they use a
solid theoretical background and what theory lies behind the questions used.
Jarvinen also noted that it is important to remember the potential effects of the
cultural background of the authors on the results, as well as the technological
development of computers, especially of personal computers, since the article
was published.
Piispanen points out the importance of the cooperation between management,
user groups and IS personnel in developing an end-user computing strategy in
firms.

Carl-Erik Wikstrom
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Orlikowski W.J. ( 1991), Integrated information environment or matrix of
control? The contradictory implications of information technology, Accounting,

Management & Information Technology 1 , No 1 , 9-42
MAIN IDEAS

Wanda Orlikowski has studied many potential implications information
technology can have on organizational forms and control in organizations. She
mentiones for exampell the following theories:
cluster (Applegate, Cash, J r.,& Mills, 1988), information-based (Drucker, 1988),
networked (Miles & Snow, 1 9 8 6 ) , po stbureaucratic (Toffler, 1 9 8 0 ) ,
posthierarchic (Zuboff, 1988) and postindustrial (Huber, 1984). After she has
done empirical studies, she considers these theories more or less speculative.
There has been just a little empirical research. She wants to rise the question,
what kind of intended or unintended consequences of IT there really are for
production tasks, skills, social relations and different kind of control in the
organization. Her conclusions are, that information tecnology can enable
many changes in the organization, but often it extends existing mechanisms of
control. The motivation and interests of managers are more important than
many theories present. So, organizational imperative is often stronger than
technological or emergent imperative. The management can plan and build
many control mechanisms in the information technology. That kind of control
is often difficult to notice and is taken for granted. Especially people without
experience are willing to trust on technology without critisism. In the SCC
case it i s very well presented, how a part of the knowledge and professionalism
has been build in the system, which enables many advantages for the
companys management. The management can take very tight control over the
action of 13.000 persons in 50 different countries - and make the company "tick"
according the plans.
The paper describes different forms of control and gives examples in SCC.
FORMS OF CONTROL
Why do the organizations use different control mechanisms? Because they
want to ensure their tasks are done according the plans, standards, quality
criteria and other organi zational goals and values. Control is on the one hand
enabling (control with) and on the other hand constraining (control over) the
actions of individuals. Pennings and Woicenshyn ( 1 98 7 ) examined different
forms of control having following results:
- Internal forms of control
control i s direct supervision of one person over others. Sy stemic
control is not personal control in three different ways: technology, social

Personal

structure and culture.

- External forms of control
Control can have its roots outside of the organization. Professional control i s
build i n people in many professional schools. These often very complex rules
help these people to manage tasks under uncertainty, risk, complexity and
variability.
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It is common for multiple control mechanisms to coexist. Control usually
works in levels and cycles, so that if one level of control fails, then other forms
assume dominance.
Information technology and forms of �ontrol
Two kinds of control resources are distinguised in Giddens (I979,p. 100) theori:
( 1) allocative resources used to generate power over objects and (2) authorative
resou rces
used to generate power over persons. Orlikowski defines (3)
administrative resources having both allocative and authorative aspects.
Information technology can be understood as administrative resources.
According to Giddens theori asymmetrical distribution of these resources i s
the main source o f control power.
CASE SCC
Big multinational company, Software Consulting Corporation (SCC) has been
target for research and many examples are given over the forms of control.
The management of this company has implemented new "productivity tools", a
CASE system. They have built a lot of systemic and personal control in the
system. This has enabled fo r the company to operate "in the factory mode",
meaning for example:
- Consultants ( 13.000) can build very fast new projects and individuals can be
changed when ever needed.
- Because a lot of knowledge is built in the system, the company can delegate
many tasks to lower and cheaper level in the organization.
- Main advantage for the company is, that "working in a factory mode" makes
actions "tick" in a very predicted way.
The following ways of control are used in SCC:
Forms of control

Realization in SCC

Systemic forms of control

-Hierarchy and career path (up or out
promotion policy)
-Production knowledge ( standardized
methodology)
-Socialization (role sp ecific l anguage
and knowledge)
-Impression management

Personal form of control

Direct supervision (reviews)

In tegra ting personal
forms of control

and

systeiBill" e c t
superVISIon
( re v i e w s
individuals and projects)

of

The new "productivity tools" had many big changes i n control mechanisms in
the company and the relations with customers were changed, too.
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CONCLUSIONS
This paper of Orlikowski is very clearly written.
As Vehvilainen pointed in seminar, case SCC is only one example of changes
in control mechanisms. Orlikowski is not saying it will allways happen in that
way.
To me the article very strongly defines the possibility of including control power
in the information system. And, as Ben Konsynski defined in his presentation
in Jyvaskyla 13.5. 1992, this control power does not have boudaries in the
company. So, inter-organizational networks can radically change relations
and "negotiation power" between companies. When planing a new information
system, the management and personnel should be aware, what kind of control
mechanisms they will have.
From the users point of view it is very essential to know, what will happen to
the work tasks and skill requirements when implementing new "productivity
tools". Will the work include more repetitive routines or will there be more
opportunities to use ones capabilities in the meaningfull way. Both possibilities
seems to exist.
Very interesting question this article rises to me is, how different kind of
"expert services" using information technology can be on the one hand sold to
the customers and on the other hand delivered to the customers. If you are
i nt e r e s t e d
about
this i s s u e ,
p l e a s e read
the
short
article
"Asi antuntij apalveluiden tuotteistaminen" from J orma Sipila in Ekonomi
1 992/5/2 1 . 5 . 1992. The book "Asiantuntijapalveluiden markkinointi: tiedon,
taidon ja tunteiden myyja" will be published later this year.
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Ives, Blake; Olson, Margrethe H. and Baroudi, Jack J. ( 1983), The
Measurement of User Information Satisfaction, Communications of the ACM,
Vo1.26, No. lO, 785-793.
The authors first review past attempts to develop and validate a measure of
user information satisfaction (UIS). Instruments that measure UIS are
compared, and the measure by Pearson is subjected to further psychometric
examination. The results of a replication and extension of previous work with
Pearson's instrument are represented.
The concept of UIS, the authors note, can be traced back to a work by Cyert and
March, who suggest that an information system which meets the needs of its
user will reinforce satisfaction with that system.
UIS is, as the authors point out, a perceptual or subjective measure of system
success; it serves as a substitute for objective determinants of information
system effectiveness. Theoretically the value of information system would be a
matter of economics: the cost of system operations and development are
substracted from the actual benefits to obtain the net value of the system to the
organization. This may not be a simple determination in practise, the authors
note, because:
( 1 ) intangible costs and especially benefits of information systems are difficult
to recognize and to convert to their monetary equivalent; (2) decision support
systems are used for disparate, relatively unstructured, ad hoc decisions;
objectively assessing the benefits of such systems may be nearly impossible; (3)
data on system success may be determinable but not recorded by the
organization and, therefore, unavailable for research purposes.
UIS can, according to the authors, be also more than a substitute for an
objective measure o f system success, because urs measures how users view
their information system rather than the technical quality of the system. A
"good" information system, as the authors note, perceived by its users as a
"poor" system is a poor system.
The authors represent research done in measuring UIS using both single and
multiple-item measurement techniques. Two categories of research using
multiple-item methods are recognized: research that fo cuses on the
information system product and research that include in the multiple-item
scale organizational support for developing and maintaining the system as
well as the system product itself. The latter type of research thus include in the
measure also an indicator of the overall quality of information services
provided by an informati on service function.
Next especially the research by Gallagher, Jenkins et a! . , Larcker et a! . and
Pearson is represented and critisized.
The different research done is compared by four factors: where the evidence
was derived from, the level of empirical support of the measure, level of
coverage in comparision to the two above mentioned categories and number of
indicators or factors (scales) included in the measure.
The authors select the measure by Pearson to be assessed in more detail. The
goal of their investigation was to: ( 1 ) replicate Pearson's findings concerning
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the validity of the instrument; (2) reinforce the validity of the instrument
through further tests; (3) reduce the l ength of the overall measure while
maintaining reasonable levels of reliability and the exisiting structure of
scales; (4) develop a standard short-form of the instrument for research
requiring only a global indicator of UIS.
The measure was replicated using a survey of 800 production managers. A
total of 280 managers had completed the UIS measure.
Two approaches were taken in the paper to improve the quality of the original
Pearson measure, and to reduce its length. The first approach involved
p ermanently eliminating scales which showed undesirable psychometric
qualities. The second approach was to eliminate items within scales in order to
reduce the time to complete the instrument without losing any of its positive
psychometric qualities.
As a result of their investigation, the number of scales in Pearson instrument
was reduced by 6 scales down to 33 scales, and the number of items within a
scale was reduced to 2 instead of four in Pearson's scale. The authors also
produced a short-form questionnaire, which, however, was not published in
the paper.
The authors conclude that the refined instrument would not only provide an
overall assessment but also the capability to analyze what aspects of the system
effort are most problemati cal. They also note that the general form has the
advantage that results can be compared across systems or even across
organizations. They also note that it may be advantegous , in certain situations,
to customize the instrument to a certain system and/or systems function.
The authors have concentrated on the improvement of the validity of the
Pearson construct. This i s done in a rigorous manner. The paper is an
excellent example of how research should be done using the cumulative
previous knowledge of the problem domain as a basis. The main research
question for the authors has been: how to improve the validity and reliability of
the Pearson measure of UIS. The paper also serves the purpose of a text book
for researchers aiming at improving their ability to conduct survey studies,
understand psychometrics and especially take into account the techniques to
measure the validity and reliability of a construct.
The authors have, noted Risto Paakkinen, developed a practical short-form
measure of UIS to be applied as a general UIS measure - a measure to inform
investigators about the overall direction of the perception of a user's
information satisfaction.
As Heikki Stenlund noted, this kind of UIS measures all fail in measuring the
relevance of development process factors to the perceived user information
satisfaction. Heikki Stenlund also pointed out the relevance of time dimension
in investigating factors influencing perceived user satisfaction.
Carl-Erik Wikstrom
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Ahituv N., S. Neumann and M. Zviran (1989), Factors Affecting the Policy for
Distributing Computing Resources, MIS Quarterly, December 1989, 389-401.
1. YLEISTA
Artikkeli s s a kuvatun tutkimuksen tarkoituksena o n ollut selvittiiii,
vaikuttavatko organisaation rakenne, koko, piiiit6ksenteon j akautuminen tai
toimiala tietojenkiisittelyn j a erityisesti laitteistojen haj auttamispolitiikkaan.
Tutkimusalueen tiirkeyttii perustellaan teknisellii kehityksellii, joka on
mahdollistanut erilaisten hajautusratkaisujen soveltamisen organisaatioiden
ominaisuuksien ja tarpeiden mukaan tavoitteena mahdollisimman hyvin
organisaatioon sopiva ratkaisu.
Hajauttamispolitiikan tarkastelussa on loydettiivissii kaksi erilai sta liihes
tymistapaa:
1) Tekninen liihestymistapa
2 ) Organisationaalinen liihe stymistapa
Tek n in e n
la hesty m i s tap a ilmenee erilai sten h aj autusvaihtoehtojen
kuvaamisena sekii niiden arvioimisena, ja niiistii kirjoittajat esittiiviit
seuraavanlaisen jaottelun:
1) Keskitetty (centralized), jolloin prosessorit on sijoitettu maantieteellisesti
yhteen paikkaan mikrotietokoneita ja tyoasemia lukuun ottamatta.
2 ) Hajautettu verkkoratkaisu (distributed), jossa prosessoreita on sijoitettu eri
paikkoihin ja kytketty yhteen kommunikointiverkon viilityksellii.
3) Tiiysin haj autettu, siroteltu (decentralized), jossa prosessorit on sijoitettu eri
paikkoihin toimimaan itseniiisesti, eikii niitii ole kytketty yhteisellii verkolla
toisiinsa.
Organisationaalinen ldhestymistapa puolestaan tarkastelee organisaation

piirteiden ja hajauttamisen viilisiii suhteita. Kirjoittajat ovat loytiineet
kirj allisuudesta tutkimuksia, joissa on kiisitelty seuraavien organisa
tionaalisten piirteiden vaikutuksia tietotekniikkatoimintojen hajautukseen:
1) Organisaation rake nne
2) Koko
3) Piiiitoksentekoprosessien hajauttaminen

Yhdistiimiillii niimii kaksi niikokulmaa tutkij at ovat luoneet tutkimukselleen
sopivan viitekehyksen.

2. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS
Tutkimus toteutettiin kyselynii, joka liihetettiin 1360 israelilaiselle yritykselle,
joista 303 vastasi kyselyyn. Vastausprosenttia pidettiin alhaisena, mutta
saadun otoksen kokoa kuitenkin riittiiviinii tilastollisia testejii varten.
Tietotekniikkaresurssien hajautumi seen vaikuttavina, r i ipp u m a t t o m i n a
kiiytettiin seuraavia neljiiii muuttujaa organisationaalisen
niikokulman mukaisesti:

m u u t t uj i n a
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1 ) Organisaation rakenne on nominaaliasteikon muuttuj a, jossa on nelja
luokkaa: toiminnallinen rakenne, suoriteperustainen, matriisiorganisaatio
seka integroi tu, joka kasittaa jonkin edellisten yhdistelman.
2) Kokoa kasiteltiin ordinaaliasteikon muuttuj ana, jossa on kolme luokkaa:
pienet ( 1-250), keskisuuret (251-1000) ja suuret yritykset (yli 1000 tyontekijM).
3 ) Paatoks entekopro sessien j akautumista kasiteltiin ordinaaliasteikon
muuttuj ana, j onka luokat olivat: keskitetty, integroitu ja siroteltu.
Paatoksenteko on keskitettya (centralized), kun kaikki strategiset paatokset
tehdaan yhdessa paikassa, ja muita paatoksia ei ole delegoitu yli kolmeen
toimipisteeseen; paatoksenteko on integroitua (integrated), kun strategi sia
paatOksia ei ole delegoitu yli kahdelle pisteelle , j a muut paatokset on delegoitu
yli kolmeen pisteeseen; paatoksenteko on siroteltua (decentrali zed ) , kun
strategisia paatoksia tehdaan vahintain kolmessa pisteessa, j a muiden
paatosten suhteen pisteiden maaraa ei ole rajoitettu.
4) Toimintasektori on nominaaliasteikon muuttuja. Tutkimuksessa tietoja
kerattiin seuraavilta toimialoilta: teollisuu s , kauppa, palvelut, voittoa
tuottamattomat palvelut seka yhdistelmat.
Toimintasektorin vaikutuksista tietotekniikkaresurssien hajauttamiseen
kirj oittaj at eivat olleet loytaneet kirjallisuudesta viittauksia, mutta se otettiin
kuitenkin mukaan tutkimukseen yhtena mahdollisena vaikuttavana tekijana.
Riippuuana m uuttujana kaytettiin tietotekniikkaresurssien ja tarkemmin

tietokoneresurssien hajauttamista/keskittami stii. , j ok a jaettiin teknisen
nakokulman mukaan kolmeen luokkaan: keskitetty, h aj autettu
verkkoratkaisu ja taysin haj autettu. Tarkastelun rajaamista nimenomaan
laitteistojen haj auttami seen perustellaan ajatuksella, etta muiden resurssien,
kuten esimerkiksi ohj elmistokehityksen, jakautuminen riippuu laitteistojen
hajauttamisen asteesta.
Lisaksi kyselyssa selvitettiin jarjestelmien yleista menestysta, eli kartoitettiin
kayttajien tyytyvaisyytta jarj estelmia kohtaan viisiluokkaisella mittarilla.

3. TIETOJEN ANALYSOINTI, TULOKSET JA JOHTOPMTOKSET
Tietojen analysoinnis s a kaytettiin seuraavia ei-parametrisia tilastollisia
menetelmia: kontingenssikertoimen (Khi'in nelion) laskemista, tai lambdan
mittaamista (Siegel and Castell an 1988, s. 298-) nominaalimuuttujille seka
Kendall'in tau'n laskemista ordinaalimuuttujille (Siegel and Castellan 1988, s .
2 4 5 - ) . Naiden testien tuloksena kirjoittajat toteavat, etta ainoastaan
paatoksentekoprosessien hajauttamisasteella on merkittava ja voimakas
vaikutussuhde tietokoneresurssien hajauttamisen asteeseen. Organi saatiot,
j oiden paatoksentekoprosessit ovat keskitettyj a , pyrkivat keskittamaan
myoskin tietokoneresurssej aan. Hajautettuja paatoksentekopro s e s seja
soveltavat organisaatiot taas pyrkivat hajauttamaan tietokoneresurssejaan.
Muut kolme oletettua vaikuttavaa tekij aa (rakenne, koko ja sektori) eivat
saaneet tukea tassa tutkimuksessa. Lisaksi tutkijat pyrkivat lisatestein
tutkimaan vaikuttavien tekijoiden yhtei svaikutusta, mutta namakin
vahvistivat edella saatuja tuloksia.
Lopuksi kirjoittajat suhteuttavat saamiaan tuloksia kirjall isuuteen, j a
toteavat, ettii. sama nsuu n t a i s i a tu lo k s i a pii.atoksentek o p r o s e s s i e n
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hajauttamisen vaikutuksista tietotekniikan hajauttamiseen on loydettavissa
monistakin aiemmista tutkimuksista. Tosin tassa tutkimuksessa todetun
suhteen voimakkuus ja merkittavyys seka myoskin otoksen koko on suurempi
kuin aiemmissa tutkimuksissa. Sen sijaan organisaation rakenteen j a koon
vaikutuksista tietotekniikan hajauttamiseen on kirj allisuudesta lOydettavissa
ristiriitaisia tuloksia. Lopuksi kirjoittajat pohtivat, olisiko silla, etta tutkimus
tehtiin Israelissa, jotain vaikutuksia tuloksiin ja niiden sovellettavuuteen
muiden maiden olosuhteissa.

ARVIOT
- Yleisesti todettiin, etta artikkeli on melko tyypillinen MIS Quarterly-lehdessa
julkaistu tutkimus, j ossa on havaittavi ssa joitakin puutteellisuuksia j a
epatarkkuuksia .
- E simerkiksi voidaan kysya, onko paatoksenteon jakautuminen syy ja atk-Iait
teistojen hajauttaminen seuraus, vai onko asia mahdollisesti painvastoin.
Tutkijat nimesivat ominpain muuttujat riippumattomiin ja riippuviin.
- Muuttujien kasittelyssa on havaittavissa muutamia epatarkkuuksia.
Tutkijat muunsivat yrityksen koon eli tyontekijoiden maaran kolmiluokkai
seksi ordinaalimuuttujaksi, vaikka sita olisi voitu kasitella intervalliasteikon
muuttujana. Lisaksi paatoksenteon jakautumista (keskitetty, integroitu ,
siroteltu) tutkij at pitavat ordinaaliasteikon muuttuj ana esittamatta jarjestyk
sen perusteluita.
- Artikkelin esitystavassa on kiinnitetty huomiota selkeyteen. E simerkiksi
tekstissa esitetaan vain tarkeimmat todetut tulokset, ja tilastolliset analyysit
kokonaisuudessaan on esitetty liitteina.
- Tutkimuksessa saatujen tulosten anti kaytannon tilanteissa soveltamiseen
arvioitiin vahaiseksi.
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Jones M. R. : Post·industrial and post-Fordist perspectives on information
systems, Eur. J. Inf. Systs. Vol. 1, No. 3, pp. 171-182, 1991
Kirjoituksessa esitetaan katsaus viimeaikaisista sosiaali- ja organisaatio
transformaatioteorioista. IS tutkimusta tarkastellaan erkoisesti jalkiteollisesta
(post-industrial) ja jalki-fordilaisesta (post-Fordist) nakokulmasta.

Katsaus sosiaalisiin transformaatioteorioihin
1. Post-industrialism
Bell ( 1976) korostaa teoksessaan The Coming of the Post-Industrial Society
informaatioteknologiaa sosiaalisen muutoksen moottorina. IS kehittamiseen
liittyvina kasitteina esitetaan tiedon ja tietotyontekij oiden tarkea asema ja
'intellektuaalinen teknologia' tai rationalistinen lahestymistapa. Informaatio
j a teoreettinen tieto nahdaan yhteiskunnan strategisena resurssina niin
alueellisella, kansallisella kuin kansainvalisellakin tasolla. Touraine ( 1974)
nakee uuden, informaatiota kontrolloivan teknokraatti sen eliitin nousun.

2. The Third Wave
Tomer ( 1 980) lisaa Bellin kahteen yhteiskuntavaiheeseen, maatalous- j a
teollisuusyhteiskunnat kolmannen, informaatioyhteiskunnan. Kirjoittaja
pitaa Toffierin esitysta suhteellisen perustelemattomana futurologiana.

3. The information society
IT : n sosiaaliset seuraukset nousivat esiin 1970 ja 1980 luvun vaihteessa.
Forester ( 1989) on luokitellut alan kirjoittajat seuraavasti:
A. Optimistit korostavat tietotyontekij oiden vallitsevaa asemaa kansan
taloudessa (Martin, 1978; Masuda, 1985; Stonier, 1983). IT:n sosiaaliset
vaikutukset nahdaan positiivisina.
B . Pessimistit tarkastelevat IT:n seurauksia marksilaisesta nakokulmasta
korostaen tyollisyys- ja yhteisokontrollivaikutuksia.
C. Skeptikot ovat kyseenalaistaneet informaatioyhteiskunnan olemassaolon.

4. The Second Industrial Divide
Piore j a Sabel (1984) esittavat, etta teollisuusyhteiskunnat ovat historiallisessa
tienhaarassa, jossa on kaksi vaihtoehtoa:
A. massatuotantotekniikan j atkuminen monikansallisen keynesilaisen
massakulutuksen muodossa.
B. Joustava erikoistuminen yritysten alueellisen verkostumisen muodossa.
Teorian valossa historialliset ja kultturitekij at nousevat IS:n ymmartamisen
kannalta tarkeiksi.

5. Flexible accumulation
Kasitteen joustava kasaantuminen (flexible accumulation) esittivat Aglietta,
1979 ja Boyer, 1 98 8 . Tama talousteoria pyrkii tunnistamaan sosiaalisia
instituutioita, j otka saatelevat vaihtoehtoisia taloudellisen kasvun muotoj a
( ' regulation scho o l ' ) . Luonteenomaista on l i s a antyv a j ou stavuus
tyoprosesseissa ja markkinoilla, suurempi maantieteellinen liikkuvuus,
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lyhyemmat tuotteiden elinkaaret j a lisaantyneet kaupalliset, tekni set j a
organisatoriset innovaatiot. IS voidaan nahdii hal linnollisen kontrollin j a
markkinoiden finanssioperaatioiden valineena.

6. New Times
Hall ja Jagues, 1989 esittavat new times aikakautta edellisten vaiheiden
j atkeeksi nykyaj an marksilaisesta nakokulmasta korostaen so siaali sta
dualismia. IS:n kannalta sosiaalinen organi saatio muuttuu kollektiivisesta
yksilon (asiakas, kuluttaja, kayttaja) suuntaan.

7. Post-modernism
Post-modernismia kuvaavat mm. Derrida ( 1 973) j a B audrillard ( 19 8 1 )
pinnallisuutena mieluummin kuin syvallisyytena, kulutuksena mieluummin
kuin tuotantona, uskottavuutena mieluummin kuin totuutena, esteettisyytena
mi eluummin kuin eettisyytena j a ri stiriitoina mieluummin kuin
yhteisymmarryksena. Po st-modernistit ovat tutkineet IT:n sosiaalisia
vaikutuksia:
1 . Informating (Zuboff, 1988) , jossa ennen piilossa olleita tapahtumia, kohteita
ja toimintoja tehdaan nakyviksi. Tieto nahdaan hyodykkeena, joka edistaa
vapaata kilpailua markkinoilla.
2. IT:n kehitykseen vaikuttavat myos eparationaaliset, poliittiset voimat
(Foucault, 1977).
3. Teknologinen perspektiivi (King & Kraemer, 1986) korostaa teknologian
deterministisyytta ja vain positiivista asennetta IT:aan.
4. IS:n vaikutusten optimistinen nakokulma korostaa vain myontei sia
vaikutuksia ja kielteisten vaikutusten yhteydessa pitaa teknologiaa
neutraalina.
5. Rationalismi korostaa obj ektiivisen tiedon saannin merkitysta rationaalisen
paatoksenteon kontrolloinnissa.
Post-industrialismin asenteet, kuten tekosentrismi, sosiaalisten vaikutusten
determinismi j a rationalistinen paatoksenteko, heijastuvat IS-kehittamisen
' di screte-entity'-malleista (Kling & Scacchi, 1982) ja ovat vallitsevia IS
ammattil aisten keskuudessa (Orlikowski , 1986).

Restrictions of post-industrial perspective
1 . Teknosentrismi
- keskittyy vain tekniikkaan, mutta esimerkiksi j ohtamistyo on kuitenkin
paaasiassa suullista kommunikointia
- jattaa huomiotta organisaatioyhteyden I S :n kehittamisessa j a kaytoss a
(yksisuuntainen vaikutus)
- eettisesta nakokulmasta korostaa tekniikkaa enemman kuin ihmista
2 . Optimismi ja determinismi
- yksinkertaistettu nakemys IS:n organisaatiovaikutuksista
- ei selita tyydyttavasti, miksi esim. desentralisointia ei tapahdu
- determinismi peittaa IS toteutukseen vaikuttavia sosiaalisia prosessej a
- I S : n demokratisoivan vaikutuksen paattelya . informaation puute on
ongelma, informaatio on tietoa, tieto on valtaa, informaation lisaantyva saanti
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edistaa demokratiaa j a sosiaalista tasa-arvoa -voidaan kritisoida perustellusti
j okaiselta kohdaltaan.
- ongelmana on liika informaatio mieluummin kuin sen puute
- informaatio ja data (merkkijono) samaistetaan
3. Rationalismi
- heijastuu vahvasti paatoksentekoon esim.
muodossa
- peittaa paatoksenteon sosiaaliset prosessit

operaatiotutkimusmallien

Limitations ofpost-Fordist perspective
1 . Voidaanko lainkaan puhua 'post-fordilaisesta perspektiivista'? Se on
karkean tason kuvaus ja kasitteet eivat ole tarkkoja. Kuitenkin se erottaa
ilmioita j a trendeja toisista perspektiiveista. Kasitteeseen liittyy j atkuvaa
uudelleenkehittamisen tarvetta.
2 . Perspektiivi on reaktiivinen. Se on maaritelty po st-industrialismin
vastakohtana ja jattaa huomiotta nyky-yhteiskunnan epatasaisen vallanjaon.
Yksiloon keskittyminen voi peittaa sosiaalisen vuorovaikutuksen hallitse
mattomia ja erisuuntaisia pyrkimyksia.
3. Voidaanko perspektiivia pitaa historiallisena kaannekohtana, jona sita
kasitellaan. Muutokset tulisi nahda laajemmassa historiallisessa yhteydessa.

Post-Fordist perspective on IS in organizations
Kirjoittaja esittaa eroja post-industrialistisen j a post-fordilaisen perspektiivin
valilla:
1 . Post-fordismi nakee teknologian sosioteknisen systeemin yhtena osana
toisin kuin post-industrialistinen teknosentrismi. IS:ssa huomio kohdistetaan
IS:n tukemiin prosesseihin, ei itse teknologiaan.
2 . Teknologialla ei ole omaa elamaa, kuten teknologinen determinismi vaittaa,
vaan se on inhimillinen tuote ja sosiaalinen rakenne niin yhteiskunnan kuin
organisaationkin tasolla.
3. Organisaatioissa IS:lla on poliittinen dimensio ja IS tukee olemassa olevia
valtasuhteita.
4. Teknologiseen optimismiin post-fordismi suhtautuu epaillen ja kysyy syyta
teknologian kaytoJle. Teknologian ymmartaminen nahdaan IS kehittamisen
historiaJlisessa ja kulttuurisessa yhteydessa. Tallaisia IS kehittamismalleja
ovat 'web' -mallit (Kling & Scacchi, 1982). IS:n informaatiokapasiteetti
mahdollistaa ajallisen ja paikallisen kontrollin (Zuboff, 1988; Foucault, 1977;
Orlikowski, 1986). E simerkiksi teletyo on ajallisesti j a paikallisesti eriytynytta
j a s e nayttaa lisaavan yksiloJlista autonomiaa. Samalla se mahdollistaa
tehokkaan kontrollin li saamisen 'tight-loo s e ' -periaatteella tiukentaen
taloudellista ja lOyhentaen ihmisten kontrollia. Organisaatioiden valinen
v i e s ti nta h a ivyttaa o rg a n i saati oiden valisia raj oja ja synnyttaa sisaiset
markkinat. IS:n mahdollistama ajallinen ja paikallinen hajauttaminen nakyy
myos tuotannon kansainvali stymi sessa, maailmankylassa, j o s s a samaa
proj ektia toteutetaan samanaikaisesti eri maanosissa, j a jossa kauppaa
kaydaan ympari vuorokauden.
5. Post-fordismi hylkaa post-industrialismin yksinkertaistavan rationalismin
ja korostaa post-modernistista subj ektiivisuutta ja organisaation eparatio-
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naalista kayttaytymista. IS tutkimukseen organisaatioissa vaikuttavat mm.
hypertekstin ei-perakkainen pintarakenne, joka syrjayttaa syvarakenteen.
Kaytannon kokemusperainen todellisuus ja hypertodellisuus sekoittuvat, kun
merkin j a sen merkityksen suhde hamartyvat. Uusia epasosiaalisen
kayttaytymisen muotoja ilmentavat hakkerointi ja tk-virusten levittaminen.
6 . Post- fordilaisuus korostaa yksiloa IS:n suunittelussa j a kaytossa.
Vastakohtana rationalismille IS:n kay ton ymmartaminen edellyttaa sita,
kuinka kayttajat kokevat ja nakevat IS:n. Kayttajan osallistuminen, kontrolli
j a tuki nahdii.ii.n tarkeina.

Comments
Pertti Jarvinen yhtyy kirjoittajan nakemykseen, etta IS-tutkij oiden on syyta
olla tietoisia seka jalkiteollisen etta jalki-fordilaisen perspektiivin sisaltamista
organisaati o - j a yhteiskuntanakemyk s i sta, -teorioista j a malleista.
Kirjoitustavassa Pertti Jarvinen pitii.ii. erityisen pahana sita, ettei artikkelissa
ollut erillista kohtaa jalkiteolliselle perspektiiville, vaan se oli poimittava jalki
fordilaisen perspektiivin esittelysta.
Kokonaisuutena kirjoitus antaa taustatietoa IS tutkimuksen nykyisista
suuntauksista ja o soittaa, etta IS tutkimus on kiinteasti sidoksissa
yhteiskunnallis-taloudelliseen tutkimukseen. Kasitteellis-teoreettisen kirjoi
tuksen analyysia voisi j atkaa ja pyrkia lOytamaan perspektiivien erojen
syvempia syita ja selittajia.

References:
B ell D . ( 1976), The coming of post-industrial society, Basic Books, New York.
Erkki Koponen
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L. MISCELLANEOUS
Dorothy E. Smith: The Conceptual Practices of Power: A Feminist Sociology of
Knowledge. University of Toronto Press, Toronto, 1990, 6 1 - 80.
Referointi: Marja Vehvilainen 29.4 . 1992

Smith haluaa luoda tilaa yha uusille j a uusille lahtokohdille pikemminkin
kuin rakentaa yhta suurta kertomusta. E silla olevassa kirjassa Smith nayttaa,
kuinka 'kadun miesten' ja - kuten Aino Makela toteaa - ennen muuta naisten
nakokulmaa (standpoint) luodaan teksteihin, jotka valittavat hallitsemisen
(ruling) suhteita kapitalistisessa yhteiskunnassa (esim. vaestolaskentatiedot,
tyovoimatilastot, poliisin poytakirjat ja tietojarjestelmat).
Teksti on Smithin tarkastelun keskiossa - ei lingvistisena eika sosiaalisena
kuten H oikkalan artikkelissa vaan - hallitsemisen suhteiden valittaj ana. Han
ei tutki lainkaan teksteja sinansa, va an aina niita hallitsemisen suhteita,
joissa teksteja tuotetaan ja kaytetaan. Smith ei edes tarkasti maarittele tekstin
kasitetta eika suhdettaan muuhun teksteja kasittelevaan kirjallisuuteen.
Kun Smith tutkii hallitsemisen suhteita - tekstien valittamiakin - lahtien
todellisten ihmisten kaytannoista, on hanen metodinsa etnografinen
(institutionaalinen etnografia).
Kuten Kari Kilpinen toi esille, Smith asettaa tutkimuksen tietoteoreettiset ja
metodologiset kysymykset uudelleen arvioitaviksi, j a antaa niihin omat
vastauksensa. Tutkimuksen kohteena olevia so siaalisia suhteita on
tarkasteltava ihmisten toiminnasta lahtien, ja tutkijan on sijoitettava itsensa
tutkimiinsa sosiaalisiin suhteisiin. Sosiaalisten suhteiden j a
toiminta
kaytantojen tutkimus on peraisin Marxilta. Muut metodin oppihistorialliset
juuret ovat ennen muuta etnometodologiassa (tietoa sosiaalisista suhteista
saadaan vain jasenen tietona), mutta jossain maarin myos Wittgensteinin
kielifilosofiassa.
The Conceptual Practices of Power kirjan ehka keskeisin anti on menetelma,
jonka avulla voidaan tutkia tekstien valittamia hallitsemisen suhteita. Smith
kutsuu toisaalla menetelmaansa ideologiseksi kehaksi (ideological circle). Sen
avulla han jasentaa tekstien tuottamista lahtien ihmisten konkreettisista
kaytannoista aina nimenomaisen hallitsemisen kaytannon edellyttamaan
s elontekoon ( account) asti. Selonteot eivat ole satunnai sia, vaan muovautuvat
vallitsevan tulkintakehyksen mukaisesti.
E si merkiksi rikospoliisin tulkintakehys ohjaa yksittaisia poliiseja laatimaan
rikospoytakirjoja. Kadulla joukolle ihmisia sattunutta tapausta saatetaan
taman tulkintakehyksen mukaisesti kutsua mellakaksi. 'Mellakasta' pyritaan
luomaan mahdollisimman 'objektiivinen' kuva yhdistelemalla - 'mellakan
kannalta relevantteja - yksittaisten silminnakij oiden kertomuksia, 'mellakka
tapauksen' kannalta mielekkaaseen j arjestykseen ja muotoon. Toimij oiden
nakokulma j a tapausten aj allinen j arje stys haviavat rikospoytakirjan
laatimisprosessin kuluessa. Smith tutkii sitii, minkiilaiset sosiaaliset suhteet

tekevat (rikospoliisin) tulkintakehyksen ja (rikospoytiikiI:ja-) selonteon
laatimisprosessin ymmiirrettaviiksi.
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Schema/Frame :
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Account
(selon1eko)

Standpoint: Lahtokohtana elavien ihmisten todellisuus aj assa J a
paikassa
Kuvio. Ideologinen keha.
Smith antaa viitteita myos selontekojen tulkinnasta. Vaikka valmiit selonteot
elavatkin omaa itsenaista elamaansa tekstuaalisessa ajassa, ja niissa ei nay
enaa tekstin tuottamisvaiheen sosiaalisia suhteita, niin konkreettisessa
tilanteessa tekstia tulkitsevat aina elavat ihmiset tietynlaisissa sosiaalisissa
suhteissa. Selontekotekstia tulkitaan ikaan kuin se kuvaisi todellisuutta,
tulkitsijoiden oman tulkintakehyksen mukaisesti. Tulkinnan 'todellisuudella'
ei siis ole suoraa yhteytta siihen 'todellisuuteen', josta lahtien selonteko alun
perin laadittiin. Toisessa yhteydessa (Texts, Facts and Femininity -kirjassa,
1990, Routledge) Smith kuitenkin tuo selvasti esille, ettei tulkitsija luo
todellisuutta mielivaltaisesti selonteon pohjalta, vaan tektit myos
rakenteistavat: tulkinta tapahtuu tekstin, tulkintakehyksen ja tulkitsijan
vuorovaikutuksena.
Smithin kirjoitustyyli oli tuottanut kaikille vaikeuksia. Pertti Jarvinen toteaa:
"Dorothy Smithin teksti tuntuu ensilukemalta helpolta, mutta kun sita yrittaa
tiivistaa pieneen tilaan, j outuu vaikeuksiin. Lahes jokainen lause tuntuu
valttamattomalta j atkolta edelliselle ." Suuriinkin teoreettisiin ratkaisuihin
saatetaan viitata sivulauseessa ja keskeiset kasitteet - jopa sosiaalisen suhteen
kasite - jaavat huonolle maarittelylle. Hankaluuksista huolimatta Dorothy
Smithia kuitenkin kannattaa lukea, silla luvassa on mielenkiintoinen UUSI
lahestymistapa tietojarj estelmien tuottamisen ja kaytOn tutkimukseen.
Marja Vehvilainen
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Tommi Hoikkala, Teun A. van Dijkin diskurssianalyysi, in Klaus Makela
(toim.) Kvalitatiivi sen aineiston analyysi j a tulkinta,
1990, 142-161.

Gaudeamus, Helsinki,

Hoikkala kasittelee artikkeli ssaan van Dijkin diskurssianalyysia, joka on
monitieteinen tutkimussuuntaus tai tieteenala, joka tutkii tekstia ja puhetta
tai kielen kayttoa kaikista mahdollisista nakokulmista.
van Dijk kasittaa diskurssin kommunikatiivisena tilanteena. Han tarkastelee
yksittaisten lauseiden j a puheaktien lisaksi niita sarjoina j a erityisesti niiden
yli menevina laajoina semanttisina kokonaisuuksina. van Dijk tekee myos
erottelun diskurssin paikallisen j a globaalin tason valille ja tavoitteena on
osoittaa, miten ja milia ehdoin tasot liittyvat toisiinsa. Han kasittaa kontekstin
laajasti ja korostaa kognitiivista ulottuvuutta korostaen.
van Dijk mainitsee useita lahteita j a j uuria tutkimustavalleen: 1) struktura
lismi, semiotiikka j a kertomuksen tutkimus 2) sosiolingvistiikka j a puheen
etnografia 3 ) keskustelun tutkimus 4) tekstilingvistiikka 5) kognitiivinen
psykologia ja tekoalytutkimus.
van Dijkin kayttaa diskurssianalyysia myos tiedon kognitiivisen prosessoinnin
tutkimiseen. Han kayttaa talloin makrostruktuurin j a globaalin struktuurin
kasitteita. Makrostruktuurit ovat tarkeita diskurssin ymmartamiseksi,
tietojen tallentami seksi muistiin ja diskurssin kokonais merkityksen
tuottamiseksi. Globaalit struktuurit on makrostruktuuria laajempi kasite ja
sita kaytetaan tekstien, puheen j a vuorovaikutuksen, sosiaalisten tilanteiden
j a episodien, kuvien yms. tulkitsemiseen.
Globaalianalyysi tapahtuu van Dijkin mukaan siten, etta havaintoaineisto
prosessoidaan makroanalyysin avulla. Sen j alkeen suoritetaan ns. poistamis-,
yleistamis- ja konstruointitoimenpiteita.Tekstej a eriteltaessa makrostruk
tuurit tarkennetaan semanttisiksi rakenteiksi , j otka tiivistavat tekstin
olennaisen aiheen. van Dijkin diskurssianalyysin olennainen piirre on, etta
kielen kayttin kuvaus ei pysahdy mikrotasolle. Se on kiinnostunut etupaassa
kokonaisuuksista, teemoista ja paaaiheista (esimerkiksi kirj oitettujen tekstien
kappaleiden osat j a kokonai smerkitykset). Makrostruktuurien avulla
hahmottuvat sisallolliset kokonaisuudet. Makrostruktuurit johdetaan tai
abstrahoidaan mikrostruktuureista. Analyysissa kaytetaan viela kasitteita
propositio ja fakta.Propositio on kielen kayttin pienin semanttinen yksikko ,
j oka voi olla tosi tai epatosi. Sen tulee viitata johonkin mahdollisen maailman
mahdolliseen tapahtumaan tai tilanteeseen, kuviteltavissa olevaan faktaan.
Fakta on proposition referenssi. Faktat viittaavat mahdollisiin maailmoihin.
M akrosaannot ovat makroanalyysin yhteenvetamisen operaatioita tai
dynaamisia p aattelystrategioita. Niita kiiyttamalla tekstin tulkitsija voi
maaritella tekstin propositioiden sisaltaman ytimen, siis teeman tai aiheen.
Makrosaanttij a on kuusi: 1) poistosaantti 2) valintasaanto 3) yleistyssaanto 4 )
konstruktiosaanto 5 ) suoran siirtamisen saanto j a 6) arviointisaanto.
Hoikkala esittaa artikkelissaan lisaksi esimerkit makrostruktuureista j a
superstruktuureista seka haastattelupuheen analyysin.
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Pertti Jarvinen on esittanyt van Dijkin diskurssianalyysiin kritiikkina epailyn
sen riippuvuudesta analyysin tekijasta, hanen kyvystaan tunnistaa j a nimeta
yleistyksia, tuottaa uusia konstruktioita jne. Hoikkalan artikkeli on Jarvisen
mielesta liian runsas viittausten j a nakokulmien suhteen j a ne tahtovat
hukuttaa paasanoman. Klaus MakeIan toimittaman kirjan yleiskritiikkina on
ollut Jarvisen mukaan se, etta siina ikaankuin kvantifioidaan kvalitatiiviset
menetelmat ja unohdetaan ns. pehmeammat kvalitatiiviset metodit.
Aino Makela
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Eisenhardt KM. (1989), Building theories from case study research, Academy

o f Management Review Vol. 14, No. 4, 532-550.

Artikkelissa esitetiil'in "vaihejako", prosessi tai tyotehtavien sekvenssi, miten
case-tutkimuksen avulla voidaan saada aikaan teoria. Vaikka kirjoittaja
puhuu vaihejaosta, han painottaa tutkimuksen lapivi ennin iteratiivisuutta.
Artikkelissa kasi tellaan myos, miten tama laadintaprosessi sij oittuu muihin
tapoihin laatia teorioita. Kirjoittaja esittaa lopuksi taman tutkimustyypin
hyvia j a huonoja puoJia ja antaa ohjeita soveltamineen j a arvioimiseen.
Case-tutkimuksissa tarkastellaan yhta tapausta (single-case) tai useita
tapauksia (multiple case). Tiedonhankintatapoina ovat kyselyt, haastattelut,
havainnointi ja arkistomateriaalin kaytto. Kerattava tieto voi olla nain seka
kvantitattiivista etta kvalitatiivista. Usein kaytetaan myos useita analyysi
tasoja. Luonteeltaan case-tutkimus voi olla kuvailevaa, teoriaa testaavaa tai
teoriaa luovaa.
Taman artikkeJin loogisina edeltajina Eisenhardt pita a GJaserin ja Straussin
( 1967) grounded-teoriaa, Yinin ( 1 984) nakemyksia case-tutkimuksen suunnit
telusta seka Milesin ja Hubermanin ( 1 984) menettelyj a kvalitatiivisen
aineiston analysoimiseksi. Eisenhardt korostaa, etta han yrittaa tassa artikke
lissa selkeyttaa prosessia j a tutkia, milloin prosessi on hedelmallinen kayttaa.
Eisenhardt on esittanyt teorianmuodostusprosessinsa taulukkona, jossa on
prosessin vaiheet, kunkin vaiheen toiminnot ja niiden perustelut (suomennos:
Jarvinen ):
Vaihe

Toi minto

Perustelu

Aluksi

Tutkimuskysymyksen
maarittely
Mahdolliset a priori
kasitteet
Ei teoriaa eika
hypoteeseja

Kohdistaa toimenpiteet
Tarjoaa paremman pohjan
kasi tteiden mi ttaamiselle
Jatetaan tilaa teoreettiselle
joustavuudelle

Case'ien
valinta

Maarataan perusjoukko Rajoittaa asi aankuulumatonta
vaihtelua ja teravoittaa ulkoista
validiteettia
Teoreettinen otos
Kohdistaa toimenpiteet teoreet
tisesti hyodyllisiin case'hin, esim.
(ei satunnaisotos)
sellaisiin, jotka varmentavat sita
tai laajentavat sita uusiin
kasitteellisiin kategorioihin

Valineiden ja
tyotapojen
virittely

Useita tietojenkeruun
menetelmia
KvaJit. ja kvantit:sen
datan yhdistaminen
Monta tutkijaa

Vahvistaa teorian perustaa
kayttamalla useita nayttoja
(by triangulation of evidence)
Synergiapainotteinen
nakemys naytoista
Edistaa eri nakemysten esille
paasya j a vahvistaa perustaa

74
Meno kentalle Tietojen keruun ja
analysoinnin yhdistam.
Joustavia ja opportu
nistisia tietojen keruu
menetelmia
Tietojen
analyysi

Hypoteesien
hahmottelu

Yhden case'in analyysi
Samankaltaisuuksien
etsinta case'ien valilla
eri tekniikkojen avulla
Iteratiivinen nayttin
taulukointi jokaista
kasitettii kohden
Toistamisen (ei otoksen)
logiikka case'ien kesken
Nayttin etsinta relaatioiden tueksi ("miksi")

Vertaaminen vastakSuhteutus
kirj allisuuteen kaista mielta oleviin
teorioihin
Vertaaminen samaa
mielta oleviin teorioihin

Prosessin
paattaminen

Teoreettisen kyllastys
tason saavuttaminen

Nopeuttaa analyysia ja sallii
saatelyn tietojen keruussa
Sallii tutkijan hytitya uusista
ilmaantuvista teemoista ja
case'in erityispiirteistii
Perehdyttiia asiaan datojen avulla
ja tuottaa alustavan teorian
Rohkaisee tekijtiita tutkimaan
alustavia tuntemuksia syvemmalle
ja etsimaan naytttia katsomalla
erilaisten linssien lapi
Teravtiittaa kasitteen maaritelmaa,
validiteettia ja mitattavuutta
Vahvistaa, laajentaa j a
teravtiittaa teoriaa
Luo sisaista validiteettia

Luo sisaista validiteettia, nostaa
teoreettista tasoa ja teravtii ttaa
kasitteiden maaritelmia
Teravtiittaa yleistettavyytta,
parantaa kasitteiden maaritelmia
ja nostaa teoreettista tasoa
Paattaa proses sin, kun lisacase
tuottaa vain vahan parannusta

E isenhardt esittelee jokaista tauluko s s a mainittua prosessin vaihetta
yksityi skohtaisesti selkeitten esimerkkitapausten avulla. Lisaksi han on
koonnut taulukkoon teoriaa muodostavia case-esimerkkeja. Esimerkit ovat
1980-1uvulta ja useimmat sen loppupuolelta.
Eisenhardt painottaa, etta han etenee induktiolla datoista teoriaan (tapa 1 ),
kun taas ns. normaalitiede etenee teoriasta hypoteesien kautta datoihin j a
edelleen joko teorian vahvistamiseen, kumoamiseen tai korj aamiseen (tapa 2 ) .
Viimemainittu tarkoittaa (vanhan) teorian vahittaistii parantamista.
Eisenhardt viittaa mytis kolmanteen tapaan laatia teoria, nimittain istua
nojatuolissa ja johtaa teoria deduktiolla aksioomista.
Teoriaa (kasitteita, viitekehysta ja vaittamia) voidaan arvioida eri kriteereilla .
Teorian tulee olla saita (tiivistetty, niukka), testattava j a loogisesti
j ohdonmukainen. Teoriaa askel askeleelta muodostettaessa tutkijan tulee olla
analyyttinen j a huolellinen seka esittaa naytttia teoriansa tuek s i .
Teoriankehittelyn tul ee tuottaa aidosti uutta eika vain toistaa vanhaa. Toisto
sopii teorian testaamiseen muttei teorian rakentamiseen.
E i senhardtin mukaan esi tetty tutkimustyyppi sopii erityi sen
tilanteeseen, jossa on tarkasteltavana uusi, vahan tutkittu kohdealue.

hyvin
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Artikkeli antaa hyvat ohjeet tuottaa alustava teoria yhden tai useamman
case'in perusteella. E i s enhardt on ehdotuk s e s s aan pyrkinyt Iahelle
normaalitieteen objektivistista tutkimusotetta. Kun normaalitiede seuraa koko
syklin: teoria -> hypoteesit -> havainnot -> yleistykset -> (korj attu) teoria, niin
Eisenhardt'in ehdotus kattaa syklin [alleviivatunl loppupuoliskon (Jarvinen).
Viitteet
Glaser B . and A. Strauss ( 1967), The discovery of grounded theory: Strategies of
qualitative research, Wiedenfeld and Nicholson, London.
Miles M. and A.M. Huberman ( 1984), Qualitative data analysis , Sage Pub! . ,
B everly Hills Ca.
Yin R.K. ( 1984), Case study research: Design and methods, Sage Pub! . , Beverly
Hills Ca.
Perth Jarvinen, Risto Paakkinen ja Matti Hartikainen
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C alloway, L. J. and Ariav G. ( 1991), Developing and Using a Qualitative
Methodology to Study Relationships among Designers and Tools, in Nissen H.
E . , Klein H . K . and Hirschheim R (Eds.) Information Systems Research:
C ontemporary Approaches and Emergent Tradition, Elsevier, Amsterdam, 175193.

The structure and contents of the article
l . 1 Research interest
The authors report about their study into the using of qualitative reserach
methodology in exploring how designers perceive using design tools during
system development. Explicately the authors have studied the use of a design
tool, which has been developed by one of the authors for designing dialogues.
This dialogue design tool is called dialogue charts.
Three major aspects were interesting to the researchers:
-to gain insight into the process of design
-to create a methodology that would be useful in building a theoretical foundation
for
understanding design tools inherently
-how designers used the specific target tool and what characteristics were
salient to the designers about the tool
l . 2 Constructing the methodology
The objective of the authors has been to generate the broad categories and
relationships that would represent the areas where the designers found the
target tool useful and where they applied the tool. The authors wanted to
formalize the process of generating categories so that if the precise methodology
was successful it would be available to information system research.
The decisions that had to be made were:
-provide a treatment that would generate complex behavior
--a field experiment was organized
-use an instrument to capture symbolic data that was unobtrusive
--a post-implementation interview with hidden agenda was selected
-reduce the data in a precise and replicable fashion
--data reduction relied on the combined methods of grounded theory
generation and qualitative content analysis
l . 3 Grounded theory
According to Glaser and Strauss, an effective way to discover theory is through
an inductive process anchored in data. Accroding to Glaser and Strauss,
theories are either deduced from logical assumptions or generated from
obs ervation and grounded in the data. The second method is generating
grounded theory. The purpose of grounded theory is to generate theory from data
in a systematic and purposful way. Generated concepts are induced from the
data, and the data is generated in the field domain of practice.
The basic process for generating theory is comparative analysis - refining
properties and categories by comparing facts for similarities and differences.

77
When data appears to provide no more information to a category, that category i s
saturated.
The process for generating grounded theory is comprised of five partly
simultaneous sets of activities:
-determine a set of likely categories
-comparing incidents applicable to each category
-integrating categories and their properties
-delimiting the theory
-writing the theory
1.4 The data analysis
The authors describe their form ation of the initial seed categories and the unit of
analysis of the study, which they call a mention sequence.
1 . 5 A discussion of using the methodology
Seed categories
The authors note that it would have been practically impossible to predict the
depth and richness of information that emerged in the interviews from
analyzing the dialogue design literature alone. As an example they give the
intense relationship devel oped between users and the tool, and the fact of how
opportunistically the tool was applied.
The treatment
The extent of the experiment task revealed perceptions and expressed usage of
the tool that a less broad experiment task would have missed.
The interview
The richness of the differentiated uses and feelings about design and dialogue
that were revealed by interview could not have been predicted in advance.
The authors conclude that the methodology seemed to have been very successful
in capturing and categorizing the richness and variety of tool usages during
design. The research results also suggested that the methodology was useful in
discovering categories and subcategories.
2 . Comments on the article
The article represents a method of theory generati on, grounded theory
generation, that is different, or actually opposite, in compari son to the common
approach: formulate assumptions (usually based on a literature review, or the
use of previous theories), analyse the empirical data and evaluate whether the
assumptions are true or false in comparison with the reality that the data
reflects.
The grounded theory generation seems to be very demanding. The data analysis
is much more sensitive. An important part, however, seems to be the
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formulating of seed categories, the finding of which i s based on literature
reVIew.
Grounded theory seems to be more sensitive in the investigation of man
machine systems than perhaps many other methodologies.
Erkki Koponen notes in his evaluation of the articl e , that the description of
grounded theory is the most valuable contribution of the article. He critizises the
fact that concepts have been used before they have been defined and that in order
the article to be more structured and readable, the description of grounded
theory could have been located in the beginning, instead of the ending part of the
article.
Carl-Erik Wikstrom
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Toraskar K V_ (1991), How managerial users evaluate their decision-support?:
A grounded theory approach, in Nissen, Klein and Hirschheim (Eds , ) ,
Informatio n systems research: Contemporary approaches and emergent
traditions, Elsevier, Amsterdam, 195-225.
Toraskar on empiirisesti tutkinut, miten tuotantopuolen nelja j ohtajaa
arvioivat ennustamista varten tehtya informaatiosysteemia. Tutkimuksessa
on kaytetty grounded theory (GT) -lahestyrnistapaa.
Toraskar pitaa ennustamissysteemeja DSS-systeemeina. Han ei j uurikaan ole
loytanyt DSS-systeemien arviointitutkimuksia. Tama kirjallisuuskatsauksen
antama tulos motivoi hanta valitsemaan juuri taman tutkimusaiheen. Muilla
tieteenaloilla arviointi- tai evaluointitutkimus on ollut tavallisempaa kuin IS
tutkimuksessa. Muilta aloilta Toraskar on loytanyt kolme ennustussysteemin
arvioinnin viitekehysta: The Acceptability-Quality (AQ ) , The Purpose
Accuracy (PA) ja The Forecasting Audit (FA) -viitekehykset.
Tutkimus suunniteltiin kenttatutkimukseksi , jonka aikana kaytettaisiin
puolistrukturoitua ja strukturoitua syvahaastattelua. Tutkittavien etsinta vei
runsaasti aikaa, silla tutkittavien tuli sitoutua tutkimukseen, ts. heidan tuli
varata tyoaikaansa haastatteluja varten. Siksi tutkittavien maara supistui
neljaksi henkiloksi, j otka tyoskentelivat eri paikkakunnilla . Haastattelut
suoritettiin neljassa vaiheessa kahden, kolmen viikon valein, ja kukin
haastattelukerta vei 2-3 tuntia. Vaiheessa 1 kartoitettiin tyopiste, kysyttiin
ensimmaista arviota ennustesysteemi sta. Vaiheessa 2 esiteltiin ern. kolme
arvioinnin viitekehysta ja kirjattiin koehenkiloiden valittiimat reaktiot ko.
arviointikehikoihin. Vaiheessa 3 verrattiin em. kolmea viitekehysta
perusteelli sesti ja samaHa kysyttiin johtajien vertailukriteereja. Vaiheessa 4
pyydettiin j ohtajia tarinoimaan eli kuvaamaan konkreettisia tilanteita, joissa
ennusteteita on evaluoitu.
Haastattelutietojen analyysiin kaytettiin GT-Iahestymi stapaa. Analyysia
tehtiin seuraamalla kahta kirj allisuudessa raportoitua GT:n sovellusta.
Yllattavin loyto oli AWAREness-kategoria, j olla tarkoitetaan johtaj an
toimintaa hanen kommentoidessaan ennustesysteemin tekijalle systeemin
jarkevyytta. GT-analyysi tuotti kasiterakenteen, jonka ylakasitteina eli
teemoina olivat: evaluoinnin olemassaolo ja sen sisalla malli, organisatio
naaliset tarkastelut, viitekehysten arviointi ja viitekehyksiin liittyvat tarinat.
T e emat k o o s tuivat kategori oista (komponenttirelaatio ) j a j oidenkin
kategorioiden valilla oli myos presedenssirelaatio: input->prosessi->output ja
prosessin sisalla funktinaaliset l;ippuvuudet alakategorioiden kesken.
Tulosten seurauksista ja johtopaatiiksista on artikkelissa laaja keskustelu
kohta.
Arvioin artikkelin oikeansuuntaiseksi tyoksi. Tutkimus on huolellisesti
suunniteltu. GT-Iahestymistapaa on sovellettu lahes oikein. Puutteena naen
vain sen, ettei tutkija ole ottanut aineiston ulkopuolelta kategorioita esim.
omaan kokemukseensa tai analyytti s-teoreettiseen pohdintaan tai kirjallisuu
teen perustuen. N elj an johtaj an aineisto on keratty kerralla, eika sita ole
teoreettisella toistolla taydennetty. Termi saturated ( s . 206) on ymmarretty
niin, ettei tunnistettuihin kategorioihin enaa loytynyt lisaa tapauksia. Tamil
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vaarm, sil l a saturated- termi tarkoittaa, ettei UUSIa kategorioita enaa ol e
liiytynyt.
Paateemat viittaavat siihen, etta on saatu sita, mita on kysytty. Tassa seka
Calloway'n ja Ariv'in artikkelissa on paljon viittauksia Klein'in, Nissen'in j a
Hirschheim'in artikkeleihin. Editorit ovat selvasti vaikuttaneet artikkeleihin,
ainakin he ovat saaneet omia toitaan viitteisiin (citation index ! ) tai sitten
tutkijat ovat arvelleet, etta editoreihin viittaaminen parantaa mahdollisuuksia
saada artikkeli lapi kontrollin. - Nisseniltii otettu erottelu invariance-seeking
ja invariance-breaking ( s . 206) ei oikein istu tahan yhteyteen, silla invariance
seeking viittaa teorian vahvistamiseen j a invariance-breaking teorian
kumoamiseen, kun taas GT-lahestymistapa on tarkoitettu teorian tai
tyohypoteesien luomiseen.
Grounded theory on suomennettu ilmaisulla "aineistoon pohj autuva teoria"
(Niiranen 1990). Niirasen kaksi paalahdetta: Lincoln and Guba ( 1 985) ja Guba
and Lincoln ( 1 988) ovat grounded teorian j ohdannaisia ja esittavat ns.
naturalistisen paradigm an. Samoja lahteitii kayttavat myos Tynjala ( 1991 ) ja
Aaltonen ( 1 98 9 ) , joi sta viimemainitulta olen ottanut rationalistisen ja
naturalistisen paradigman aksioomat (Lincoln and Guba 1985 ):
AKSIOOMAT
jotka koskevat

PARAD IGM AT
Rationalistinen

todellisuuden
l uonnetta

Monistinen, konkreettinen,
erillisista olioista ja proses
seista koostuva, ennustetta
vissa ja kontrolloitavissa
oleva

Pluralistinen, holistinen,
sosiaalisesti rakentuva ei
ennustettavissa mutta
ymmarrettavissa

tutkijan ja tutki
muskohteen
suhdetta

Riippumattomia

Riippuvia, vuorovaikutuk
sessa olevia

vaittiimien
yleistettiivyytta

Kontekstista riippumattomat, Kontekstista riippuvat
idiograafiset vai ttamat,
nomoteettiset yleistykset
tyohypoteesit
mahdollisia

Naturalistinen

mahdollisia
kausaalisuhdetta Syy-seuraussuhteet todellisia Korostaa vuorovaikutus
suhteita
arvojen roolia
tutkimuksessa.

Arvovapaa

Arvosidonnainen

Rationalistisen ja naturalistisen paradigman erot (Aaltonen 1989, s. 149)
Kun naturalistinen p aradigma ja grounded teorian lahestymistapa luottavat
usean eri ihmisen nakemyksiin samasta ilmiosta, niin ne saavat esille useita
kasityksia ko. todellisuuden osasta. Siksi ensimmaiset kategoriaehdokkaat
voivat menna limiLtain (overlap).
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Tassa seka Calloway'n j a Ariv'in artikkeli s s a on valiteltu tulosten
reliabiliteetin alhaista astetta. Niirasen ( 1990) mukaan reliabiliteetista
puhuminen kuuluu rationalistisen paradigman puolelle.
Reliabiliteetilla ja validiteeteilla on naturalistisessa otteessa eri vastineet:
Tieteen
Rationalistiset
p eruskysymykset kriteerit

N aturalistiset
kriteerit

Totuusarvo
(truth value)

Sisainen validiteetti
(internal validity)

U skottavuus
(credibility)

Yleistettavyys
(applicability)

Ulkoinen validi teetti
(external validity)

Siirrettavyys
(transferability)

Yhtapitavyys
(consistency)

Reliabili teetti
(reliability)

Varmuus
(dependability)

N eutraalisuus
(neutrality)

Objektiivisuus
(objectivity)

Vahvistuvuus
(confirmability)

Taulukko 2. Tasmallisyyden (rigor) ja luotettavuuden (trustworthiness)
kriteerit (Aaltonen, 1989, s. 153)
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Little kommentoi kahta artikkelia, Calloway'n ja Ariv'in seka Toraskar'in
artikkeleita suhteuttamalla grounded theory'a (GT) informaatiosysteemien
( IS ) tutkimukseen, pohtimalla GT:n hyodyntamista seka yrittamalla
ennakoida GT:n kayttoa teknisen kehityksen jatkuessa. Kun tutkimusmetodeja
siirretiian tieteesta toiseen, saattaa Little'n mukaan tuna ongelmia, kuten on
tapahtunut fysiikan tutkimusmenetelmen kayttoonotossa p sykologiassa. Myos
IS-tutkijat ovat sortuneet samanlaiseen erehdykseen, kun he ovat poimineet
organisaatioteorioista osia ja yhdistelleet niita tarkistamatta ko. teorioiden
filosofisia lahtokohtia (\ ahdek!;tiikki! ).
GT:n hyodyntiimista pohtiessaan Little nakee ensimmaisena GT:n sovellus
kohteena tietosysteemien rakentamisen. Kayttaj at ja suunnittelijat nakevat
reaalimaailman osan eri tavalla, ts. heilla on Checkland'in ( 1 9 8 1 ) CATWOE
kehikon terminologiaa kayttiien eri W eli Weltanschauung. GT:n avulla nama
eri W:t voidaan saada esille. - Toinen hyodyntami skohde on aktoreiden
kasitysten tutkimuksessa, silla havainnoimalla on vaikea saada selville
aktoreiden kasityksia todellisuuden osasta. Sen sijaan aktorien sanallisista
kuvauksista voidaan abstrahoida todellisuuden osan kategoriat ja niiden
valiset riippuvuudet. Calloway ja Ariv loysivat paljon enemman varieteettia
todellisuudesta kuin kokeita tekemalla yleensa voidaan saada esille. - Vitalari
( 1985) korosti pitkittaistutkimukseen tarkeytta ja GT:n mahdollisuuksia saada
esille prosessin kuluessa tapahtuneita muutoksia kasityksi ssa ja asenteissa
verrattuna siihen, etta olisi mitattu prosessin alussa ja lopussa tai vain
lopussa pyytaen koehenkiloita muistelemaan, mita on tapahtunut. Toden
nakoisesti koehenkilot ovat unohtaneet tapahtuneet muutokset kasityksissaan
j a asentei ssaan, tekemansa aloitteet seka paatostilanteissa valitsematta
j aaneet vaihtoehdot. - Littl e itse katsoo, etta GT voisi edeltaa toiminta
tutkimusta, joka taas edeltaisi fo rmaalimpaa tutkimusta. GT:n avulla
saataisiin parempi kasitys organisaation dynamiikasta.
Lopuksi Little kysyy, vaikuttaako teknologinen kehitys GT:n kayttOon. Miten
videointi sopii GT:n apuvalineeksi? Enta voiko automaattinen tekstinanalyysi
nopeuttaa tutkimusprosessia ja vahentiia tyovoiman tarvetta.
Minusta Little'n kommentit laajentavat perspektiivia. Han on hyvin kohtelias
ja hellavarainen arvioidessaan Calloway'n ja Ariv'in seka Toraskar'in
artikkeleita. Henkilokohtaisesti katson, ettei automaattinen tekstinanalyysi voi
koskaan korvata ihmista kategorioiden abstrahoinni ssa. Viimemainittu vaatii
kulttuurista kompetenssia, eika se siksi ole automatisoitavissa.
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