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Tiivistelmä 
SAMPO 2-tutkimushanke kokosi, dokumentoi ja jatkoi Sampo-
toimintatutkimushankkeessa (Tieto- ja viestintäteknisesti tue-
tun toimintamallin kehittäminen Sammon keskuslukioon) 2005-
2006 aloitettua menetelmäkehitystyötä sekä analysoi hankkees-
sa kehitetyn tieto- ja viestintäteknisesti (TVT) tuetun toimin-
tamallin vakiinnuttamista ja laajentamista Tampereen kaupun-
gin lukiokoulutuksessa. Hanke toteutettiin 1.4.2006 - 31.8.2007 
Tampereen yliopiston Hypermedialaboratoriossa, osallistujaor-
ganisaationa Tampereen lukiokoulutus. Tutkimukseen osallistui-
vat myös Sampo-toimintatutkimushankkeen kumppanit: TVT-
toimintamallia suunnitelleet ja soveltaneet Sammon keskuslu-
kio ja Tampereen aikuislukio sekä yhteissuunnitteluun osallistu-
neet Tampereen Etäopetuskeskuksen, Microsoftin ja Satama 
MST:n tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset. 

Painopisteinä tutkimus- ja kehityshankkeessa olivat: 
1. Sampo-toimintatutkimushankkeessa kehitetyn tieto- ja vies-
tintäteknisesti tuetun toimintamallin vaikutusten arviointi ja 
työyhteisön TVT-toimintakykyisyyden seuranta  
2. TVT-toimintamallin laajennettavuuden arviointi ja lukiokou-
lutuksen tason portaalin osallistuva suunnittelu 
3. TVT-tuetun toimintamallin ja intranet-portaalin osallistuvas-
sa yhteissuunnittelussa käytettyjen suunnittelumenetelmien ja 
menettelyiden arviointi 

TVT-toimintamallin vaikutusten arvioinnin osalta tehtävänä 
oli selvittää: 

• Miten lukio-organisaation TVT-tuetun toimintamallin ja työ-
välineiden käyttöönoton tavoitteet ovat toteutuneet kahdessa 
lukiossa ensimmäisen käyttökauden jälkeen sekä mitkä ovat ta-
voitteiden saavuttamista/saavuttamattomuutta selittävät teki-
jät? 

• Miten TVT-tuetun toimintamallin soveltaminen on vaikutta-
nut työprosessien laatuun lukion toimijoiden (opettajat, oppi-
laanohjaajat, rehtorit, koulusihteerit) kokemana? 

TVT-toimintamallin vaikutusten summatiivisessa arvioinnissa 
hyödynnettiin sekä Sampo-toimintatutkimushankkeen (kevät 
2006) että Sampo2-hankkeen (kevät 2007) kaudella kerättyjä 
TVT-toimintakykyisyyskyselyn aineistoja. Kyselyaineistoja täy-
dennettiin haastattelemalla sekä suunnitteluun osallistuneita 
että ei-osallistuneita lukion toimijoita.  

TVT-toimintamallin laajennettavuuden arviointi ja lukiokou-
lutuksen tason portaalin osallistuva suunnittelu toteutettiin 
haastattelemalla lukiokoulutuksen toimijoita ja kokoamalla se-
kä lukioidenvälisen että lukiokoulutuksen ja lukioiden välisen 
yhteistyön toimijaryhmät ja TVT-tuetut toimintamuodot tekno-
logiariippumattomin mallinnushaastatteluin. Osallistuvan yh-
teissuunnittelun työpajassa tutustuttiin lukiotoimen portaalin 
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teknologiaan ja työstettiin yhteistyötoimintamallia haastattelu-
jen ja havaintojen pohjalta. Tehtävänä oli: 

• Tampereen lukiotoimen tason yhteistyöportaalin ja yhteis-
työtoimintamallin osallistava suunnittelu. 

• Selvittää, mitkä ovat TVT-toimintamallin levityksen edelly-
tykset huomioiden erilaiset infrastruktuuriolosuhteet eri-
ikäisillä ja erilaisilla kouluilla suuressa kunnassa 

TVT-tuetun toimintamallin ja intranet-portaalin osallistuvas-
sa yhteissuunnittelussa käytettyjen suunnittelumenetelmien ja 
menettelyiden formatiivinen arviointi toteutettiin haastattele-
malla suunnitteluun osallistuneita lukioiden toimijoita (rehto-
reita, koulusihteereitä, opettajia) sekä kaupungin lukio-
koulutuksen, teknologiatoimittajan ja -kokoajan edustajia. Puo-
listrukturoidun arviointihaastattelun tausta-aineistona hyödyn-
nettiin tietojärjestelmän suunnittelun malleja, osallistuvan 
suunnittelun teoriaa sekä osallistuvassa yhteissuunnittelussa ha-
vaittuja kipupisteitä. Tukena olivat myös Sampo-toimintatutki-
mushankkeessa (tammikuu 2005 – huhtikuu 2006) tuotetut suun-
nitteludokumentaatiot ja empiiriset aineistot, jotka koostuvat 
haastatteluista sekä kehiteltyä osallistuvaa yhteissuunnittelu-
menettelyä soveltaneista, toimintatutkimuksellisista työpaja-
keskusteluista. Suunnittelumenetelmien ja menettelyiden osal-
ta tehtävänä oli: 

• Osallistavan yhteissuunnittelumenettelyn menetelmätyöka-
lujen jatkokonseptointi – miten menettelyä pitää jatkokehittää, 
jotta siitä saadaan toimiva ja toteutettavuudeltaan sujuva väli-
ne tieto- ja viestintäteknologisen ulottuvuuden sisältäviin toi-
mintatapauudistusprojekteihin organisaatioissa? 

• Yhteissuunnittelumenettelyn vaikuttavuuden ja toteutetta-
vuuden arviointi – millä ehdoilla osallistava suunnittelumenet-
tely käyttöön kaupungin sisällä ja/tai sovelluskokoajien toimin-
nassa? Mitä resursseja ja osaamista käyttöönotto vaatii, mitä 
erityisiä hyötyjä ja kustannuksia on odotettavissa? 

Kevään 2007 TVT-toimintakykyisyyskyselyn perusteella lukio-
portaalin käyttöönoton tärkeimmät toiminnalliset vaikutukset 
Tampereen aikuislukiolla ovat olleet työn aika- ja paikkariippu-
mattomuuden lisääntyminen, työyhteisöviestinnän helpottumi-
nen ja vanhojen viestintäkäytäntöjen korvautuminen uusilla lu-
kioportaalituetuilla menettelyillä. Verrattuna kevään 2006 TVT-
toimintakykyisyyskyselyn tuloksiin kaikkien lukioportaalin työ-
välineiden ja toiminnallisuuksien käyttöaktiivisuus on kasvanut 
vuoden aikana aikuislukiossa. Hyödyllisimpinä työtiloina portaa-
lissa pidetään Opettajan työpöytää, Opetus-työtilaa ja Opetta-
jainhuone-työtilaa. Ammatilliseen kehittymiseen ja pedagogi-
seen keskusteluun suunnattu PedaCafe-työtila on jäänyt vähälle 
käytölle. Keskeisimpiä lukioportaalin käyttöä haitanneita teki-
jöitä ovat olleet lukioportaalin käytettävyysongelmat ja käyttö-
tapojen unohtuminen. 

Päivälukiossa lukioportaalin käyttö on lisääntynyt 10:ssä työ-
tehtävässä 18:sta verrattuna vuoden 2006 tilanteeseen. Tieto- 
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ja viestintätekninen toimintakykyisyys on kehittynyt suotuisim-
min työn aika- ja paikkariippumattomuuden ja tietämyksen 
ajantasaisuuden ja virheettömyyden ulottuvuuksilla. Suunnitel-
lun TVT-toimintamallin mukainen käyttö kulkee käsi kädessä 
toimintakykyisyystavoitteiden saavuttamisen kanssa – mitä use-
ampi työyhteisön jäsen käyttää lukioportaalin työvälineitä 
suunnitellun mukaisesti, sitä useampi arvioi tvt-
toimintakykyisyyden kehittyneen myönteiseen suuntaan kysei-
sen tehtäväalueen ja tvt-toimintakykyisyysulottuvuuden kohdal-
la. Mitä vähäisempää suunnitellun mukainen käyttö on, sitä 
vaatimattomampia ja neutraalimpia ovat toimintakykyisyyden 
kehityksen kokemukset kokonaisuutena kyseisellä ulottuvuudel-
la. 

Lukioportaalin työtilojen ja toiminnallisuuksien käyttöönotos-
sa on lukiokohtaisia eroja, sillä organisaatiot eroavat toiminta-
tavoiltaan. Aikuislukiossa ei esimerkiksi ole ryhmänohjausta. 
Työprosessiperustaisten työtilojen merkitystä ja niihin sijoitet-
tavien sisältöjä ei ole myöskään koettu itsestään selviksi, mikä 
kertoo osaltaan käsitteiden tulkinnanvaraisuudesta, osin vakiin-
tumattomista toimintatavoista. Arviointihaastatteluissa todet-
tiin kuitenkin molempien lukioiden osalta, että Lukioportaalin 
työtiloista löytyvät työyhteisöviestinnässä tarvittavat elemen-
tit. Puolentoista vuoden aikana portaaliin on kehitetty muuta-
mia uusia toiminnallisuuksia ja työtiloja organisaatiokohtaisesti 
ja toimintamallia on tarkennettu paikallisesti. Muutokset ovat 
kuitenkin olleet vähäisiä, mikä voidaan tulkita myös seurauk-
seksi suunnitteluratkaisujen osuvuudesta. 

Sekä kyselyn että arviointihaastattelujen perusteella lukio-
portaalin vastaanottava, passiivinen käyttö on lyönyt läpi mo-
lemmissa organisaatioissa puolentoista vuoden aikana, jopa 
niin, ettei enää osata kuvitella elämää ilman vastaavaa sisäisen 
viestinnän ratkaisua. Tiedon tuottaminen ja jakaminen, aktiivi-
nen käyttö on sen sijaan hajautunutta. Vastaavasti työyhteisös-
sä on aina jäseniä, jotka osallistuvat vähemmän yhteiseen toi-
mintaan. Siirtyminen paperiperustaisesta viestinnästä sähköi-
seen, työyhteisön hajautettu tiedon tuottaminen, aineistojen 
saatavuus sekä ryhmäperustainen asiakirjojen muokkaaminen 
ovat tuottaneet odotetut tulokset eritoten formaalin viestinnän 
ja tiedottamisen osalta. Koko työyhteisöä pienemmissä ryhmis-
sä portaali on palvellut myös epämuodollisen viestinnän areena-
na. Osa aineenopettajatiimeistä on perustanut ja käyttänyt työ-
tiloja materiaalipankkina. Verkkokeskustelu on havaittu toimi-
vaksi keskustelun avaajaksi, mutta kasvokkain viestintä on ko-
ettu helpommaksi ja mukavammaksi tavaksi käsitellä asioita ja 
sitä on myös kaivattu. Verkkokeskustelulla ei siten kyetty paik-
kaamaan esimerkiksi yhteisen ajan puutetta.  

Opetuksen suunnittelun, hallinnan ja toteuttamisen sekä 
henkilökohtaisen työn hallinnan osalta TVT-toimintamallin to-
teutumat jäivät tavoitteesta. Kaikissa oppiaineissa ei ole perus-
tettu kurssityötiloja, toisaalta tätä ei ole myöskään edellytetty 
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organisaatioissa. Toimintamalliin kirjattu tavoite ei siten tullut 
aidoksi tavoitteeksi. TVT hakee siis edelleen paikkaansa lähi-
opetuksen tukena. Etäopetuksessa TVT:n hyödyntämisellä puo-
lestaan on jo olemassa olevat käytännöt, siten myös etäopetus-
ryhmän jaetuille Lukioportaalin kurssisivuille ja toiminnallisuuk-
sille on löytynyt luontevammin käyttöä. Kurssisivuja on myös 
opiskelijoiden keskuudessa pidetty hyvänä asiana, mikä on 
edelleen motivoinut opettajia niiden luomisessa ja sisältöjen 
kehittämisessä.  

Opettamiseen ja lukiossa työskentelyyn liittyvien aineistojen 
saatavuus Lukioportaalin kautta sekä dokumenttien hajautettu 
työstäminen kotoa käsin on koettu erittäin hyödyllisiksi Lukio-
portaalin toiminnallisuuksiksi, jotka lisäävät työskentelyn te-
hokkuutta ja joustavuutta. Portaalin selainriippuvainen toteu-
tus sekä tekniset yhteensopivuusongelmat selainten, käyttöjär-
jestelmien ja ohjelmistoversioiden kotikokoonpanoissa kuiten-
kin rajoittivat hyötyjen toteutumista. Intranetratkaisulta edel-
lytettiin selainriippumattomuutta, vaikka yhteensopivat ohjel-
mistot olivat organisaation puolesta jaossa. Lukioportaalin käy-
tettävyyttä kritisoitiin myös portaalialustan toiminnallisuuk-sien 
ymmärrettävyyden ja rakenteen osalta sekä lukioportaali-
alustan ja työtilojen nimeämisessä käytettyjen termien osalta. 

Opettajien pedagogisen TVT:n käytön kannalta on todettava, 
etteivät työyhteisön jaetut tieto- ja viestintätekniset toiminta-
tavat automaattisesti johda TVT:n soveltamiseen opetustyössä. 
Pedagoginen käyttö on innovoitava paikallisesti ja henkilökoh-
taisesti, mihin on kohdistettava omat tukitoimensa. Opettajilla 
on myös omat tapansa oppia: toiset kokeilevat ja soveltavat op-
pimaansa, toiset edellyttävät hyvinkin normatiivista ohjeistus-
ta. 

”Jos kollega oman aineryhmän sisällä on loistava käyttämään 
tekniikkaa, tulee halu pysyä samalla viivalla –- siinä edetään 
kevyen pakottamisen kautta antoisaan opiskeluun.” Muutoksen 
vaikutintekijäksi haastatteluissa todettiin opettajakunnassa vi-
rinnyt halu pysyä ajan tasalla omassa osaamisessa ja oppiai-
neessa. TVT-tuetun toimintamallin laajentaminen opetta-jan 
työhön ja eritoten opetukseen edellyttää aikaa opetteluun ja 
tekemiseen. Myös asialle innostuminen ja innostavat kolle-
goiden esimerkit ovat olennaisia muutosvoimia. Rehtorien roo-
lia korostettiin muutosjohtajina. Haastatteluissa pohdittiin tu-
kimalleja, joissa joko suunnitteluun osallistuville tai edellä-
kävijäopettajille annettaisiin vahvempi mandaatti toimia työyh-
teisössä pedagogisena tukena. Työn organisoinnin lisäksi tehtä-
västä tulisi tietysti saada myös oma korvauksensa. Toisena vuo-
tena yksi etäopettajista toimikin Lukioportaalin käytön ja peda-
gogisen käytön kouluttajana. 

”Jos on väsymys ja ei kipinää, tulee vastaanasettumista.” 
TVT:n opetuskäytön hyvien käytäntöjen omakohtainen opettelu 
kilpailee opetettavien sisältöjen ja aihealueiden hallinnan sekä 
työssä ajankohtaisten asioiden ohella opettajien huomiosta ja 
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ajasta. Eritoten lähiopetukseen pitkälle nojaavassa päivälukios-
sa läsnäolon ja kasvokkaisen vuorovaikutuksen eetos on säilynyt 
vahvana: ”Ihmistä ei korvata.” Vahva vastakkainasettelu ja uu-
den oppimiseen irrotettavan motivaation ja ajan kynnys sul-kee 
helposti silmät työskentelyä helpottaviltakin mahdollisuuk-silta. 
Lukioportaalin osallistuvassa suunnittelussa toimintatutki-
mushankkeen aikana pyrittiin korostamaan, ettei TVT korvaa 
ihmistä, vaan kyse on tekemisen tapojen uudelleen muotoilusta 
sekä työn uudelleen organisoinnista tavoitteena tehtävien hel-
pottuminen ja nopeutuminen. Ydinkysymyksiksi yhdessä muo-
toiltujen TVT- ja toimintatapainnovaatioiden organisatori-sessa 
jalkautumisessa hahmottuvat: miten opettaja saadaan oi-
valtamaan TVT:n hyödyt oman työnsä kannalta sekä miten ope-
tus ja oppimistehtävät organisoidaan TVT:n tukemana niin että 
verkon kautta saatavilla olevat tietolähteet ja asynkroninen ja 
välitteinen vuorovaikutus ovat järkevässä roolissa, tukemassa 
muuta oppimis- ja opetustoimintaa. 

Tampereen lukiotoimen tason intranetiä suunniteltaessa Lu-
kioportaalin käyttöönottaneet organisaatiot halusivat sisällyttää 
siihen Sampo-toimintatutkimushankkeessa suunnitellut ja to-
teutetut toiminnallisuudet ja toimintamalliratkaisut. Uusia toi-
mintatapoja edustivat hajautettu verkkovälitteinen tiedotusten 
julkaisu, dokumenttien saatavuus ja hajautettu tuottaminen se-
kä opettajien mahdollisuus itse perustaa ja hallinnoida sekä 
työryhmien että kurssien työtiloja. 

Työprosessien mallintamiseen perustuvan, ryhmätyöteknolo-
gian ja työyhteisön toimintamallin rinnakkaisen, iteratiivisen ja 
osallistuvan yhteissuunnittelun voidaan siten todeta tuottavan 
työprosesseihin sopivia suunnitteluratkaisuja sekä tukevan työ-
yhteisön yhteisen toimintatavan kehittymistä. Osallistuvan 
suunnittelun paradoksina kuitenkin on, etteivät kaikki työyhtei-
sön jäsenet voi osallistua tai vaikka osallistuisivatkin, heidän 
motivaationsa ja kokemuksensa vaikuttamisen mahdollisuuksis-
ta vaihtelevat. Vastoin osallistuvaan suunnitteluun yhdistettyä 
olettamaa suunnitteluun osallistujien toimimisesta työyhteisön 
suunnannäyttäjinä teknologian käyttöönotossa, suunnitteluun 
osallistuneet eivät arvioineet omaa osuuttaan käyttöönoton ja 
omautumisen tuessa ratkaisevaksi. Sen sijaan omaksumisvai-
heessa työyhteisöstä nousi uusia työtapojen kehittäjiä. Kysely-
tulosten mukaan suunnitteluun osallistuneet kuitenkin arvioivat 
sekä Lukioportaalin käytön monipuolisuutta että TVT-toiminta-
kykyisyyttään lukioportaaliväittämien kautta positiivisemmin 
kuin ne jotka eivät olleet osallistuneet suunnitteluun. Suunnit-
teluun osallistuminen tuo siten osallistujien kautta tietoa ja 
ymmärrystä uusista työvälineistä ja työskentelymalleista työyh-
teisöön. Uusien teknisten ratkaisujen ja toimintatapojen käyt-
töönoton myötä koko työyhteisön yhteisen toimintakulttuurin 
kehittämisen haasteena on kuitenkin toimintatapojen hajautuva 
ja eriaikainen kehittyminen. 
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Arviointihaastatteluissa uusien, työyhteisön yhteisten tieto- 
ja viestintäteknisten toimintatapojen muotoilua TVT-toiminta-
malliksi pidettiin suunnitteluun osallistuneiden keskuudessa 
tarpeellisena uuden teknologian käyttöönoton tukitoimena. En-
simmäisen vaiheen (2006) kyselytulosten perusteella taas TVT-
toimintamalli ei ollut merkittävästi käyttöönottoa tukevien vai-
kutintekijöiden joukossa. Suurin painoarvo käyttöönoton on-
nistumisessa oli tieto- ja viestintäteknisen infrastruktuurin vir-
heettömyydellä ja kypsyydellä, käyttäjien osallistumisella suun-
nitteluun ja teknologian istuvuudella työprosesseihin. Kohtalai-
sen suuri merkitys oli käyttäjien odotusten hallinnalla, käyttä-
jätuella ja organisaation olemassa olevilla yhteistyökäytänteil-
lä. Sen sijaan selkeää yhteyttä käyttöönoton kehkeytymiseen ei 
ollut tieto- ja viestintätekniikan käyttöasenteilla ja -taidoilla, 
kriittisellä käyttäjämassalla, yhteisöllisten käytön pelisääntöjen 
formalisoinnilla ja vaihtoehtoisten, korvaavien teknologioiden 
käsilläololla. 

Arviointihaastatteluissa yhteissuunnitteluun osallistumista 
pidettiin pääasiassa positiivisena ja antoisana kokemuksena, 
mutta epätietoisuus tekniikasta ja sen mahdollisuuksista koet-
tiin suunnitteluun osallistumista vaikeuttavana tekijänä. Osal-
listuva yhteissuunnittelumenettely todettiin enemmän aikaa 
vieväksi kuin suunnittelutyön toimeksianto yksittäiselle suunnit-
telijalle tai suunnitteluryhmälle. Vahvuutena todettiin työyhtei-
sölle soveltuvien ratkaisujen löytäminen, jopa niin ettei muulla 
tavalla ryhmätyöteknologiaa tulisikaan suunnitella. Heikkoutena 
puolestaan nähtiin aikaintensiivisyys ja menettelyn työläys. 

Toteuttajien ja teknologian tarjoajan kannalta suunnittelun 
ja toteutuksen hajauttaminen usean toimijan kesken merkitsee 
niin ikään hitaampaa prosessia sekä suurempaa työmäärää pro-
jektinhallinnan ja viestinnän kannalta. Osallistumisen määrä ja 
ajoitus hahmottuivat keskeisiksi muuttujiksi yhteissuunnittelu-
menettelyn käyttöönotossa toteuttajien osalta. Liike-elämässä 
hanketahti on huomattavasti nopeampi, eikä tuotannossa ole 
aikaa niin yksityiskohtaiseen työprosessien analyysiin kuin Sam-
po-toimintatutkimushankkeen toteutuksessa. 

Toteuttajat pitivät suunnittelun dokumentaatiota tehokkaana 
välineenä suunnitteluratkaisujen tekemisessä ja dokumentoin-
nissa. Osallistujaorganisaatioiden kohdalla puolestaan havaittiin 
kuilu dokumentaation tulkinnan ja suunnittelun lopputuotok-
sen, itse lukioportaalin ymmärtämisen välillä. Intranetratkaisun 
demoversiota ennen olisi kaivattu puolitoiminnallista prototyyp-
piä, joka olisi paperiprotoa ja käsitetasolla kuvattuja toiminnal-
lisuuksia paremmin antanut kuvan intranetportaalin toiminnalli-
suuksista, käyttökokemuksesta ja -mahdollisuuksista. Teknisiä 
kehitysideoita alkoi tulla vasta portaalin käyttöönoton myötä, 
kun alustan toiminnallisuuksista ja kokonaisuudesta sai konk-
reettisemman kuvan.  

Ideointivaiheen haasteena suunnitteluun osallistujat pitivät 
ymmärryksen luomista siitä, minkälaisten teknisten ratkaisujen 
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äärellä toimitaan ja millaisia mahdollisuuksia teknologia tarjo-
aa. Parannusehdotuksena oli konkreettisten esimerkkien tarjoa-
minen ideointivaiheen tueksi. 

Lukiotoimentason portaalin suunnittelutyöpajassa kokeiltiin 
variaatiota osallistuvasta suunnittelumenettelystä. Ajatusta 
suunnitteluvaiheeseen siirtymiselle oli pohjustettu osallistujien 
keskuudessa työprosesseja ja -välineitä luotaavin yksilöhaastat-
teluin. Työpaja käynnistettiin olemassa olevien intranetratkai-
sujen esittelyllä, joka vakuutti yhteisöteknologioiden hyödyistä, 
mutta herätti myös kysymyksiä ja epävarmuutta etenkin tekni-
sen käsitteistön ymmärtämisessä ja haltuun ottamisessa. Vaikka 
omat työprosessit ovatkin osallistujille tuttuja, niiden käsitteel-
listäminen ja mallintaminen vaatii erityyppistä ajatte-lua ja 
työprosessien tukiteknologioiden suunnittelu vielä pidem-mälle 
vietyä päättelyä. Tuloksena todettiin, ettei aikapanos ol-lut 
riittävä teknisen ja työprosessisisällön sulattamiseen, jotta var-
sinaiseen uuden lukiotoimen tason portaalin suunnitteluun ol-
taisi päästy valituin menetelmin. 
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1. Johdanto 

1.1. Lähtökohta ja taustat 

Korkea käytettävyys ja käyttäjäkeskeisyys ovat ansainneet vii-
me vuosina legitiimin aseman uusien tieto- ja viestintäteknisten 
sovellusten ja välineiden tavoiteltuina ja myös vaadittuina piir-
teinä. Käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmät onkin otettu 
käyttöön osana sekä kuluttaja- että ammattilaiskäyttöön suun-
nattujen tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen kehittämistä 
(ks. esim. Nielsen 1993; Preece ym. 2002; Hackos & Redish 
1998). Uusien sovellusten ja työkalujen käyttöönoton kohdalla 
kuitenkin tunnustetaan edelleen käytännössä realisoituva tosi-
asia, että ”käyttäjät viimeistelevät suunnittelun”. Väitteellä 
viitataan siihen enemmän tai vähemmän sujuvaan ja usein oma-
lakisesti etenevään prosessiin, jonka kuluessa uusi tekninen vä-
line tai palvelu asettuu (tai ei asetu) mielekkääksi osaksi esi-
merkiksi työorganisaation toiminnan ja tekemisen arkipäiväisiä 
käytäntöjä.  

Investointeja uuteen tekniikkaan perustellaan niihin kiteyty-
vällä lupauksella tehokkaammin, virheettömämmin, miellyttä-
vämmin ja sujuvammin toteutuvista työtehtävistä. Tietojärjes-
telmien suunnittelussa pyritään kestävään ja ohjattavaan tieto-
järjestelmien käytön kehitykseen niin, että se mukautuu orga-
nisaation nykyisiin tavoitteisiin ja tarpeisiin sekä tukee käyttä-
jien kehittymistä. Hämmästyttävän usein tekniikka kuitenkin 
tuottaa pettymyksen, käyttö työorganisaatiossa ei sujuvoidu-
kaan ja saatetaan päätyä hämmentyneeseen epävarmuuteen ja 
kiukkuunkin siitä, miksi uusia työkaluja oikeastaan otettiinkaan 
käyttöön (kts. esim. HS 27.8.2005 ”Espoon high-tech yskii”; AL 
16.8.2004, ”Tietokonehössötys vie vähätkin rahat”).  

Usein teknologioiden käyttöönottoon liittyvät konkreettiset, 
työprosessiläheiset toiminnalliset tavoitteet ovat jääneet mää-
rittämättä tai liian abstrakteiksi uudistushankkeisiin lähdettäes-
sä – millaisia muutoksia ja parannuksia työn tekemisen edelly-
tyksiin oikeastaan haetaan, eri organisaation toiminnoissa ja 
työprosesseissa (Walsham 1993, 170-171; Bjørn-Andersen ym. 
1986; Davenport 2000, 115-117; Crowe ym. 1996, 191). Kysymys 
ei tällöin ole välttämättä osaamattomasta suunnittelusta tai 
johtamisesta. Kyseisten teknologian käyttöönotolle asetettavi-
en toiminnallisten tavoitteiden tunnistaminen kokonaisvaltai-
sesti, huomioiden työprosessien laajuus ja monivaiheisuus, on 
erittäin haasteellista itseanalyysityötä organisaatiossa, mikä 
usein jää toteutumatta. Syitä on monia, tärkeimpänä tottumat-
tomuus ja menettelytapojen puute sekä asiakasorganisaation 
että teknologiatoimittajien puolelta toteuttaa huolellista työ-
prosessi- ja tavoitemallinnusta sekä katselmointia uudistuspro-
jektin eri vaiheissa.  

TAMPEREEN YLIOPISTON HYPERMEDIALABORATORIO 



HYPERMEDIALABORATORION VERKKOJULKAISUJA 
 

15 

Huhtikuussa 2006 päättyneen Sampo-
toimintatutkimushankkeen (Tieto- ja viestintäteknisesti tuetun 
toimintamallin kehittäminen Sammon keskuslukioon, TSR:n tut-
kimus ja kehityshankkeet, nro 104388) tavoitteena oli varmis-
taa Tampereella uuteen Sammon keskuslukioon sijoittuvien lu-
kiotyöyhteisöjen tieto- ja viestintäteknisen työympäristön laatu 
sekä synnyttää teknologisia välineitä ja sovelluksia mielekkäästi 
työprosesseihin integroiva tieto- ja viestintäteknisesti (tvt) tu-
ettu lukio-organisaation toimintamalli. Tvt-toimintamalli on 
tarkoitettu malliksi, joka on monistettavissa myöhemmin myös 
muihin kaupungin lukioihin. Mallin teknisenä ilmentymänä ovat 
hankkeen aikana osallistuvin yhteissuunnittelumenettelyin ra-
kennetut ja käyttöönotetut Sammon keskuslukion (jäljempänä 
päivälukio) ja Tampereen aikuislukion (jäljempänä aikuislukio) 
tehtäväperustaisesti mukautetut, sisäiseen käyttöön tarkoitetut 
lukioportaalit. Portaalien toiminnallisuudet ja työkalut on 
suunniteltu alusta lähtien tukemaan opettajien ja opiskelijoi-
den työprosesseja. Opettajien puolella portaali tukee opetuk-
sen hallintaa, ryhmän- ja oppilaanohjaustyötä, hallintoa, am-
matillista kehittymistä, koulun sisäistä tiimitoimintaa sekä hen-
kilökohtaista ajan- ja dokumentinhallintaa.  

Sampo-toimintatutkimushankkeessa pilotoitu osallistuva yh-
teissuunnittelumenettely ja sen avulla kehitetty lukiotyöorgani-
saation tvt-toimintamalli ovat yritys pureutua edellä esitettyi-
hin tietojärjestelmäuudistushankkeiden sudenkuoppiin ja tuot-
taa käytännön työvälineitä organisaatioille ja teknologiatoimit-
tajille toteuttaa parempia teknologiaintensiivisiä uudistushank-
keita. Erityisenä innovatiivisena piirteenä Sampo-
toimintatutkimushankkeessa oli kolmikantainen suunnitteluyh-
teistyö tutkijoiden, yritysosapuolen (Microsoft) ja tämän ali-
hankkijoiden (Quartal Content Management, nykyinen Satama 
MST ja Datafisher) sekä Tampereen kaupungin pedagogisten ja 
tieto- ja viestintätekniikan ammattilaisten ja osallistujaorgani-
saatioiden eli päivälukion ja aikuislukion henkilöstön välillä. 
Sampo 2 -hankkeessa tavoitteena on analysoida ja arvioida to-
teutetun pilotin onnistumista sekä edelleen kehittää osallistu-
van yhteissuunnittelun menettelyä jäsentyneemmäksi mene-
telmäpakiksi. Samoin tavoitteena on arvioida tvt-toimintamallin 
käyttöönoton onnistumista, onnistumisen vaikuttimia sekä mal-
lin vaikuttavuutta lukion eri henkilöstöryhmien työprosessien 
tukemisessa.  

Osallistuvan (tietojärjestelmä)suunnittelun (participatory de-
sign) ja yleisesti myös käyttäjäkeskeisen suunnittelun mene-
telmätraditiot ovat jo kohtalaisen pitkät. Tämänhetkisenä on-
gelmana on kuitenkin se, että menetelmät ovat syntyneet aika-
kaudella, jolloin vielä organisaatioiden tietoteknisiä sovelluksia 
rakennettiin ns. ”puhtaalta pöydältä”, toisin sanoen kehitettiin 
hyvin organisaatiospesifejä järjestelmiä, joissa sovellettiin hy-
vinkin uniikkeja teknisiä ratkaisuja ja joiden tekninen toteut-
taminen oli runsaasti aikaa vievä prosessi. Tilanne tietojärjes-
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telmähankintojen kohdalla nykyään on toinen, etenkin yhteisöl-
liseen viestintään ja hajautettuun työhön tarkoitetut monitoi-
minnalliset, portaaliteknologioihin perustuvat intranet-
järjestelmät kootaan osittain räätälöitävistä toiminnallisista 
komponenteista (Bødker ym. 2004, 23). Toiminnallisia kom-
ponentteja (eli selkeästi loppukäyttäjän hahmotettavissa olevia 
rajattuja toiminnallisuuksia sisältäviä työkaluja) on usein integ-
roitavissa asiakkaan järjestelmään kohtalaisen laajakin kokoel-
ma järjestelmän hinnan silti merkittävästi kasvamatta (esim. 
web-osa-/portlet-/servlet -tyyppisistä toiminnallisista kom-
ponenteista tietylle vakioalustalle koottavat järjestelmät). Tie-
tojärjestelmän teknisen rakennusprosessin luonne on muuttu-
nut, mikä heijastuu muutostarpeena myös käyttäjäkeskeisen 
suunnittelun menettelyihin. 

Sampo-toimintatutkimushankkeessa osallistuvan yhteissuun-
nittelun menetelmiä kehitettiin ja muokattiin nimenomaan sil-
mällä pitäen nykyisten tietojärjestelmien arkkitehtuurissa ta-
pahtunut yllämainittu käänne. Tapa jolla järjestelmien arkki-
tehtuuri rakentuu, vaikuttaa myös niiden suunniteltavuuteen 
sekä siihen, millaisia muutoksia järjestelmiin on tehtävissä mis-
säkin vaiheessa järjestelmän käyttöönoton ja käytön elinkaarta. 
Toisekseen uudet arkkitehtuurit tekevät ainakin periaatteessa 
tietojärjestelmän rakenteen helpommin ymmärrettäväksi lop-
pukäyttäjälle aikaisemmassa vaiheessa suunnittelua, mikä pa-
rantaa loppukäyttäjän mahdollisuuksia vaikuttaa järjestelmän 
suunnitteluratkaisuihin ja oppia myöhemmin käyttämään te-
hokkaasti valmista järjestelmää. Selkeä tilaus ja toteutetta-
vuuspotentiaali menetelmälle, joka järjestelmällisesti ja jäsen-
tyneesti osallistaa käyttäjät suunnitteluprosessiin on olemassa. 
Kolmanneksi, uudet arkkitehtuurit vaativat myös teknologia-
toimittajalta ja sovelluskokoajilta uudenlaista otetta käyttäjä-
keskeiseen suunnitteluun – miten järjestää suunnittelu ja toi-
minnallisuuksien määrittely tehokkaasti, mutta silti asiakaskes-
keisesti loppukäyttäjäyhteisön kanssa. 

Sampo 2 -tutkimushanke kokoaa, dokumentoi ja jatkaa Sam-
po-toimintatutkimushankkeessa 2005-2006 aloitettua innovatii-
vista, kypsän portaaliteknologian käyttäjäkeskeiseen adaptoin-
tiin keskittyvää menetelmäkehitystyötä sekä tutkii tvt-
toimintamallin vakiinnuttamista ja laajentamista Tampereen 
kaupungin lukiotoimessa.  
 

1.2. Tavoitteet, tuloksien hyöty ja sovellettavuus  

Sampo 2 -hankkeen tavoitteena on vastata seuraaviin kuuteen 
tutkimusongelmaan. 
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1.3. Tutkimusongelmat 

1. Miten lukio-organisaation tvt-tuetun toimintamallin ja työ-
välineiden käyttöönoton (implementoinnin) tavoitteet ovat 
toteutuneet päivälukiossa ja aikuislukiossa ensimmäisen 
käyttökauden jälkeen sekä mitkä ovat tavoitteiden saavut-
tamista/saavuttamattomuutta selittävät tekijät?  

2. Miten tvt-tuetun toimintamallin soveltaminen on vaikutta-
nut työprosessin laatuun lukion toimijoiden työprosessien 
alueella, eri henkilöstöryhmien kokemana (opettajat, oppi-
laanohjaajat, rehtorit, koulusihteerit)? 

Tutkimusongelmiin 1. ja 2. vastaamisen kautta tuotetaan tie-
toa siitä, miten tvt-toimintamallin käyttöönotto on onnistunut 
kahdessa tamperelaisessa lukiotyöyhteisössä, eli ovatko tvt-
toimintamalliin liittyvät teknologiset ja menettelytavalliset in-
novaatiot tuottaneet tavoiteltuja tuloksia lukio-organisaation 
toimijoiden kokemana. Tutkimusongelmiin vastaamisen kautta 
löydetään myös onnistumisen tasoa selittäviä tekijöitä, jotka 
voidaan ottaa jatkossa keskittyneemmin huomioon, kun pyri-
tään levittämään samankaltaisia tai muita sosio-teknisiä inno-
vaatioita koulutyöorganisaatioissa.  
3. Osallistuvan yhteissuunnittelumenettelyn menetelmätyöka-

lujen jatkokonseptointi – miten menettelyä pitää jatkoke-
hittää, jotta siitä saadaan toimiva ja toteutettavuudeltaan 
sujuva väline tieto- ja viestintäteknisen ulottuvuuden sisäl-
täviin toimintatapauudistusprojekteihin organisaatioissa? 

4. Yhteissuunnittelumenettelyn vaikuttavuuden ja toteutetta-
vuuden arviointi – millä ehdoilla osallistuva suunnittelume-
nettely olisi otettavissa käyttöön kaupungin sisällä ja/tai 
sovelluskokoajien toiminnassa? Mitä resursseja ja osaamista 
käyttöönotto vaatii, mitä erityisiä hyötyjä ja kustannuksia 
on odotettavissa? 

5. Tampereen lukiotoimen tason yhteistyöportaalin ja yhteis-
työtoimintamallin osallistuva suunnittelu. 

Tutkimusongelmiin 3. – 4. vastaamisen ja tutkimustehtävän 5. 
toteuttamisen kautta osallistuvan yhteissuunnittelun menetel-
mät kootaan tiiviiksi ja kommunikoivaksi menetelmätyökaluston 
käsikirjoitukseksi, joka on muiden soveltajien käytettävissä kä-
sillä olevan julkaisun muodossa. Sampo-
toimintatutkimushankeen yhteissuunnittelussa käytetyt mene-
telmät ja menettelyt eli tvt-muutosmalli on kuvattu arviointi-
haastatteluista koottuine muutosehdotuksineen luvussa 4.6.2.  
6. Mitkä ovat tvt-toimintamallin levityksen edellytykset huo-

mioiden erilaiset infrastruktuuriolosuhteet eri-ikäisillä ja 
erilaisilla kouluilla suuressa kunnassa (Tampere)?  

Tutkimusongelmaan 6. vastaaminen tuottaa tietoa siitä, voi-
daanko tvt-toimintamalli realistisesti ottaa käyttöön myös vä-
hemmän moderneissa oppilaitosrakennuksissa, joiden verkkoin-
frastruktuuri ja rakenteelliset ratkaisut ovat erilaisia kuin 
Sammon keskuslukion uudisrakennuksessa. 
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1.4. Tehtävät ja menetelmät  

1.4.1. Tutkimustehtävät ja niiden toteutuminen 

Tutkimushankkeessa hyödynnettiin Sampo-toimintatutkimuk-
sessa tuotettuja empiirisiä aineistoja, jotka koostuivat haastat-
teluista, kehiteltyä osallistuvaa yhteissuunnittelumenet-telyä 
soveltaneista, toimintatutkimuksellisista työpajakeskuste-
luaineistoista sekä lukioiden henkilöstöille tehdyn tieto- ja vies-
tintäteknisen toimintakykyisyyden lähtötila-analyysin aineistois-
ta. 

Vuoden 2007 aikana toteutettiin seuraavat vaiheittaiset tut-
kimustehtävät, joiden yhteydessä tuotettiin seuraavanlaiset 
uudet empiiriset aineistot: 
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Ajanjakso 2007 Tutkimus
ongelma 
nro 

Tutkimustehtävät Uusi 
empiirinen 
aineisto 

 

tammi-
maaliskuu 

3.  Vuoden 2005 mallinnustyöpaja-, katselmointi- ja 
teknisten yhteissuunnittelutyöpajakeskustelujen 
laadullinen sisällönanalyysi. 

 

tammi-
maaliskuu 

3.  Osallistavan yhteissuunnittelumenettelyn 
menetelmätyökaluaihioiden jatkokehittäminen v. 
2005 testauksen pohjalta.  

 

toukokuu-
elokuu 

4. Osallistavaan yhteissuunnittelumenettelyyn v. 
2005 osallistuneiden arviointihaastattelut. 

Haastattelu-
aineisto 

kesäkuu 4.  Osallistavan yhteissuunnittelumenettelyn  v. 2005 
arviointityöpaja. Osallistavan 
yhteissuunnittelumenettelyn paketointi alkavaa 
toista soveltamistestausprosessia, lukiotoimen 
tason yhteistyöportaaliprojektia varten. 

lukiotoimen työprosessien mallinnus- ja 
yhteistyöportaalin suunnittelutyöpaja 

Työpaja-aineisto 

maalis-
toukokuu 

5.  Lukiotoimen yhteistyöportaalin osallistavan 
yhteissuunnittelun aloittaminen 
toteutusriippumattomilla 
työprosessimallinnushaastatteluilla 

Haastattelu-
aineisto 

toukokuu-
elokuu 

1. & 2.  Tvt-toimintakykyisyyden seuranta-
analyysikyselyn toteutus päivälukiolla ja 
aikuislukiolla.  

Toiminnallisen määrittelyn rakentaminen 
lukiotoimen tason yhteistyöportaalille: toteutus 
kaupungin hankkeessa. 

Kyselyaineisto  

toukokuu-
elokuu 

1. & 2. Miellekarttatyöskentely itseohjautuvasti 
tehtävänannosta: henkilökohtaisen tieto- ja 
viestintätekniikan käyttämisen profiilin muutoksen 
reflektointi 

Miellekartta-
aineisto 

kesä-elokuu 1. & 2.  Tvt-toimintakykyisyyden seuranta-
analyysikyselyn aineiston analyysi ja raportointi. 
Kesälomat. (Lukioissa ei voida tehdä kenttätyötä 
kesällä). 

Kyselyaineisto 

touko-elokuu 6.  Sampo-toimintatutkimuksessa v. 2005 pilotoidun 
lukio-organisaation tvt-toimintamallin 
laajennettavuuden edellytysten analyysi. 
Haastattelut kaupungin 
tietojärjestelmäasiantuntijoiden ja 
teknologiatoimittajien kanssa. Sampo 2-hankkeen 
loppuraportoinnin aloittaminen 

Haastattelut 

elokuu 1.-6. Sampo 2 -hankkeen loppuraportin kirjoittaminen  
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1.4.2. Arviointi Sampo 2 -hankkeessa 

Arviointi liittyy olennaisesti arvoihin; arvioinnin tarkoituksena 
on sananmukaisesti tehdä arvottavia päätelmiä käsillä olevasta 
tutkimuskohteesta. Arviointi voidaan määritellä tutkimuskoh-
teen laadun, arvon tai merkityksen systemaattiseksi määrittä-
miseksi, mikä eroaa kuvailevasta tutkimuksesta. Arvioinnissa 
pyritään siis johdonmukaisesti eksplisiittisen arvottaviin löydök-
siin tai päätelmiin. (Davidson 2005.) Sampo 2 -hankkeessa ta-
voitteena on analysoida ja arvioida Sampo-
toimintatutkimushankkeessa suunniteltujen ja toteutettujen 
tvt-toimintamallin ja teknisen alustan, lukioportaalin, käyt-
töönoton vaikutuksia, suunnitteluratkaisujen onnistumista sekä 
suunnittelussa käytettyjen menetelmien ja menettelyjen eli 
tvt-muutosmallin onnistumista. Tvt-toimintamallin käyttöön-
oton onnistumisen arvioinnissa tutkitaan käyttöönoton laajuutta 
ja laatua, käyttöönoton onnistumisen vaikuttimia sekä tvt-
toimintamallin vaikuttavuutta lukion toimiojiden työprosessien 
tukena. Tvt-muutosmallin menetelmien ja menettelyjen arvi-
ointi tähtää tvt-muutosmallin eli osallistuvan yhteissuunnit-
telun menetelmien ja menettelyjen edelleen kehittämiseen jä-
sentyneemmäksi menetelmäpaketiksi.  

Arvioinnin kohdetta ei voida arvottavasti tarkastella erillään 
kohteen aiheuttamasta muutoksesta tai sen puutteesta. Siten 
kausaalisuhteet liittyvät arvioinnin pätevyyden ja mielekkyyden 
määrittämiseen: muutoksia ei voida lukea tuloksiksi, ellei arvi-
oinnin kohde ole niitä tuottanut olennaisilta osiltaan. (Davidson 
2005.) Tvt-toimintakykyisyyskyselyn paikallisesti rakennetut 
mittarit kykenevät kertomaan, miten vastaajat ovat kokeneet 
käyttävänsä lukioportaalia ja sitä kautta toteuttavat tvt-
toimintamallin operationaalistettuja tavoitteita. Suunnit-
telumenetelmän ja -menettelyjen arviointi tarkoittaa puoles-
taan järjestelmällistä tiedonkeruuta ja analysointia menetel-
män ominaisuuksista, käytöstä ja tuloksista niin, että menetel-
mästä, sen käytöstä ja jatkokehittämisestä voidaan tehdä ar-
vottavia päätelmiä (mukaillen Patton 1997). Suunnitteluproses-
sissa käytettyjen menetelmien ja menettelyjen laatua ja arvoa 
pyritään määrittämään sellaisista eri toimijoiden näkökulmista, 
jotka kommunikoivat menetelmien käyttökelpoisuutta vastaa-
vissa suunnittelutilanteissa niin suunnittelijoille kuin suunnitte-
lutyön tilaajille siihen osallistujina. 

Usein tehdään ero lopputulosten ja vaikuttavuuden arvioinnin 
(summatiivinen arviointi) ja toiminnan kehittämistä palvelevan 
arvioinnin (formatiivinen arviointi) kesken. Summatiivisessa ar-
vioinnissa selvitetään toiminnan suhdetta tavoitteisiin eli arvi-
oitavan toiminnan tuottamaa muutosta tai muutoksen puuttu-
mista. Formatiivinen arviointi puolestaan keskittyy toimintapro-
sessiin ja sen parantamiseen, arvioinnin päämäärä-nä on löytää 
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arvioitavan parannuskohteet. (esim. Davidson 2005). Lähesty-
mistavat ovat kuitenkin toisiaan täydentäviä.  

Tieto- ja viestintäteknisen toimintakykyisyyden kyselyllä saa-
daan tietoa tieto- ja viestintäteknisen toimintamallin omaksu-
misen laadusta ja laajuudesta sekä sen vaikutuksista tvt-
toimintakykyisyyden kokemuksiin lukiotyöyhteisöissä. Painopis-
te tvt-toimintakykyisyyskyselyssä on siten summatii-visessa vai-
kutusten arvioinnissa, saatiinko toimintatutkimuksen interven-
tioilla – tvt-toimintamallin ja lukioportaalin rinnakkai-sella yh-
teissuunnittelulla – aikaan tavoiteltuja vaikutuksia lukio-
toimijoiden työprosesseissa. Sampo-toimintatutkimushankkees-
sa kehitetyn tvt-toimintamallin toteutumista ja vaikutuksia ar-
vioidaan lukioiden toimijoiden tietojen, taitojen ja työtapo-jen 
muutoksina. Muutokset tiedoissa ja taidoissa edustavat lyhyen 
aikavälin vaikutuksia, käyttäytymisen muutokset keskipitkän ai-
kavälin tuloksia ja lopulta muutokset arvoissa, olosuhteissa ja 
merkityksissä pitkän aikavälin tuloksia. Tvt-toimintakykyisyyden 
kyselykierrokset sijoittuvat vuosiin 2006 ja 2007, ensimmäinen 
kuvaa tilannetta puoli vuotta käyttöön-otosta ja toinen kierros 
puolitoista vuotta lukioportaalin ja tvt-toimintamallin käyt-
töönotosta.  

Lukiotoimijoiden arviointihaastattelut (10 kpl) toteutettiin 
samaan aikaan toisen tvt-toimintakykyisyyskyselyn kanssa, noin 
1,5 vuotta käyttöönotosta. Arviointihaastatteluissa kuultiin sekä 
suunnitteluun osallistuneiden opettajien, rehtorien ja koulu-
sihteerien näkemyksiä että niiden työyhteisön jäsenten koke-
muksia, jotka eivät olleet aktiivisesti osallistuneet suunnittelu-
prosessiin. Haastatteluissa kartoitettiin tieto- ja viestintätekni-
sen toimintamallin ja lukioportaalin käyttöönoton vaikutuksia 
työyhteisön formaaliin ja informaaliin viestintään, suunnitte-
luun ja päätöksentekoon, toimijoiden ammatilliseen kehittymi-
seen, opetukseen, ryhmänohjaukseen ja opinto-ohjaukseen se-
kä henkilökohtaiseen työn, ajankäytön ja dokumenttien hallin-
taan. Arviointihaastattelut toteutettiin informoituina, puoli-
strukturoituina haastatteluina siten, että haastateltavat saivat 
haastattelurungon etukäteen tutustut-tavakseen. Muistin virkis-
tykseksi haastattelurunkoon sisällytettiin TVT-toimintamalli se-
kä ryhmätyöteknologian käytölle asetettavat yleiset ja lukio-
portaalin suunnittelun tavoitteet. Raportoinnissa on otettu 
huomioon erityisesti  

Arviointihaastattelujen ideana oli tarkentaa kyselyn tuloksia 
ja löytää niille selityksiä, lisäksi haastattelut toimivat menetel-
mällisenä triangulaationa kyselytutkimukselle. Tarkastelukul-
mia voitiin myös laajentaa arvottavin pohdinnoin, kuten: ovatko 
tvt-toimintamalli ja lukioportaali parempia järjestelmiä kuin 
entiset tavat toimia, millaisia ennakoimattomia seuraamuksia 
niiden käyttöönotosta on koitunut ja miten järjestelmiä voitai-
siin vielä parantaa. 

Suunnittelumenetelmiä ja niiden arviointia on hankala erot-
taa suunnittelun lopputuotoksesta. Suunnittelumenetelmi-en ja 
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-menettelyjen kuvailun ohella menetelmien tuottamaa loppu-
tuotosta ja sen onnistuneisuutta pidetään osoituksena suunnit-
teluteorian pätevyydestä. Näin ollen tvt-toimintamallin käyt-
töönoton laajuus ja laatu kertovat sekä tvt-toimintamallin että 
sen suunnittelumenetelmien, tvt-muutosmallin onnistunei-
suudesta.  

Yhteissuunnittelumenetelmän ja -menettelyjen arvioinnissa 
pääpaino on kuitenkin formatiivisessa arvioinnissa eli sen arvot-
tamisessa, kuinka suunnitteluprosessi on onnistunut ja kuinka 
sitä voidaan parantaa. Esimerkiksi Abrahamsson ja muut (2003) 
painottavat tiedon tuottamisen tarvetta menetelmien laadusta 
ei niinkään uusien menetelmien kehittämisen tarvetta. He koh-
distavat ketterän kehityksen menetelmien arvioinnissa huomio-
ta menetelmien 
- tarjoamaan tukeen ohjelmistokehityksen elinkaaren eri vai-

heissa (suunnitteluprosessi) 
- tarjoamaan projektin johtamisen tukeen (menettelyt) 
- tarjoamaan menetelmien valinnan tai toimintaperiaattei-

den valinnan tukeen (ohjaavuus) 
- väitteisiin menetelmien soveltuvuudesta erilaisiin ohjelmis-

tokehityksen projekteihin (arviot mukautuvuudesta ja yleis-
tettävyydestä) 

- tarjoamaan empiiriseen tukeen tehdyille väitteille. 
Sampo 2 –hankkeessa tvt-muutosmallin eli suunnittelumenet-

telyjen ja suunnittelumenetelmien arvioinnissa huomiota kiinni-
tettiin suunnitteluprojektin tavoiteasetantaan ja tavoitteiden 
toteutumiseen, suunnitteluprosessin vaiheiden osuvuuteen, 
osallistuvista suunnittelumenetelmistä tehtyjen olettamusten 
toteutumiseen sekä käytettyjen suunnittelumenetelmien, do-
kumentaatioiden ja menettelyiden soveltuvuuteen ja tehok-
kuuteen. Raportoinnissa keskitytään erityisesti ostajaorganisaa-
tion (kaupungin), teknologiaa tarjoavan yritysosapuolen sekä 
teknologiatoteuttajan arvioihin menettelyistä ja menetelmien 
soveltuvuudesta vastaaviin, kypsän ja adaptoitavan portaalitek-
nologian oppilaitosprojekteihin. 

Arviointimenetelmänä voidaan käyttää strukturoitua, puoli-
strukturoitua tai syvähaastattelua, kyselyä, ryhmähaastattelua 
tai erilaisia työpajatyöskentelyn ryhmätyömenetelmiä. Arvioin-
timenetelmän valintaa ohjaavat sekä tiedontarpeen luonne että 
menetelmän kommunkointikykyisyys. Sampo 2 -hankkeessa tut-
kijoilla oli arvioinnin sisällöistä, toteutetusta menetelmä-
kokeilusta, jo paljon kokemuksellista ennakkotietoa. Tarkoituk-
sena oli selvittää, miten eri osapuolet olivat kokeneet suunnit-
telumenetelmät ja -menettelyt, kenen kannalta ne olivat olleet 
edukkaita, miten ja miksi, ja lopulta, mitä opimme lukioportaa-
lin ja tvt-toimintamallin käyttöönotosta, teknologian, käyttöön-
oton, organisaation, johtamisen, yksilön ja oppimisen kannalta. 
Samalla sekä teorioihin perustuvat että tutkijoiden tekemät ha-
vainnot voitiin verifioida tai osoittaa vääriksi.  
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Yhteissuunnittelumenetelmän ja -menettelyjen arviointi to-
teutettiin lukioportaalin suunnitteluun osallistuneiden lukio-
toimijoiden, kaupungin tieto- ja viestintätekniikan ammattilais-
ten, yritysosapuolen ja teknologiatoimittajan edustajan infor-
moituina, puolistrukturoituina arviointihaastatteluina (11 kpl). 
Haastateltavat saivat haastattelurungon etukäteen tutustutta-
vakseen. Arviointityötä helpottamaan haastattelurungon lomas-
sa esitettiin tvt-toimintamalli, Sampo-toimintatutkimushank-
keen yhteissuunnittelumenetelmien ja -menettelyjen elinkaari-
malli sekä listaus suunnitteluprosessissa hyödynnetyistä doku-
mentaatioista. Arviointikeskustelut käytiin yksilö- ja ryhmä-
haastatteluina sekä puhelinhaastatteluina. 

Praktinen tulos on osa tutkimus- ja kehityshankkeen tulosta, 
mutta tieteellisen tuloksen tuottaminen edellyttää toisenlaisia 
arviointikriteereitä. Suunnittelumenetelmien arvioinnin avulla 
tulisi voida vakuuttua menetelmien sisäisestä ja ulkoisesta vali-
diteetista. Sisäinen validiteetti liittyy päätelmien tekemi-seen 
kausaalisuhteista, että lopputulokseen ovat johtaneet juuri ole-
tetut tekijät, eivätkä vaihtoehtoiset hypoteesit ole valideja 
lopputuloksen kannalta. (Majchrzak & Borys 2001.) Sampo-
toimintatutkimushankkeessa käytettyjen suunnittelume-
netelmien ja -menettelyjen puolistrukturoiduilla arviointihaas-
tatteluilla pyritään saamaan esiin lopputuloksen onnistumiseen 
vaikuttaneet menetelmälliset ja suunnitteluprosessiin liittyvät 
tekijät. Teoreettinen pohdinta, onko kunkin tekijän ja loppu-
tuloksen välinen yhteys kausaalisuhde vai vain korrelatiivinen 
edustaa suunnittelumenetelmien tutkimuksen kannalta vahvaa 
kehitysideaa, muttei ole kuitenkaan tämän tutkimuksen piiris-
sä. 

Ulkoinen validiteetti liittyy tulosten yleistettävyyteen, ovat-
ko kuvatut löydökset tässä kohtaa suunnittelumenetelmistä ja 
menettelyistä yleistettävissä vastaaviin tilanteisiin – ja ekologi-
seen validiteettiin, voidaanko ylipäätään vastaavia tilanteita 
olettaa toteutuvaksi. Ulkoisen validiteetin uhkia ovat Hawthro-
nen efekti (vastaaminen toivotulla tavalla), tutkijavai-kutus, 
testausvaikutus, uutuusvaikutus, valikoituminen, asetel-ma ja 
historia. Hawthronen efektiä, tutkijavaikutusta ja valikoitumis-
ta käsitellään kohdassa 1.4.3. Monitoimijaisen yhteissuunnitte-
lun arvioinnissa on otettu huomioon tutkimus- ja kehityshank-
keessa toteutunut suunnitteluprosessin kokeiluluon-toinen ase-
telma, mikä vaikuttaa suunnittelumenetelmän ja menettelyjen 
luonteeseen sekä menetelmän soveltamiseen vastaavissa ryh-
mätyöteknologian adaptoinnin ja käyttöönoton hankkeissa.  

Tutkimuksen reliabiliteetissa on kyse aineiston käsittelyn ja 
analyysin luotettavuudesta ja tutkimuksen toistettavuudesta. 
Reliabiliteettia kuvaavat tutkimuksen käsitteistön sisäinen joh-
donmukaisuus, mittaustulosten pysyvyys olosuhteiden pysyessä 
samoina ja mittarin vastaavuus eli saatujen tulosten yhden-
suuntaisuus aikaisemman tiedon kanssa. Reliabiliteettia voidaan 
arvioida ja sitä voidaan tutkijoiden taholta vahvistaa useilla eri 
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menetelmillä: rinnakkaismittaus, uusintamittaus, aineiston puo-
littaminen, rinnakkaiskoodaus, tutkimusryhmän keskustelu ja 
vertailu aiempiin tutkimustuloksiin. Sampo-
toimintatutkimushankkeessa yhteissuunnitteluun osallistunei-
den toimijoiden haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina 
haastatteluina ja haastattelun teemoissa kiinnityttiin osallistu-
vasta ja käyttäjäkeskeisestä suunnittelusta sekä ryhmätyö-
teknologioiden käyttöönoton vaikutintekijöistä aiemmissa tutki-
muksessa tehtyihin olettamuksiin ja havaintoihin. Haastatte-
lujen avulla kartoitettiin kokemuksia tehtyjen olettamusten to-
teutumisesta ja tuotettiin tietoa suunnitteluprosessin onnistu-
miseen vaikuttaneista tekijöistä. Tulosten raportoinnissa on py-
ritty tuottamaan eri osallistujien näkökulmat ja ristirii-taisetkin 
tulkinnat yhdistävä kuvaus suunnitteluprosessista sekä siinä 
käytetyistä menetelmistä ja menettelyistä. 

1.4.3. Ketkä arvioivat? 

Arviointia eli arvottamista voidaan tehdä vain jonkun näkökul-
masta. Täten on tarpeellista määritellä, kenen näkökulmaa ar-
vioinnissa sovelletaan. Toimintatutkimuksen luonteeseen kuu-
luu, että yhteisö itse arvioi hankkeen tuloksellisuuden: onko 
hankkeesta saatu riittävästi hyötyä.  

Riskinä on, että hankkeeseen sitoutuneet tuottavat liiankin 
myönteisiä arvioita. Puolueettomampia, mutta vähemmän asi-
antuntevia arvioita voidaan saada ulkopuolisilta, etenkin jos 
haastattelijana on joku muu kuin hankkeen varsinainen tutkija. 
Ulkopuolinen näkökulma on tärkeä etenkin, jos toiminta-
tutkimuksen toimenpiteiden toteuttamisesta on seurauksia ul-
kopuolisille, kuten kehittämisprojektin intressiosapuolille. 
(Routio 2000.) 

Yleensä kehittämishankkeen intressiosapuolet määritellään 
seuraavasti: 
- muutoksen toimeenpanijat, ne henkilöt, joiden toimesta 

muutos saadaan aikaan. Näitä ovat: 
o muutoksen suunnittelijat 
o rahoittajat 
o paikalliset päätöksentekijät muutettavissa asioissa 
o muutoksen käytännön apukeinojen toimittajat 
o muutoksen toteuttamiseksi tarvittava henkilöstö.  

- hyötyjät, ne ihmiset, joille muutoksesta on etua: 
o kohderyhmä: ne henkilöt, joita varten muutos teh-

dään 
o välilliset hyötyjät: henkilöt jotka ovat jossakin suh-

teessa kohderyhmään ja saavat tämän olojen para-
nemisesta hyötyä 

o ulkopuoliset hyötyjät, joilla ei ole suhdetta kohde-
ryhmään, esimerkiksi muutoksessa tarvittavien pal-
velujen tuottajat.  

- kärsijät eli henkilöt, joille muutoksesta on haittaa; näitä 
ovat: 
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- kohderyhmästä pois rajatut, kuten esimerkiksi "tavalliset" 
nuoret, joille ei tarjota mitään erikoisohjelmaa siten kuin 
ongelmanuorille 

- ne, joille muutoksen tahattomista ja arvaamattomista si-
vuvaikutuksista on haittaa 

- henkilöt, jotka oikeastaan on tarkoitettu kuuluviksi koh-
dejoukkoon, mutta jotka eivät jonkin häiriön johdosta 
kuitenkaan pääse nauttimaan sen eduista. (Routio 2000; 
ref Guba & Lincoln.) 

Sampo 2 –hankkeessa tvt-toimintakykyisyyskyselyllä tavoitet-
tiin myös ne työyhteisön jäsenet, jotka eivät olleet osallistu-
neet tvt-toimintamallin ja lukioportaalin rinnakkaiseen yhteis-
suunnitteluun. Myös arviointihaastatteluihin pyydettiin ja saa-
tiin opettajia ja rehtoreita, jotka eivät olleet osallistuneet ak-
tiivisesti toimintatutkimushankkeen suunnitteluinterventioi-hin. 

Suunnittelumenetelmien ja -menettelyjen arviointia puoles-
taan leimaa näkökulmien koostaminen; eri tahoilla on jo lähtö-
kohtaisesti ollut eri tavoin painottuneet tavoitteet tvt-
toimintamallin ja lukioportaalin suunnittelussa, niinpä he myös 
arvioivat suunnitteluprosessia ja sen tulosta erilaisin kriteerein. 
Toinen keskeinen kysymys liittyy tulosten laatuun ja hyödynnet-
tävyyteen: millaisella tiedolla yhteissuunnittelumenetelmistä ja 
-menettelyistä on käyttöarvoa. Konkreettisesti esitetyt ehdo-
tukset menettelytapa- ja työkalumuutoksiksi ovat mahdollisia, 
mutta epätodennäköisiä ilman, että käytettyjä menettelytapoja 
ja työkaluja eksplisiittisesti käsitellään. Muutosten hyödynnet-
tävyys täytyisi myös voida testata. Olettamuksena oli, että ar-
viointikeskusteluissa nousisi esiin suunnittelussa koettuja on-
gelmatilanteita ja puutteita, joiden perusteella suunnittelume-
nettelyiden ja -työkalujen kehittä-mistoimenpiteitä voidaan 
hahmottaa.  

Sampo 2 -hankkeen tutkijoina toimivat samat tutkijat, jotka 
olivat osallistuneet yhteissuunnittelumenettelyn toteuttami-
seen Sampo-toimintatutkimushankkeen aikana. Suunnittelupro-
sessiin osallistuneiden ihmisten kohtaaminen arvioinnin mer-
keissä saattaa vinouttaa arviointipalautetta: kritiikin osoittami-
nen esimerkiksi tutkijoiden toimintaa kohtaan voidaan kokea 
sosiaalisesti epätoivottavaksi ja arviointitilanteessa hankalaksi 
tehtäväksi. Arviointihaastattelut voisi toteuttaa myös toinen 
tutkija tai arviointi voitaisiin toteuttaa kyselynä, jolloin palaut-
teen henkilöitymisen vaara olisi pienempi. Tällöin kuitenkin 
menetetään menettelyyn osallistuneiden tutkijoiden konteksti- 
ja historiatieto sekä näistä mahdollisesti viriävien tarkentavien 
kysymysten ja keskustelujen mahdollisuus. Hyväksyimme arvi-
oinnin toteuttajiksi suunnitteluun osallistuneet tutkijat. He voi-
vat omalla, arvostavaan ja avoimeen dialogiin pyrkivällä käyt-
täytymisellään ohjata arviointityöskentelyä ja pyrkiä luomaan 
luottamuksen ilmapii-rin, jossa kritiikkikin on tervetullutta. 

Tvt-toimintamallin arviointihaastattelut (10 kpl) toteutettiin 
tvt-toimintakykyisyyden seurantakyselyn kanssa samaan aikaan, 
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noin 1,5 vuotta TVT-toimintamallin ja lukioportaalin käyttöön-
otosta. Haastateltavina oli sekä suunnitteluun osallistuneita 
opettajia, rehtoreita ja koulusihteereitä että sellaisia työyhtei-
sön jäseniä, jotka eivät olleet aktiivisesti osallistuneet suunnit-
teluprosessiin. Suunnittelumenetelmien ja -menettelyjen arvi-
ointihaastattelut toteutettiin asiantuntija-arviointeina puoli-
strukturoiduin haastatteluin (11 kpl). Arviointiin antoivat pa-
noksensa suunnitteluun osallistuneet opettajat, rehtorit ja kou-
lusihteerit, kaupungin sekä yritysosa-puolen pedagogiset ja tie-
to- ja viestinnän ammattilaiset sekä teknologiatoteuttajan 
edustaja. 

1.4.4. Tvt-toimintamallin ja tvt-toimintakykyisyyden toteutuminen tavoiteasetantana 

Toimintatutkimuksen luonteelle epätyypillisesti tutkija voi mi-
tata yhteisön tilannetta jollakin objektiivisella mittarilla hank-
keen alussa ja lopussa ja saa näin selville tapahtuneet muutok-
set. Ongelmalliseksi tällaisen pre- ja post-test asetelman usein 
tekee ajan kuluessa painopisteen muutos eli alussa olennaisiksi 
koetaan toisenlaiset asiat kuin hankkeen lopussa. (Routio 2000.) 
Summatiivisessa, tuloksiin keskittyvässä arviointikulttuurissa 
painottuu usein myös menneen analyysi ja päämääränä on usein 
tehtyjen ratkaisujen oikeuttaminen. Arviointi ohjautuu kohti 
byrokraattista kontrollin mallia, läpinäkyvyyttä ja tavoitteiden 
saavuttamista, joita mitataan usein yksilön ja ohjelmien näkö-
kulmasta ilman vahvaa yhteyttä organisaation visioon tai tavoit-
teisiin. Toimet ovat suhteellisen harvoin strategisesti synkronoi-
tuja ja suunnitteluorientoi-tuneita. (Weber 2005.)  

Tieto- ja viestintätekninen toimintamalli eli lukioportaalin 
yhteisölliset käytön tavat suunniteltiin lukioiden toimijoiden 
kanssa rinnan lukioportaalin kanssa. Tvt-toimintamalli koostuu 
siten lukiotyöyhteisön hyvistä viestintäkäytännöistä, lukiopor-
taalin toimijarooleista, rooleihin liittyvistä käyttöoikeuksista ja 
yhteisesti sovituista vastuista. Näiden lisäksi tvt-toimintamalliin 
sisällytettiin myös pedagoginen ja tekninen tuki. Tvt-
toimintamalliin pyrittiin lukioportaalin käyttöönoton yhteydessä 
paketoimaan sellainen toimintatapa, joka toteutuessaan tuo 
ratkaisun lukiossa tavattuihin viestinnällisiin, tiedonkulun, ryh-
mätyön ja koordinoinnin ongelmiin ja valjastaa käyttöön ryhmä-
työteknologian haasteisiin tarjoamat ratkaisut. Siten tvt-
toimintamalli edustaa paikallista tulkintaa tvt:n organisatorisen 
käyttöönoton tavoiteasetannasta.  

Sampo-toimintatutkimushankkeessa toteutetun tieto- ja vies-
tintäteknisen toimintakykyisyyden kyselyn avulla tutkittiin osal-
listuvasti suunnitellun lukioportaalin ja sen yhteisöllisen käyttö-
tavan omaksumisen laajuutta ja käyttökokemusta. Onhan yhtei-
söllisenkin toimintamallin toteutuminen kiinni siitä, alka-vatko 
yhteisön jäsenet eli yksilöt sitä toteuttaa.  
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Sammon keskuslukion ja Tampereen aikuislukion tieto- ja viestintäteknisesti (tvt) tuettu toimintamalli merkitsee 
lukiotyöyhteisön yhteisiä toimintatapoja päivittäisessä viestinnässä Tampereen lukioportaalia hyödyntäen. Tvt-
toimintamalli koostuu hyvistä viestintäkäytännöistä, lukioportaalin toimijarooleista, rooleihin liittyvistä käyttöoi-
keuksista ja yhteisesti sovituista vastuista. Tvt-toimintamalli tiivistetysti: 

 Opettajat, koulusihteerit ja rehtorit käyvät päivittäin katsomassa portaalin aloitussivun kootusta ilmoi-
tus- ja tapahtumalistanäkymästä viimeisimmät, käyttäjäryhmittäin kohdennetut ilmoitukset. 

 Opettajat, koulusihteerit ja rehtorit ilmoittavat, keskustelevat ja jakavat dokumentteja ja kuvia työyhtei-
sölle koordinoimistaan toimista opetuksen, ryhmänohjauksen, hallinnon, työyhteisön sekä ammatillisen 
kehittymisen teemojen mukaan kootuilla työtilasivuilla. 

 Opettajat, koulusihteerit ja rehtorit ilmoittavat, keskustelevat ja jakavat dokumentteja ja kuvia opiskeli-
joille koordinoimistaan toimista opintojen hallinnan, yo-kirjoitusten, ryhmänohjauksen, ilmoittautumis-
ten mukaan kootuilla työtilasivuilla sekä koko koulua koskevilla ilmoitustauluilla. 

 Kansliaryhmä eli rehtorit, koulusihteerit ja opot ylläpitävät lukion sivustoa: tarvittaessa muokkaavat, 
poistavat tai luovat lisää sivuja ja niiden toiminnallisuuksia sekä seuraavat yhteisten keskustelupalsto-
jen keskusteluita. 

 Opettajat perustavat oppiaineidensa opetuksen tueksi opetusryhmille kurssiportaaliin kurssisivut, joilla 
on saatavilla vähintään kurssikuvaus ja kurssin suorittamiseen liittyvät keskeiset sisällöt. Opettajat 
toimivat kurssisivujensa ylläpitäjinä ja arkistoivat sivut kurssin päätyttyä. 

 Ryhmänohjaajaopettajat (Samke) perustavat ohjausryhmän sivut opiskelijaportaaliin ja toimivat niiden 
ylläpitäjinä. 

 Työyhteisön tiimeistä vastaavat opettajat perustavat tiimityötilat opettajaportaaliin ja toimivat niiden yl-
läpitäjinä. 

 Opiskelijat käyvät viikoittain katsomassa portaalin aloitussivun kootusta ilmoitus- ja tapahtumalis-
tanäkymästä viimeisimmät käyttäjäryhmittäin kohdennetut ilmoitukset. 

 Opiskelijat osallistuvat kurssien suorittamiseen ja ryhmänohjaukseen liittyviin toimiin opettajien perus-
tamilla kurssi- ja ryhmänohjaussivuilla sekä koko koulua koskevaan keskusteluun koulun keskustelu-
palstalla. 

 Oppilaskunnan hallitus ylläpitää Oppilaskunta-sivustoa opiskelijaportaalissa. 

Kuvio 1. TVT-toimintamalli lukioportaalin käyttöönoton yhteydessä 

Tvt-toimintamalliin sisällytettiin myös lukioportaalin ja tvt-
toimintamallin yhteisöllinen, käytönaikainen kehitys sekä peda-
goginen ja tekninen tuki: 
- Portaalin käytönaikainen kehitys on päivälukiossa osa johto-

ryhmän toimintaa, aikuislukiossa tvt-strategiatiimin toimin-
taa. Nämä seuraavat lukioportaalin työtilojen käyttöä, ko-
koavat kehitysideoita ja käsittelevät muutokset työyhteisön 
kanssa. Kansliaryhmä voi välittömästi tehdä muutokset yl-
läpitäjän ominaisuudessa. 

- Ulkopuolista panosta vaativat kehitysideat käsitellään sivus-
tokokoelman valvojan (kaupungin IT-suunnittelija) kanssa 
puolivuosittain.  
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- Opettajat voivat jättää vikailmoituksia, palautetta ja kehi-
tysideoita sivustokokoelman valvojalle myös lukioportaalin 
työpöydälle linkitettyyn tutkimuksen ”Kysy tai anna palau-
tetta lukioportaalista!” kautta. 

- Opettajien tukipäivystystä eli teknistä ja pedagogista tukea 
tarjoaa viikoittain Etäopetuskeskus. 

- Pedagogista kehittelyä voidaan organisoida lukion sisällä tai 
lukioiden välillä aineenopettajatiimeissä, portaalisivujen 
tukemana sekä kokoamalla porukka ja tilaamalla koulutus 
Etäopetuskeskuksesta. 

- Käyttäjätunnuksia ja lukioportaalin toimintaa koskevissa 
teknisissä ongelmissa käännytään sivustokokoelman valvo-
jan puoleen. 

- Keskuslukion rakennuksessa atk-tuki antaa myös opiskelija-
tukea. 

Toimintatutkimushankkeen suunnitteluinterventioin – lukio-
portaalin ja tieto- ja viestintäteknisesti tuetun toiminta-mallin 
yhteissuunnittelun ja käyttöönoton kautta – työprosesseihin ha-
ettujen vaikutusten eli tavoitteiden toteutumista arvioitiin työ-
yhteisöjen tieto- ja viestintäteknisen toimintakykyisyyden ulot-
tuvuusarvioinnin avulla. 

Tieto- ja viestintätekninen toimintakyisyys ilmenee lukiotyö-
yhteisön toiminnan prosessien ja tuotosten konkreettisina laa-
dullisina hyveinä, jotka ovat koottavissa viiden ulottuvuuden al-
le. Uuden tieto- ja viestintäteknisen toimintamallin suunnit-
telulla ja käyttöönotolla pyrittiin kehittämään seuraavia lukio-
organisaation tieto- ja viestintäteknisen toimintakykyisyyden 
ulottuvuuksia ja korjaamaan niissä esiintyviä häiriöitä ja on-
gelmia:  

 1) Työskentelyn aika- ja paikkariippumattomuus  
- tietojen ja ihmisten vaivaton saatavuus, tavoitettavuus ja 

paikannettavuus 
- aineistojen, työvälineiden ja materiaalien saatavuus ja käy-

tettävyys 
 2) Tietämyksen ajantasaisuus ja virheettömyys 

‐ tiedotuksen kohdentuvuus ja tavoittavuus 
 3) Työskentelyn koordinoinnin tehostaminen 

‐ ryhmätyöskentely, ohjaus, opetus 
4) Vuorovaikutuksen läpinäkyvyyden ja verkostoituneisuuden li-
sääminen 
5) Työskentelyn sujuvoituminen ja toteutusketjujen suoristumi-
nen 
‐ suunnittelu, valmistelu, päätöksenteko, tiedonkeruu, vies-

tintä, arkistointi 
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2. Tieto- ja viestintäteknisesti 
tuetun toimintamallin 
käyttöönoton tavoitteiden 
toteutuminen 

Tutkimustehtävä 1: Miten lukio-organisaation TVT-tuetun toi-
mintamallin ja työvälineiden käyttöönoton (implementoinnin) 
tavoitteet ovat toteutuneet kahdessa lukiossa, Sammon keskus-
lukiossa ja Tampereen aikuislukiossa ensimmäisen käyttökauden 
jälkeen sekä mitkä ovat tavoitteiden saavuttamista/saavutta-
mattomuutta selittävät tekijät?  

 
Aiemmissa review-tyyppisissä tutkimuksissa teknologiaintensii-
visten, työprosessia tukemaan tarkoitettujen innovaatioiden 
käyttöönoton onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä on tunnis-
tettu ainakin seuraavat keskeiset tekijäulottuvuudet, jotka se-
littävät käyttöönoton kehkeytymistä työorganisaatiossa (Munk-
vold 2003, 65-77): 
‐ organisatorinen konteksti – pelisäännöt, käyttäjien kokemat 

tukitarpeet, työkäytännöt, organisaatiokulttuuri, palkitse-
misjärjestelmä, johdon tuki, tietojärjestelmien infrastruk-
tuuri, taloudelliset olosuhteet 

‐ implementaatioprojekti – suunnittelun tapa, projektihenki-
löstö, pilottiryhmien koostumus, käyttäjien odotukset, 
käyttäjäkoulutus, palkkiot, pelisäännöt työkalujen käyt-
töön,  

‐ teknologia – yhteensopivuus olemassa olevien teknologioi-
den, työkäytänteiden ja sosiaalisten prosessien kanssa, tek-
nologian kypsyys ja saavutettavuus, kriittinen käyttäjämas-
sa 

‐ implementaatioprosessi – osallistavuus, sosiaalinen paine, 
oppimisvalmius, implementaation  

Munkvold (2003) jakaa ulottuvuudet useisiin osatekijöihin, 
joista kaikki eivät tässä tutkimuksessa tarkasteltavan tvt-
toimintamallin implementoinnin kannalta ole sovellettavissa tai 
tarkasteltavissa. Samoin osatekijöiden jakaminen eri ulottu-
vuuksille Munkvoldin tapaan ei ole täysin ongelmatonta. Tässä 
hankkeessa tarkastellaan miten seuraavat valikoidut ulottuvuu-
det vaikuttavat tvt-toimintamallin käyttöönoton toteutumisen 
laatuun: 
1. implementaatioprojektin menettelytavat ja piirteet 
‐ motivaatio tvt-uudistusprojektiin 
‐ uudistusprojektin tavoitteenasettelu 
‐ eri toimijoiden odotukset projektilta 
‐ projektin johtamisen käytännöt 
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‐ pilotointi, testaus, tehtävämallinnus, käyttäjäkoulutus 
2. organisatoriset ja yksilölliset tekijät 
‐ käyttäjien piirteet: motivaatio, asenteet ja taidot 
‐ työtehtävien piirteet 
‐ organisaatiokulttuuri 
‐ yhteistyökäytänteet 
‐ kriittisen käyttäjämassan muodostuminen 
‐ yksityisyyden ja julkisuuden kokemukset intranet-

perusteisessa työskentelyssä 
3. teknologian piirteet 
‐ tehtävä-työprosessi-teknologia –yhteensopivuus 

o ovatko tarjotut toiminnallisuudet oikeita, soveltu-
via, järkeviä ja hyödyllisiä työn kannalta 

‐ laitteiden ja sovellusten saatavuus ja käyttöönotettavuus 
o subjektiivisesti koetut vasteajat ja palveluiden saa-

tavuus 
‐ toimivuus ja virheettömyys 

o subjektiivisesti koettu luotettavuus 
o yhteensopivuus eri työvälineiden ja toimintojen vä-

lillä 
‐ käytettävyys 
‐ mahdollinen redundanssi (tarpeettomuus), päällekkäiset 

järjestelmät 

2.1. Tieto- ja viestintäteknisen toimintakykyisyyden kyselyt 
2006 ja 2007 

Seuraavissa luvuissa esitellään tulokset tieto- ja viestintätekni-
sen toimintakykyisyyden seurantakyselyistä vuosilta 2006 ja 
2007. Tuloksissa esitellään tieto- ja viestintäteknisen toiminta-
mallin käyttöönoton laajuus sekä tieto- ja viestintäteknisen 
toimintakykyisyyden kehitys vuosina 2006 ja 2007 kummassakin 
tutkitussa lukiossa. Kunkin lukion tulosten kohdalla lukion hen-
kilöstöön on mukaan luettu myös kummassakin lukiossa työs-
kentelevät. Vuoden 2006 kyselykierroksella vastanneissa oli 
kummassakin lukiossa työskenteleviä kolme henkilöä, vuoden 
2007 kierroksella yksi henkilö. 

Tavoitettiinko käytön laajuus luotettavasti? Kyselytulosten 
luotettavuutta ja edustavuutta voidaan arvioida vastaajamääri-
en ja vastaajaryhmien tarkastelun kautta. Vuonna 2006 päivälu-
kiossa vastaajia oli 25 opettajaa 38 hengen henkilöstöstä (vas-
tausprosentti 66%) ja aikuislukiossa 14 opettajaa 50 henkilös-
töstä, (vastausprosentti 28%). Lisäksi 3 vastaajaa työskenteli 
kummassakin lukiossa, siten kokonaisvastaajamääräksi saatiin 
42 ja kokonaisvastausprosentiksi 48%.  

Vuonna 2007 päivälukiossa vastaajia oli 11 kpl 48 hengen 
opetushenkilöstöstä (vastausprosentti 23 %). Aikuislukiossa vas-
taajia oli 11 kpl 51 hengen henkilöstöstä (vastausprosentti 22 
%). Lisäksi yksi vastaaja työskenteli kummassakin lukiossa. Siten 
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kyselyn kokonaisvastaajamääräksi saatiin 23 ja kokonaisvasta-
usprosentiksi 23 %. Kuten edellä mainittiin, lukiokohtaisiin tu-
loksiin on sisällytetty kummassakin lukiossa työskentelevän vas-
taukset molempien vuosien raportoinnissa. 

Vastausprosentteina nämä ovat kyselytutkimuksille tyypillisiä 
(Heikkilä 1998, 65). Kyselyaineistojen pienuuden (N=42, N=23) 
vuoksi seuraavissa esityksissä ei raportoida havaittujen ryh-
mienvälisten erojen tilastollista merkitsevyyttä, kyselytuloksia 
analysoidaan ainoastaan kuvailevasti. Vuoden 2006 osalta päivä-
lukion tulokset ovat luotettavammin yleistettävissä koko henki-
lökuntaan ja aikuislukion tulokset ovat epäluotettavampia. Ka-
don voidaan arvioida Tampereen aikuislukion vastaajien kohdal-
la koostuvan pääasiassa siitä osasta henkilöstöä, joka on käyt-
tänyt hyvin vähän lukioportaalia. Vuoden 2007 kyselyn osalta 
vastaajakatoa selittää osittain toukokuun kiireinen ajankohta ja 
osittain väsymys tieto- ja viestintätekniikka-aiheisiin kyselyihin, 
joita osui kyseiselle keväälle useampi peräkkäin. Vuoden 2007 
tuloksia voidaan pitää suuntaa-antavina.  

Tulosten luotettavuutta voidaan arvioida myös vastaajaryh-
mien rakenteen tarkastelun kautta. Vuonna 2006 päivälukion 
(n=28) kyselyvastaajat edustivat opettamansa aineen osalta hy-
vin koko lukion opettajakuntaa, matemaattisten aineiden opet-
tajien ollessa lievästi yliedustettuna ja reaaliaineiden opettaji-
en ollessa lievästi aliedustettuina verrattuna koko opettajiston 
aineryhmäjakaumaan. Vuoden 2007 (n=12) päivälukion kysely-
vastaajissa oli selvästi aliedustettuna matemaattisten aineiden 
opettajat ja selvästi yliedustettuina äidinkielen ja kielten opet-
tajat. 

Vuonna 2006 aikuislukion (n=17) kyselyvastaajissa matemaat-
tisten aineiden opettajat olivat selvästi aliedustettuina verrat-
tuna koko opettajiston aineryhmäjakaumaan. Vuoden 2007 ai-
kuislukion (n=12) kyselyvastaajissa äidinkielen ja kielten opet-
tajat ovat selvästi yliedustettuina.  

Kyselyihin vastaavat yleensä aiheesta kiinnostuneet ja sen 
tärkeäksi kokevat, mikä saattaa vinouttaa kyselytuloksia. Sekä 
vuonna 2006 että 2007 kyselyvastaajien enemmistö suhtautui 
myönteisesti tvt:n rooliin lukiossa. Kummallakin kyselykierrok-
sella yli puolet vastaajista suhtautui myönteisesti tvt:n kehityk-
seen ja ottaa mielellään uudet välineet ja sovellukset käyttöön. 
Vuonna 2006 kyselyyn vastanneista (kaikkien vastausten n=42) 
noin viidennes (19%) suhtautui tvt:n kehitykseen varauksella, 
vuonna 2007 varauksella suhtautuvien osuus (kaikkien vastaus-
ten n=23) oli noin kymmenes (9%) vastanneista. Kyselyihin on 
siis vastannut myönteisesti tai neutraalisti tvt:n käyttöön luki-
ossa suhtautunut osa opettajista. Ahdistuneesti tvt:n kehityk-
seen suhtautuvia ei ollut kyselyvastaajissa lainkaan kummalla-
kaan kyselykierroksella. 

Kyselyt tehtiin keväällä 2006 ja 2007 lukioportaalissa sähköi-
senä kyselynä, vuonna 2006 tarjottiin myös mahdollisuus vasta-
ta paperilomakkeella. Päivälukion osalta kahden kyselykierrok-
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sen tulokset ovat melko heikosti vertailukelpoisia, koska vuoden 
2007 kyselyyn (n= 12) saatiin huomattavasti vähemmän vastauk-
sia kuin vuoden 2006 kyselyyn (n=28). Aikuislukion osalta sen si-
jaan tulokset ovat paremmin vertailtavissa, sillä vuonna 2006 
kyselyvastauksia oli 17 kpl ja vuonna 2007 12 kpl. 

Entä tutkimmeko sitä, mitä väitimme tutkivamme? Paikalli-
sesti rakennetut mittarit kykenevät kertomaan, miten vastaajat 
ovat kokeneet käyttävänsä lukioportaalia ja sitä kautta toteut-
tavat tvt-toimintamallin operationaalistettuja tavoitteita. 

2.2. Lukioportaalin toiminnallisuuksien käytön laajuuden 
kehitys 2006-2007 päivälukiossa  

Lukioportaalin kaikkien eri toiminnallisuuksien käytön laajuu-
den muutos päivälukiossa vuosina 2006-2007 on esitetty Kuvios-
sa 2. Tvt-toimintamallin käyttöönoton yhtenä käytännöllisenä 
tavoitteena oli järkiperäistää lukiotyöyhteisön päivittäistä tie-
dottamista ja päästä eroon huonosti kohdennetuista massasäh-
köpostituksista. Ongelmaksi muodostui se, että työhön liittyvää 
sähköposti tuli monelta eri hallinnon tasolta, eikä aina ollut 
selvää mitä kohderyhmää tarkasti ottaen jokin tiedote koski, ja 
näin ollen tärkeitäkin tiedonantoja saattoi hukkua organisoi-
mattomaan sähköpostitulvaan. Tiedottamisen kohdentamisen 
parantamiseen kehitettiin lukioportaalin temaattiset työtilat ja 
niihin omat ilmoitus- ja tapahtumalistat. Eri työtilojen ilmoitus- 
ja tapahtumalistojen tiedotteet oli kuitenkin mahdollista kat-
sella kootusti yhdestä työtilasta, Työpöydän kokoavilta ilmoitus-
tauluilta.  

Ilmoitus- ja tapahtumalistaviestien lukemisesta ja lähettämi-
sestä näyttää muodostuneen jo käytäntö päivälukiossa, kaikki 
kyselyyn vastanneet vähintäänkin lukevat ilmoitus- ja tapahtu-
maviestejä, ja kolme neljästä vastanneesta tiedottaa myös itse 
ilmoitus- ja tapahtumalistoilla. 

Sähköpostia ja erilaisia paperilomakkeita on käytetty hallin-
non tiedonkeruun välineinä koottaessa henkilöstöltä tietoja eri-
laisia tilastoja ja suunnitelmia varten. Tiedonkeruuta yksinker-
taistamaan ja nopeuttamaan tarkoitettu lukioportaalin kysely-
työkalu on otettu käyttöön melko laajasti, lähes kolme neljästä 
on päivälukiolla ainakin vastannut kyselyihin.  

Yhteisiä asioita koskevaan päätöksentekoon osallistumisen 
aktivoimiseksi ja yhteisten asioiden käsittelyn läpinäkyvyyden 
parantamiseksi lukioportaalin temaattisiin työtiloihin sisällytet-
tiin keskustelupalstoja ja asiakirjakirjastoja. Suuri osa päivälu-
kion vastaajista on osallistunut keskustelupalstakeskusteluihin 
ja käyttänyt asiakirjakirjastoja tiedostojen hakemiseen ja muil-
le nähtäväksi tuomiseen.  

Kolmannes päivälukion vastaajista on perustanut jonkin työti-
lan. Itse perustetun työtilan muokkaaminen, arkistoiminen mal-
liksi ja uudelleenkäyttö on kuitenkin ollut vähäisempää.  
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Päivittäisen yhteisöllisen tiedottamisen ja dokumenttienhal-
linnan menettelyiden osalta päivälukiossa ilmoituslista-, asiakir-
jakirjasto- ja kyselytyökalut on otettu laajasti käyttöön ja tvt-
toimintamallin tavoitteet on saavutettu melko hyvin. Monipuo-
lisempi sisällöntuotanto esimerkiksi työtilojen perustamisen 
osalta ei ole koskettanut kaikkia vastanneita. 

Kun organisaatiossa otetaan käyttöön uusia viestintämenette-
lyitä ja -välineitä, voidaan edetä periaatteessa kahdella tavalla 
– uusien välineiden käyttöön voidaan siirtyä niin että aiempien 
välineiden käyttöä ei hyväksytä ja uusia välineitä on pakko 
käyttää, tai niin että vanhat välineet säilyvät rinnalla eikä nii-
den käyttöä erityisesti estetä, jos kohta ei suositellakaan. Kun 
uusia lukioportaaliperustaisia työvälineitä otettiin eri työtehtä-
vissä käyttöön samaan aikaan kun vielä ”vanhat” välineet olivat 
käytettävissä, vaarana oli, että syntyy vaikeasti hallittava se-
kasysteemi.  

Päivälukion kohdalla tvt-toimintamallin mukainen lukiopor-
taalityövälineiden käyttö työtehtävissä on kasvussa kun tarkas-
tellaan kehitystä vuosien 2006-2007 aikana (kuvio 3). Lukiopor-
taalin käyttöä tutkittiin yhteensä 18:ssa osatyötehtävässä. Päi-
välukiossa lukioportaalityövälineen käyttö on lisääntynyt 10:ssa 
työtehtävässä. Lähes koko henkilöstö on omaksunut lukiopor-
taalin erilaisten tiedotteiden ja ohjeiden vastaanoton kanava-
na. Noin puolet käyttää lukioportaalityökaluja myös lomakkei-
den lataamiseen, opiskelijoille tiedottamiseen ja kanslian tie-
donkeruukyselyihin vastaamiseen. Tiimien työskentelyn tukena 
aineistojen jakelussa portaalia hyödyntää kolmannes vastaajis-
ta, ja koko työyhteisöä koskevien päätösten valmisteluun liitty-
vään keskusteluun ja pedagogiseen keskusteluun joka neljäs 
vastaajista. Lukioportaaliperustaiset viestintä- ja dokumentin-
hallintatyökalut näyttävät olevan helpoiten käyttöönotettavia 
ryhmätyöskentelytyökaluja lukiotyöyhteisössä.  

TAMPEREEN YLIOPISTON HYPERMEDIALABORATORIO 



HYPERMEDIALABORATORION VERKKOJULKAISUJA 
 

34 

Lukioportaalin toiminnallisuuksien käytön laajuus 
päivälukiossa, muutos 2006-2007.
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Kuvio 2. Lukioportaalin toiminnallisuuksien käytön laajuus päivälukiossa, muutos 2006-2007. 
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Lukioportaalityövälineiden käyttöaktiivisuus työtehtävissä 
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Kuvio 3.  Lukioportaalityövälineiden käyttöaktiivisuus työtehtävissä päivälukiossa, muutos 2006-2007 
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2.3. Lukioportaalin toiminnallisuuksien käytön laajuuden 
kehitys 2006-2007 aikuislukiossa 

Aikuislukiossa lukioportaalin käyttö on lisääntynyt kaikkien toi-
minnallisuuksien kohdalla, osassa radikaalisti, mitä voidaan pi-
tää erittäin hyvänä kehityksenä. Suurin osa kyselyyn vastanneis-
ta on sekä lukenut ilmoitus- ja tapahtumailmoitusviestejä että 
kirjoittanut niitä itse, ja ladannut ja vienyt dokumentteja asia-
kirjakirjastoihin. Myös työtilojen perustaminen on ollut aktiivis-
ta, kaksi kolmesta vastaajasta on perustanut jonkin työtilan lu-
kioportaaliin. Joka toinen on kirjoittanut viestejä keskustelu-
palstalle ja vastannut kyselyyn portaalissa (kuvio 4).  
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Kuvio 4. Lukioportaalin toiminnallisuuksien käytön laajuus aikuislukiossa, muutos 2006-2007. 

Aikuislukiossa portaalityövälineiden käyttö toimintamallin 
mukaisesti on lisääntynyt lähes kaikissa tutkituissa työtehtävis-
sä (kuvio 5). Kaikki vastanneet käyttävät tiedotteiden vastaan-
ottamisessa ja tapahtuma-ajankohtien tarkistamisessa lukiopor-
taalia, ja lähes kaikki lataavat työssä tarvittavia dokumentteja 
portaalista. Tiimien aineistonhallinnassa ja yhteisten doku-
menttien työstämisessä yli puolet hyödyntää lukioportaalia. Lu-
kioportaalin käyttö tiimityön aineistonhallinnan välineenä on 
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siis hieman yleisempää aikuislukiossa kun päivälukiossa. Aikuis-
lukiossa portaalin opetusta tukeva käyttö on laajempaa kuin 
päivälukiossa, portaalityökaluja käytetään opiskelijoiden ta-
voittamiseen ja opiskelijoiden kirjallisten töiden vastaanotta-
miseen hieman useammin aikuislukiossa. Tähän vaikuttanee lu-
kioportaalin hyödyntäminen etälukiotoiminnassa. Kaksi kolmes-
ta aikuislukion vastanneesta on myös perustanut itse kurssi-, 
ohjausryhmä- tai jonkun muun työtilan. Kolmannes vastanneista 
hyödyntää portaalia opiskelijoiden tavoittamiseen ja heidän kir-
jallisten töidensä vastaanottamiseen. Keskustelupalstojen käyt-
tö koko työyhteisöä koskevien päätösten valmisteluun liittyvään 
keskusteluun tai pedagogiseen keskusteluun on vähäistä, vielä 
hieman vähäisempää kuin päivälukiossa.  
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Kuvio 5. Lukioportaalityövälineiden käyttöaktiivisuus työtehtävissä aikuislukiossa, muutos 2006-2007. 
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2.4. Kokemukset työprosessiperustaisten työtilojen 
hyödyllisyydestä lukioissa 

Aikuislukion vastaajista kolme neljästä pitää Opettajainhuone- 
ja Opetus-työtiloja hyödyllisimpinä työtiloina opettajaportaalis-
sa. Opettajainhuoneella on vastineensa todellisuudessa ja työti-
lan ongelmaksi meinasikin muodostua sen kaiken sisällön ko-
koava luonne, vaikka alkuperäinen tarkoitus oli tukea lukiotyö-
yhteisön hallinnollisia prosesseja. Kuitenkin yli 40% vastaajista 
pitää myös tiimityötiloja tai itse perustettua työtilaa hyödylli-
simpinä.  

Kaksi kolmesta päivälukion vastaajasta pitää myös Opetta-
jainhuone-työtilaa hyödyllisimpänä, mutta Opetus-työtilan si-
jasta useamman mielestä Ryhmänohjaus-työtila on hyödyllisim-
piä työtiloja lukioportaalissa. Päivälukiossa ryhmänohjaajaopet-
tajat ovat löytäneet lukioportaalin jaetusta työtilasta tuen 
ryhmänohjaustuokioiden suunnitteluun sekä tiedotteiden ja ma-
teriaalien jakamiseen. Aikuislukiossa taas ryhmänohjaustoimin-
taa ei ole, koska siellä ei ole ohjausryhmiä, joten ryhmänoh-
jaustyötila ei siellä ole aktiivisessa käytössä (kuvio 6).  
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Kuvio 6. Hyödyllisimmiksi koetut lukioportaalin työtilat lukioittain 2007. 
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2.5. Yhteenvetoa lukioiden eroista ja yhtäläisyyksistä 
lukioportaalin käytön laajuuden osalta 

Lukioportaalin oltua käytössä noin puolitoista vuotta kesällä 
2007 lukioportaalin käyttötavoissa lukioiden kesken ei ole suu-
ria eroja. Lähes kaikki vastaajat kummassakin lukiossa käyttä-
vät päivittäisviestintään ja yhteisölliseen dokumenttienhallin-
taan lukioportaalia, samoin lukioportaalin käyttö henkilökohtai-
seen dokumenttienhallintaan on melko yhdenmukaista kummas-
sakin lukiossa. Suurimmalla osalla (83 %) vuoden 2007 kyselyn 
vastaajista on aiempaa kokemusta jonkinlaisen vuorovaikuttei-
sen ryhmätyöympäristön käytöstä. Päivä- ja aikuislukion vastaa-
jien kokemusprofiilit eivät tässä eroa toisistaan, sillä yhtä use-
alla päivä- kuin aikuislukion vastaajalla on aiempaa kokemusta 
ryhmätyöskentely-ympäristöistä. Aikuislukiolla selvästi useam-
mat vastaajista ovat sekä perustaneet oman työtilan lukiopor-
taaliin että arkistoineet työtiloja uudelleenkäyttöä varten, mi-
kä todennäköisesti kertoo kurssityötilojen hyödyntämisestä etä-
lukiotoiminnassa. Päivälukiolla, jossa toiminta perustuu kontak-
tiopetukseen, vastaavaa tarvetta kurssityötilojen perustami-
seen ei ole. Aikuislukiossa kaksi kolmesta vastaajasta, mutta 
päivälukiossa vain yksi kolmesta on perustanut työtilan. Aikuis-
lukion vastaajien aktiivisempi omien työtilojen perustaminen ja 
käyttö heijastuu myös arvioissa hyödyllisimmistä työtiloista (ku-
vio 6.). Aikuislukiolaiset lukivat selvästi päivälukiolaisia use-
ammin hyödyllisimpien työtilojen joukkoon tiimityötilat tai jon-
kin itse perustamansa työtilan. 

2.6. Tieto- ja viestintäteknisen toimintakykyisyyden kehitys 
2006-2007 

Tieto- ja viestintätekninen toimintakyisyys ilmenee lukiotyöyh-
teisön toiminnan prosessien ja tuotosten konkreettisina laadul-
lisina hyveinä, jotka ovat koottavissa viiden ulottuvuuden alle. 
Uuden tieto- ja viestintäteknisen toimintamallin suunnittelulla 
ja käyttöönotolla pyrittiin kehittämään seuraavia lukio-
organisaation tieto- ja viestintäteknisen toimintakykyisyyden 
ulottuvuuksia ja korjaamaan niissä esiintyviä häiriöitä ja on-
gelmia:  

 1) Työskentelyn aika- ja paikkariippumattomuus  
‐ tietojen ja ihmisten vaivaton saatavuus, tavoitettavuus ja 

paikannettavuus 
‐ aineistojen, työvälineiden ja materiaalien saatavuus ja käy-

tettävyys 
 2) Tietämyksen ajantasaisuus ja virheettömyys 

‐ tiedotuksen kohdentuvuus ja tavoittavuus 
 3) Työskentelyn koordinoinnin tehostaminen 

‐ ryhmätyöskentely, ohjaus ja opetus 
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4) Vuorovaikutuksen läpinäkyvyyden ja verkostoituneisuuden li-
sääminen 
5) Työskentelyn sujuvoituminen ja toteutusketjujen suoristumi-
nen 
‐ suunnittelu, valmistelu, päätöksenteko, tiedonkeruu, vies-

tintä ja arkistointi 
Seuraavissa luvuissa on esitetty tieto- ja viestintäteknisen 

toimintakykyisyyden eri ulottuvuuksien kehitys vuosina 2006-
2007. Keväällä 2007, jolloin toinen seurantakyselykierros toteu-
tettiin, tvt-toimintamalli ja sitä operationaalistava lukioportaa-
li olivat olleet käytössä lukioissa noin puolitoista vuotta.  

Seurantakyselyn vastaajajoukot eroavat kyselykierroksissa 
päivälukion kohdalla siten, että vuoden 2006 kyselyyn vastaajia 
oli enemmän (28 kpl) kuin 2007 (12 kpl), ja vuoden 2006 vastaa-
jissa oli enemmän yli 10 vuotta tietokonetta käyttäneitä (50%) 
kuin vuoden 2006 aineistossa (42%). Päivälukion vuoden 2006 
aineiston vastaajista matemaattis-luonnontieteellisiä aineita 
opettavia opettajia oli suurempi osa (25%) kuin vuoden 2007 
vastaajista (8%). Vuoden 2007 päivälukion vastaajissa äidinkie-
len ja kielten opettajien osuus (58%) oli suurempi kuin vuoden 
2006 vastaajissa (43%). Samoin 2007 vastaajissa oli suhteellises-
ti pienempi osuus (33%) tieto- ja viestintätekniikan kehitykseen 
myönteisesti suhtautuvia kuin vuoden 2006 vastaajissa (57%). 

Aikuislukion vastaajajoukot eroavat kyselykierroksilla siten, 
että vuonna 2006 vastaajia oli 17 kpl ja vuonna 2007 12 kpl. 
Vuoden 2006 vastaajissa matemaattis-luonnontieteellisten ai-
neiden opettajien osuus (6%) oli pienempi kuin vuoden 2007 
vastaajissa (25%). Äidinkielen ja kielten opettajien osuus oli ai-
kuislukiossa kummallakin kyselykierroksella sama, vuonna 2006 
53% ja vuonna 2007 50%. Reaali- ja taitoaineiden opettajien 
osuus oli vuonna 2006 suurempi (39%) kuin vuonna 2007 (17%). 
Vuoden 2006 vastaajista 53% oli on käyttänyt tietokonetta oman 
työnsä tukena yli 10 vuotta, vuoden 2007 vastaajista vain 33%.  
Tieto- ja viestintätekniikan kehitykseen suhtautui myönteisesti 
aikuislukion vuoden 2006 kyselyvastaajista 59%, ja vuoden 2007 
kyselyvastaajista 75% 

2.7. Tieto- ja viestintäteknisen toimintakykyisyyden 
ulottuvuuksien kehitys päivälukiossa 

2.7.1. Työskentelyn aika- ja paikkariippumattomuus päivälukiossa 

Tvt-toimintamallin käyttöönotolla tavoiteltiin parempia etä-
työskentelymahdollisuuksia lukion henkilöstölle, parempaa hen-
kilöstön ja opiskelijoiden tavoitettavuutta sekä parempaa lait-
teiden ja välineiden saatavuutta eri työtilanteissa ja -aikoina. 
Päivälukion siirtyessä uusiin tiloihin myös käytettävissä oleva 
tieto- ja viestintätekninen laitteisto sekä laadullisesti parani 
että sen määrä kasvoi. Myös lukioportaaliin toteutettiin ominai-
suuksia ja työkaluja, joiden oli tarkoitus tukea joustavaa, aika- 
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ja paikkariippumatonta sekä viestinnällistä että henkilökohtais-
ta työtä (ks. taulukko 1). Tuottivatko puitteet toivottua kehitys-
tä työn aika- ja paikkariippumattomuuden kokemuksissa? 
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Taulukko 1. Yhteenveto tieto- ja viestintäteknisen toimintakykyisyyden kehittämiseen lukio-organisaatioissa tähtäävistä ratkaisuista tieto- ja viestintäteknisessä 
toimintamallissa 

Työprosessi Työprosessin toteuttamiseen ja 
sen laatuun liittyvä ongelmarat-
kaisutarve, tavoite tai hyöty 
 

Toiminnalliset tvt-ratkaisut, 
joilla tavoitteeseen pyritään 
vastaamaan ja/tai ongelma 
poistamaan 
 

Tvt-ratkaisuun liittyvä työyhteisölli-
nen tvt-toimintamalli- ja pelisään-
töpäätös 

Tvt-
toimintakykyisyyden 
ulottuvuus, jonka 
alaan ilmiöt kuuluvat 

Opiskelijatietojen han-
kinta, katselu ja päivi-
tys 
 
 
 
Etätyö- ja opiskelumah-
dollisuudet ja tieto-
resurssien saatavuus 
 
 
 
 
Laite-, tila- ja oppima-
teriaalihallinta 

Yhteys- ja erityissopimustietojen 
epäajantasaisuus ja huono saata-
vuus -> viestintäviiveet ja -katkot, 
oikeusturvaongelmat 
 
 
Työssä tarvittavien lukion virallis-
ten ja henkilökohtaisten dokument-
tien hankala saatavuus eri työsken-
telytiloihin työpaikalla ja kotona 
 
 
 
Opetus- ja muiden työtilojen tieto-
teknisen varustelun vaihtelevuus ja 
niukkuus 
 

- yhteystiedot-lista 
 
 
 
 
 
- temaattiset työtilat 
- asiakirjakirjastot 
- oma sivusto omien aineisto-

jen arkistona 
- verkkoversiot hallinto- oh-
jelmistoista 
 
 
- opettajasolujen ja luokkien 
tietotekninen varustus 
 

yhteystietojen päivitysmahdollisuus 
lukioportaalissa opiskelijalla 
 
 
 
 
Ajantasaiset dokumentit saatavilla 
temaattisissa työtiloissa  
 
 
 
 
 
Mahdollisuus rauhalliseen ja esteet-
tömään työskentelyyn lukion tiloissa 
ja kotona sekä edellytykset tieto- ja 
viestintätekniikan monipuoliseen 
hyödyntämiseen opetuksessa 

Työskentelyn aika- ja 
paikkariippumatto-
muus  
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Tiimien ja työryhmien 
toiminnan koordinointi 
 
 
 
 
 
 
 
Päivittäis- ja yleisvies-
tintä ja -tiedottaminen 

Vaikea löytää yhteistä aikaa ja 
paikkaa työskentelylle; 
version- ja dokumentinhallinta 
tuottaa paljon käsityötä ja täyttää 
sähköpostia; 
työskentelyn prosessin läpinäkyvyys 
ja seurattavuus huono 
 
 
Tiedottaminen ja henkilöiden ta-
voittaminen haastavaa usean toi-
mipisteen vuoksi, päällekkäisiä ka-
navia, sähköpostilaatikot ylikuormi-
tettuja, sähköpostit jäävät luke-
matta, pelisääntöjen tarve viesti-
väline-kohdeyleisö -ratkaisujen te-
kemiseen 

- tiimi- ja työryhmäkohtaiset 
työtilat, temaattiset työti-
lat, kurssityötilat, asiakir-
jakirjastojen versionhallin-
ta, oikeuksienhallinta 

 
 
 
 
- temaattiset työtilat 
- oma työpöytä lukioportaa-

lissa sisältäen rooliperus-
taisen sisällönohjauksen 

- kaikille opiskelijoille lukion 
tarjoamat sähköpostiosoit-
teet ja muut lukioportaali-
palvelut 

Tiimeille ja työryhmille työtilat lu-
kioportaaliin, työtilakohtaiset oikeu-
det mahdollistavat eriasteisen työs-
kentelyyn osallistumisen ja seuraami-
sen 
 
 
 
 
Lukiotyöyhteisön tieto- ja viestintä-
teknisen toimintamallin suunnittelu, 
dokumentointi ja käyttöönotto jäsen-
tämässä työyhteisön tvt-tuettua työs-
kentelyä ja pelisääntöjä 
 

Työskentelyn koor-
dinoinnin tehostami-
nen  
 

Päivittäis- ja yleisvies-
tintä ja -tiedottaminen 
 
 
 
 
Ryhmän- ja opinto-
ohjaukseen liittyvä tie-
tohallinto 
 
 
 
 
 
 
Työjärjestyksien ja 

Tiedonvälitys erilaisille kohderyh-
mille vaihtelevilla aikajänteillä 
vaihtelevilla kanavilla virhealtista 
 
 
 
Tiedonvälitys opiskelijoille tärkeis-
tä opiskeluun liittyvistä asioista 
haasteellista luokattomassa lukios-
sa 
 
 
 
 
 
Aikataulujen, työjärjestysten ja 

- henkilökohtaiset, ryhmä-
kohtaiset ja koko lukiota 
koskevat ilmoitukset kokoa-
va lista lukioportaalin omal-
la työpöydällä 

 
 
- temaattiset työtilat ryh-

mänohjaajille ja ohjaus-
ryhmille 

 
 
 
 
 
 
 

Säännöllinen oman työpöydän kokoa-
vien listojen lukeminen ja mahdolli-
suus ohjata sähköpostiin uudet päivi-
tykset lukioportaalista 
 
 
 
Ryhmänohjaukseen liittyvä tiedotta-
minen sekä ryhmänohjaajille että 
ohjausryhmille temaattisissa työti-
loissa 
 
 
 
 
 

Tietämyksen ajan-
tasaisuus ja virheet-
tömyys  
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muiden aikataulujen 
rakentaminen ja tiedot-
taminen 

muiden ohjelmien laatiminen ja 
tiedottaminen työlästä 

-  ilmoittautumiset-työtila, 
ilmoittautumiskyselyt 

- henkilökohtaiset, ryhmä-
kohtaiset ja koko lukiota 
koskevat tapahtumamerkin-
nät kokoava kalenteri lukio-
portaalin omalla työpöydäl-
lä 

Ilmoittautumisasiat temaattiseen työ-
tilaan, sähköinen ilmoittautuminen, 
kokoava tapahtumakalenteri työpöy-
dälle 
 

Päivittäis- ja yleisvies-
tintä ja -tiedottaminen 
 
 
 
 
Tiimien ja työryhmien 
toiminnan tukeminen 

Henkilöiden tavoittaminen, ad hoc 
palaverien järjestäminen, kokous-
ten ja päätösten keskusteleva val-
mistelu hankalaa hajautetuissa työ-
tiloissa ja henkilöstön vaihtelevien 
työaikojen vuoksi, riippuvuus fyysi-
sestä kansliasta tiedotuksen kes-
kuksena 
Työryhmien työskentelyn seuraami-
nen ja siihen osallistuminen ilman 
että on ryhmän nimetty jäsen on 
vaikeaa 

- temaattiset työtilat 
- temaattiset keskustelupals-

tat 
 
 
 
 

- tiimi- ja ryhmätyökohtaiset 
työtilat ja käyttöoikeuksien 
mukauttaminen (tuottaja, 
lukija) 

 

Yhdeltä monelle suunnattujen viesti-
en, keskustelujen ja asiakirjojen 
vieminen temaattisiin työtiloihin 
 
 
 
Mahdollisuus työryhmien toiminnan 
seuraamiseen ja osallistumiseen työ-
tilan mukautettujen käyttöoikeuksien 
avulla 

Vuorovaikutuksen lä-
pinäkyvyyden ja ver-
kostoituneisuuden 
lisääminen  

Päivittäis- ja yleisvies-
tintä ja -tiedottaminen 

Erityisesti kanslian tiedonkeruu ja 
välitys henkilöstön ja opiskelijoiden 
kanssa haastavaa, tiedusteluja pal-
jon koska kanslia ainoa tietovarasto 
useissa asioissa 
 
Päällekkäinen tiedonvälitys ja ke-
ruu, sama viesti muotoiltava use-
ampaan välityskanavaan, aiheuttaa 
lisätyötä  

- lukioportaali yhteisöviestin-
nän pääfoorumiksi 

- massatiedonkeruu sähköi-
seksi kyselytutkimustyöka-
lun avulla 

Lukioportaali ajantasaisen tiedon 
tärkeimpänä foorumina 
 
 
 
 
Lukiotyöyhteisön tieto- ja viestintä-
teknisen toimintamallin käyttöönotto 
jäsentämässä työyhteisön tvt-tuettua 
työskentelyä ja pelisääntöjä 

Työskentelyn sujuvoi-
tuminen ja toteutus-
ketjujen suoristumi-
nen  
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Työskentelyn aika- ja paikkariippumattomuuden lisääntymi-
sen tavoite on toteutunut kohtuullisen hyvin päivälukiossa (ku-
vio 7). Suurin osa päivälukion vastaajista on tyytyväisiä tieto-
teknisten välineiden saatavuuteen opetustilanteissa ja kokee 
että lukioportaali on helpottanut paikasta ja ajasta riippuma-
tonta sähköistä työskentelyä ja viestintää. Tyytyväisyys oman 
lukion tietoteknisten välineiden kuntoon on hieman laskenut. 
Työssä tarvittavien koulun virallisten asiakirjojen sähköinen 
paikkariippumaton saatavuus on parantunut, samoin henkilös-
tön yhteystietojen löytyminen on helpottunut. Sen sijaan opis-
kelijoiden yhteystiedot eivät tahdo vieläkään löytyä vaivatto-
masti ja tila- ja laitevarauksien hallinta ei suju toivotulla taval-
la. Opiskelijat eivät vielä ole omaksuneet rutiinia päivittää 
omia ajantasaisia yhteystietojaan lukioportaalin kautta ilman 
kanslian tai opettajiston kehotusta. Puhelin on edelleen tärkeä 
tavoittamisväline, ja oppilaiden puhelinnumerot vaihtuvat 
usein. Tila- ja laitevarausten hoitoon oli seurantakyselykaudella 
vasta tulossa oma sähköinen järjestelmä, minkä vuoksi arviot 
varausten hallinnasta ovat varsin kriittisiä. 

Kokonaisuutena työskentelyn aika- ja paikkariippumatto-
muuskokemukset ovat myönteisiä selvästi yli puolella vastaajis-
ta (osioiden keskiarvo v. 2006 62% ja vuonna 2007 57%), ja ko-
kemukset ovat pysyneet melko samalla tasolla seurantakysely-
kierrosten välillä.  
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Työskentelyn aika- ja paikkariippumattomuus TVT-

toimintakykyisyyden ilmentymänä päivälukiossa. Muutos 2006-
2007.

58

75

25

73

17

67

75

67

61

54

61

64

11

93

75

79

0 20 40 60 80 10

Henkilökohtaiset esim. opetuksessa tarvittavat asiakirjat,
monisteet ja muut aineistot ovat helposti käytettävissäni

sähköisessä muodossa sekä työpaikalla että kotona.

Työssä tarvitsemani viralliset lukion asiakirjat (lomakkeet,
suunnitelmat jne.) ovat helposti saatavilla sähköisessä

muodossa sekä työpaikalla että kotona.

Opiskelijoiden ajantasaisia yhteystietoja ei yleensä tarvitse
etsiskellä

Henkilökunnan ajantasaisia yhteystietoja ei yleensä tarvitse
etsiskellä.

Luokka- ym. tilojen ja laitteiden varaustilanteen tarkistaminen ja
varaaminen on helppoa sekä koululta että kotoa käsin.

Oman lukion tietoteknisten välineiden kunto on hyvä.

Oman lukion tietoteknisten välineiden saatavuus
opetustilanteisiin on hyvä.

Lukioportaali helpottaa paikasta ja ajasta riippumatonta
sähköistä työskentelyä ja viestintää.
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Kuvio 7. Työskentelyn aika- ja paikkariippumattomuus tvt-toimintakykyisyyden ilmentymänä päivälukios-
sa, muutos 2006-2007. 

2.7.2. Tietämyksen ajantasaisuus ja virheettömyys 

Tavoite tietämyksen ajantasaisuuden ja virheettömyyden para-
nemisesta on toteutunut varsin hyvin päivälukiossa. Päivittäisen 
yhteisöviestinnän täsmällisyyden ja tehokkuuden parantamises-
sa tvt-toimintamalli on tuottanut hyviä tuloksia. Tärkeiden tie-
dotteiden ja muun informaation saavuttavuuteen ja omien tie-
dotteiden tavoittavuuteen on suurin osa päivälukion vastaajista 
tyytyväisiä. Erityisesti työyhteisön keskinäinen tiedonvälitys on 
tehokasta, suurin osa (osiokeskiarvo v. 2006 80% ja vuonna 2007 
70%) on tyytyväisiä tiedonvälityksen tavoittavuuteen ja saavut-
tavuuteen, vaikka tyytyväisyys on laskenut hieman vuosien 2006 
ja 2007 välillä (kuvio 8). Opiskelijoiden kanssa tiedonvälitys ei 
suju yhtä hyvin. Tätä selittää osaltaan se, että lukioportaali 
otettiin henkilöstökäyttöä myöhemmin opiskelijakäyttöön, osal-
taan se, että tiedotus opiskelijoille hoidetaan kontaktiopetuk-
sen yhteydessä, jossa opiskelijoiden läsnäoloa myös edellyte-
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tään. Lukioportaalin yhteisissä työtiloissa on myöskin varsin 
niukasti vuorovaikutteisia osia opiskelijoiden käyttöön; yhden-
suuntainen infokanava ei ehkä riitä houkuttelemaan opiskelijoi-
ta säännöllisesti portaalin äärelle. 

 

 
Tietämyksen ajantasaisuus ja virheettömyys päivälukiossa. 

Muutos 2006-2007.
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Pysyn ajantasalla lukion tärkeistä tapahtumapäivämääristä
tällä hetkellä hyvin.

Rehtorien, opon ja koulusihteerien tärkeät tiedotteet, viestit ja
pyynnöt tavoittavat minut yleensä ajallaan.

Omat tiedotteeni ja viestini tavoittavat henkilökunnan tällä
hetkellä hyvin.

Rehtorien, opon ja koulusihteerien tärkeät tiedotteet, viestit ja
pyynnöt tavoittavat opiskelijat yleensä ajallaan ja kattavasti.

Omat tiedotteeni ja viestini tavoittavat opiskelijat tällä hetkellä
hyvin.
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Kuvio 8. Tietämyksen ajantasaisuus ja virheettömyys päivälukiossa, muutos 2006-2007. 

2.7.3. Työskentelyn koordinoinnin tehostaminen 

Vuoden 2007 kyselyssä yli puolet päivälukion vastaajista pitää 
tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisen käytäntöjen koor-
dinointia hyvällä tasolla. Muutos myönteisempään suuntaan on 
erittäin voimakas verrattuna vuoden 2006 kyselyn tilanteeseen. 
Tieto- ja viestintäteknisen toimintamallin käyttöönotto on to-
teutunut eli sopimukset yhteisistä lukioportaalin käyttötavoista 
tunnetaan lukioyhteisön viestinnän ja asianhallinnan kohdalla. 
Opetuskäytön koordinointi ei ole yhtä vahvaa, opettajistolle pe-
rinteisesti jo opetussuunnitelmankin tasolla taattu vapaus valita 
opetusmenetelmät näkyy tieto- ja viestintätekniikan opetuskäy-
tön koordinoinnin kohdalla. Päivälukiossa kurssityötilojen pe-
rustamista lukioportaaliin lähiopetuksen tueksi ei myöskään 
asetettu velvoittavaksi tavoitteeksi tieto- ja viestintäteknisen 
toimintamallin käyttöönotossa.  

Lukion erilaisten tiimien työskentelyn koordinointi ja doku-
mentointi eivät ole juuri lainkaan tehostuneet tvt-
toimintamallin käyttöönoton myötä. Tiimit kokoontuvat edel-
leen mielellään kasvokkain. Lukioportaalin tiimien toiminnan 
tukemiseen tarkoitettujen toiminnallisuuksien vähäinen käyttö 
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selittää koordinointia ja dokumentointia koskevien arvioiden 
tasoa (kuvio 9). 

 

Työskentelyn koordinoinnin tehostaminen päivälukiossa. 
Muutos 2006-2007.
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Lukiomme erilaisten tiimien työskentelyn koordinointi ja
dokumentointi on vaivatonta.

Omassa lukiossamme meillä on selkeä sovittu käytäntö siitä,
miten tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään lukioyhteisön

viestinnässä ja asiainhallinnassa.

Omassa lukiossamme meillä on selkeä sovittu käytäntö,
miten tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnetään eri aineiden

opetuksessa.

Omassa lukiossamme meillä on selkeä sovittu käytäntö siitä,
miten tieto- ja viestintätekniikkaa sekä sen käyttöä kehitetään

lukioyhteisön viestinnässä ja asiainhallinnassa sekä
opetuksessa.
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Kuvio 9. Työskentelyn koordinoinnin tehostuminen, muutos 2006-2007. 

2.7.4. Vuorovaikutuksen läpinäkyvyyden ja verkostoituneisuuden lisääminen 

Vajaa puolet (osioiden keskiarvo 2006 50% ja 2007 42%) päivälu-
kion vastaajista kokee vuorovaikutuksen läpinäkyvyyden ja ver-
kostoituneisuuden lisääntyneet. Yleisesti lukioportaalin käyt-
töönoton katsotaan helpottaneen lukioyhteisön viestintää uusis-
sa toimitiloissa ja yhteydenpitoa opiskelijoihin. Vuoden 2007 
vastanneet kokevat kuitenkin harvemmin kuin vuoden 2006 vas-
taajat että lukioportaali olisi helpottanut tieto- ja viestintätek-
niikan opetuskäytön käytäntöjen jakamista, vaikka pedagogisen 
keskustelun mahdollisuudet näkee hyvällä tasolla useampi vas-
taaja vuonna 2007 kuin vuonna 2006. Enemmistölle on kuitenkin 
tyypillistä vaihtaa opetuskokemuksia ja -ideoita ainakin oman 
aineryhmän opettajien kanssa (kuvio 10). 
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Vaihdamme oman aineryhmän opettajien kesken
opetuskokemuksia ja –ideoita.

Pedagoginen keskustelu opettajiston kesken on mahdollista
vaikka emme kovin usein näekään kasvotusten koulupäivän

aikana.

Lukioportaali on helpottanut ja tukenut lukioyhteisömme
viestintää uusissa toimitiloissa.

Lukioportaali helpottaa hyvien tieto- ja viestintätekniikan
opetuskäytön käytäntöjen jakamista kollegoiden kanssa.

Lukioportaali helpottaa yhteydenpitoa opiskelijoiden kanssa.

% 00

2007 (n=12) 2006 (n=28)

 
Kuvio 10. Vuorovaikutuksen läpinäkyvyyden ja verkostoituneisuuden lisääminen päivälukiossa, muutos 
2006-2007. 

2.7.5. Työskentelyn sujuvoituminen ja toteutusketjujen suoristuminen 

Tieto- ja viestintätekniikan vanhahtava sukulaiskäsite ATK, au-
tomaattinen tietojenkäsittely, ilmaisee tieto- ja viestintätek-
niikkaan liittyvän lupauksen toiminnan nopeutumisesta ja yk-
sinkertaistumisesta. Tvt-toimintamallin käyttöönotolla tavoitel-
tiin myös tietojenkäsittelypitoisten työtehtävien ja monitoimi-
jaisten tehtävänkulkujen yksinkertaistamista ja joustavoitta-
mista. Noin kaksi viidestä päivälukion vastaajasta kokee että 
työskentely on sujuvoitunut ja toteutusketjut suoristuneet. 
Noin puolet vastaajista kokee, että monen kanavan käyttämi-
nen viestinnässä on vähentynyt lukioportaalin käyttöönoton 
myötä ja samalla monen välineen käytöstä johtuvat rinnakkai-
set viestintätehtävät ovat vähentyneet. Kovinkaan moni ei kui-
tenkaan koe, että dokumenttien käsittelyyn liittyvät työvaiheet 
olisivat vähentyneet lukioportaalin käyttöönoton myötä. Kaiken 
kaikkiaan yli puolet vastaajista on sitä mieltä, että lukioportaa-
li istuu hyvin osaksi lukion työ- ja toimintaprosesseja (kuvio 
11).  

Lukioportaalin käyttö on vaatinut monien uusien toiminnalli-
suuksien opettelua, ja lukioportaaliin toteutettujen asiakirja-
kirjastorakenteiden opettelu on ollut monelle uutta, kun tähän 
asti yhteistä ”ontologiaa” koulun toimintaan liittyvien aineisto-
jen organisoinnille ei oikeastaan ole ollut olemassa. 
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Työskentelyn sujuvoituminen ja toteutusketjujen 
suoristuminen päivälukiossa. Muutos 2006-2007.

36

36

18

58

50

50

17

46

43

14

64

61

29

28

0 20 40 60 80 1

Kanslian tiedonkeruu henkilöstöltä ilmoittautumisiin,
suunnitteluun, tilastointiin ja erilaisiin tutkimuksiin ja kyselyihin

liittyen onnistuu tehokkaasti ja sujuvasti.

Kanslian tiedonkeruu opiskelijoilta ilmoittautumisiin,
suunnitteluun, tilastointiin ja erilaisiin tutkimuksiin ja kyselyihin

liittyen onnistuu tehokkaasti ja sujuvasti.

Opiskelijoiden ”turhat kyselykäynnit” kansliassa ja opettajan
luona ovat vähentyneet viime aikoina.

Lukioportaali istuu hyvin osaksi lukion työ- ja
toimintaprosesseja.

Lukioportaalin kautta viestiminen on korvannut vanhoja
viestintäkäytäntöjä työyhteisössämme.

Lukioportaali on vähentänyt rinnakkaisia viestintätehtäviä
omassa työssäni.

Lukioportaalin käyttö on vähentänyt toteutusvaiheita omissa
työtehtävissäni, kuten dokumenttien laadinnassa,

siirtämisessä ja lähettämisessä.
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Kuvio 11. Työskentelyn sujuvoituminen ja toteutusketjujen suoristuminen päivälukiossa, muutos 2006-
2007. 

2.8. Yhteenvetoa tieto- ja viestintäteknisen 
toimintakykyisyyden kehityksestä päivälukiossa 

Tieto- ja viestintäteknisen toimintakykyisyyden kehitystavoit-
teet toteutuvat päivälukiossa parhaiten niillä ulottuvuuksilla, 
joihin liittyviä lukioportaalin työkaluja on otettu laajimmin 
käyttöön. Tieto- ja viestintätekninen toimintakykyisyys on ke-
hittynyt suotuisimmin työn aika- ja paikkariippumattomuuden 
ja tietämyksen ajantasaisuuden ja virheettömyyden ulottuvuuk-
silla.  

Suunnitellun tvt-toimintamallin mukainen käyttö kulkee käsi-
kädessä toimintakykyisyystavoitteiden saavuttamisen kanssa – 
mitä useampi työyhteisön jäsen käyttää lukioportaalin työväli-
neitä suunnitellun mukaisesti, sitä useampi arvioi tvt-
toimintakykyisyyden kehittyneen myönteiseen suuntaan kysei-
sen tehtäväalueen ja tvt-toimintakykyisyysulottuvuuden kohdal-
la. Mitä vähäisempää suunnitellun mukainen käyttö on, sitä 
vaatimattomampia ja neutraalimpia ovat toimintakykyisyyden 
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kehityksen kokemukset kokonaisuutena kyseisellä ulottuvuudel-
la.  

2.9. Tieto- ja viestintäteknisen toimintakykyisyyden 
ulottuvuuksien kehitys aikuislukiossa 

2.9.1. Työskentelyn aika- ja paikkariippumattomuus 

Aikuislukiossa lähiopetustyö on hajaantunut maantieteellisesti 
useampaan toimipisteeseen ja opiskelijat ovat huomattavasti 
epäsäännöllisemmin ja vähemmän aikaa lähiopetuksen yhtey-
dessä tavattavissa kuin päivälukion opiskelijat. Opetuksen ja 
opiskelun aika- ja paikkariippumattomuuden kehittymisen ta-
voite on saavutettu kohtalaisen hyvin aikuislukiossa, kaksi kol-
mesta vastaajasta kokee kehityksen olleen myönteistä (osiokes-
kiarvo v. 2006 57% ja vuonna 2007 60%). Dokumentinhallinta su-
juu joustavasti kodin ja työpaikan välillä etenkin lukion virallis-
ten asiakirjojen kohdalla. Lukion tietoteknisten työvälineiden 
kuntoon ja saatavuuteen valtaosa (yli 80%) vastaajista on tyyty-
väisiä, ja lukioportaalin on selvästi seurantakyselyiden välillä 
koettu helpottavan aika- ja paikkariippumatonta työskentelyä.  

Opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteystietojen ajantasaisuus 
ei ole kehittynyt parempaan suuntaan lukioportaalin käyttöön-
oton jälkeen (kuvio 12). Osasyynä tähän voivat olla opiskelijoi-
den myöhäisempi liittäminen lukioportaalin käyttäjiksi, käyttö-
oikeuksien jakamisen haasteet sekä ylipäätään lukioportaalin 
käyttövalmiuksien epätasainen jakautuminen heterogeenisen 
opiskelijakunnan keskuudessa. Lukioportaalin myötä opiskelijat 
saivat käyttöönsä lukion sähköpostiosoitteen ja -tilin, mutta 
henkilökunnalle opetusverkon sähköposti merkitsi toista sähkö-
postijärjestelmää. Sähköpostiosoite tai yhteystietojen muutos-
ilmoituksen tekemisen mahdollisuus lukioportaalissa eivät siten 
ratkaise yhteystietojen päivittämisen ongelmaa. 
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Työskentelyn aika- ja paikkariippumattomuus aikuislukiossa. 

Muutos 2006-2007.
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Henkilökohtaiset esim. opetuksessa tarvittavat asiakirjat,
monisteet ja muut aineistot ovat helposti käytettävissäni

sähköisessä muodossa sekä työpaikalla että kotona.

Työssä tarvitsemani viralliset lukion asiakirjat (lomakkeet,
suunnitelmat jne.) ovat helposti saatavilla sähköisessä

muodossa sekä työpaikalla että kotona.

Opiskelijoiden ajantasaisia yhteystietoja ei yleensä tarvitse
etsiskellä

Henkilökunnan ajantasaisia yhteystietoja ei yleensä tarvitse
etsiskellä.

Luokka- ym. tilojen ja laitteiden varaustilanteen tarkistaminen ja
varaaminen on helppoa sekä koululta että kotoa käsin.

Oman lukion tietoteknisten välineiden kunto on hyvä.

Oman lukion tietoteknisten välineiden saatavuus
opetustilanteisiin on hyvä.

Lukioportaali helpottaa paikasta ja ajasta riippumatonta
sähköistä työskentelyä ja viestintää.
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Kuvio 12. Työskentelyn aika- ja paikkariippumattomuus aikuislukiossa, muutos 2006-2007. 

2.9.2. Tietämyksen ajantasaisuus ja virheettömyys 

Päivittäinen yhteisöviestintä ja tiedottaminen sujuvat aikuislu-
kiossa lukioportaalin kautta hienosti, tietämyksen ajantasaisuu-
den ja virheettömyyden tavoite on näiltä osin toteutunut hyvin. 
Valtaosa aikuislukion vastaajista on tyytyväisiä tiedotteiden ja 
viestien saavuttavuuteen ja tavoittavuuteen työyhteisön vies-
tinnässä, samoin tapahtumapäivämääristä tiedottaminen on 
valtaosan mielestä tehokasta.  

Samoin kuin päivälukiossa, vastaajat kokevat, että viestintä 
opiskelijoiden kanssa ja heidän tavoitettavuutensa ei ole tyy-
dyttävällä tasolla (kuvio 13). Lukioportaalin käyttöä ei ole kat-
tavasti omaksuttu tvt:n käyttötaidoiltaan hyvin eritasoisten ja 
tvt:n käyttömahdollisuuksiltaan eroavien opiskelijoiden keskuu-
dessa. Niinpä opiskelijat eivät ole myöskään omaksuneet esi-
merkiksi käytäntöä päivittää vaihtuvia yhteystietojaan lukiopor-
taaliin. Pelkkä sähköposti ei myöskään aina ole riittävä yhtey-
denpitokanava, vaan myös puhelinnumerotietoja tarvitaan tär-
keiden tiedotteiden perille saattamiseksi. 
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Tietämyksen ajantasaisuus ja virheettömyys aikuislukiossa. 

Muutos 2006-2007.
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Pysyn ajantasalla lukion tärkeistä tapahtumapäivämääristä tällä
hetkellä hyvin.

Rehtorien, opon ja koulusihteerien tärkeät tiedotteet, viestit ja
pyynnöt tavoittavat minut yleensä ajallaan.

Omat tiedotteeni ja viestini tavoittavat henkilökunnan tällä
hetkellä hyvin.

Rehtorien, opon ja koulusihteerien tärkeät tiedotteet, viestit ja
pyynnöt tavoittavat opiskelijat yleensä ajallaan ja kattavasti.

Omat tiedotteeni ja viestini tavoittavat opiskelijat tällä hetkellä
hyvin.
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Kuvio 13. Tietämyksen ajantasaisuus ja virheettömyys aikuislukiossa, muutos 2006-2007. 

2.9.3. Työskentelyn koordinoinnin tehostaminen  

Tvt-toimintamallin tavoite parantaa tieto- ja viestintätekniikan 
avulla yhteisen työskentelyn koordinointia pelisääntöjen ja so-
vittujen hyödyntämiskäytäntöjen muodossa ei ole toteutunut 
kovinkaan hyvin aikuislukiossa. Tietoisuus ja käsitys työyhteisön 
sovituista käytännöistä tieto- ja viestintätekniikan soveltami-
sessa viestinnän ja asianhallinnan tehtävissä on kuitenkin kas-
vanut seuranta-ajankohtien välillä. Tieto- ja viestintätekniikan 
opetuskäytön tavoista ei aikuislukiossakaan ole suurimman osan 
mielestä sovittu koko työyhteisön kesken, opetuskäyttö on 
edelleen opettajan itse päätettävissä ja valittavissa (kuvio 14).  
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Työskentelyn koordinoinnin tehostaminen aikuislukiossa. 

Muutos 2006-2007.
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Lukiomme erilaisten tiimien työskentelyn koordinointi ja
dokumentointi on vaivatonta.

Omassa lukiossamme meillä on selkeä sovittu käytäntö siitä,
miten tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään lukioyhteisön

viestinnässä ja asiainhallinnassa.

Omassa lukiossamme meillä on selkeä sovittu käytäntö,
miten tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnetään eri aineiden

opetuksessa.

Omassa lukiossamme meillä on selkeä sovittu käytäntö siitä,
miten tieto- ja viestintätekniikkaa sekä sen käyttöä kehitetään

lukioyhteisön viestinnässä ja asiainhallinnassa sekä
opetuksessa.
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Kuvio 14. Työskentelyn koordinoinnin tehostaminen aikuislukiossa, muutos 2006-2007. 

2.9.4. Vuorovaikutuksen läpinäkyvyyden ja verkostoituneisuuden lisääntyminen 

Lukioportaalin käyttöönotto on vuoden 2007 kyselyvastaajista 
valtaosan (83%) mielestä helpottanut ja tukenut lukioyhteisön 
viestintää uusissa, laajoissa ja osittain sokkeloisissakin toimiti-
loissa, ja vajaa puolet vastaajista (42%) kokee lukioportaalin 
helpottaneen yhteydenpitoa opiskelijoiden kanssa. Viestinnän 
edellytykset ovat siis suurimman osan mielestä parantuneet, 
mutta vaikutus ei näy pedagogisen keskustelun lisääntymisenä 
(kuvio 15). Vuoden 2007 pedagogista keskustelua koskevissa 
vastauksissa näkyy vuoden 2006 ja 2007 kyselyvastaajajoukko-
jen eroavuus, vuoden 2007 vastaajissa matemaattis-
luonnontieteellisten aineiden opettajat ovat yliedustettuna. 
Tästä huolimatta ajatustenvaihto opetuskokemuksista aineryh-
män kesken on aikuislukiossa vähäisempää kuin päivälukiossa. 
Päivälukion vastaajista 68% vaihtaa opetusideoita ja -
kokemuksia saman aineryhmän opettajien kesken, mutta aikuis-
lukion vastaajista vain 25%.  
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Vuorovaikutuksen läpinäkyvyyden ja verkostoituneisuuden 

lisääntyminen aikuislukiossa. Muutos 2006-2007.
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Vaihdamme oman aineryhmän opettajien kesken
opetuskokemuksia ja –ideoita.

Pedagoginen keskustelu opettajiston kesken on mahdollista
vaikka emme kovin usein näekään kasvotusten koulupäivän

aikana.

Lukioportaali on helpottanut ja tukenut lukioyhteisömme
viestintää uusissa toimitiloissa.

Lukioportaali helpottaa hyvien tieto- ja viestintätekniikan
opetuskäytön käytäntöjen jakamista kollegoiden kanssa.

Lukioportaali helpottaa yhteydenpitoa opiskelijoiden kanssa.
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Kuvio 15. Vuorovaikutuksen läpinäkyvyyden ja verkostoituneisuuden lisääntyminen aikuislukiossa, muu-
tos 2006-2007. 

2.9.5. Työskentelyn sujuvoituminen ja toteutusketjujen suoristuminen 

Kokemukset työskentelyn sujuvoitumisesta ja toteutusketjujen 
suoristumisesta ovat lisääntyneet seurantakyselykierrosten vä-
lillä (osiokeskiarvo vuonna 2006 18% ja vuonna 2007 37%), mut-
ta edelleenkin kanslian tiedonkeruun menettelyiden tehokkuu-
teen ja sujuvuuteen vain harva on tyytyväinen (tosin kyselyyn 
vastanneissa oli vain yksi itse kansliatyössä oleva, joten kysely-
jen näkemys vastaa lähinnä tiedonkeruun kohteena olevaa ryh-
mää).  

Kokonaisuutena vuoden 2007 kyselyssä suuri osa kokee lukio-
portaalin istuvan hyvin osaksi lukion työ- ja toimintaprosesseja 
(67%), ja että vanhoja työyhteisöviestintäkäytäntöjä on korvau-
tunut uusilla (75%). Neljännes kokee että opiskelijoiden ”tur-
hat” kyselykäynnit ovat vähentyneet ja kolmanneksen mukaan 
lukioportaali on vähentänyt rinnakkaisia viestintätehtäviä 
omassa työssä (kuvio 16). Sen sijaan toteutusvaiheita työtehtä-
vistä lukioportaalin käyttöönoton avulla ei ole kovinkaan monen 
vastaajan mielestä pystytty karsimaan. 
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Työskentelyn sujuvoituminen ja toteutusketjujen 
suoristuminen aikuislukiossa. Muutos 2006-2007.
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Kanslian tiedonkeruu henkilöstöltä ilmoittautumisiin,
suunnitteluun, tilastointiin ja erilaisiin tutkimuksiin ja kyselyihin

liittyen onnistuu tehokkaasti ja sujuvasti.

Kanslian tiedonkeruu opiskelijoilta ilmoittautumisiin,
suunnitteluun, tilastointiin ja erilaisiin tutkimuksiin ja kyselyihin

liittyen onnistuu tehokkaasti ja sujuvasti.

Opiskelijoiden ”turhat kyselykäynnit” kansliassa ja opettajan
luona ovat vähentyneet viime aikoina.

Lukioportaali istuu hyvin osaksi lukion työ- ja
toimintaprosesseja.

Lukioportaalin kautta viestiminen on korvannut vanhoja
viestintäkäytäntöjä työyhteisössämme.

Lukioportaali on vähentänyt rinnakkaisia viestintätehtäviä
omassa työssäni.

Lukioportaalin käyttö on vähentänyt toteutusvaiheita omissa
työtehtävissäni, kuten dokumenttien laadinnassa,

siirtämisessä ja lähettämisessä.
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Kuvio 16. Työskentelyn sujuvoituminen ja toteutusketjujen suoristuminen aikuislukiossa, muutos 2006-
2007. 

2.10. Yhteenvetoa tieto- ja viestintäteknisen 
toimintakykyisyyden kehityksestä aikuislukiossa 

Tieto- ja viestintäteknisen toimintakykyisyyden kehitystavoit-
teet toteutuvat aikuislukiossakin parhaiten niillä ulottuvuuksil-
la, joihin liittyviä lukioportaalin työkaluja on otettu laajimmin 
käyttöön. Suunnitellun tvt-toimintamallin mukainen käyttö kul-
kee käsikädessä toimintakykyisyystavoitteiden saavuttamisen 
kanssa – mitä useampi työyhteisön jäsen käyttää lukioportaalin 
työvälineitä suunnitellun mukaisesti, sitä useampi arvioi tvt-
toimintakykyisyyden kehittyneen myönteiseen suuntaan kysei-
sen tehtäväalueen ja tvt-toimintakykyisyysulottuvuuden kohdal-
la. Mitä vähäisempää suunnitellun mukainen käyttö on, sitä 
vaatimattomampia ja neutraalimpia ovat toimintakykyisyyden 
kehityksen kokemukset kokonaisuutena kyseisellä ulottuvuudel-
la. 

Tieto- ja viestintätekninen toimintakykyisyys on kehittynyt 
suotuisimmin myös aikuislukiossa työn aika- ja paikkariippumat-
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tomuuden ja tietämyksen ajantasaisuuden ja virheettömyyden 
ulottuvuuksilla. Työskentelyn koordinoinnin tehostuminen ei ole 
toteutunut aikuislukiossa. Vuorovaikutuksen läpinäkyvyys ja 
verkostoituneisuus ovat kehittyneet kohtalaisesti, samoin työs-
kentelyn sujuvoituminen ja toteutusketjujen suoristuminen. 

2.11. Tieto- ja viestintäteknisen toimintamallin käyttöönoton 
tavoitteiden saavuttamisen tasoa selittävät tekijät 

Edellä on todettu, että tieto- ja viestintätekninen toimintaky-
kyisyyden tavoitteet on saavutettu parhaiten niillä ulottuvuuk-
silla, joita tukemaan suunniteltuja toimintatapoja ja lukiopor-
taalin työkaluja on käytetty aktiivisimmin. Useissa tietojärjes-
telmien käytön hyötyjen toteutumista selittämään pyrkivissä 
teoreettisissa malleissa, kuten IS Success Modelissa, hyödyt voi-
vat realisoitua vain käytön kautta (DeLone ym. 1992, 2003). 
Huomio kiinnittyykin siihen, mitkä tekijät, toimenpiteet ja 
taustamuuttujat vaikuttavat uuden toimintatavan ja sovelluksi-
en käytön määrän ja laadun toteutumiseen.  

Ryhmätyöteknologioiden käyttöönoton onnistumista ja epä-
onnistumista ymmärtämään ja selittämään pyrkivää tutkimusta 
on tehty runsaasti jo 1980-luvulta lähtien. Grudin (1994) esitti 
klassisessa artikkelissaan ”Groupware and Social Dynamics: 
Eight Challenges for Developers” kahdeksan tekijän mallin ilmi-
öistä, jotka tekevät ryhmätyöteknologioiden suunnittelijan teh-
tävän haastavaksi (taulukko 2).  
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Taulukko 2. Grudinin kahdeksan haastetta ryhmätyöteknologian kehittäjille (Grudin 1994, 97) 

 

Haaste Määritelmä 

Epäsuhta käyttämisen vaivan ja 
hyötyjen välillä 

Ryhmätyösovellukset vaativat usein ylimääräistä vaivannäköä 
sellaisiltakin käyttäjiltä, jotka eivät koe saavansa itse suoria hyötyjä 
järjestelmän käytöstä. 

Kriittinen massa ja vangin dilemma Ryhmätyöteknologian käyttäjien kriittistä massaa ei muodostu jotta siitä 
tulisi hyödyllinen, tai jos teknologia ei palvele kenenkään yksilöllisiä 
tarpeita. 

Sosiaalisten prosessien 
häiriintyminen 

Ryhmätyöteknologia voi johtaa toimintaan, joka rikkoo sosiaalisia 
tabuja, uhkaa olemassa olevia poliittisia rakenteita tai muuten laskee 
keskeisten käyttäjäryhmien motivaatiota. 

Poikkeustenhallinta Ryhmätyöteknologia ei välttämättä taivu ryhmätoiminnassa 
luonteenomaiseen poikkeuksienhallintaan ja improvisointiin. 

Huomaamaton saavutettavuus Ryhmätyöteknologian melko harvoin käytettävien ryhmäprosessia 
tukevien ominaisuuksien täytyy olla huomaamattomasti saavutettavissa 
ja integroitu useammin käytettyihin ominaisuuksiin. 

Vaikea arvioitavuus Huomattavat vaikeudet tehdä ymmärrettävää ja yleistettävää analyysia ja 
arviointia ryhmätyöteknologioista estävät käytännöstä oppimisen.  

Intuition harhaanjohtavuus Yhden käyttäjän sovellusten alalta ammentavat suunnittelun intuitiot 
johtavat harhaan monen käyttäjän sovellusten suunnitteluratkaisuissa. 

Käyttöönottoprosessi Ryhmätyöteknologia vaatii huomattavasti huolellisempaa huomion 
kiinnittämistä käyttöönottoon työpaikoilla kuin mitä oletetaan. 

 

 
Aiemmissa review-tyyppisissä tutkimuksissa teknologiainten-

siivisten, työprosessia tukemaan tarkoitettujen innovaatioiden 
käyttöönoton onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä on tunnis-
tettu ainakin seuraavat keskeiset tekijäulottuvuudet, jotka se-
littävät käyttöönoton kehkeytymistä työorganisaatiossa (Munk-
vold 2003, 65-77): 
‐ organisatorinen konteksti – pelisäännöt, käyttäjien koke-

mat tukitarpeet, työkäytännöt, organisaatiokulttuuri, pal-
kitsemisjärjestelmä, johdon tuki, tietojärjestelmien infra-
struktuuri, taloudelliset olosuhteet 

‐ implementaatioprojekti – suunnittelun tapa, projektihen-
kilöstö, pilottiryhmien koostumus, käyttäjien odotukset, 
käyttäjäkoulutus, palkkiot, pelisäännöt työkalujen käyt-
töön,  
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‐ teknologia – yhteensopivuus olemassa olevien teknologioi-
den, työkäytänteiden ja sosiaalisten prosessien kanssa, 
teknologian kypsyys ja saavutettavuus, kriittinen käyttä-
jämassa 

‐ implementaatioprosessi – osallistavuus, sosiaalinen paine, 
oppimisvalmius, implementaation  

Munkvold (2003) jakaa ulottuvuudet siis useisiin osatekijöi-
hin, joista kaikki eivät tässä tutkimuksessa tarkasteltavan tvt-
toimintamallin implementoinnin kannalta ole sovellettavissa tai 
tarkasteltavissa. Samoin osatekijöiden jakaminen eri ulottu-
vuuksille Munkvoldin tapaan ei ole täysin ongelmatonta. Tässä 
tutkimuksessa tarkasteltiin miten seuraavat valikoidut ulottu-
vuudet vaikuttavat tvt-toimintamallin käyttöönoton toteutumi-
sen laatuun: 
1. implementaatioprojektin menettelytavat ja piirteet 
‐ motivaatio tvt-uudistusprojektiin 
‐ uudistusprojektin tavoitteenasettelu 
‐ eri toimijoiden odotukset projektilta 

 2. organisatoriset ja yksilölliset tekijät 
‐ käyttäjien piirteet: motivaatio, asenteet ja taidot 
‐ organisaatiokulttuuri 
‐ yhteistyökäytänteet 
‐ kriittisen käyttäjämassan muodostuminen 

 3. teknologian piirteet 
‐ tehtävä-työprosessi-teknologia -yhteensopivuus 
‐ laitteiden ja sovellusten saatavuus ja saatavuus 
‐ käytettävyys 
 

Olisi toivottavaa, että ryhmätyöteknologioiden käyttöönoton 
vaikutintekijöitä koskeva tieteellinen tutkimus etenisi siihen 
suuntaan, että käyttöönoton vaikutintekijöiden keskinäinen 
suhteellinen merkittävyys ja painavuus saataisiin paremmin 
esille, ja edettäisiin pelkästä vaikutintekijöiden listaamisesta 
niiden keskinäisen vertailun suuntaan. Tämä edesauttaa suun-
taamaan ja keskittämään tukitoimenpiteitä käytännön uudis-
tusprojekteissa oikeisiin asioihin. 

Seuraavissa luvuissa tarkastellaan valikoitujen tekijöiden yh-
teyttä tvt-toimintamallissa suunnittelun mukaiseen käytön laa-
dulliseen monipuolisuuteen vuosien 2006 ja 2007 kyselyaineisto-
jen sekä tvt-toimintamallin suunnitteluprosessin ja vaikutusta 
kartoittavan teemahaastatteluaineiston valossa. Tavoitteena on 
tunnistaa, minkä tekijöiden yhteys laadullisesti monipuoliseen 
lukioportaalitoiminnallisuuksien käyttöön on erittäin selvä, ja 
minkä tekijöiden vaikutus mahdollisesti vaatimattomampi. 
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2.11.1. Implementaatioprojektin menettelytavat ja piirteet 

Motivaatio tvt-uudistusprojektiin 

Motivaatiota tvt-uudistusprojektiin tutkittiin vuoden 2006 kyse-
lyssä kysymyksellä ”Minkä verran olet ollut kiinnostunut lukio-
portaaliprojektista?” ja vastauksia tähän kysymykseen ristiin-
taulukoitiin lukioportaalitoiminnallisuuksien käytön laadullista 
monipuolisuutta koskevan kysymyksen kanssa. Kiinnostuneisuu-
den taso lukioportaaliprojektia kohtaan on yhteydessä toteutu-
neen lukioportaalikäytön laadulliseen monipuolisuuteen. Suurin 
osa (71%) vähintään kahdeksaa lukioportaalitoiminnallisuutta 
käyttävistä oli aika paljonkin kiinnostunut lukioportaaliprojek-
tista ja loputkin (29%) jonkin verran kiinnostuneita. Kaikkein 
suppeimmin toiminnallisuuksia käyttävistä taas vain alle kol-
mannes (30%) oli aika paljonkin kiinnostunut lukioportaalipro-
jektista. Havaittu yhteys motivaation ja käytön monipuolisuu-
den välillä ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkittävä (Fisherin 
eksakti merkitsevyyskerroin 0,285 ja kontingenssikerroin vain 
0,312) (kuvio 17). 
 

     

 
Miten kiinnostunut olet ollut lukioportaaliprojektista? 

Yhteys lukioportaalitoiminnallisuuksien käytön 
monipuolisuuteen. Kaikki vastaajat (n=42) vuonna 2006
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käyttää enintään kolm ea eri lukioportaalitoim innallisuutta (n=20)

käyttää 4-7 lukioportaalitoim innallisuutta (n=15)

käyttää vähintään 8 lukioportaalitoim innallisuutta (n=7)

Kontingenssikerron 0,312; Fisherin eksaktin testin merkitsevyys 0,285
 

     Kuvio 17. Motivaatio uudistusprojektiin 

Uudistusprojektin tavoitteenasettelu 

Uuden tieto- ja viestintäteknisen toimintamallin ja lukioportaa-
lin rinnakkaiseen suunnitteluun ja käyttöönottoon liittyvien 
työyhteisön tiedotustoimien sekä osallistuvan yhteissuunnitte-
lun menetelmien oletettiin vaikuttavan käyttäjien tietoisuuteen 
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siitä, miksi uusi tietojärjestelmä ollaan ottamassa käyttöön ja 
millaisia tavoitteita käyttöönottoon liittyy. Koska koko henkilös-
tö ei voi suoraan olla mukana tavoitteenasettelussa, kyselyssä 
selvitettiin tietoisuutta ylipäänsä uudistushankkeen perusteluis-
ta ja tavoitteista. Perusteluiden ja tavoitteiden tuntemista ja 
tiedostamista kysyttiin väittämällä ”Oletko mielestäsi saanut 
riittävästi tietoa Lukioportaalin käyttöönottoon liittyvistä pe-
rusteluista ja tavoitteista” ja tämän väittämän vastauksia ris-
tiintaulukoitiin toiminnallisuuksien käytön laadullisen monipuo-
lisuuden kanssa.  

Perustelujen ja tavoitteiden tuntemisella ja käytön monipuo-
lisuudella on selvä yhteys. Vain niukasti toiminnallisuuksia käyt-
tävistä lähes puolet koki, ettei ollut saanut riittävästi tietoa 
käyttöönoton perusteluista ja tavoitteista, kun taas suurin osa 
(93%) vähintään neljää eri toiminnallisuutta käyttävistä koki 
saaneensa riittävästi näitä tietoja. Yhteys perusteluiden ja ta-
voitteiden tuntemisen ja käytön monipuolisuuden välillä on ti-
lastollisesti merkitsevä (Fisherin eksaktin testin merkitsevyys-
kerroin 0,027 ja kontingenssikerroin 0,399) (kuvio 18). 

 

 
Lukioportaalin käyttöönottoa koskevien perusteluiden ja 

tavoitteita koskevan tietoisuuden ja käytön laadullisen 
monipuolisuuden yhteys. Kaikki vastaajat (n=41) vuonna 2006
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0

käyttää enintään kolmea eri lukioportaalitoiminnallisuutta (n=19)

käyttää 4-7 lukioportaalitoiminnallisuutta (n=15)

käyttää vähintään 8 lukioportaalitoiminnallisuutta (n=7)

Fisherin eksakstin testin merkitsevyyskerroin 0,027; kontingenssikerroin 0,399

 
 

Kuvio 18. Uudistusprojektin tavoitteenasettelu. 

Myös osallistuminen tvt-toimintamallin ja lukioportaalin en-
simmäiseen esittelyyn koko työyhteisölle vuoden 2005 keväällä 
(kun käyttöönotto toteutui vuoden 2005 syksyllä) on yhteydessä 
toiminnallisuuksien käytön laajuuteen tilastollisesti merkitse-
västi (Fisherin eksaktin testin merkitsevyyskerroin 0,004 ja kon-
tingenssikerroin 0,435). 
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Toimijoiden odotukset uudistusprojektilta 

Uudistusprojektin piirteitä ja vaikutuksia koskevalla tietämyk-
sellä ja sen perillemenon tukemisella oletettiin olevan vaiku-
tuksensa sekä henkilöstön odotuksiin että lopulta myös edistävä 
vaikutus käyttöönottoon. Oletus oli, että mitä parempi ja tar-
kempi tietämys uudistuksesta, sitä realistisempia ja konkreetti-
sempia odotuksia henkilöstöllä olisi ja sitä luontevampaa tulisi 
myös käyttöönotto olemaan. Vuoden 2006 kyselyssä kysyttiin 
henkilöstöltä olivatko he saaneet mielestään riittävästi tietoa 
lukioportaalin ja tvt-toimintamallin  
‐ käyttöönoton perusteluista ja tavoitteista,  
‐ suunnittelusta 
‐ toimintaperiaatteista ja toiminnallisuuksista suunnittelu-

prosessin ja käyttöönoton aikana 
‐ käyttöönoton vaikutuksista omaan työhön 

Edellisessä luvussa todettiin, että tietämys käyttöönoton pe-
rusteluista ja tavoitteista oli yhteydessä käytön laadulliseen 
monipuolisuuteen. Sen sijaan tietämys suunnittelusta ei ole yh-
teydessä käytön laajuuteen. Kaikista vastaajista 71%  koki saa-
neensa tietoa lukioportaalin ja tvt-toimintamallin suunnittelus-
ta riittävästi. Yllättäen kaikkein monipuolisimmin lukioportaali-
toiminnallisuuksia käyttävistä (7 kpl) vain 57% koki saaneensa 
riittävästi tietoa suunnittelusta, kun taas suppeammin toimin-
nallisuuksia käyttäneistä 74% koki saaneensa tietoa riittävästi.  

Tieto lukioportaalin toimintaperiaatteista ja toiminnallisuuk-
sista ei ole yhteydessä toteutuneen käytön laadulliseen moni-
puolisuuteen eikä tieto käyttöönoton vaikutuksista ole yhtey-
dessä käytön laadulliseen laajuuteen. Kun kaikista vastaajista 
40% koki saaneensa riittävästi tietoa käyttöönoton vaikutuksista 
omaan työhön, niin 43% monipuolisimmin lukioportaalitoimin-
nallisuuksia käyttäneistä koki saaneensa vaikutuksista riittävästi 
tietoa, mutta myös niukimmin käyttävien ryhmästä 42% koki 
saaneensa riittävästi tietoa vaikutuksista (kuvio 19). 
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Suunnittelua ja vaikutuksia omaan työhön koskevan tietoisuuden ja 

käytön laadullisen monipuolisuuden yhteys. 
Kaikki vastaajat (n=41) vuonna 2006

74

26

42

58

73

27

36

64

57

43

43

57

0 20 40 60 8

Olen saanut mielestäni riittävästi tietoa Lukioportaalin ja
oman lukioni TVT-tuetun toimintamallin suunnittelusta

vuonden 2005 aikana

En ole saanut mielestäni riittävästi tietoa Lukioportaalin
ja oman lukioni TVT-tuetun toimintamallin suunnittelusta

vuonden 2005 aikana

Olen saanut mielestäni riittävästi tietoa Lukioportaalin ja
tvt-toimintamallin käyttöönoton vaikutuksista omaan

työhösi?

En ole saanut mielestäni riittävästi tietoa Lukioportaalin
ja tvt-toimintamallin käyttöönoton vaikutuksista omaan

työhösi?

%

0

käyttää enintään kolmea eri lukioportaalitoiminnallisuutta (n=19)

käyttää 4-7 lukioportaalitoiminnallisuutta (n=15)

käyttää vähintään 8 lukioportaalitoiminnallisuutta (n=7)

 
Kuvio 19. Lukioportaalin ja tvt-toimintamallin suunnittelua ja vaikutuksia omaan työhön koskevan tietoi-
suuden ja käytön laadullisen monipuolisuuden yhteys. 

2.11.2. Organisatoriset ja yksilölliset tekijät 

Käyttäjien piirteet – motivaatio, asenteet ja tieto- ja viestintätekniikan 
käyttökokemus 

Vuoden 2007 kyselyssä selvitettiin mitkä ovat olleet lukioiden 
henkilöstön mielestä heidän omalla kohdallaan eniten lukiopor-
taalin käyttöä haittaavia tekijöitä. Yhtenä käyttöä haittaavana 
tekijänä tiedusteltiin käytön opettelun motivaation puutetta. 
Ainoastaan yksi vastaajista (n=23) mainitsi käytön opettelun 
motivaation puutteen olevan käyttöä haittaava tekijä, joten 
käytön opettelun motivaatiolla ei ole yhteyttä käytön laadulli-
seen monipuolisuuteen. 

Tieto- ja viestintätekniikkaa liittyvät asenteet ovat yhteydes-
sä toteutuneen käytön laadulliseen monipuolisuuteen, mutta 
yhteys ei vielä vuoden 2006 aineistossa ole tilastollisesti mer-
kitsevä. Vuonna 2006 lähes yhtä monen sekä myönteisesti että 
neutraalisti tieto- ja viestintätekniikan rooliin lukiossa suhtau-
tuvan kohdalla lukioportaalitoiminnallisuuksien käyttö oli moni-
puolista. Myönteisesti tieto- ja viestintätekniikan rooliin suh-
tautuvista 58% ja neutraalisti suhtautuvista 57% käytti vähin-
tään seitsemää eri lukioportaalitoiminnallisuutta eli käytti lu-
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kioportaalia monipuolisesti. Vuoden 2007 kyselyssä jo 69% 
myönteisesti suhtautuvista käytti laadullisesti monipuolisesti 
lukioportaalia, kun vain 25%:lla neutraalisti suhtautuvilla käyttö 
oli laadullisesti monipuolista. Vuoden 2007 tuloksissa yhteys oli 
jo tilastollisestikin merkitsevä 5%:n riskitasolla (Fisherin eksak-
tin testin merkitsevyyskerroin 0,048 ja kontingenssikerroin 
0,452).    

Tietokoneen käytön kokemuksella on yhteys lukioportaalitoi-
minnallisuuksien käytön monipuolisuuteen, eli tyypillisesti lu-
kioportaaliominaisuuksia käyttää laadullisesti monipuolisemmin 
sellainen käyttäjä, jolla on vähintään 5 vuotta tietokoneen työ-
käyttökokemus. Vuoden 2006 ja 2007 kyselyiden vastaajamäärät 
olivat kovin erisuuret (2006 n=42 ja 2007 n=23), ja vastaaja-
joukkojen tietokoneen työkäyttökokemusprofiilit erosivat kyse-
lykertojen välillä siten että vuoden 2006 kyselyn vastaajista 
44% oli käyttänyt enintään 10 vuotta tietokonetta, kun taas 
vuoden 2007 vastaajista enintään 10 vuotta tietokonetta käyt-
täneitä oli 61%. Vuoden 2006 kyselyssä 5-10 vuotta tietokonetta 
työssään käyttäneistä 57% ja 11-20 vuotta tietokonetta työssään 
käyttäneistä 59% käytti vähintään seitsemää eri lukioportaali-
toiminnallisuutta, kun alle 5 vuotta tietokonetta työssään käyt-
täneistä vain 25% käytti niin monipuolisesti lukioportaalitoimin-
nallisuuksia. Vuoden 2007 kyselyyn vastanneista 5-10 vuotta tie-
tokonetta käyttäneistä jo 80% käytti laadullisesti monipuolisesti 
lukioportaalitoiminnallisuuksia ja 11-20 vuotta käyttäneistä 
43%, kun taas 0-4 vuotta tietokonetta käyttäneistä ei kukaan 
käyttänyt laadullisesti monipuolisesti lukioportaalitoiminnalli-
suuksia. Yhteys oli vuoden 2007 kyselyssä tilastollisesti merkit-
sevä 5%:n riskitasolla (Fisherin eksaktin testin merkitsevyysker-
roin 0,015 ja kontingenssikerroin 0,545). 

Organisaatiokulttuuri 

Organisaatiossa vallitsevaa asennoitumista, arvostuksia ja nor-
meja liittyen tieto- ja viestintätekniikan käyttöön osana lukion 
työtä selvitettiin kummallakin kyselykierroksella kolmella eri 
kysymyksellä: ”Miten mielestäsi työyhteisössäsi suhtaudutaan 
TVT:n käyttöön osana opettajan/muun henkilökunnan työtä?”, 
”Miten opiskelijasi suhtautuvat tieto- ja viestintätekniikan 
käyttöön opetuksen ja opiskelun työvälineenä?” Kyselyn tulok-
set sekä vuoden 2006 että 2007 osalta osoittavat, että työyhtei-
sön tai opiskelijoiden suhtautuminen ei ole yhteydessä lukio-
portaalin käytön laadulliseen monipuolisuuteen.  

Yhteistyökäytänteet 

Tietotekniikan yhteisölliseen käyttötapaan voivat vaikuttaa työ-
yhteisössä vallitsevat joko epämuodolliset tai muodolliset, 
mahdollisesti kirjallisesti ilmaissut käytänteet ja pelisäännöt. 
On kuitenkin epäselvää, miten paljon esimerkiksi kirjallisessa 
muodossa esitetyt sopimukset ja ohjeet lopulta ohjaavat var-
sinkin perustoiminnan eli opetuksen kannalta suhteellisen ei-
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kriittisten tietoteknisten sovellusten, kuten ryhmätyöteknologi-
oiden yhteistä käyttötapaa. Lukioportaali on tämäntyyppinen 
ei-kriittinen ryhmätyöteknologiasovellus, jonka käyttöön ei ole 
eksplisiittistä pakkoa, vaan lähinnä suositus.  

Seurantakyselyissä 2006 ja 2007 selvitettiin yhteisten käytän-
teiden ja pelisääntöjen olemassaolon mahdollista yhteyttä lu-
kioportaalin käytön toteutumaan. Formaalien, kirjallisten, käy-
täntöä ohjaamaan pyrkivien suositusten yksilöivää vaikutusta 
selvitettiin kysymällä yksilöikö oman lukion tvt:n opetuskäytön 
strategia, opetussuunnitelma ja OPSPESU työyhteisön tvt:n käy-
tön perusteluja, tavoitteita ja toteutustapoja liian paljon, sopi-
vasti vai liian vähän. Lisäksi selvitettiin, kokivatko vastaajat 
missä määrin, että omassa lukiossa oli olemassa selkeä sovittu 
käytäntö siihen, miten tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään 
lukiotyöyhteisön viestinnässä ja asiainhallinnassa ja eri aineiden 
opetuksessa. Lisäksi selvitettiin koettiinko omassa lukiossa ole-
van selkeä sovittu käytäntö näiden käyttötapojen kehittämisel-
le.  

Kyselytulokset vuodelta 2006 ja 2007 osoittavat, että kirjalli-
sia suosituksia tvt:n käyttöön lukion työssä ei koko henkilöstö 
edes tunne, vuoden 2006 vastanneista 49% ja vuoden 2007 vas-
tanneista 30% ei tunne lainkaan näitä kirjallisia suosituksia. Ko-
kemuksilla kirjallisten suositusten käyttötapoja ohjaavasta vai-
kutuksella ei ole yhteyttä lukioportaalin käytön laadullisen mo-
nipuolisuuden toteutumiseen. Myöskään kokemus selkeästi so-
vittujen tvt:n käyttökäytänteiden olemassaolosta ei ole yhtey-
dessä lukioportaalin käytön laadullisen monipuolisuuden toteu-
tumiseen. 

Kriittisen käyttäjämassan muodostuminen 

Klassisessa ryhmätyöteknologioiden suunnittelun haasteita lis-
taavassa artikkelissaan Grudin (1994) tunnistaa kriittisen käyt-
täjämassan uupumisen ryhmätyöteknologian epäonnistumiselle 
altistavaksi tekijäksi. Grudinin väite on, että jos tiettyjä toi-
minnallisuuksia ei käytä riittävän kokoinen käyttäjäkunta, toi-
minnallisuuksista tulee hyödyttömiä.  Pitääkö tämä oletus paik-
kansa tvt-toimintamallin ja lukioportaalin käyttöönotossa?  

Alla olevan taulukon pohjalta näyttää siltä, että vaikka suuri 
osa lukioiden henkilöstöstä ei käytä tiettyjä lukioportaalin toi-
minnallisuuksia, tämä ei aina estä niitä, jotka toiminnallisuuk-
sia käyttävät, saamaan hyötyjä tai olemaan tyytyväisiä työkalun 
tukeman tehtävän hoidon tasoon. Esimerkiksi oppilaiden sähköi-
siä esityksiä tuo vielä varsin harva lukioportaalin kautta oppi-
laille nähtäväksi tai arkistoi omia aineistojaan lukioportaaliin, 
mutta silti jokainen joka käyttää kyseistä toiminallisuutta on 
tyytyväinen kyseisen työprosessin toimivuuteen. Tämä havainto 
selittyy lähinnä sillä, että nykyaikaiset ryhmätyöteknologiat ku-
ten lukioportaali, sisältävät paljon ominaisuuksia jotka tukevat 
puhtaasti yksilötyöhön liittyvä tehtäviä, ne toimivat siis myös 
henkilökohtaisina työvälineinä, eikä käyttäjämassan puuttumi-

TAMPEREEN YLIOPISTON HYPERMEDIALABORATORIO 



HYPERMEDIALABORATORION VERKKOJULKAISUJA 
 

68 

nen heikennä mahdollisuuksia yksittäisille käyttäjille hyötyä so-
velluksen ominaisuuksista. Toisaalta näyttää siltä, että selvästi 
ryhmämäistä työskentelyä edellyttävissä työtehtävissä kriittisen 
massan edellytys on voimassa (ks. taulukko 3). 

Taulukko 3. Kriittisen käyttäjämassan ja tvt-toimintakykyisyyden yhteyden tarkastelu, kehitys 2006-
2007.  

Työprosessi % lukioiden 
henkilöstöstä käyttää 
tehtävässä 
lukioportaalityökalua 

2006 (n=42) / 
 2007 (n=23) 

% lukioiden  
henkilöstöstä 
tyytyväisiä 
kyseisen 
työprosessin 
sujuvuuteen 

2006 (n=42) / 
 2007 (n=23) 

% työtehtävässä 
lukioportaalityökalua 
käyttävistä tyytyväisiä 
työprosessin sujuvuuteen 

2006 (välinettä käyttävien 
lkm yhteensä ) /  
2007 (välinettä käyttävien 
lkm yhteensä ) 

Rehtorin ja kansliahenkilökunnan 
henkilöstölle suunnattujen tiedotteiden ja 
viestien vastaanotto 

81 / 100 83 / 78 

 

88 (n=34) / 78 (n=23) 

+/- 

Lukion arkipäivään liittyvien tapahtuma-
ajankohtien ym. päivämääräasioiden 
tarkistaminen 

71 / 100 83 / 70 86 (n=29) / 70 (n=23) 

+/- 

Työhön liittyvien valmiiden lomakkeiden 
(erilaiset kaupungin ja koulun anomus-, 
ilmoitus- ym. lomakkeet) hankinta 

31 / 70 57 / 74 92 (n=13) / 88 (n=16) 

+ 

Oppilaille näytettävien sähköisten esitysten 
tuominen luokassa esitettäväksi 

14 / 9 62 / 52 83 (n=6) / 100 (n=2) 

+ 

Tiimien viestintä ja työskentelyn 
koordinointi  

41 / 26 24 / 22 41 (n=7) / 17 (n=6) 

- 

Tiimien toimintaan liittyvien aineistojen 
jakelu 

36 / 48 24 / 22 40 (n=6) / 31 (n=16) 

+ 

Omassa sekä henkilökohtaisessa että 
opetustilannetyöskentelyssä tarvittavien 
dokumenttien arkistointi 

19 / 27 60 / 52 75 (n=8) / 67 (n=6) 

+ 

Opiskelijoiden ajantasaisia yhteystietoja ei 
yleensä tarvitse etsiskellä 

10 / 13 56 / 35 100 (n=4) / 33 (n=3) 

- 

 

 

2.11.3. Teknologian piirteet 

Tehtävä-työprosessi-teknologia -yhteensopivuus 

Uuden käyttöönotettavan teknologian sopivuus, käyttökelpoi-
suus ja hyödyllisyys omien työtehtävien ja koko työyhteisön 
työprosessien näkökulmasta (task-technology fit) on aiemmissa 
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tutkimuksissa todettu yhdeksi teknologian käyttöön vahvimmin 
vaikuttavista tekijöistä (Goodhue 1998, Goodhue & Thompson 
1995). 

Kyselyvastaajien kokemus tehtävä-teknologia -
yhteensopivuudesta on kokonaisuutena kehittynyt myönteiseen 
suuntaan vuosien 2006 ja 2007 kyselykierrosten välillä, jos kat-
sotaan suunnitellun mukaista lukioportaalityövälineiden käytön 
kehitystä. Lukioportaalityövälineitä käyttää vuoden 2007 kyse-
lyn mukaan suurempi osuus vastaajista kuin vuonna 2006 (kts. 
luvun 2.2 lukiokohtaiset kaaviot), mitä voidaan pitää osoitukse-
na työprosessiyhteensopivuuden kokoamisesta tai havaitsemi-
sesta.  

Lukioportaalin käytön laadullista monipuolisuutta arvioitiin 
profiloimalla vastaajat lukioportaalitoiminnallisuuksien käytön 
lukumäärän suhteen kahteen, lähes yhtä suureen ryhmään vuo-
sien 2006 ja 2007 kyselyiden kohdalla. Vuonna 2006 lukiopor-
taalitoiminnallisuuksia laadullisesti laajasti käyttäviksi profiloi-
tiin ne käyttäjät, jotka käyttivät vähintään neljää eri toimin-
nallisuutta. Vuoteen 2007 mennessä oletettiin koko työyhteisön 
omaksuneen ja oppineen lisää toiminnallisuuksia, ja vuoden 
2007 kyselytuloksien pohjalta laadullisesti monipuolisesti lukio-
portaalitoiminnallisuuksia käyttäviksi profiloitiin ne käyttäjät, 
jotka käyttivät vähintään seitsemää eri lukioportaalitoiminnalli-
suutta. Kun tulkitaan, että lukioportaalin mielekkyyttä lukion 
eri toimintaprossien kehittämisessä koskevat väittämät opera-
tionaalistavat vastaajien kokemusta tehtävä-työprosessi-
teknologia -yhteensopivuudesta, voidaan todeta, että lukiopor-
taaalitoiminnallisuuksien laadullisesti laajemman käyttötavan 
ja tehtävä-työprosessi-yhteensopivuuden myönteisempien ko-
kemuksien välillä on positiivinen yhteys sekä vuonna 2006 että 
2007 (kuviot 20 ja 21). 
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Lukioportaalin koettu tehtävä-työprosessi-teknologia 
yhteensopivuus laadullisesti laajemmin ja suppeammin 

lukioportaalitoiminnallisuuksia käyttävillä v. 2006 
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Lukioportaali helpottaa paikasta ja ajasta riippumatonta sähköistä
työskentelyä ja viestintää.

Lukioportaali on helpottanut ja tukenut lukioyhteisömme viestintää
uusissa toimitiloissa.

Lukioportaali istuu hyvin osaksi lukion työ- ja toimintaprosesseja

Lukioportaalin kautta viestiminen on korvannut vanhoja
viestintäkäytäntöjä työyhteisössämme.

Lukioportaalin käyttö tukee jatko-opintovalmiuksien ja
tietoyhteiskunnan kansalaistaitojen antamista opiskelijoille.

Lukioportaali helpottaa hyvien tieto- ja viestintätekniikan
opetuskäytön jakamista kollegoiden kanssa.

Lukioportaali helpottaa yhteydenpitoa opiskelijoiden kanssa.

Lukioportaali madaltaa kynnystä tieto- ja viestintätekniikan
hyödyntämiseen opetuksessa.

Lukioportaali innostaa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön
kehittämiseen omassa työssäni.

Lukioportaalin käyttö on vähentänyt toteutusvaiheita omissa
työtehtävissäni, kuten dokumenttien laadinnassa, siirtämisessä ja

lähettämisessä.

Lukioportaali on vähentänyt rinnakkaisia viestintätehtäviä omassa
työssäni.

% 0

Käyttää vähintään neljää toiminnallisuutta v. 2006 (n=22) Käyttää enintään kolmea toiminnallisuutta v. 2006 (n=20)

 
Kuvio 20. Tehtävä-työprosessi-teknologia –yhteensopivuuskokemukset 2006. 
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Lukioportaalin koettu tehtävä-työprosessi-teknologia 
yhteensopivuus laadullisesti laajemmin ja suppeammin 

lukioportaalitoiminnallisuuksia käyttävillä v. 2007
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Lukioportaali helpottaa paikasta ja ajasta riippumatonta sähköistä
työskentelyä ja viestintää.

Lukioportaali on helpottanut ja tukenut lukioyhteisömme viestintää
uusissa toimitiloissa.

Lukioportaali istuu hyvin osaksi lukion työ- ja toimintaprosesseja

Lukioportaalin kautta viestiminen on korvannut vanhoja
viestintäkäytäntöjä työyhteisössämme.

Lukioportaalin käyttö tukee jatko-opintovalmiuksien ja
tietoyhteiskunnan kansalaistaitojen antamista opiskelijoille.

Lukioportaali helpottaa yhteydenpitoa opiskelijoiden kanssa.

Lukioportaali on vähentänyt rinnakkaisia viestintätehtäviä omassa
työssäni.

Lukioportaali innostaa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön
kehittämiseen omassa työssäni.

Lukioportaali madaltaa kynnystä tieto- ja viestintätekniikan
hyödyntämiseen opetuksessa.

Lukioportaali helpottaa hyvien tieto- ja viestintätekniikan
opetuskäytön jakamista kollegoiden kanssa.

Lukioportaalin käyttö on vähentänyt toteutusvaiheita omissa
työtehtävissäni, kuten dokumenttien laadinnassa, siirtämisessä ja

lähettämisessä.

%

Käyttää vähintään seitsemää toiminnallisuutta v. 2007 (n=11) Käyttää enintään seitsemää toiminnallisuutta v. 2007 (n=12)

 
Kuvio 21. Tehtävä-työprosessi-teknologia –yhteensopivuuskokemukset 2007. 

Kokemukset lukioportaalin ja erityisesti opettajaportaalin 
työprosesseja tukevien työtilojen hyödyllisyydestä voidaan tul-
kita evidenssiksi tehtävä-työprosessi-yhteensopivuuden koke-
musten tasosta. Kyselytulokset vuodelta 2007 osoittavat, että 
ne vastaajat, jotka käyttävät monipuolisemmin lukioportaali-
toiminnallisuuksia ylipäänsä kokevat suuremman osan opettaja-
portaalin työtiloista hyödyllisiksi (kuvio 22). 
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Käyttää vähintään seitsemää toiminnallisuutta v. 2007 (n=11)

Käyttää enintään seitsemää toiminnallisuutta v. 2007 (n=12)
 

Kuvio 22. Kokemukset lukioportaalin työtilojen hyödyllisyydestä. 

Laitteiden, sovellusten ja tuen saatavuus  

Laitteiden kunto ja saatavuus, sekä tuen saatavuus voivat olla 
tekijöitä, jotka vaikuttavat lukioportaalitoiminnallisuuksien 
käyttöönoton laadulliseen laajuuteen. Vuoden 2006 tulokset 
osoittavat, että ne vastaajat, jotka käyttävät lukioportaalitoi-
minnallisuuksia laadullisesti monipuolisemmin, kokevat useam-
min laitteiden kunnon sekä laitteiden ja tuen saatavuuden pa-
remmaksi (kuvio 23).  
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Kokemukset laiteiden kunnosta sekä laitteiden ja tuen 

saatavuudesta v. 2006
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Oman lukion tietoteknisten välineiden kunto on hyvä.

Oman lukion tietoteknisten välineiden saatavuus
opetustilanteisiin on hyvä.

Tukea ja koulutusta tietotekniikan laitekäyttöön
liittyvissä asioissa on saatavilla hyvin.

Tukea ja koulutusta tietotekniikan pedagogiseen
käyttöön on saatavilla hyvin.

%

Käyttää vähintään neljää toiminnallisuutta v. 2006 (n=22)

Käyttää enintään kolmea toiminnallisuutta v. 2006 (n=20)
 

Kuvio 23. Kokemukset laitteiden kunnosta sekä laitteiden ja tuen saatavuudesta v. 2006. 

Myönteinen käsitys laitteiden ja tuen saatavuudesta on yhtey-
dessä monipuoliseen käyttöön. Yhteys on vielä vahvempi ja jo 
tilastollisestikin merkitsevä vähintään 10%:n riskitasolla vuoden 
2007 kyselyaineistossa (kuvio 24). 

 

 
Kokemukset laiteiden kunnosta sekä laitteiden ja tuen 

saatavuudesta v. 2007
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Tukea ja koulutusta tietotekniikan laitekäyttöön
liittyvissä asioissa on saatavilla hyvin.

Tukea ja koulutusta tietotekniikan pedagogiseen
käyttöön on saatavilla hyvin.
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Kuvio 24. Kokemukset laitteiden kunnosta sekä laitteiden tuen ja saatavuudesta v. 2007. 

Käytettävyys ja käyttöä haittaavat tekijät 

Vuoden 2007 kyselyssä tiedusteltiin lukioportaalin käyttöä hai-
tanneita tekijöitä (kuvio 25). Kiinnostava havainto on, että mo-
nipuolisesti lukioportaalia käyttävistä lähes kolme neljännestä 
(73%) koki käytettävyysongelmien haitanneen omaa käyttöä, 
kun taas suppeammin käyttävistä vain puolet (50%) koki käytet-
tävyysongelmat haittana. Käytettävyysongelmien kokeminen ei 
siis estä käyttämästä monipuolisesti lukioportaalin toiminnalli-
suuksia, vaikka se onkin eniten käyttöä haittaava tekijä laadul-
lisesti laajasti käyttävillä. Toisaalta suppeasti lukioportaalitoi-
minnallisuuksia käyttävien käyttöä haittaa useimmin ajanpuute 
(67%), eli ei ehditä opetella käyttöä, ja niinpä myös varsin moni 
unohtaa toiminnallisuuksien käyttötavat (58%),  kun käytölle ja 
taitojen käyttämiselle ei ole aikaa.  

Käytettävyysongelmat eivät siis kaada hyödyllisen ja käyttö-
kelpoisen teknologian käyttöönoton ja käytön onnistumista. 
Samansuuntaiseen havaintoon päätyivät myös Mahmood ja muut 
(2000) meta-analyysissään, jossa tutkittiin 12 vuoden ajalta 45 
eri tutkimuksessa tehtyjä löydöksiä teknologian loppukäyttäjien 
tyytyväisyyteen vaikuttavista tekijöistä. Teknologian käyttöön-
ottoa selittää ensisijaisesti teknologian havaitseminen hyödylli-
seksi, ja vasta toissijaisesti se, miten helppoa tai vaikeaa sovel-
lusta on käyttää. (Mahmood ym. 2000.) 
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Kuvio 25. Lukioportaalin käyttöä haitanneet tekijät omalla kohdalla. 

2.12. Yhteenveto tieto- ja viestintäteknisen toimintamallin 
käyttöönoton tasoa selittävistä tekijöistä 

Analyysi tvt-toimintamallin käyttöönoton tasoa selittävistä teki-
jöistä osoitti, että merkittävästi tvt-toimintamallin mukaiseen 
lukioportaalitoiminnallisuuksien käytöönottoon oli yhteydessä 
käyttäjien ymmärrys uudistusprojektin tavoitteista ja kokemus 
laitteiden, sovellusten ja tuen saatavuudesta. Selkeä yhteys oli 
myös motivoitumisella uudistusprojektiin, käyttäjien tietotekni-
sillä asenteilla, osaamisella ja käyttökokemusten määrällä ja 
kokemuksella tehtävä-työprosessi-teknologia –
yhteensopivuudesta. Käyttäjien odotuksilla, organisaatiokult-
tuurilla, yhteistyökäytänteiden tasolla, lukioportaalin käytettä-
vyydellä ja kriittisellä käyttäjämassalla ei ollut yhteyttä käytön 
laadulliseen monipuolisuuteen (kuvio 26). 
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Kuvio 26. Tvt-toimintamallin käyttöönoton tasoa selittävät tekijät. 

 

 

Tieto- ja viestintätekninen toimintakykyisyys  
lukio-organisaatiossa 

- työskentelyn aika- ja paikkariippumattomuus  ++ 
- tietämyksen ajantasaisuus ja virheettömyys  ++ 
- työskentelyn koordinoinnin tehostaminen  +/- 
- vuorovaikutuksen ja läpinäkyvyyden lisääminen  +/- 
- työskentelyn sujuvoituminen ja toteutusketjujen      

suoristuminen  +/- 
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3. Tieto- ja viestintäteknisesti 
tuetun toimintamallin vaikutukset 
työprosessien laatuun 

Tutkimustehtävä 2: Miten tvt-tuetun toimintamallin soveltami-
nen on vaikuttanut työprosessin laatuun seuraavien koulun toi-
mijoiden työprosessien alueella, eri henkilöstöryhmien koke-
mana (opettajat, oppilaanohjaajat, rehtorit, koulusihteerit): 
‐ opetuksen suunnittelu, hallinta ja toteuttaminen koko elin-

kaarellaan 
‐ formaali ja informaali viestintä ja tiedottaminen  
‐ ryhmänohjaus ja opinto-ohjaus 
‐ ammatillinen kehittyminen ja vuorovaikutus 
‐ osallistuminen ja vaikuttaminen lukio-organisaation toimin-

nan suunnitteluun, arviointiin ja päätöksentekoon 
‐ henkilökohtainen työn, ajankäytön ja dokumenttien hallin-

ta? 

3.1. Toimintamallin vaikutusten arviointi kyselyn avulla ja 
haastatteluin 

Tvt-toimintamallin ja lukioportaalin käyttöönoton vaikutuksia 
lukiotoimijoiden työprosessien laatuun on käsitelty kyselyai-
neistoon nojautuen luvussa 2 (tieto- ja viestintäteknisen toi-
mintakykyisyyden ulottuvuuksien kehitys päivälukiossa ja aikuis-
lukiossa, luvut 2.7 – 2.10). Seuraavassa kuviossa on esitetty ko-
ko vastaajajoukon (kummankin lukion vastaajat) osalta lukio-
portaalin työprosessin laatuun vaikuttavien piirteiden arviot ja 
niiden kehitys vuosina 2006-2007.  
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Lukioportaalin vaikutukset kokonaisuutena, muutos 2006-2007. 
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Lukioportaali helpottaa hyvien tieto- ja vies tintätekniikan
opetuskäytön käytäntöjen jakam is ta kollegoiden kanssa.

Lukioportaalin käyttö on vähentänyt toteutusvaiheita
om issa työtehtävissäni, kuten dokumenttien laadinnassa,

s iirtäm isessä ja lähettäm isessä.
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Kuvio 27. Lukioportaalin vaikutukset työprosesseihin molempien lukioiden vastaajien kokemana. Muutos 
2006-2007. 

Lukiotoimijoiden arviointihaastattelut (10 kpl) toteutettiin 
samaan aikaan toisen tvt-toimintakykyisyyskyselyn kanssa, noin 
1,5 vuotta käyttöönotosta. Arviointihaastatteluissa kuultiin sekä 
suunnitteluun osallistuneiden opettajien, rehtorien ja koulusih-
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teerien näkemyksiä että niiden työyhteisön jäsenten kokemuk-
sia, jotka eivät olleet aktiivisesti osallistuneet tieto- ja viestin-
täteknisen toimintamallin ja lukioportaalin rinnakkaiseen, osal-
listuvaan suunnitteluprosessiin.  

Päivälukion ja aikuislukion kohdalla tieto- ja viestintätekni-
sesti tuettu toimintamalli konkretisoituu lukioportaalin käyttöä 
ja lukioportaaliperustaista toimintaa yksilöivinä toimijarooli-
kohtaisina ohjeina, suosituksina ja vastuutuksina. Uusia, myös 
yritysorganisaatioiden intranetkäyttöön verrattuna innovatiivi-
sia toimintatapoja toimintamallissa edustavat koko työyhteisöl-
le hajautettu, ryhmäperustaisesti kohdennettava viestintä, ma-
teriaalien tallentaminen ja jakaminen yhteisissä, paikasta riip-
pumatta saatavilla olevissa työtiloissa, opettajille vastuutettu 
kurssityötilojen ja tiimityötilojen perustaminen ja ylläpito sekä 
intranet-portaalin yhteisten työtilojen ja niiden toiminnalli-
suuksien paikallisen muokkaamisen ja ylläpidon vastuutus työ-
yhteisön tasolle. Haastatteluissa kartoitettiin tieto- ja viestin-
täteknisen toimintamallin ja lukioportaalin käyttöönoton vaiku-
tuksia työyhteisön formaaliin ja informaaliin viestintään, suun-
nitteluun ja päätöksentekoon, toimijoiden ammatilliseen kehit-
tymiseen, opetukseen, ryhmänohjaukseen ja opinto-ohjaukseen 
sekä henkilökohtaiseen työn, ajankäytön ja dokumenttien hal-
lintaan.  

Arviointihaastattelut toteutettiin informoituina, puolistruktu-
roituina haastatteluina siten, että haastateltavat saivat haas-
tattelurungon etukäteen tutustuttavakseen. Muistin virkistyk-
seksi haastattelurunkoon sisällytettiin TVT-toimintamalli sekä 
ryhmätyöteknologian käytölle asetettavat yleiset ja lukiopor-
taalin suunnittelun tavoitteet. Arviointihaastattelujen ideana 
oli tarkentaa kyselyn tuloksia ja löytää niille selityksiä, lisäksi 
haastattelut toimivat menetelmällisenä triangulaationa kysely-
tutkimukselle. Tarkastelukulmia voitiin myös laajentaa arvotta-
vin pohdinnoin, kuten: ovatko tvt-toimintamalli ja lukioportaali 
parempia järjestelmiä kuin entiset tavat toimia, millaisia enna-
koimattomia seuraamuksia niiden käyttöönotosta on koitunut ja 
miten järjestelmiä voitaisiin vielä parantaa. 

3.2. Kokemukset tvt-toimintamallin toteutumisesta 

Päivälukiossa suunnitteluun osallistuneet arvioivat tvt-
toimintamallin tavoitteiden toteutuneen aika hyvin, paremmin 
kuin mitä tavoitteita asetettaessa oli odotettukaan. Tvt-
toimintamalli on omaksuttu nimenomaan tiedotuskäytössä, 
mutta kurssityötiloja opetuskäyttöön tekee vain harva opettaja. 
Lukioportaaliperustaiseen työyhteisön viestintään siirtymisen 
myötä jokaisen työyhteisön jäsenen on edellytetty oppivan 
kaikkein välttämättömin, perusasiat tiedon saamisessa ja jaka-
misessa. ”Nekin, jotka aluksi henkeen ja vereen vastustivat lu-
kioportaalin kautta toimimista, ovat hiljaisesti hyväksyneet 
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sen. Kun ei ole muuta väylää saada tietoa, pitää vain oppia ja 
suostua käyttämään sitä.”  Tuki on tullut ryhmänohjaajien kes-
kuudessa saman vuosikurssitason ryhmänohjaajalta ja aineryh-
missä saman aineryhmän opettajilta.  

Tvt-toimintamallin toteutumista edistäneiksi tekijöiksi koet-
tiin itselle koituva hyöty ja helppous, teknisen laitteiston 
saatavuus, pieni paine kaupungin taholta, sisäinen paine, 
osaavampien kollegoiden esimerkki ja tuki sekä kaupungin 
tukitoimintojen tarjoama tuki. Tvt-toimintamallin toteutumis-
ta vaikeuttaneiksi tekijöiksi puolestaan koettiin ajanpuute, 
edistyneempien portaalitoiminnallisuuksien vaikeakäyttöi-
syys, ylikuormittuneisuus, arvot sekä tvt-strategioiden jää-
minen kaukaisiksi opetustyön arjesta.  

Tvt-toimintamallin ja lukioportaalin käyttöönotosta syntyi 
myös joitakin ennalta odottamattomia seuraamuksia. ”Luulo, 
että kaikki ovat tietoteknisesti valmiita ja taitavia, on puhjen-
nut kupla.” Molempien lukioiden edustajat arvioivat, että mo-
nella opettajalla ja opiskelijalla oli oletettua heikommat tvt-
taidot, jopa riittämättömät portaaliperustaiseen toimintaan. 
Yllättäen myös opiskelijoiden osaaminen oli paikoin rajoittunut-
ta, ja opettajat ovat neuvoneet opiskelijoita portaalin käytössä 
sekä ohjanneet hakemaan apua tekniseltä tuelta. Lukioon tule-
ville opiskelijoille tulisi tarjota kattavampi perehdytys portaalin 
käyttöön muiden oppimiseen liittyvien asioiden ohella.  

Aikuislukion suunnitteluun osallistunut toimija arvioi, ettei-
vät tavoitteet toteutuneet kovinkaan hyvin, sillä kaikki opetta-
jat ja hallinnon toimijat eivät oppineet tai opetelleet käyttä-
mään lukioportaalia ja siten toimimaan tvt-toimintamallin mu-
kaisesti. Tvt-toimintamallin ideaalinen toteutuminen olisi 
edellyttänyt koko työyhteisön kattavaa, aktiivista lukiopor-
taalin käyttöä. Tvt-toimintamallin osittainen toteutuminen 
hiersi paikoin käyttömotivaatiota, muttei estänyt lukioportaalin 
käyttäjiä hyödyntämästä portaalia omassa työssään niin hallin-
nossa kuin opetuksessa. ”Niiden opettajien ja niiden hallinnon 
jäsenten kanssa, jotka lukioportaalia käyttävät, tvt-
toimintamalli on toiminut juuri tavoitteiden mukaan.”  

Tvt-toimintamallin toteutumista ovat vaikeuttaneet myös 
puutteelliset lukioportaalin käyttötaidot ja opetteluun menevä 
aika sekä käytettävyysongelmat ja lukioportaalin käyttöönot-
to keskeneräisenä. ”Opiskelijat ja opettajatkin kokivat lukio-
portaalin alussa kankeaksi, ja hidashan se oli ihan alussa. Se on 
yksi syy, minkä takia hallinto tai osa opettajista jätti opettelun 
sikseen.” Eritoten aikuislukiossa taidoiltaan heterogeeniselle 
käyttäjäkunnalle olisi kaivattu kohdennettua opetusta. 
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3.3. Kokemukset tvt-toimintamallin vaikutuksista 
työprosesseihin 

3.3.1. Vaikutukset opetuksen suunnitteluun, hallintaan ja toteuttamiseen 

Opetuksen suunnittelun, hallinnan ja toteuttamisen sekä henki-
lökohtaisen työn hallinnan osalta tvt-toimintamallin toteutumat 
jäivät tavoitteesta. Kaikissa oppiaineissa ei ole perustettu kurs-
sityötiloja, mutta tätä ei ole myöskään edellytetty organisaati-
oissa. Toimintamalliin kirjattu tavoite ei siten tullut aidoksi 
tavoitteeksi kummassakaan lukiossa. Tieto- ja viestintätekniik-
ka hakee edelleen paikkaansa etenkin lähiopetuksen tukena, 
mutta lukioportaalialustan mahdollisuudet ja käyttö esimerkiksi 
projekteissa ovat herätelleet pohtimaan verkon kautta suoritet-
tavien kurssien tarjoamista myös päivälukiossa. Toisaalta lukio-
portaalin käyttöönotto on saanut joitakin opettajia innostu-
maankin tieto- ja viestintätekniikasta. Osa opettajista, jotka 
aluksi vastustivat kurssityötiloja, ovat ryhtyneet kehittelemään 
niitä.  

Päivälukiossa kurssityötilojen perustaminen on jäänyt kunkin 
opettajan asiaksi. Kurssityötilan laatimisen on koettu ohjaavan 
pitkäjänteisempään opetuksen suunnitteluun sekä jaksokoh-
taisen ja päiväkohtaisen suunnittelun tarkentamiseen. Kurssi-
työtilaan viedyt kurssisisällöt ja tehtävät helpottavat opiskeli-
joiden, erityisesti poissaolevien opiskelijoiden opiskelua, mutta 
myös opettajantyötä. Tarkennetun jaksokohtaisen suunnitelman 
laatiminen lisää painetta opettajalle jakson alussa, mutta aut-
taa ja helpottaa työskentelyä jakson aikana. Laadullisesti kurs-
sisisältöjen julkaisu kurssisivulla ohjaa selkeyttämään sisältöjä 
ja pohtimaan sekä kirjoitettujen viestien sisältöä ja muotoa et-
tä viestinnän ulkoasua. Kurssitöiden palauttaminen lukioportaa-
lin kurssityötilan kautta on koettu myös vapauttavaksi, kun pa-
peripinoja ei ole tarvinnut enää raahata kotiin, vaan työn on 
voinut tehdä portaalissa. 

Joissakin oppiaineissa lukioportaalia aktiivisesti käyttävä 
opettaja on saanut muutkin innostumaan, ja opettajat ovat 
ryhtyneet jakamaan kurssityötiloja. Kurssitiloista on siten tullut 
koko aineryhmän yhteisiä. Jakamisen on koettu helpottavan 
opettajan työtä; tällöin täytyy vain voida luottaa työkaveriin, 
että tämä tekee osansa. Kun opiskelijat oppivat kaipaamaan 
kurssityötiloja, tästä syntyy taas painetta muille opettajille 
kurssityötilojen perustamiseen. Opiskelijoiden aktivointi lukio-
portaalin kautta ei kuitenkaan ole toteutunut yhtä hyvin kuin 
opettajayhteisön omaksuma toimintatapa työyhteisön sisäisessä 
viestinnässä.  

Aikuislukiossa suurella osalla opettajista lukioportaali on pas-
siivisessa, vastaanottavassa käytössä, eivätkä opettajat hallitse 
kovin hyvin uutta toimintaympäristöä. Opettajat ovat saaneet 
itse päättää, ottavatko lukioportaalin käyttöönsä viestintä-
kanavana opiskelijoihin päin ja hyödyntävätkö lukioportaalin 

TAMPEREEN YLIOPISTON HYPERMEDIALABORATORIO 



HYPERMEDIALABORATORION VERKKOJULKAISUJA 
 

82 

kurssityötiloja oppimisympäristönä. Vaikkei koko lukion opiske-
lijoille suunnatussa viestinnässä aktiivisesti ja johdonmukaisesti 
hyödynnetä opiskelijaportaalia, lukioportaalin viestiominaisuu-
det tukevat kurssin hallintaa ja suorittamista. ”Jos opiskelijalla 
ei ole yhtään kurssia siellä, opiskelija käy aika harvoin lukio-
portaalissa. Mutta jos opiskelija on kurssilla, jonka opettaja 
käyttää lukioportaalia, hänen on tavallaan pakko käydä työ-
pöydän ja ilmoituksien kautta kurssityötilaan ja hän lukee il-
moitukset siinä ohessa.”  

Etäopetuksessa tvt:n hyödyntämisellä puolestaan on jo ole-
massa olevat käytännöt, siten myös etäopetusryhmien jaetuille 
lukioportaalin kurssisivuille ja toiminnallisuuksille on löytynyt 
lähiopetusta luontevammin käyttöä. Lukioportaalin kurssityöti-
lojen tarjoamia mahdollisuuksia vuorovaikutteisuuteen on pai-
koin pidetty kankeampina kuin muiden oppimisympäristöjen, 
joskin kysymys esimerkiksi verkkokeskustelun toimimisesta on 
myös tehtävänasettelullinen. Kurssisivuja on opiskelijoiden kes-
kuudessa pidetty hyvänä asiana, mikä on edelleen motivoinut 
opettajia niiden luomisessa ja sisältöjen kehittämisessä. Kurssi-
työtilaan räätälöity tehtävien palautus -toiminto ei kuitenkaan 
ole toiminut luotettavasti ja virheettömästi. Keskeisen toimin-
nallisuuden toimimattomuus ja samalla suunnitellun hyödyn 
toteutumatta jääminen on merkinnyt lukioportaalin vähäi-
sempää käyttömotivaatiota niin opettajien kuin opiskelijoi-
den osalta. 

3.3.2. Vaikutukset formaaliin ja informaaliin viestintään 

Arviointihaastatteluissa todettiin molempien lukioiden osalta, 
että lukioportaalin työtiloista löytyvät työyhteisöviestinnässä 
tarvittavat elementit. Puolentoista vuoden aikana portaaliin on 
kehitetty organisaatiokohtaisesti muutamia uusia toiminnalli-
suuksia ja työtiloja ja toimintamallia on tarkennettu paikalli-
sesti. Tarkempaa rajanvetoa on tehty siihen, milloin viestitään 
sähköpostin, milloin lukioportaalin välityksellä. Sähköpostia 
käytetään tietyille henkilöille kohdennetussa viestinnässä, ja se 
tavoittaa kuitenkin edelleen nopeammin ja varmemmin. Muu-
tokset tieto- ja viestintätekniseen toimintamalliin ovat kuiten-
kin olleet vähäisiä, mikä voidaan tulkita myös seuraukseksi 
suunnitteluratkaisujen osuvuudesta. 

Sekä kyselyn että arviointihaastattelujen perusteella lukio-
portaalin vastaanottava, passiivinen käyttö on lyönyt läpi 
molemmissa organisaatioissa puolentoista vuoden aikana, jo-
pa niin, ettei enää osata kuvitella elämää ilman vastaavaa sisäi-
sen viestinnän ratkaisua. Uudessa keskuslukiorakennuksessa 
työyhteisö on hajaantunut eri siipiin ja päivälukiolle lukiopor-
taali on tarjonnut kaivatun keinon tavoittaa työyhteisön kaikki 
jäsenet kerralla. Siirtyminen paperiperustaisesta viestinnästä 
sähköiseen, työyhteisön hajautettu tiedon tuottaminen, aineis-
tojen saatavuus sekä ryhmäperustainen asiakirjojen muokkaa-
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minen ovat kyselyn perusteella tuottaneet odotetut tulokset 
eritoten formaalin viestinnän ja tiedottamisen osalta.  

Päivälukion edustaja arvioi, että hajautettu tiedon tuottami-
nen on sopinut kasvavaan työyhteisöön erittäin hyvin. Tvt-
toimintamallilla ja lukioportaaliperustaisella toiminnalla on ol-
lut positiivinen vaikutus työyhteisön viestintään: kaikki työyh-
teisön jäsenet voivat olla tiedon saajina ja antajina, ja tiedon 
saatavuus on kattavaa. Omia koulunpitoon ja opetukseen liit-
tyviä asioita jaetaan laajemmalle joukolle kuin vain oman ai-
neryhmän sisällä tai saman vuosikurssitason opettajien keskuu-
dessa. Tiedon jakajien määrä on lisääntynyt verrattuna aiem-
paan ja informaatiota jaetaan enemmän. Tvt-toimintamallin 
käyttöönoton on koettu myös lisäävän opettajantyötä, kun por-
taalissa pitää käydä parikin kertaa päivässä. Toisaalta työ on 
helpottunut tiedottamisen ja aineistojen jakamisen osalta. Var-
jopuolena yhteisöteknologian käyttöönotossa on havaittu, että 
vastuun asiasta voi siirtää kirjoittamalla viestin portaaliin. 
”Asioita tulee viimetipassa.” Ajasta ja paikasta riippumatta 
saatavilla oleva tiedotuskanava tuo helpommin työn myös ko-
tiin. 

”Lippulappusysteemi on vähentynyt.” Vaikka paperitiedot-
teiden jakaminen on vähentynyt, siirtymä täysin paperitto-
maan viestintään on kuitenkin utopia. Esimerkiksi päivälukion 
viikoittaisissa tapaamisissa asialistat jaetaan läsnäolijoille edel-
leen paperilla, mikä auttaa asian seuraamisessa ja mahdollistaa 
henkilökohtaisten muistiinpanojen tekemisen, kun asioista kes-
kustellaan. Aineistot ovat saatavilla myös portaalissa niille, jot-
ka eivät pääse paikalle. Viestinnän moninkertaisuudesta eli 
useiden kanavien käytöstä ei myöskään ole täysin päästy 
eroon – eikä se ole aina edes tarkoituksenmukaista. 

Viestien kirjoittamiseen on jouduttu myös kiinnittämään 
enemmän huomiota, kirjallinen viesti täytyy harkita tarkkaan, 
ettei asiassa tule väärinymmärryksiä. Lukioportaali on kanava-
na mahdollistanut koko työyhteisön laajuisia keskuste-
lunavauksia, esimerkiksi kannanottoja työyhteisön toimintaan. 
Paikoin reaktiot ovat olleet yllättävän vahvoja, portaaliin viety 
viesti on herättänyt hämmennystä, kysymyksiä ja keskustelua. 
”Vaarana on, että saatat sorkkaista kusiaispesään. Viesti pistää 
miettimään asioita.” Vahvuutena on, että työyhteisön jäsenet 
lukevat ja pohtivat aiheita, jotka on nostettu lukioportaalissa 
esille. Keskustelunavausten kautta voidaan myös vaikuttaa työ-
yhteisön mielipiteisiin, toimintaan ja käyttäytymiseen. Erilaiset 
tulkinnat voivat kuitenkin viedä keskustelun täysin sivuraiteel-
le. Päivälukiossa koko työyhteisön keskustelut paikoin myös ty-
rehtyivät asynkroniselle verkkokeskustelulle tyypillisiin ilmaisun 
ja tulkinnan ongelmiin ja kasvokkaisen keskustelun tarpeeseen 
monimutkaisten asioiden äärellä. Kehitysideana yritysosapuolen 
edustaja ehdottaa työyhteisöön sopivan verkkokeskustelun ta-
van pohtimista. Tvt-toimintamallia voitaisiinkin tarkentaa 
työyhteisön hyvillä verkkokeskustelukäytännöillä samaan ta-
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paan kuin julkisilla verkkokeskustelufoorumeilla on julkaistu 
omat sääntönsä.  

Lukioportaalipohjainen toiminta on soveltunut erityisesti kir-
joittaville henkilöille, positiiivisena vaikutuksena välitteinen 
viestintä on helpottanut kirjoittavien henkilöiden mielipiteiden 
julkituloa. Niiden taholta taas, jotka mieluummin puhuvat, in-
tranetin kautta viestintä on koettu kylmäksi ja ajoittain sen 
mielekkyys on kyseenalaistettu. Kasvokkain viestintä koettiin 
haastateltavien keskuudessa usein lukioportaalia helpommaksi 
ja mukavammaksi tavaksi käsitellä asioita ja sitä myös kaivat-
tiin. Verkkokeskustelulla ei siten kyetty paikkaamaan yhtei-
sen ajan puutetta.  

Päivälukion edustaja kuvaa, että uuteen lukiorakennukseen 
muuton, tvt-toimintamallin ja lukioportaalin käyttöönoton myö-
tä henkilökohtaiset tapaamiset ovat vähentyneet, ja samalla 
tarve yhdessäoloon on lisääntynyt. Suora kontaktinottaminen, 
puhelimen käyttö, sähköpostin lähettäminen ja ihmisten ta-
paaminen on vähentynyt, sillä asiat on totuttu saamaan lukio-
portaalin kautta luotettavasti perille. Kasvokkaisten tapaamis-
ten sopimiseen on täytynyt panostaa aiempaa enemmän ja esi-
merkiksi infotilaisuudet palvelevat tapaamistarvetta eri tavoin 
kuin aiemmin. Yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä on pidetty 
hyvänä arvona tiiviissä työyhteisössä; tvt-toimintamalli ja lu-
kioportaali eivät ole sitä näivettäneet, mutta niillä ja uudella 
koulurakennuksella on koettu olevan yhteisöllisyyttä heikentä-
vä vaikutus. 

Koko työyhteisöä pienemmissä ryhmissä portaali on palvellut 
sekä muodollisen että epämuodollisen viestinnän areenana. 
Päivälukiossa osa aineenopettajatiimeistä on perustanut työti-
loja ja ne ovat helpottaneet materiaalien jakamista. Aineen-
opettajatiimin työtila on toiminut myös purkufoorumina, jossa 
käydään sekä pedagogista että arkipäivän keskustelua. Aikuislu-
kiossa vain yksi aineenopettajatiimi käyttää tiimityötilaa aktii-
visesti materiaalipankkina, mutta keskustelua käydään sähkö-
postitse.  

Koko lukion viestinnän osalta rehtorien oikeudet kaikkiin työ-
tiloihin ovat helpottaneet viestinnän kohdentamista eri ryhmil-
le, myös opiskelijoille. Oppilaskunnan sivun hyödyntäminen lu-
kiohallinnon taholta ja yleiskeskustelu sen sijaan ovat olleet 
vähäisellä käytöllä, mutta oppilaskunnan edustajat päivittävät 
ja ylläpitävät sivua.  

Aikuislukion edustaja arvioi, että suurin osa opettajakunnas-
ta käyttää lukioportaalia passiivisesti, käy lukemassa ajankoh-
taiset ja tarvitsemansa sisällöt. Sähköposti on kuitenkin edel-
leen se media, jonka avulla nopeimmin ja varmimmin tavoite-
taan kaikki työyhteisön jäsenet, sillä lukioportaali ei ole kaikilla 
päivittäisessä, ei välttämättä edes viikoittaisessa käytössä. Lu-
kioportaalin yhteisille sivuille sisältöjä tuottaa vain pieni osa 
opettajista. Kuinka paljon sisältöjä on tuotu omalle sivustolle 
tai kurssisivuille, ei sen sijaan ole tiedossa.”Mielestäni on sääli, 
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etteivät ihmiset ole ymmärtäneet välineen käyttökelpoisuut-
ta.”  

Aikuislukiossa lukion ulkoiset verkkosivut toimivat suurelle 
osalle opiskelijoista keskeisenä tiedotuslähteenä, sillä vain osa 
opettajista on ottanut lukioportaalin aktiiviseen käyttöön. Siten 
lukioportaalin ja tvt-toimintamallin suunnitellut hyödyt koko 
työyhteisön ja opiskelijat tavoittavana viestinnän ja toiminnan 
tukena eivät toteudu, ja lisäksi lukioportaalin aktiivikäyttäjille 
kahden tiedotuskanavan järjestelmä on raskas ylläpitää.   

Kirjaston henkilöstön ja vahtimestarien liittäminen lukiopor-
taaliin on lisännyt saavutettavissa olevaa joukkoa ja toisin päin 
nämä ovat omalta osaltaan voineet tuoda tietoa suoraan lukioi-
den toimijoille, mikä vähentänyt viestintäketjun toimijoita ja 
vaiheita. 

3.3.3. Vaikutukset ryhmänohjaukseen ja opinto-ohjaukseen 

Niin tvt-toimintamallin kuin lukioportaalin työtilojen ja toimin-
nallisuuksien käyttöönotossa on myös lukiokohtaisia eroja, sillä 
organisaatiot eroavat toimintatavoiltaan. Aikuislukiossa ei esi-
merkiksi ole ryhmänohjausta, mutta päivälukiota vahvempi tii-
miperustaisen toiminnan kulttuuri sekä tarve hyödyntää kurssi-
työtiloja etäopetuksen tukena. Päivälukiossa taas ryhmänohjaa-
jat löysivät lukioportaalin jaetuista työtiloista tukikohdan, jossa 
valmistella ja jakaa ryhmänohjaustuokioiden sisällöt saman 
vuosikurssin ryhmänohjaajaopettajien kesken. Opiskelijoiden 
suuntaan oleellista on, milloin info portaalissa julkaistaan. 
Ryhmänohjaus-työtila palvelee parhaiten ryhmänohjaustuokioi-
den tukena ja apuna, kun itse tapaamisessa asioita laajenne-
taan. 

Päivälukiossa uusintakokeisiin ilmoittautumiskäytäntö suunni-
teltiin uudestaan ja pantiin käytäntöön lukioportaalin kysely-
työkalua hyödyntäen. Opiskelijoiden osalta lukioportaali toimii 
myös tiedotus- ja opintotehtävissä, ohjaamassa koulupäivän 
kulkua. Aktiivisimmin portaalia ovat käyttäneet ne opiskelija-
ryhmät, joille se on selkeimmin tuotu esiin ja joiden kanssa 
toimivat aktiivisesti portaalia käyttäjät opettajat – tällöin por-
taalin kautta ilmoittautuminen ei ole ainoastaan ikävä velvoite, 
vaan portaaliperustaisesta toiminnasta on opiskelijoille selkeäs-
ti jotakin hyötyä. Helppokäyttöisyys tukee portaalin käyttöön-
ottoa myös opiskelijoiden kohdalla. 

3.3.4. Vaikutukset ammatilliseen kehittymiseen ja vuorovaikutukseen 

Opettajien pedagogisen tvt:n käytön kannalta on todettava, 
etteivät työyhteisön jaetut tieto- ja viestintätekniset toimin-
tatavat automaattisesti johda tvt:n soveltamiseen opetus-
työssä. Pedagoginen käyttö on innovoitava paikallisesti ja hen-
kilökohtaisesti, mihin on kohdistettava omat tukitoimensa. 
Opettajilla on myös omat tapansa oppia: toiset kokeilevat ja 
soveltavat oppimaansa, toiset edellyttävät hyvinkin normatiivis-
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ta ohjeistusta. Lukioportaalin myötä tvt:n käyttöön on onnistut-
tu kuitenkin innostamaan tvt-taidoiltaan tottumattomampiakin 
työyhteisön jäseniä.  

”Jos kollega oman aineryhmän sisällä loistava käyttämään 
tekniikkaa, tulee halu pysyä samalla viivalla – siinä edetään ke-
vyen pakottamisen kautta antoisaan opiskeluun.” Tvt:n käytön 
ammatillisen kehittymisen vaikutintekijöiksi haastatteluissa to-
dettiin opettajakunnassa virinnyt halu pysyä ajan tasalla omas-
sa osaamisessa ja oppiaineessa. Tvt-tuetun toimintamallin laa-
jentaminen opettajan työhön ja eritoten opetukseen edellyttää 
aikaa opetteluun ja tekemiseen. Kun lukioportaalia käytetään 
päivittäin, taito karttuu ja ajankäyttö helpottuu. Myös asialle 
innostuminen ja innostavat kollegoiden esimerkit ovat olen-
naisia muutosvoimia. Kun kollega laatii hienon sivuston, se he-
rättää positiivista kateutta, ja patistaa kehittämään itseään. 

”Jos on väsymys ja ei kipinää, tulee vastaan asettumista.” 
Tvt:n opetuskäytön hyvien käytäntöjen omakohtainen opettelu 
kilpailee opetettavien sisältöjen ja aihealueiden hallinnan sekä 
työssä ajankohtaisten asioiden ohella opettajien huomiosta ja 
ajasta. Tieto- ja viestintätekniikkaa ei koeta myöskään ar-
voksi sinänsä. Eritoten lähiopetukseen pitkälle nojaavassa päi-
välukiossa läsnäolon ja livevuorovaikutuksen eetos on säilynyt 
vahvana: ”Ihmistä ei korvata.” Vahva vastakkainasettelu ja uu-
den oppimiseen irrotettavan motivaation ja ajan kynnys sulkee 
helposti silmät työskentelyä helpottaviltakin mahdollisuuksilta.  

Päivälukion edustaja arvioi, että lukioportaalin käyttöönoton 
myötä henkilökohtaisia tapaamisia on jäänyt pois, mikä on 
koettu myös menetyksenä. ”Nyt tapaamisia sopimalla sovitaan, 
että niitä tulisi edes joskus. Aineenopettajaryhmässä on pyritty 
siihen, että myös tavataan, ettei viestitä ainoastaan portaalin 
kautta.” Ryhmätyöteknologian käyttöönotto ja välitteisen 
viestinnän lisääntyminen on siten lisännyt tarvetta yhdessä-
oloon. 

Tieto- ja viestintäteknisen toimintamallin ja lukioportaalin 
rinnakkaisessa, osallistuvassa suunnittelussa Sampo-
toimintatutkimushankkeen aikana pyrittiin korostamaan, ettei 
tvt korvaa ihmistä, vaan kyse on tekemisen tapojen uudelleen 
muotoilusta sekä työn uudelleen organisoinnista tavoitteena 
tehtävien helpottuminen ja nopeutuminen. Ydinkysymyksiksi 
yhdessä muotoiltujen tvt- ja toimintatapainnovaatioiden or-
ganisatorisessa jalkauttamisessa hahmottuvat: miten opettaja 
saadaan oivaltamaan tvt:n hyödyt oman työnsä kannalta sekä 
miten opetus ja oppimistehtävät organisoidaan tvt:n tukemana 
niin, että verkon kautta saatavilla olevat tietolähteet ja asyn-
kroninen ja välitteinen vuorovaikutus ovat järkevässä roolissa, 
tukemassa muuta oppimis- ja opetustoimintaa. 
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3.3.5. Vaikutukset lukio-organisaation toiminnan suunnitteluun, arviointiin ja 
päätöksentekoon 

Päivälukion edustaja koki tiedon tuottamisen hajaantumisen, 
tiedon jakamisen laajenemisen ja tiedon saatavuuden parane-
misen lisänneen demokratiaa työyhteisössä. Aineistojen jaka-
minen ryhmätyötiloissa monipuolistaa toiminnan suunnitteluun 
osallistumismahdollisuuksia. 

Niin aikuis- kuin päivälukiossakin hallinto eli koulusihteerit ja 
rehtorit perustivat lukioportaaliin oman hallinnon työtilan por-
taalin käyttöönoton jälkeen. Päivälukiossa kanslian ja rehtorien 
yhteiselle sivustolle on viety kaikki koulunpitoon liittyvä aineis-
to, kuten talousseuranta, kurssivalinnat ja yhteisvalinnat. Ha-
jautetusti päivitettävät aineistot jaetussa sijainnissa ovat hel-
pottaneet tilanteiden seuraamista päivittäin sekä lisänneet 
työskentelyn vapautta paikasta ja ajasta riippumatta. Prosessit 
myös nopeutuvat, kun aineistot eivät ole enää yhden ihmisen 
takana, vaan kukin pääsee niihin tarpeen tullen käsiksi ja voi 
niitä myös muokata. Suunnitteluun osallistuminen ei siten edel-
lytä palaverin sopimista ja yhtäaikaista läsnäoloa, mutta kyllä-
kin työskentelytavasta ja prosessista sopimista. Samalla vastuu 
jakaantuu useamman henkilön kesken. 

Aikuislukion hajautetussa toiminnassa lukioportaali tuli erito-
ten hallinnon puolella avuksi ja käyttöönotto toteutui tavoittei-
den mukaisesti. Opettajakunnassa tiedon tuottaminen ja jaka-
minen, aktiivinen käyttö on kuitenkin hajautunutta. Vastaavasti 
työyhteisössä on aina jäseniä, jotka osallistuvat vähemmän yh-
teiseen toimintaan. Tvt-toimintamallin suunnitteluratkaisujen 
onnistuneisuudesta puhuvat hajautetun tiedotuksen toteutumi-
nen ja asiakirjakirjastojen hyödyntäminen materiaalien tallen-
tamisessa, jakamisessa ja käsittelyssä, vaikkei toimintamallia 
olekaan omaksuttu koko työyhteisössä. 

Kaupungin tukitehtävien näkökulmasta kiinteistössä tiedotus 
helpottui ja yksinkertaistui lukioportaalin käyttöönoton myötä, 
kuten suunniteltiinkin. Tukipalvelut saivat informaatiota, mitä 
lukioissa tapahtuu ja suunnitteluun pystyttiin tarjoamaan tukea 
oikeassa vaiheessa. Lukioportaalin kautta saataville tuli myös 
informaatiota, joka ei muutoin tule käytäväkeskusteluissa tai 
tapaamisissa esiin, siten pystyttiin seuraamaan paremmin luki-
on elämää, eikä aina tarvinnut kysyä ja soittaa. Tukitehtäviin 
lukioportaali oli yhden teknisen ympäristön tukimuoto lisää, si-
nänsä tämä ei muuttanut tukitehtävien työnkuvaa. 

”Kun työyhteisössä on työvälineet, on pakko kantaa vastuu 
että käyttää niitä ja löytää tiedon.” Tukitehtävissä toimivat tu-
kivat tvt-toimintamallin ja lukioportaalin käyttöönottoa viesti-
mällä johdonmukaisesti portaalin kautta. Ennakoimattomana 
vaikutuksena joitakin koulutuksia jouduttiin perumaan, kun 
portaalin kautta viestitty tieto ei ole saavuttanut potentiaalisia 
osallistujia.  
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3.3.6. Vaikutukset henkilökohtaisen työn, ajankäytön ja dokumenttien hallintaan 

Opettamiseen ja lukiossa työskentelyyn liittyvien aineistojen 
saatavuus lukioportaalin kautta sekä dokumenttien hajautettu 
työstäminen kotoa käsin on koettu erittäin hyödyllisiksi lukio-
portaalin toiminnallisuuksiksi, jotka lisäävät työskentelyn te-
hokkuutta ja joustavuutta. Omalta sivustolta verkon välityksellä 
saatavat aineistot on koettu näppäräksi ja helpottavaksi omi-
naisuudeksi erityisesti aikuislukiossa, jossa opettajat opettavat 
eri toimipisteissä. ”Oma sivusto on ehdottoman hyvä. Se on ol-
lut uskomattoman ihana täällä, kun koneelta kuin koneelta, ja 
koulussa kuin koulussa – opetan viidessä toimipisteessä – saan 
kieliopit ja powerpointit vetää sieltä joka ryhmässä. Kotona ei 
tarvitse miettiä, mitä otan mukaan.” Kyselytulosten perusteel-
la kovin monet eivät ole kuitenkaan löytäneet Omalle sivustol-
leen hyötykäyttöä (ks. 2.2 ja 2.3). 

3.3.7. Tvt-toimintamallin ja lukioportaalin käytönaikainen kehitys lukio-organisaatiossa 

Kaikkien teknologioiden kohdalla mukauttaminen ja käytön ai-
kainen kehitys ei ole yhtä helppoa. Vaikka se olisikin, mukaut-
taminen ja integraatio eivät välttämättä toteudu. Esimerkiksi 
Palenin ja Grudinin (2003) tutkimuksessa vapaaehtoisesta ryh-
mätyöteknologian käyttöönotosta käyttäjät eivät muokanneet 
kalenterisovelluksen yksityisyyden oletusasetuksia, vaan käyt-
tökulttuurit ja -tavat muodostuivat pitkälti oletusasetusten oh-
jaamina. Sovelluksen käyttö oli kuitenkin kymmenessä vuodessa 
levinnyt koko organisaation laajuiseksi: käyttäjät kokivat tekno-
logian vaivattomaksi, ja käyttö oli lisääntynyt. Ryhmätyötekno-
logian, kuten lukioportaalin kohdalla tietoisesti rakennettu rää-
tälöitävyys ja adaptoitavuus ja siten käyttäjälähtöinen kehitys 
ohjaavat jälleen tarkentaviin kysymyksiin: ketkä osallistuvat 
kehitykseen, miksi ja millä edellytyksillä? 

Tieto- ja viestintätekniseen toimintamalliin sisällytettiin toi-
mintatavat lukioportaalin käytönaikaisen kehittämisen toteut-
tamiseksi työyhteisössä (ks. luku 1.4.4). Puolentoista vuoden 
aikana molemmissa lukioissa portaaliin on kehitetty muutamia 
uusia toiminnallisuuksia ja työtiloja ja toimintamallia on tar-
kennettu paikallisesti.  

Päivälukion suunnitteluun osallistuneen edustajan mukaan 
käytönaikaisen kehittämisen mahdollisuuksia on tervehditty in-
nolla, ja portaalin muokkaaminen oman toiminnan kannalta 
toimivammaksi on koettu palkitsevana. Sekä vahtimestareille 
että rakennuksessa sijaitsevan kirjaston henkilökunnalle on luo-
tu lukioportaaliin tunnukset, siten he voivat viestiä portaalin 
kautta sekä henkilöstölle että opiskelijoille. Kehitysideoina on 
esitetty esimerkiksi sähköinen poissaolokirja sekä aikuislukion 
kansliaryhmän kanssa yhteinen työtila arkipäivän asioiden hoi-
tamiseen samassa lukiorakennuksessa. Myös opiskelijahuolto-
työryhmä on pohtinut portaalin hyödyntämistä, mutta tiedon 
luottamuksellisuus on koettu ongelmaksi. Vaikka kehitysideoita 
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tulisikin, monella ei kuitenkaan ole muokkaustaitoja, ja yh-
teisten työtilojen muuttamiseen on aikamoinen kynnys. Li-
säksi muokkaaminen täytyisi vastuuttaa selkeästi jollekulle 
henkilölle kansliaryhmän sijaan. ”Se on niin sanottua ekstra-
työtä, jos ei sitä nimetä kenellekään, silloin se jää tekemät-
tä.” Toivottujen teknisten muutosten tilaamiseen ei ole kuiten-
kaan ollut resursseja ja tältä osin kokemukset käytönaikaisesta 
kehittämisestä ovat luonnollisesti huonot. 

Aikuislukion edustajan näkökulmasta käytönaikainen kehitys 
ei toteutunut hyvin. Prosessi ei ollut selvä, lukiossa ei tiedetty, 
keneen pitäisi olla yhteydessä, kenelle kehittämisideoita tulisi 
lähettää. Parasta olisi, kun tukipyynnöt voisi lähettää tiedetylle 
henkilölle välittömästi oman työn lomasta, kun kehittämisaja-
tukset syntyvät. ”Sen pitäisi toimia nopeasti, tästä nyt. Pitäisi 
heti tietää, keneen sähköpostilla ottaa yhteyttä.” Toisaalta 
tiedossa ollut tukihenkilö ei omannut palvelualtista asennetta. 
Lukiotoimijan näkökulmasta tukihenkilön asenne on hyvin tär-
keä, heikommat tvt-taidot omaava opettaja ei taatusti uskalla 
lähteä edes kysymään, jos tukipyynnöt tulevat torjutuiksi. 

Kaupungin tvt- ja tietojärjestelmäasiantuntijat arvioivat lu-
kioportaalin ja tvt-toimintamallin käytönaikaisen kehityksen 
vähäiseksi. Lukioportaalin peruskonseptia ei ole lukioissa juuri-
kaan puolentoista vuoden aikana muutettu. Tukipalvelut ovat 
avustaneet ryhmätyötilojen ja kurssityötilojen perustamisessa, 
mutta uusia työtiloja on syntynyt adaptiivisesti osaksi toimintaa 
aika vähän. Huolellisesti suunnitellut työtilat ovat täyttäneet 
tehtävänsä. 

Kaupungin edustaja arvioi periaatteessa positiiviseksi asiaksi, 
etteivät tehdyt suunnitteluratkaisut ole lopullisia, vaan portaa-
liteknologia antaa mahdollisuudet käytönaikaiseen kehittämi-
seen. Työyhteisöissä näihin mahdollisuuksiin tarttumista kuiten-
kin rajoitti se, ettei opettajakunnassa ole kovinkaan suuria 
valmiuksia tekniseen ongelmanratkaisuun. Käytönaikainen ke-
hittäminen ei myöskään ole ollut tarpeeksi helppoa. Lisäksi, 
kun käyttäjät kohtaavat sovelluksen käytössä jonkun odotta-
mattoman ongelman, sitä ei kyetä itse kovin helposti ratkaise-
maan tai ohittamaan. Sietokyky sovelluksen muutoksille on si-
ten heikko, jopa niin, että jos käyttöliittymä ei olekaan jokai-
sella käyttökerralla samanlainen, muutosta ei hahmoteta, ja 
ohjelman käytöstä luovutaan. Toisenlaisissa työyhteisöissä olisi 
ehkä mahdollista nähdä muutokset kehitysmahdollisuuksina, 
kokea positiivisena arvona se, että muutosehdotuksiin voidaan 
reagoida, ja siten tuloksekkaammin kannustaa käytönaikaiseen 
kehittämiseen. Jos tavoitteena tukipalvelujen osalta pidettäi-
siin mahdollisimman itseohjautuvaa ja vähän tukipalveluihin 
tukeutuvaa työyhteisöä, tämän tavoitteen arviointiin aikajänne 
on liian lyhyt, koska toimintamallin haltuunotto tältä osin on ol-
lut vajavaista. Käytönaikaisen kehittämisen heikkoudeksi muo-
dostuu ohjeiden päivitys: virheitä ei saa jäädä ohjeisiin, ettei-
vät käyttäjät sekoa. 
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Kun hankkeessa oli liian monta teknistä toimijaosapuolta, 
käyttöönotossa havaitut lukioportaalitoiminnallisuuksien puut-
teet ja korjauspyynnöt eivät toteutuneet riittävän nopeasti 
käyttäjien toiveiden mukaan. Asioita jäi myös liikaa päivitys-
versioihin. Kaupungin edustaja tuo esiin, että käytönaikaista 
kehitystä on vaikea tehdä teknisten toimijoiden kanssa, sillä 
joidenkin järjestelmien seuraavaa päivitysversiota joutuu odot-
tamaan vuoden. Silloin teknisen toimintaympäristön kehittämi-
nen prosessien mukaan on vaikeaa tai hajautuu liian pitkälle ai-
kajänteelle. Nopeaa kehityssykliä, jota odotettiin, ei pystytty 
myöskään lukioportaalin käyttöönoton yhteydessä toteutta-
maan, koska tekninen puoli ei pystynyt sitoutumaan nopeaan 
muutoksentekoon, ja vastuuta palloteltiin usean teknisen toimi-
jan kesken. 

”Jotta voidaan odottaa aktiivista omaksumista ja kehittä-
mistä, täytyy olla olemassa jokin pysyvyys.” Suunnitteluun 
osallistunut päivälukion toimija tuo esiin käyttäjäorganisaation 
käytönaikaiseen kehittämiseen osallistumisen ehtona pitkäkes-
toisen järjestelmän kehittämisen. Käyttäjäorganisaatiossa 
kertyy tietoa muutettavista asioista käytön ja teknologiaan pe-
rehtymisen myötä. Uuteen järjestelmään siirtymisen sijasta 
pitkäjänteisempi kehitys motivoisi ja sitouttaisi paremmin ak-
tiiviseen kehittämiseen ja ryhmätyöteknologian käyttöön – ja 
rasittaisi vähemmän ihmisten hermoja uusilla oppimishaasteil-
la. 

3.3.8. Tvt-toimintamallin merkitys 

Päivälukion suunnitteluun osallistunut edustaja piti työyhteisön 
toimintatavan muotoilua tvt-toimintamalliksi tavoiteltavana 
ryhmätyöteknologian, kuten lukioportaalin kohdalla. Informaa-
tion välittäminen ja saaminen ovat välttämättömiä työyhteisön 
toiminnan sujuvuuden kannalta, tvt-toimintamallin ja lukiopor-
taalin suunnittelu ovat tarjonneet ratkaisun hajautetusti toimi-
van työyhteisön viestinnän tarpeisiin. ”Portaalin tulo on ollut 
iso muutos, se on mullistanut koko ajattelutavan.” Roolipoh-
jainen toimintamalli on kuitenkin päässyt käyttöönottovaiheen 
jälkeen unohtumaan, ja sitä olisi syytä kerrata sekä tarkentaa 
ja päivittää käyttökokemusten ja yhteisöllisten käytön tapojen 
muotoutumisen ja tarkentumisen myötä. 

Aikuislukion suunnitteluun osallistunut toimija arvioi niin 
ikään työyhteisön yhtenäisen käyttötavan ja käyttökulttuurin 
luomisen ideaaliseksi ja tärkeäksi eritoten työyhteisössä, jossa 
työskennellään hajautetusti. Kaikkien opettajien sitouttaminen 
toimintamalliin olisi tärkeätä, mutta sitoutumisen tulisi syntyä 
omakohtaisesti, tulevien hyötyjen oivaltamisen kautta, ei yk-
sinomaan johdon taholta sitouttamisesta puhumalla tai tutki-
joiden taholta suunnitelmia esittelemällä. ”Termi oli sellainen, 
että se pelästytti puolet opettajakunnasta. Kun kokee joutu-
vansa sitoutumaan johonkin vastoin tahtoaan.” Sitoutumista ei 
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saada aikaiseksi vastoin tahtoa, sen sijaan pakkokeinot herättä-
vät pelkoa ja vastustusta. 

Tutkijavetoisesti laaditut esitykset koettiin myös koulumaa-
ilmalle vieraiksi. ”Se on hirveän vaikeaa, kun lähdetään aivan 
alusta – pilotin alussa on aina teknisiä ja käytännön ongelmia – 
saada porukka innostumaan, kun ei ole näyttää sitä valmista, 
että miten se voi toimia parhaimmillaan.” Toimintamallin ke-
hittäminen ei tuntunut opettajista niin läheiseltä, tärkeältä tai 
hyödylliseltä. Kohderyhmän edustus olisi pitänyt olla työyhtei-
sön tvt-toimintamallin suunnittelussa ja lukioportaalin kehittä-
misessä voimakkaammin mukana. 

Kaupungin edustajat pitivät työyhteisön yhtenäisen käyttö-
kulttuurin luomista, johon tvt-toimintamallin suunnittelulla py-
rittiin, ryhmätyöteknologian kohdalla tavoiteltavana, jopa käyt-
töönoton ehdottomana edellytyksenä. Tvt-toimintamallin ja 
tvt-ympäristön rinnakkainen, osallistuva suunnittelu valmentaa 
työyhteisöä sähköiseen toimintaan siirtymisessä. Tilanne olisi 
heikompi sähköisen toimintakulttuurin kehittymisen kannalta, 
ellei hanketta ja siinä luotua sovellusta olisi tehty. Prosessit tu-
livat Sampo-toimintatutkimushankkeen aikana mietityiksi, mikä 
tuki toimintatapojen muutosta hyvin.   

Toimintamallin onnistumisen puolesta puhuu se, että Tampe-
reen lukiotoimen tason intranetiä suunniteltaessa Lukioportaa-
lin käyttöönottaneet organisaatiot halusivat sisällyttää siihen 
Sampo-toimintatutkimushankkeessa suunnitellut ja toteutetut 
toiminnallisuudet ja toimintamalliratkaisut. Aktiivikäyttäjillä 
sekä toimintamallin että teknologian suunnitellut hyödyt toteu-
tuivat ja käyttökokemus oli positiivinen. ”Tämä on toiminut 
minulla kauhean hyvin, kun on yksi ainoa paikka, missä käy.” 
Uusia toimintatapoja edustivat hajautettu verkkovälitteinen 
tiedotusten julkaisu, dokumenttien saatavuus ja hajautettu 
tuottaminen sekä opettajien mahdollisuus itse perustaa ja hal-
linnoida sekä työryhmien että kurssien työtiloja. Työprosessien 
mallintamiseen perustuvan, ryhmätyöteknologian ja työyhteisön 
toimintamallin rinnakkaisen, iteratiivisen ja osallistuvan yhteis-
suunnittelun voidaan siten todeta tuottavan työprosesseihin so-
pivia suunnitteluratkaisuja sekä tukevan työyhteisön yhteisen 
toimintatavan kehittymistä, mikäli toimintamalliin voidaan työ-
yhteisönä myös sitoutua. 

Tvt-toimintamallin levittämisen edellytyksinä muihin lukioi-
hin suunnitteluun osallistunut päivälukion edustaja kuitenkin 
toteaa tekniset ja sisällölliset korjaukset. ”Suunniteltaessa ei 
tiedetty mistä puhutaan ja mitä pyytää.” Teknologian saata-
vuus, helppokäyttöisyys ja nopeus arvioidaan ydinkysymyksiksi. 
Myös yhteisesti sovitut käytänteet tarvitaan ryhmätyöteknologi-
an käyttöönotossa.  

Lukioiden edustajat ilmaisivat myös työlääntymistä jatkuvaan 
muutokseen. Kaupungille lähetettiin terveiset, että pitkäjäntei-
syys olisi tervetullutta teknologian kehittämisessä. ”Ei koko 
ajan elettäisi sormi liipasimella, onko teknologia käytössä vuo-
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den vai kaksi vai viisi vuotta.” Mieluummin käytössä saisi olla 
kanava, jota kehitetään, kuin että siirrytään heti uuteen. 
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4. Yhteissuunnittelumenettelyn 
arviointi ja jatkokehitys 

Tutkimustehtävä 3: Osallistavan yhteissuunnittelumenettelyn 
menetelmätyökalujen jatkokonseptointi – miten menettelyä pi-
tää jatkokehittää, jotta siitä saadaan toimiva ja toteutettavuu-
deltaan sujuva väline tieto- ja viestintäteknologisen ulottuvuu-
den sisältäviin toimintatapauudistusprojekteihin organisaatiois-
sa? 

4.1. Tieto- ja viestintäteknisen muutosmallin eli 
osallistuvan yhteissuunnittelun menetelmien ja 
menettelyjen arviointi 

Useimmissa suunnittelun määritelmissä suunnittelulla viitataan 
päämäärähakuiseen prosessiin, jolla tähdätään ongelmien rat-
kaisuun, tarpeiden tyydyttämiseen, olosuhteiden parantami-
seen tai jonkin uuden tai hyödyllisen luomiseen. Yleistasolla 
suunnittelussa on kyse nykyolosuhteiden muuttamisesta parem-
pana pidettyyn suuntaan jonkun toiminnan avulla. (Friedman 
2003.) 

Sampo-toimintatutkimushankkeessa toteutetulla tvt-
muutosmallilla eli osallistuvan yhteissuunnittelun menetelmillä 
ja menettelyillä pyrittiin osallistuvan suunnittelun menetelmiä 
soveltaen lukion työyhteisön sähköisen toimintaympäristön, lu-
kioportaalin sekä siinä toiminnan – työ- ja viestintäprosessien, 
roolien ja vastuiden – rinnakkaiseen ja yhtäaikaiseen suunnitte-
luun. Valitun yhteissuunnittelumenettelyn tavoitteena oli käyt-
täjälähtöisen, tehtäväyhteensopivan teknologian tuottaminen 
sekä työn laadun parantaminen työprosesseja sujuvoittamalla. 
Osallistuvan suunnittelun lupauksiin kuuluvat myös osallistumi-
sen kautta syntyvä työpaikkademokratia, omistajuuden koke-
muksen syntyminen, keskittyminen yhteisöllisiin toimintatapoi-
hin ja toimintakulttuuriin, osallistujien vahvempi sitoutuminen 
muutokseen, odotusten saattaminen realistiselle tasolle, pa-
remmin työhön ja käyttökontekstiin sopivat, käytettävät tekno-
logiat ja lopulta sitoutumisesta syntyvä käyttöönoton helpottu-
minen (Irestig, Eriksson & Timpka. 2004; Herrmann ym. 2004; 
Maguire 2001; Namioka & Rao 1996; Preece, Rogers & Sharp 
2002). 

Osallistuvan suunnittelun menetelmin aikaansaatava muutos 
on useimmiten luonteeltaan asteittaista ja inkrementaalista, ei 
niinkään perinpohjaista (Spinuzzi 2000). Suunnitteluratkaisut 
voivat olla pragmaattisempia ja joustavampia, mutta myös vaa-
tivampia käyttäjän kannalta verrattuna käyttäjäkeskeiseen, ei-
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osallistuvaan contextual designin lähestymistapaan. Osallistuvat 
suunnittelumenetelmät vaikuttavat painottavan kollektiivista 
järjestelmän käyttöä, organisatorisia ulottuvuuksia sekä organi-
saation nykykäytäntöihin nähden sosiaalista ja pragmaattista 
soveltuvuutta (Irestig ym. 2004).  

Osallistuvan suunnittelun riskeinä pidetään, etteivät käyttä-
jät tiedä, mitä he haluavat tai etteivät he tiedä, millaisia mah-
dollisuuksia olisi olemassa. Heidän ajatteluansa suuntaavat ai-
emmat kokemukset vastaavista tai ylipäätään heidän käytös-
sään olevista järjestelmistä. Osallistuminen voidaan kokea myös 
raskaaksi tai vaikeaksi, jolloin suunnittelutyön mielekkyys kärsii 
ja osallistuja tylsistyy. Suunnitteluun osallistujat eivät saisikaan 
olla aina samat suunnitteluprosessin kuluessa, sillä suunnittelu 
voi vinoutua osallistujien yksilöllisten preferenssien mukaan tai 
osallistuja voi alkaa liiallisesti ymmärtää järjestelmän raken-
netta sekä kehittäjille tyypillisiä suunnitteluratkaisuehdotuksia. 
Vaikka uusien osallistujien tuominen prosessiin tarkoittaa lisää 
perehdyttämistyötä suunnittelijoille, ”tuoreet” osallistujat 
osaavat paremmin nähdä ja kyseenalaistaa mahdollisesti on-
gelmalliset ratkaisut. (Maguire 2001; Namioka & Rao 1996; Niel-
sen 1993; Preece ym. 2002.) Tosielämän rajoitteena on myös se, 
että vaikka osallistumiseen kannustetaan ja annetaan periaat-
teessa mahdollisuus, kaikki organisaation työntekijät eivät kui-
tenkaan halua eivätkä voi osallistua. 

Osallistuvan suunnittelun kantavana ideana on käyttäjien 
osallistuminen suunnitteluprosessiin suunnitteluratkaisujen te-
kijöinä ja arvioijina. Büscher ja muut (2002) tuovat esiin, että 
osallistuminen edellyttää kaikilta suunnitteluprosessin toimi-
joilta sitoutumista ja innovatiivisuutta, mutta myös vastuun ja 
riskien jakamista sekä keskinäistä kunnioitusta, huomioonotta-
mista ja luottamusta, jotka yhdistävät eri toimijaosapuolet. 
Osallistuvuuden voidaan nähdä tuottavan konventionaalisesta 
suunnitteluhankkeesta eroavan suunnitteluperiaatteen, jossa 
käyttöarvo ylittää vaihtoarvon. Vaikka osallistuva yhteissuunnit-
telu tuo yhteen eri osapuolten eroavatkin intressit, se ei kui-
tenkaan poista niitä. Niinpä vastuun jakaminen, luottamuksen 
kertyminen ja sitoutumisen ohjaaminen on havaittu toiminnan 
ohjaamisen haasteiksi suunnitteluprosessin alati muuttuvassa 
kontekstissa.  

Tekniset ja toiminnalliset innovaatiot syntyvät sosio-teknisen 
järjestelmän osista, inhimillisistä toimintakäytännöistä, muista 
teknologioista ja materiaaleista. Projektitiimin mahdollisuudet 
hallita kontekstia monitoimijaisessa yhteissuunnittelussa ovat 
kuitenkin rajalliset ja ajoittaiset. Siten uusien teknologioiden 
käyttöönotto ja erityisesti vakiintuneen ja tuotteliaan käyttöta-
van luominen merkitsee usein kamppailua monenlaisten epä-
varmuuksien kanssa ja jatkuvaa ja luovaa käsillä olevien mate-
riaalien yhdistämistä; työtä helpottavien teknologioiden, toi-
mintakäytäntöjen ja menettelyjen orkestrointia. (Büscher ym. 
2002.) 
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Suunnittelutieteen näkökulmasta tietojärjestelmien suunnit-
telussa tarkasteltavat, yhteisöön liittyvät tosielämän ongelmat 
ovat luonteeltaan hankalia (wicked problems), sillä verrattuna 
luonnontieteen lähestymistapaan niitä ei voida tyhjentävästi 
kuvata eikä tutkia laboratorio-olosuhteissa tai koetella ratkai-
suja yrityksen ja erehdyksen kautta. Jo väitteet ongelman laa-
dusta suuntaavat ongelmanratkaisua ja ongelman kuvauksesta 
tulee siten osa ratkaisua. Pluralististen arvojen yhteisössä ei 
kuitenkaan ole löydettävissä kiistatonta yhteistä hyvää tai oi-
keudenmukaisuutta, siten ratkaisua ei ole löydettävissä lopulli-
sessa ja objektiivisessa mielessä, vaan ongelmat tulevat rat-
kaistuksi eri tavoin eri osapuolten näkökulmista. Ongelmanrat-
kaisun sallittuja tapoja ei ole ennalta määritelty, vaan toimin-
taa ohjaavat ja rajoittavat useimmiten periaatteet ja kuvitte-
lukyky. Ongelman asetantaan lähdetään monesti ristiriitojen 
kautta, hahmottamalla puutteita nykytilassa ja olettamalla op-
timaalisia tavoitetiloja. Kun kysytään suunnitteluongelmien syy-
tä, havaitaan, että vaikutintekijöitä on useita eivätkä kausaa-
lisuhteet ole yksiselitteisiä tai testattavissa. Suunnitteluratkai-
sun arviointiin voivat myös ajan myötä vaikuttaa tekijät, joita 
ei ole käsitelty tai otettu huomioon suunnitteluprosessissa. 
Suunnitteluongelmaksi määritelty asia tai asiaintila voi myös ol-
la vain oire jostakin toisesta ongelmasta. Viimein samankaltai-
silta vaikuttavissa ongelmissa saman ratkaisun hyödyntäminen 
riippuu kontekstispesifeistä vaikutintekijöistä. (Rittel 1972;  
Rittel & Webber 1973.)  

Tietojärjestelmätieteessä suunnittelun ja samalla suunnitte-
lumenetelmien tutkimuksen tunnettuja erityishaasteita ovat: 
‐ Epävakaat järjestelmän suunnittelun vaatimukset ja rajoi-

tukset, mikä johtuu heikosta kontekstin määrittelystä 
‐ Ongelman ja sen osatekijöiden ja ongelmanratkaisun moni-

mutkaiset vuorovaikutussuhteet 
‐ Suunnitteluprosessien ja suunnitteluartefaktien sisäsyntyi-

nen joustavuus ja mukautuminen 
‐ Tehokkaiden ratkaisujen tuottamisen riippuvuus ihmisten 

kognitiivisista kyvyistä, kuten luovuudesta 
‐ Tehokkaiden ratkaisujen tuottamisen riippuvuus ihmisten 

sosiaalisista kyvyistä, kuten tiimityöskentelyn sujuvuudesta 
ja tehokkuudesta  
(Hevner, March, Park & Ram 2004).  

Rittel (1972) on esittänyt järjestelmäsuunnittelun iteratiivi-
sen prosessin oheen operaatioanalyysiä, jossa edetään ratkaisu-
vaihtoehtojen ja suunnittelun rajoitteiden määrittämisestä vai-
kutusten mittareiden määrittelyyn ja vaikutusten optimointiin. 
Hankalien, sosioteknisten ongelmien suunnittelumenettelyissä 
tulisi siten kiinnittyä seuraaviin suunnitteluperiaatteisiin. On-
gelmanratkaisussa tarvittava tieto ei ole yhdessä päässä, vaan 
hajautuneena eri tahoilla ja parhaita suunnittelukohteen asian-
tuntijoita ovat ne, joiden työskentelyyn suunnitteluratkaisuilla 
vaikutetaan. Ihmiset eivät halua olla suunnittelun kohteena, jo-
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ten on järkevämpää aktiivisesti osallistaa heidät suunnittelu-
prosessiin. Suunnittelija auttaa ongelmien hahmottamisessa ja 
suunnitteluprosessin argumentoivassa läpiviennissä nostamalla 
esiin kiistanalaisia aiheita ja suhtautumalla suunnitteluproses-
siin suunnitteluongelmien rationaalisuutta pakenevan luonteen 
tuntien aktivistin ja optimistin vastuullisella asenteella. Jokai-
sen suunnitteluvaiheen tulisi päättyä henkilökohtaiseen tulevai-
suuden tilan tavoiteasetantaan siitä mitä pitäisi olla. Kyse ei 
ole niinkään ammatillisesta erityisosaamisesta, vaan poliittisen, 
yleisen moraalisen ja eettisen suhtautumistavan osoittamisesta. 
Muiden osapuolten osallistuminen suunnitteluprosessiin vahvis-
taa tarvetta tuoda esiin päätöksenteon lähtökohdat ja lisää 
painetta suunnitteluprosessin ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä 
lisäävien menetelmien kehittämiseen. Läpinäkyvyyden lisäämi-
nen merkitsee mahdollisuutta suunnitteluvaiheissa tehtyjen 
ratkaisujen tehokkaampaan viestintään sekä niiden perusteiden 
jäljittämiseen. Suunnitelmien ja lopputuloksen arvioinnissa asi-
antuntijuus niin ikään hajaantuu ja eri näkökulmat objekti-
voivia, eri näkökulmista tehtyjen arvioiden perusteet esiin tuo-
via menetelmiä tulisi kehittää. Keskustelun lisääminen ei vält-
tämättä johda yksimielisyyteen, mutta lisää ymmärrystä ja op-
pimisvaikutus on suurempi. Keskustelulla tavoitellaan vähäi-
sempiä unohduksia, suunnitteluratkaisujen testaamista herää-
vien epäilysten avulla, ratkaisevien kysymysten esiin nousemis-
ta erimielisyyksien kautta, parempaa kontrollia suunnittelurat-
kaisujen tekemisen ja perusteiden osalta kun suunnittelu on de-
legoitu suunnittelijoille, ja lopuksi uskoa, että eksplisiittisyy-
destä on hyötyä suunnitteluprosessissa. (Rittel 1972.) 

Sampo-toimintatutkimushankkeen osallistuvassa yhteissuun-
nittelussa osallistujaorganisaatiot ja yhteistyökumppanit sitou-
tuivat käyttäjäkeskeisen suunnittelun vaiheisiin sekä osallistu-
misen periaatteisiin: lukio-organisaatiot varasivat aikaa käyttä-
jätarpeiden keräämiseen, vaatimusmäärittelyyn ja testaami-
seen sekä toimintamallin suunnitteluun ja teknisistä ratkaisuis-
ta vastaavat osapuolet – ratkaisun toimittaja ja kaupunki – 
käyttäjätiedon käsittelyyn teknisten ratkaisujen kehittämisessä 
ja toteuttamisessa. Sampo-toimintatutkimushankkeen kolmi-
kantaisessa yhteistyössä tutkijat toimivat käyttäjätiedon kerää-
jinä, tulkitsijoina ja välittäjänä osallistuja-organisaatioista tek-
nologiatoteuttajaan päin ja toisaalta veivät tietoa käytettävissä 
olevista teknisistä mahdollisuuksista osallistujaorganisaatioihin. 
Osallistujaorganisaatioiden edustajat osallistuivat suunnittelu-
prosessiin oman työnsä asiantuntijoina ja osallistuvan suunnit-
telun työpajoissa aktiivisina suunnitteluryhmän jäseninä. Suun-
nitteluprosessin eri vaiheissa käyttäjäorganisaatioista pyrittiin 
saamaan erilaiset taidot ja taustat omaavia toimijoita osallistu-
jiksi. Käyttäjäorganisaation edustajat myös osittain vaihtelivat, 
jolloin kehitettyihin ratkaisuihin saatiin tuoreita näkökulmia ja 
välillä kovaakin kritiikkiä. 
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Yhteissuunnittelussa käytettyjen menetelmien arvioimiseksi 
on siten kiinnitettävä huomio sekä tavoitteiden toteutumiseen 
että suunnittelun sosiaalisiin ja teknisiin ulottuvuuksiin: ihmi-
siin, prosesseihin ja suunnittelun välineisiin. Arviointihaastatte-
luissa suunnitteluun osallistuneita lukioiden toimijoita, kaupun-
gin pedagogisia ja tieto- ja viestintätekniikan ammattilaisia, 
yritysosapuolen ja teknologiatoteuttajan edustajia pyydettiin 
ottamaan kantaa: 
‐ Suunnitteluprosessin tavoitteisiin ja niiden toteutumiseen: 

syntyikö tavoitteenmukaista toimintaa ja ratkaisuja? 
‐ Suunnitteluprosessin kattavuuteen: osallistumis- ja vaikut-

tamismahdollisuuksiin; tulivatko kaikki äänet kuuluviin ja 
voitiinko kaikkien osapuolten näkökulmat ylipäätään huo-
mioida 

‐ Menettelyihin eli suunnittelutoimiin ja niiden tulokselli-
suuteen: tehokkuuteen, motivoivuuteen, sujuvuuteen ja 
miellyttävyyteen 

‐ Menetelmien kommunikoivuuteen: kykyyn välittää ja visu-
alisoida käyttäjä- ja kontekstitietoa suunnitteluratkaisuik-
si ja suunnitteluratkaisuja käyttäjien arvioitavaksi 

Päämääränä tvt-muutosmallin arvioinnissa on tuottaa arvot-
tavia päätelmiä Sampo-toimintatutkimushankkeessa kehitetyn 
tvt-muutosmallin pätevyydestä osallistuvan yhteissuunnittelun 
menetelmien ja menettelyjen arviointihaastattelujen kautta. 
Yhteissuunnittelumenetelmän ja -menettelyjen arvioinnissa 
pääpaino on formatiivisessa arvioinnissa eli sen arvottamisessa, 
kuinka suunnitteluprosessi on onnistunut, mikä onnistumiseen 
on vaikuttanut ja kuinka suunnitteluprosessia, -menetelmiä ja 
menettelyitä voidaan parantaa.  

Sampo-toimintatutkimushankkeessa yhteissuunnitteluun osal-
listuneiden toimijoiden haastattelut toteutettiin puolistruktu-
roituina haastatteluina (11 kpl) ja haastattelun teemoissa kiin-
nityttiin osallistuvasta ja käyttäjäkeskeisestä suunnittelusta se-
kä ryhmätyöteknologioiden käyttöönoton vaikutintekijöistä ai-
emmissa tutkimuksessa tehtyihin olettamuksiin, havaintoihin ja 
teorioihin. Haastattelujen avulla kartoitettiin kokemuksia teh-
tyjen olettamusten toteutumisesta ja tuotettiin tietoa suunnit-
teluprosessin onnistumiseen vaikuttaneista tekijöistä Sampo-
toimintatutkimushankkeen tapauksessa. Tulosten raportoinnissa 
on pyritty tuottamaan eri osallistujien näkökulmat ja ristiriitai-
setkin tulkinnat yhdistävä kuvaus suunnitteluprosessista sekä 
siinä käytetyistä menetelmistä ja menettelyistä. Suunnittelu-
prosessissa käytettyjen menetelmien ja menettelyjen laatua ja 
arvoa pyritään määrittämään sellaisista eri toimijoiden näkö-
kulmista, jotka kommunikoivat menetelmien käyttökelpoisuutta 
vastaavissa suunnittelutilanteissa niin suunnittelijoille kuin 
suunnittelutyön tilaajille siihen osallistujina. Tvt-muutosmallin 
menetelmien ja menettelyjen arviointi tähtää tvt-muutosmallin 
eli osallistuvan yhteissuunnittelun menetelmien ja menettely-
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jen edelleen kehittämiseen jäsentyneemmäksi menetelmäpake-
tiksi. 

4.2. Suunnitteluprosessin tavoitteet ja niiden toteutuminen 

Sampo 2-hankkeessa suunnittelumenetelmien ja menettelyjen 
arviointihaastatteluihin sisällytettiin yhtenä kohtana hankkeen 
arviointi. Hankkeeseen osallistuneiden yhteistyökumppaneiden 
arviot Sampo-toimintatutkimushankkeen suunnitteluprosessista 
ja sen onnistumisesta hajaantuivat merkittävästi. Osallistujaor-
ganisaatioissa eli lukioissa arviot olivat positiiviset, lukioportaa-
lista löytyivät lukion toimintaa tukevat työtilat ja toiminnalli-
suudet ja niistä koettu hyöty oli niin suuri, ettei toimintaa osat-
tu kuvitella ilman lukioportaalin tai vastaavan ryhmätyötekno-
logian tukea. Siirtymä jälleen uuteen teknologia-alustaan lukio-
portaalin alasajon ja uuden lukiotoimen intran käyttöönoton 
myötä koettiin turhauttavana, mutta tvt-toimintamallin ja sen 
mukaisten toiminnallisuudet toivottiin toteutettavaksi uudelle 
alustalle, mikä kertoi myös tvt-toimintamallin suunnittelurat-
kaisujen osuvuudesta.  

Kaupungin tietojärjestelmäasiantuntijan näkökulmasta hanke 
epäonnistui, sillä lukioportaalin teknologista alustaa ei enää yl-
läpidettäisi, vaan käyttöön otettaisiin toinen ryhmätyöteknolo-
gia vuodenvaihteessa 2007-2008. Vastaavasti teknologiatoimit-
taja ilmaisi pettymyksensä kaupungin heikkoon sitoutumiseen 
tutkimus- ja kehityshankkeessa pilotoidun ja käyttöönotetun 
teknologian kohdalla. Teknologiatoimittajan alihankkija, tekno-
logiatoteuttaja taas koki hankkeesta koituneen uutta ammatil-
lista osaamista, jolloin hankkeeseen osallistuminen koettiin po-
sitiivisena. Hanketta puolestaan raskautti usean erillisen toimi-
jan rakenne, joka lisäsi viestintätarvetta ja hidasti päätöksen-
tekoa sekä paikoin ongelmien selvittämistä. 

4.2.1. Eri toimijoiden tavoitteet ja niiden toteutuminen tvt-toimintamallin ja 
lukioportaalin suunnitteluprosessissa 

Suunnitteluun mukaan lähteneiden lukiotoimijoiden kokemuk-
set tavoitteiden asettelusta vaihtelivat. Päivälukiossa tavoittei-
na olivat mm. yhden selkeän viestintäkanavan sekä ryhmätyöti-
lojen ja kurssityötilojen käyttöön saaminen. Osa suunnitteluun 
osallistujista koki, että tavoitteet olivat vahvasti kaupungin ta-
voitteita; aikuislukiossa ne jäivät paikoin hyvin etäisiksikin, 
vaikka hajautetusti toimivan organisaation kohdalla motiivi yh-
teisen kanavan hankinnalle oli helppo hahmottaa. ”Itselle ei ol-
lut syntynyt tarvetta tällaiselle.”  

Tutkimus- ja kehityshankkeen näkökulmasta tavoiteasetanta-
na toimivat lukion työprosesseja tukevan, geneerisen tvt-
toimintamallin muotoilu ja kypsän portaaliteknologian mukaut-
taminen toimintaa palvelevaksi lukioportaaliratkaisuksi. Kau-
pungin tavoitteet sosiotekniselle uudistukselle olivat etäope-
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tuksen ja -opiskelun ratkaisujen monipuolistuminen ja työsken-
telyn joustavoituminen. Sähköisen toimintakulttuurin kehittä-
mistä pidettiin strategisesti tärkeänä. Tekninen tavoite suunnit-
telulle oli, että käytettäisiin mahdollisimman pitkälle valmista 
teknologiaa ja valmiita teknologian ominaisuuksia, sillä infra-
struktuuripuolen tukimäärää ei tiedetty tarkkaan. 

Yritysosapuolen tavoitteena tvt-toimintamallin ja lukiopor-
taalin suunnitteluprosessissa oli löytää toimiva malli sille, mi-
ten SharePoint-pohjainen toimintaympäristö kannattaisi raken-
taa suomalaisen lukion toimintaa tukemaan. Teknologiatoteut-
tajan näkökulmasta keskeisenä tavoitteena oli niin ikään Lear-
ning Gateway -teknologioiden ymmärtäminen ja haltuunotto, 
sillä konseptia hyödynnettiin ensimmäistä kertaa Suomessa. Ta-
voitteena oli myös, että oppilaitosprojekteja tulisi lisää yritys-
osapuolen kanssa yhteistyössä. 

Osa lukiotoimijoista arvioi, että tavoitteet ovat toteutuneet 
jopa odotuksia paremmin. Päivälukiossa lukioportaali on tar-
jonnut hajasijoitetulle työyhteisölle tarpeeseen vastaavan 
keinon tavoittaa kaikki työyhteisön jäsenet ja paljon enem-
mänkin. ”On saatu vielä parempaa kuin mihin on osattu tavoit-
teitakaan laittaa.” Aikuislukiossa tavoitteet eivät toteutuneet 
siltä osin, että kaikki opettajat ja hallinnon toimijat eivät oppi-
neet tai opetelleet lukioportaalia käyttämään. Tvt-
toimintamallin osittainen toteutuminen koettiin paikoin käyt-
tömotivaatiota laskevaksi tekijäksi, mutta lukioportaali koettiin 
sitä käyttävien keskuudessa hyödylliseksi ja toimivaksi niin hal-
linnossa kuin opetuskäytössä. Myöskään teknisten ratkaisujen 
osalta tavoitteet eivät täysin toteutuneet. Aluksi lukioportaali 
toimi hitaasti, joten se jäi vähälle käytölle ja opiskelijat pitivät 
myös portaalia kankeana. Käyttäjäkunnan tvt-taitojen hetero-
geenisuutta ei ehkä riittävästi otettu tavoiteasetannassa ja 
suunnittelussa huomioon, eivätkä opettajat kovin innokkaasti 
lähteneet kouluttautumaan.  

Kaupungin näkökulmasta tavoitteet toteutuivat hyvin siinä 
mielessä, että sähköistettävät toimintaprosessit saatiin suun-
niteltua ja lukioportaali toteutettua. Lukion sähköiset proses-
sit on mietitty, prosessimallinnus tehty ja prosesseille mietitty 
välineet, millä ne toteutetaan. Prosessit ovat suhteellisen sa-
manlaiset kaikissa lukioissa ja valmiiden teknisten komponent-
tien hyödyntämiseen perustuva toimintamalli on myös alusta-
riippumaton.  

Valmiin teknologian käytön tavoitteesta olisi voitu pitää tiu-
kemminkin kiinni, sillä portaalin jälkiräätälöinti tuotti kaupun-
gille yllättävän paljon teknisiä ongelmia. Järjestelmän toimitta-
jan tarjoama räätälöintituki oli pettymys. Loppuvaiheessa 
(2006-2007) kaupungin tietohallinnon uudelleenjärjestäytymi-
sen vuoksi ei pystytty tekemään päätöksiä portaalin laajentami-
sesta, vaan jouduttiin odottamaan kaupungin tietoteknisiä rat-
kaisuja. Ne eivät menneet samaan suuntaan kuin hanketta aloi-
tettaessa vuosina 2002-2003 kaupungilla visioitiin kehityksen 
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menevän. ”IT-maailma elää nopealla syklillä, ja tämä oli tie-
dossa oleva riski, kun hankkeeseen lähdettiin.” Tietojärjestel-
mien kehittämisen näkökulmasta tavoite saada toimiva järjes-
telmä käyttöön ja laajennettua muihinkin lukioihin ei siis toteu-
tunut. Mikään tvt-toimintamallin tavoitteista ei kuitenkaan jää-
nyt toteutumatta. Sähköisen toimintakulttuurin integroituminen 
lukion jokapäiväiseen toimintaan toteutui odotuksia heikommin 
ja sähköisen toimintakulttuurin haltuunotto tuntui yllättävän 
hitaalta. Tavoiteasetannan ja arvioinnin heikkoudeksi kaupungin 
edustaja katsoi, ettei selkeitä, seurattavia mittareita asetettu 
– kuten kuinka usein luen sähköpostin – jo ennen tvt-
toimintamallin ja lukioportaalin käyttöönottoa. Arviot tvt-
toimintamallin ja lukioportaalin käyttöönoton vaikutuksista pe-
rustuvat käyttäjien omaan arvioon siitä, miten toiminta on ke-
hittynyt. 

”Pilotin perusteella tiedetään, miten sähköinen toiminta-
kulttuuri voisi toimia silloin kun se toimii hyvin.” Kaupungin 
näkökulmasta Lukioportaalissa on kaikki prosessit ja työväli-
neet, mitä tarvitaan ja paljon työvälineitä, joita voidaan jous-
tavasti ja adaptiivisesti ottaa käyttöön tarvittaessa ja halutta-
essa. Laajuudeltaan ja ominaisuuksiltaan lukioportaali edustaa 
parasta ryhmätyöteknologia-alustaa, mitä työyhteisölle voidaan 
tällä hetkellä tarjota. ”Työyhteisölle maailma oli liian edistyk-
sellinen ja visionäärinen.” Puolentoista vuoden aikana työyh-
teisöistä saatujen palautteiden ja toisaalta myös tvt-
toimintakykyisyyskyselystä saatujen tulosten perusteella suun-
niteltu alusta ja toimintamalli olivat kuitenkin joiltakin osin lii-
an kaukana maailmasta, jossa käyttäjäyhteisöt elivät. Osallistu-
vassa yhteissuunnittelussa tuotettu tieto- ja viestintäteknisesti 
tuettu toimintamalli osoittautui liian visionääriseksi visioksi 
lyhyellä aikavälillä. Lukioportaalitoteutukseen prosesseja ja tu-
kiteknologiaa on sisällytetty enemmän kuin työyhteisöissä kai-
vattiin, ja työtiloja halutaan karsia. Käyttöön tuli myös liian 
edistyksellinen teknologia, jota kaikki käyttäjät eivät kaivan-
neet tai halunneet. Työväline oli liian innovatiivinen ja laaja – 
ei niinkään opiskelijoille kuin opettajille, joiden ehdoilla opetus 
ja toiminta lukioissa tapahtuvat. Pilotin pohjalta on mahdollista 
muokata visio, mitä nykyisestä lukioportaalitoteutuksesta jää-
dytetään ja pannaan toistaiseksi piiloon, ja otetaan taas parin 
vuoden kuluttua uudelleen esille, kun aika on kypsempi. Käyt-
töön otetaan teknisesti yksinkertaisempi intranet-ratkaisu, 
samat prosessit toteutetaan yksinkertaisemmilla työkaluilla 
ja ominaisuuksia lisätään. Lukioiden kanssa keskustellaan toi-
minnallisista valmiuksista ja tarpeista ja liikkeelle lähdetään 
riisutummalla versiolla, mihin lisätään vähitellen toiminnalli-
suuksia. Vastaavasti tvt-toimintamallin suhteen uusien lukioiden 
kohdalla voidaan kysyä, miten niiden prosessit eroavat tvt-
toimintamallista, voidaanko toimintamalli adaptoida ja tarjota 
teknologiat sen mukaan. 

TAMPEREEN YLIOPISTON HYPERMEDIALABORATORIO 



HYPERMEDIALABORATORION VERKKOJULKAISUJA 
 

101 

Yritysosapuolen tavoite saada Learning Gateway -konseptin 
suomalaiseen lukioon lokalisoitu SharePoint-toteutus toteutui 
hankkeessa lukioportaalin ja sen käyttöönoton myötä. Tavoite 
ei kuitenkaan toteutunut toivotulla tavalla, sillä lukioportaalia 
ei laajennettu koko lukiotoimen tasolle, vaan lukiotoimi valit-
si toisen asteen käyttöön toisen toimittajan intranetportaa-
lialustan. Havaintoa sähköiseen toimintaympäristöön eli intra-
net-portaalin käyttöön siirtymisen hyödyllisyydestä yritysosa-
puolen edustaja pitää nollatutkimuksena. 

Teoriassa Sampo-toimintatutkimushankkeessa osallistuvasti 
suunniteltu, lukion toimijoiden työprosesseja tukemaan raken-
nettu lukioportaali oli hyvä malli, mutta käytännössä sen viemi-
nen toteutukseen ja lukiotoimijoiden käyttöön kaikessa laajuu-
dessaan tuotti hankaluuksia. Pienemmissä palasissa eteneminen 
olisi ollut parempi strategia toteutuksessa ja käyttöönotossa 
kuin pyrkimys toteuttaa portaali ja ottaa se käyttöön kertakis-
kaisulla. Lukioportaalin käytännön toteutus olisi voinut olla 
myös lähempänä alkuperäistä Learning Gateway –konseptia. 

Teknologiatoteuttajan näkökulmasta teknologian haltuun ot-
tamisen tavoitteet toteutuivat hyvin. Teknologiatoteuttaja on 
myös pystynyt hyödyntämään lukioportaalin perustana toimi-
neen Learning Gateway-ratkaisun mukana tullutta koodia ja 
räätälöintejä sekä itse rakennettuja toiminnallisuuksia myö-
hemmissä hankkeissa. Nämä ovat helpottaneet muissa projek-
teissa vastaavien toiminnallisuuksien ja osakokonaisuuksien to-
teutuksia. Sellaisenaan lukioportaaliin tuotettuja räätälöintejä 
ei ole lähdetty myymään eteenpäin eikä oppilaitosprojekteja 
tullut, joten suoranaisesti kehitystyö ei generoinut teknolo-
giatoteuttajalle odotettua liiketoimintaa.  

Tieto- ja viestintäteknisen toimintamallin tavoitteiden toteu-
tumiseen yritysosapuolen edustajan näkökulmasta vaikutti yh-
täältä työyhteisöjen hajanainen tai puutteellinen käsitys sii-
tä, miten tvt:aa hyödynnetään pedagogisesti, toisaalta sitou-
tuminen muutokseen niin työyhteisön johdon kuin kaupungin 
taholta. Opettajan positiosta tieto- ja viestintätekninen uudis-
tus näyttäytyy toisenlaisena kuin hallinnollisesta näkökulmasta. 
Vaikka suunnittelu tehdään kuinka hyvin, lukion sisäisen vision 
tavoittaminen muodostaa oman haasteensa. Ainakin tehtä-
vänantovälineiden ja yhteisöllisen työskentelyn välineiden va-
linta eli mitä välineitä yhteisöllisessä toiminnassa ja opetukses-
sa on käytössä, on se, mihin voidaan jo alkutaipaleella sitoutua. 
Uudisrakennuksessa tieto- ja viestintätekniset resurssit olivat 
arvioinnin ajankohtana kuitenkin edelleen osittain hyödyntä-
mättä. Yritysosapuolen edustaja arvioi arkkitehtonisen ja peda-
gogisen vision yhdistymisen ja yhteisen toimintakulttuurin va-
kiintumisen vievän useita vuosia. Kun sitoutumiseen yhdiste-
tään muutosprosessin vaiheiden ymmärrys ja muutosjohtami-
sen tuki, muutos vie kolmisen vuotta – nyt tarkastelussa oli 
puolentoista vuoden ajanjakso lukioportaalin ja tvt-
toimintamallin käyttöönotosta. Johtajien eli lukion rehtorien 
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sytyttämisen muutosjohtamiseen yritysosapuolen edustaja kat-
soo koulutoimen ylimmän johdon tärkeimmäksi tehtäväksi. 

Kunnassa on myös useita toimijoita eri agendoilla. Toinen ke-
hityshankkeen alue, missä yritysosapuolen näkökulmasta olisi 
ollut parantamisen varaa, oli kuntatoimijoiden sitoutumisen 
varmistaminen. Lähtökohtaisesti oli todettu, ettei oppimisym-
päristö yksin riitä sähköiseen toimintakulttuuriin siirtymisessä, 
vaan toiminnan tueksi tarvitaan myös sähköinen toimintaympä-
ristö. Kuitenkaan mahdollisuutta tarjota teknologia kokonaisuu-
dessaan ei hankkeen puitteissa syntynyt. Yritysosapuolen edus-
tajan näkökulmasta laatuasioita ei kyetty ratkaisemaan kau-
pungin infrastruktuurihankkeessa riittävän hyvin, jolloin esi-
merkiksi portaaliteknologioihin suunniteltu kertakirjautuminen 
jäi toteutumatta lukioportaalin ja sen yhteydessä käytettävien 
työkaluohjelmien kohdalla. Tämä herätti käyttäjissä epäluot-
tamusta teknologiaa kohtaan ja heikensi käyttäjäkokemusta. 
Yritysosapuolen edustajan näkökulmasta lukioportaalihanke ei 
ollut tarpeeksi hyvin integroitu kaupungin verkkopalvelutoi-
minnan kehittämiseen. Tavoitteisiin nähden lukioportaalin to-
teutusresurssien olisi siis pitänyt olla laajemmat. Suunnittelu-
prosessin onnistumisen edellytyksinä yritysosapuolen näkökul-
masta hahmottuvat minimilaatukriteereiden asettaminen ja 
niihin sitoutuminen sekä riskianalyysi tarvittavista resursseis-
ta ja osaamisesta. Jos laatukriteerejä ei saavuteta, käyttöön-
otto tulisi keskeyttää.  

Monenlaiset tekniset toteutusmahdollisuudet voivat myös olla 
heikkous. Kolmantena tavoitteeseen pääsyä estävänä tekijänä 
Sampo-toimintatutkimushankkeen monitoimijaisessa yhteis-
suunnittelussa hahmottui yritysosapuolen näkökulmasta kon-
septin monitahoisuus. Sampo-toimintatutkimushankkeesta ja 
kaupungin lukioportaalihankkeesta tuli liian suuri kokonaisuus 
hallittavaksi ja toisaalta itse suunnittelukohteesta liian moni-
mutkainen kokonaisuus käyttäjien kerralla omaksuttavaksi. 
Liikkeelle olisi pitänyt lähteä yksinkertaisemmalla pohjakonsep-
tilla. Toimintamallin käyttöönoton vaikutusten mitattavuuteen 
sekä mittaustulosten hyödyntämiseen tulisi myös kiinnittää vie-
lä enemmän huomiota. 

Kaupungin ja osallistujaorganisaatioiden näkökulmasta käyt-
töönoton tavoitteiden saavuttamista olisi voitu vastaavasti pa-
rantaa porrastamalla käyttöönottoa ja tarjoamalla enemmän ja 
kohdennettua käyttöönottokoulutusta. Tavoitteiden toteutumi-
seen vaikuttivat keskeisesti työyhteisön tvt-taidot, koulutuksiin 
osallistuminen, johdon sitoutuminen ja esimerkki, käyttöönoton 
pakollisuus tai vapaaehtoisuus sekä tekniset ongelmat. 

4.2.2. Kokemukset muiden toimijoiden tavoitteista 

Suunnitteluun osallistuneet lukioiden edustajat kokivat, että 
tavoitteet tulivat kaupungin taholta ja toisaalta yhteinen 
keskustelu tavoitteista jäi vähäiseksi. Lukiotyöyhteisön tavoit-
teiden muotoilu koettiin ylipäätään hankalaksi, koska ryhmä-
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työteknologian ja sen yhteisöllisen käytön tavan suunnitteluun 
osallistuvat astuivat täysin uudelle kentälle. Niinpä muiden 
toimijoiden tavoitteet jäivät syystäkin taustoittavaksi materiaa-
liksi tutkijoiden esityksissä ja osallistuvan suunnittelun työpa-
joissa, ja keskustelut niistä käytiin pääasiassa ohjausryhmässä. 

Teknologiatoteuttajan edustaja koki olleensa selvillä tutki-
musosapuolen ja yritysosapuolen tavoitteista sekä infrastruk-
tuurin tarjoavan, kolmannen osapuolen tavoitteista, miksi nämä 
olivat hankkeeseen lähteneet. 

Yritysosapuolen edustaja hahmottaa monitoimijaisen yhteis-
suunnittelun suunnitteluprosessissa eri toimijoilla eritasoisia 
tavoitteita. Viralliset tavoitteet oli tuotu hyvin esiin, mutta eri 
toimijoiden piilotavoitteista ei oltu selvillä. Kaikki osapuolet 
eivät myöskään olleet yhtäläisesti kartalla tavoitteenasettelun 
suhteen – niin teknisten vaatimusten kuin toiminnallisten ta-
voitteiden asettamisen suhteen. Teknisten tavoitteiden osalta 
haasteeksi muodostui eri osaprojektien koordinointi. Toiminnal-
listen tavoitteiden asettamisessa toimintatutkijat olivat avain-
asemassa vetäessään lukioportaalin ja tvt-toimintamallin osal-
listuvia suunnittelutyöpajoja ja käydessään keskustelua toimin-
nallisista tavoitteista lukioiden toimijoiden kanssa. 

4.2.3. Kokemukset suunnitteluprosessin tavoitteiden määrittelyvallasta 

Suunnitteluun osallistuvat lukiotoimijat kokivat, että rehtoreilla 
heidän esimiehellään oli suuri vastuu, mutta suunnitteluryhmä 
osallistujillakin oli mahdollisuus vaikuttaa suunnitteluprosessin 
tavoitteisiin. Välttämättä siihen ei haluttu tai osattu tarttua. 
Taistelua vallankäytöstä ei havaittu, asiantuntijaryhmät osasi-
vat löytää yhteiset tavoitteet ja yhteisen väylän niiden toteut-
tamiselle. 

Kaupungin edustajan näkökulmasta suunnitteluprosessilla ei 
ollut selkeätä tavoitetta, vaan toiminnalliset prosessit olivat 
tärkein asia, jota tukemaan tekniikka rakennettiin. Tutkijat 
tarkastelivat tekniikkaa lukion toimintaprosessien näkökulmas-
ta. Jälkikäteen arvioituna tekniselle väelle suotiin liikaakin 
luottamusta ylläpidon kannalta rajanvedossa siihen, mitä kan-
nattaa teknisesti tehdä ja mitä ei. Projektinvetäjän olisi pitänyt 
syventyä teknisesti paremmin asiaan ja puuttua määrittelyyn ja 
rajaukseen aktiivisemmin suunnitteluprosessissa. Vastaavasti 
kaupungin tietojärjestelmäasiantuntija katsoi määrittelyvallan 
kuuluvan ohjausryhmälle, joka ei kuitenkaan käyttänyt sitä, 
vaan päätökset tehtiin osatyöryhmissä ja ohjausryhmä parem-
minkin hyväksyi ne.  

Yritysosapuolen näkökulmasta ohjausryhmä asetti ylätason 
tavoitteet suunnitteluprosessille ja päätti kilpailevien tavoit-
teiden priorisoinnista suunnitteluprosessissa. Suunnitteluproses-
sin tavoiteasetannassa nojattiin alun perin tutkimustuloksiin ja 
pyrittiin tekemään niiden mukaisia ratkaisuja, helpottamaan ja 
monipuolistamaan tvt-tuettua toimintaa lukioissa. Kaikkien 
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osapuolten sitoutuminen tavoitteisiin ei kuitenkaan ollut samal-
la tasolla eikä onnistuminen hankkeessa yhtä tärkeää.  

Teknologiatoteuttaja ei sinänsä nähnyt kilpailevia tavoitteita 
suunnitteluprosessissa tai toteutuksessa, ennemminkin epäsel-
vyyttä työnjaossa, mistä eri osapuolet tulevat lopulta toteutuk-
sessa vastaamaan. Esimerkiksi lukioportaalin sisällön konfigu-
rointi ja koulutus olivat tällaisia, suunnitteluprosessin aikana 
suunniteltuja tehtävänjakoja, joita ei ollut etukäteen osattu 
ennakoida tai sopia riittävän yksityiskohtaisesti eri osapuolten 
välillä. 

4.2.4. Kokemukset suunnittelukohteen eli tvt-toimintamallin ja lukioportaalin 
tavoitteiden määrittelyvallasta 

Tieto- ja viestintäteknisesti tuettu toimintamalli edustaa tavoi-
teasetantaa lukiotyöyhteisön lukioportaaliperustaiselle toimin-
nalle. Tvt-toimintamallin toteutumisen seurantaa pidettiin eri 
toimijoiden taholta hyvänä keinona seurata tavoitteiden toteu-
tumista ja suunnitteluratkaisujen osuvuutta. 

Tvt-toimintamallin tavoitteet ja niitä tukevat lukioportaali-
ratkaisut suunniteltiin yhteissuunnitteluun osallistuvien lukioi-
den edustajien ja tutkijoiden kanssa osallistuvaa yhteissuunnit-
telumenettelyä hyödyntäen. Vaikka tvt-toimintatavoista ja -
ratkaisuista käytiin iteratiivisesti keskustelua tvt-toimintamallin 
ja lukioportaalin määrittelytyöpajoissa ja katselmoinneissa, 
keskustelun määrä ei kuitenkaan vaikuttanut kaikista osallistu-
jista riittävältä eikä tavoiteasetenta tavoittanut kaikkia suun-
nitteluun osallistuneita saati työyhteisön jäseniä. Osa suunnit-
teluun osallistujista koki, että vastuu ratkaisuista oli pitkälti 
rehtoreilla ja heidän esimiehellään, osa piti lopputulosta 
enemmän tutkijoiden aikaansaamana, osa mielsi tavoitteet yh-
teisiksi.  

”Tutkijoiden oli kuitenkin otettava valta tehdä päätös ja 
saatava lopputulos aikaan.” Osallistujaorganisaatioiden näkö-
kulmasta suunnittelutilanteisiin ei tultu tietämykseltä ja tai-
doilta tasaveroisina, eivätkä prosessit täysin hahmottuneet 
osallistujille, minkälaisia päätöksiä ollaan tekemässä. Myös yh-
teisen suunnittelukielen löytyminen koettiin aluksi haasteeksi, 
mutta tutkijat osasivat konkretisoida keskusteluista olennaiset 
tavoitteet ja toiveet ja muotoilla ne suunnitteluratkaisuiksi to-
teuttajaosapuolen kanssa. Se, etteivät osallistujat suoranaisesti 
ole joutuneet tekemään päätöksiä, on ollut myös vapauttavaa, 
koska päätöksiä ei olisi osattukaan tehdä. Yhteissuunnittelume-
nettelyn työnjako oli siten luonteva, selkeä ja toimiva eikä asi-
antuntijaryhmien tai yksilöiden koettu olevan käyttämässä val-
taa. ”Kaksi asiantuntijaryhmää osasi löytää yhteisen väylän.” 

Kaupungin toimijoille tvt-toimintamallin ja lukioportaalin ta-
voitteet näyttäytyivät vahvasti lukioiden tavoitteina. Tietojär-
jestelmäasiantuntijan näkökulmasta tavoitteista vastasi ohjaus-
ryhmä. Lukioportaalin käyttöliittymän osalta taas teknologiato-
teuttajalle annettiin liikaa valtaa tehdä tekniset ratkaisut. 
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Toimittaja voi toteuttaa ne monella tavalla. Olennaista olisi 
määritellä käytettävyystavoitteet toiminnallisten vaatimusten 
ohella, että järjestelmän suorituskyky kohtaa toiminnalliset ja 
laatuvaatimukset. Tällöin ostajaorganisaation tulisi myös osata 
lukea lopputulosta, miltä se näyttää ja miten toimii. Tässä pro-
jektissa vaatimusmäärittelyä ei kuitenkaan tehty ennen toimit-
tajan valintaa, vaan kohtauttamalla alkukartoituksessa havaitut 
tvt-tukitarpeet valitun ryhmätyöteknologian ominaisuuksien ja 
mahdollisuuksien kanssa. 

Yritysosapuolen näkökulmasta suunnittelukohteen tavoit-
teenasettelu tapahtui tutkijavetoisesti. Yritysosapuolen edus-
taja arvioi, että tutkijoilla oli aika paljon valtaa ja myös suuri 
luottamus suunnittelukohteen tavoitteiden asettelussa, koska 
tvt-toimintamallin ja lukioportaalin suunnitteluun lähdettiin 
henkilöstön tarpeita kartoittamalla ja näiden rinnakkainen 
suunnittelu vedettiin läpi henkilöstöä osallistaen. Vaikka tutki-
musosapuoli olisikin fasilitoimassa tvt-toimintamallin ja –
toimintaympäristön suunnittelua, tavoitteiden priorisoinnin ja 
niiden mukaisen toiminnan organisoinnin olisi kuitenkin pitänyt 
tulla kaupungin taholta, mutta Sampo-
toimintatutkimushankkeessa nämä ulkoistuivat pitkälti tutkijoil-
le. Viimekäden vastuu sijaitsi siten väärässä osoitteessa, sillä 
tutkijat eivät voineet päättää toisten organisaatioiden järjes-
täytymisestä tai toiminnasta. 

Tvt-toimintamallin osallistuva suunnittelu tutkijavetoisesti 
asetti tutkijat sekä ohjausryhmän tasoisessa että lukiokohtai-
sessa tavoitteenasettelussa sparraajan asemaan, pahimmillaan 
sai ehkä jopa aikaan kokemuksen, että valta tavoitteenasette-
lussa ja siten myös vastuu sekä lukioportaalin ja toimintamallin 
toteutumisesta olisi ulkoistettu toimintatutkimusosapuolelle. 
Erityisesti niiden lukiotyöyhteisön jäsenten osalta, jotka eivät 
osallistuneet suunnitteluun vaikutelmaa tuki toimintatutkijoi-
den viestintärooli Sampo-toimintatutkimushankkeessa tehtäväs-
tä tvt-toimintamallin ja lukioportaalin suunnittelusta sekä tuki-
toimiin osallistuminen käyttöönoton eri vaiheissa. Tutkijat an-
toivat kasvot hankkeelle ja henkilöityivät legitiiminä palaut-
teenanto-osoitteena, milloin kysymys vain koski lukioportaalia 
tai yleisemminkin tieto- ja viestintätekniikkaa lukiorakennuk-
sessa. Tästä pyrittiin tietoisesti eroon käyttöönoton jälkeen tvt-
toimintamallin yhteissuunnittelutyöpajoissa tukemalla tvt-
toimintamallin omautumista tarkentamalla toimijarooleja ja 
suunnittelemalla sekä toimintamallin että lukioportaalin ylläpi-
don tavat lukiotyöyhteisöissä ja lukion ja kaupungin ylläpitäjän 
välillä, ja sisällyttämällä myös nämä toimet tvt-
toimintamallikuvaukseen. Toisen vuoden aikana toimintatutkijat 
eivät enää puuttuneet lukiotyöyhteisöjen toimintaan, vaan pyr-
kivät korostamaa ylläpitovastuun siirtymistä lukiotyöyhteisöille 
ja kaupungille niin aikuislukion lukioportaalista puuttuvaa oppi-
lasryhmää koskevan osaprojektin kuin ohjausryhmän kokouksen 
yhteydessä. 
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4.2.5. Lukioportaalin työprosessiperustaisen toteutuksen arviointi 

Arvioinnin kohdetta ei voida arvottavasti tarkastella erillään 
kohteen aiheuttamasta muutoksesta tai sen puutteesta (David-
son 2005). Vastaavasti suunnittelumenetelmiä ja niiden arvioin-
tia on hankala erottaa suunnittelun lopputuotoksesta. Suunnit-
telumenetelmien ja -menettelyjen kuvailun ohella menetelmi-
en tuottamaa lopputuotosta ja sen onnistuneisuutta pidetään 
osoituksena suunnitteluteorian pätevyydestä. Näin ollen tvt-
muutosmallin tuottaman lopputuotoksen koettu laatu kertoo 
osaltaan suunnittelumenetelmien ja menettelyiden, tvt-
muutosmallin onnistuneisuudesta.  

Kaupungin edustaja tuo esiin, että sitoutuminen tekniseen 
ympäristöön vaikutti suunnittelukohteen muotoutumiseen. Tek-
ninen alusta oli valtavan laaja ja taipui hyvin työprosessien tu-
eksi. Kustannustehokkuuden kannalta taas monipuolinen väline 
ei ole optimaalinen ratkaisu, vaan prosesseja kannattaisi tukea 
pienemmillä sovelluksilla tai muiden järjestelmien osajärjes-
telmillä.    

Yritysosapuolen näkökulmasta lukioportaalin informaatioark-
kitehtuurin suunnittelussa otettiin huomattava riski, kun glo-
baali Learning gateway -konsepti muokattiin tukemaan suoma-
laista lukiotoimintaa työprosessiperustaisesti Sampo-
toimintatutkimushankkeen osallistuvassa yhteissuunnittelussa. 
Toisin sanoen toiminnallisuus-/tehtäväperustaisesti jaotellut 
Learning gateway -konseptin sisällöt luokiteltiin lukioportaalissa 
aiheen mukaan, työprosessiperustaisesti. Työtilasivut suunnitel-
tiin lukiotoimijoiden kanssa osallistuvasti, jolloin luonteva työ-
tilasivun jäsennystapa pohjautui lukiotoimijoiden työssä toistu-
ville työprosesseille, esim. opetus, hallinto (opettajainhuone) 
ja ryhmäohjaus. Toiminnallisuudet ja informaatiosisällöt järjes-
tettiin työtilasivuille tukemaan kyseisiä työprosesseja, ja toi-
minnallisuuksien käyttöoikeudet ja sisältöjen päivittämisvastuut 
määriteltiin samalla osana yhteisöllistä lukioportaalin käytön 
tapaa eli tieto- ja viestintäteknistä toimintamallia. 

Informaatioarkkitehtuuri muodostuu informaation luokitte-
lusta ja järjestämisestä, nimeämiskäytännöistä, navigaatiojär-
jestelmistä ja hakujärjestelmistä (Morville & Rosenfeld 2007). 
SharePoint-sivuston ominaisuuksien esittämistä lukioportaalin 
vasemmassa navigaatiopalkissa ja palkin sisältöjen mukautumis-
ta ominaisuuksien (toiminnallisuuksien) mukaan ei SharePoint-
sivustoilla voitu muuttaa. Yläpalkin aiheenmukaisesti ja työpro-
sessiperustaisesti järjestettyjen työtilojen tasolle liitettiin säh-
köposti- ja koontikalenteritoiminnallisuudet (Outlook ja Allak-
ka). Informaation järjestämisen mallissa sekoittuvat siten toi-
minnallisuudet ja työprosessiperustaiset näkymät. Riskinä täl-
laisessa ratkaisussa on, ettei tehtä-
vä/toiminnallisuusperustaisen ja aiheenmukaisen luokittelun 
yhdistävästä hybridimallista muodostu selkeää mentaalista mal-
lia käyttäjälle. Monilla verkkosivuilla kuitenkin onnistuneesti 
yhdistetään aiheen- ja tehtävänmukaisia luokituksia; hybridi-
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malli toimii, kun sivuhierarkia on matala eikä sisällä lukuisia 
elementtejä. Muussa tapauksessa eri sisältöluokkien hahmotta-
mista tuetaan esittämällä ne käyttöliittymässä erillisinä koko-
naisuuksina. (Morville & Rosenfeld 2007.) Lukioportaalissa opet-
taja- ja opiskelijaportaalien navigaatiot eivät sisällä lukuisia 
elementtejä, joten hybridimallin ei oletettu tuottavan ongel-
mia. Lisäksi työprosessiperustaisella, aiheenmukaisella infor-
maation järjestämisen mallilla oli referenssi käyttäjien elämis-
maailmassa, minkä oletettiin helpottavan sisältöjen hakua ja 
nopeuttavan assosiatiivista oppimista ja muistamista. 

Aiheenmukainen, työprosessiperustainen tietosisältöjen jär-
jestämisen malli ei kuitenkaan ole yksiselitteinen eivätkä luo-
kat toisiaan poissulkevia, sen sijaan informaation organisointia 
luonnehtii tehtävien ja toimintaprosessien sopimuksenvarainen 
ja samalla monitulkintainen luonne. Yleisesti ottaen aiheenmu-
kainen informaatiosisältöjen organisointi tunnustetaan hyödylli-
simmäksi, mutta myös haastavimmaksi tavaksi järjestää infor-
maatiota. Malli asettaa edelleen haasteen palvelun rakenteen, 
navigaation ja käyttöliittymän suunnittelulle. (Morville & Ro-
senfeld 2007.)  

Lukiotoimijoiden kokemukset hyödyllisimmistä työtiloista 
vaihtelivat – kaikkia lukioportaalin työtiloja ei ole käytetty yhtä 
ahkerasti eikä niitä ole koettu yhtä tärkeiksi, esimerkiksi oma 
sivusto ja ammatillisen kehittymisen ja pedagogisen keskuste-
lun työtila PedaCafe ovat jääneet kyselytulosten perusteella 
vähemmälle käytölle (ks. 2.4 Kokemukset työprosessiperustais-
ten työtilojen hyödyllisyydestä lukioissa ja kuvio 6. Hyödylli-
simmiksi koetut lukioportaalin työtilat lukioittain 2007). Suun-
nitteluun osallistunut päivälukion edustaja ei kuitenkaan jättäi-
si suunniteltuja työtiloja pois lukioportaalista, sen sijaan työti-
lan tehtävää ja käytön tapaa tulisi selkiyttää niin toiminta-
mallin kuin etiketin osalta. Esimerkiksi saman viestin useam-
paan työtilaan kirjoittamisen sijasta viesti voidaan muotoilla 
sekä opettajille ja oppilaille ja sijoittaa se työtilaan, joka ta-
voittaa koko kohderyhmän kerralla. Vastaavasti aikuislukion 
suunnitteluun osallistunut toimija toteaa ylätason termit eli ja-
ettujen työtilojen nimet ongelmattomiksi. Sen sijaan komen-
totermit on koettu hankaliksi mieltää, ennen kuin käytön kaut-
ta on opittu, mitä ne tarkoittavat. ”Jos avaat vetovalikon, niin 
terminologia ei aukea ennen kuin olet oppinut sen ulko: vie, 
tuo, luo. Terminologia ei myöskään ole kaikilta osin yhdenmu-
kainen windowsin kanssa.” 

”Teoriassa toimi fantastisesti, käytännössä oli liian vaikea 
hahmottaa.” Yritysosapuolen edustajan näkökulmasta käyttäjä-
keskeisen, osallistuvan suunnittelun lopputulemana se, ettei 
lopputulos miellyttänytkään kaikkia lukioiden toimijoita tuli 
joltisenakin yllätyksenä.”Jos käyttäjät hukkuvat välineeseen, 
emme voi viedä sitä eteenpäin.”Kaupunkitoimijan näkökulmas-
ta osallistuvassa yhteissuunnittelussa tuotettu tieto- ja viestin-
täteknisesti tuettu toimintamalli ja lukioportaalitoteutus osoit-
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tautuivat liian visionäärisiksi. Lukioportaaliin sisällytettiin 
enemmän työprosesseja ja niiden tukiteknologiaa kuin työyhtei-
söissä kaivattiin. Työväline koettiin käyttäjäyhteisöissä etenkin 
käyttöönottovaiheessa liian monimutkaisena ja laajana. Suun-
nitteluratkaisut sekä portaalin että toimintamallin tasolla edus-
tivat käyttäjien enemmistön lähtötason kannalta kunnianhi-
moista toteutusta. Tvt-toimintamallin ja lukioportaalin osallis-
tuvan suunnittelun kautta on kuitenkin mallinnettu lukion työ-
prosessit, ja tvt-toimintamallia voidaan soveltaa teknologiariip-
pumattomasti sekä lähteä pienempimuotoisesta toteutuksesta. 

Yritysosapuoli arvioi myös, että pienempimuotoinen alkupe-
räisen LG-konseptin muokkaus ja käyttöönottoon lähteminen 
pienemmällä toteutuksella olisi vähentänyt riskiä hankkeen hal-
linnassa ja onnistumisessa. Yritysosapuolen edustaja tuo esiin 
jälkikäteisspekulaationa kysymyksen, jos teknisiä ongelmia ei 
olisi ollut, olisiko lukioportaalin vastaanotto ollut positiivisempi 
käyttäjäkunnassa ja arviot suunnitteluratkaisujen onnistunei-
suudesta olleet myös positiivisemmat.  

Tieto- ja viestintäteknisen toimintamalliin sisällytetyistä 
käyttäjien oikeuksista perustaa ja muokata työtiloja teknolo-
giatoteuttaja toteaa, että yrityksissä oikeudet annetaan yleen-
sä vain niille, joiden tehtävänä on tehdä sitä työkseen eli yllä-
pito on resursoitu. Opettajat tarvitsivat kuitenkin lukioportaa-
liin laajemmat oikeudet voidakseen perustaa kurssi- ja projek-
tityötiloja ja antaakseen käyttöoikeudet opiskelijaryhmille. 
Vaihtoehtoisesti jonkun muun henkilön olisi täytynyt luoda työ-
tilat ja säätää käyttöoikeudet kuntoon tai kurssityötilojen luon-
ti ja käyttöoikeuksien anto olisi voitu automatisoida. 

Kaupungin edustaja arvioi, ettei työprosessiperustaisesti 
suunniteltu portaali tule kalliimmaksi ylläpitää, mutta se edel-
lyttää tekniseltä puolelta sitoutunutta ylläpitäjää. Järjestel-
mäntoimittaja ei sitoutunut kuin projektin ajaksi ja teknolo-
giatoteuttajan yhteyshenkilöt vaihtuivat, mikä hankaloitti jälki-
räätälöintiä ja ongelmanratkaisua. Mikäli kehityksessä ei ole 
mukana omaa teknistä väkeä, jotka pystyvät ottamaan muutok-
set haltuun, kannattaa vastaava hanke tehdä mahdollisimman 
pitkälle valmiin sovellutuksen reunaehdoilla, järjestellä sen 
ominaisuuksia, kuin laatia sekaan omia räätälöintejä. Muutoin 
tekniset ongelmat eivät jatkokehityksessä ratkea. Suunnittelus-
sa täytyy tällöin tehdä kompromisseja toiveiden osalta teknis-
ten reunaehtojen mukaan. Lukioportaalin kohdalla yritettiin 
päästä pois siitä, että teknologia sanelisi toimintaprosesseja, ja 
mukauttaa teknologia toiminnallisiin prosesseihin. Siitä suunnit-
telussa ei tingitty, vaan suunnitelmat vietiin räätälöinteinä to-
teutukseen, ja se oli tietoisesti otettu riski. Toiminnallisuudet, 
joita yhteissuunnittelun osallistuvan määrittelyn kautta raken-
nettiin, kaupungin edustaja arvioi käyttäjien näkökulmasta hy-
viksi eikä ympäristöstä puutu mitään. 
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4.3. Suunnitteluun osallistumisen vaikutusten arviointi 

4.3.1. Käyttäjien suunnitteluun osallistumisen merkitys 

Lukiotoimijoiden edustajat pitivät käyttäjien ja suunnittelijoi-
den osallistumista hyvänä ideana ja tärkeänä suunnitteluproses-
siin mukaan pääsyä. Osallistujien ajatukset myös toteutuivat 
suunnittelussa. Peruskäyttäjä ei kuitenkaan aina koe itseään 
kauhean hyödylliseksi eriytyneiden suunnittelukysymysten ää-
rellä. Parannusehdotuksena esitettiin mahdollisuutta irrottau-
tua omasta työstä ja keskittyä paremmin suunnitteluun.  

Positiivisena vaikutuksena tvt-toimintamallin ja lukioportaa-
lin suunnittelun on koettu mullistavan ajattelutavan. Suunnitte-
luun osallistumisen jälkeen ollaan huomattavasti viisaampia.  

Kaupungin edustajan näkökulmasta käyttäjien tulee olla mu-
kana jo suunnittelun alkuvaiheessa. Ongelmaksi muodostuu – 
kuten Sampo-toimintatutkimushankkeessa – tietämisen rajalli-
suus suunnittelussa. Sellaista on vaikea suunnitella, mistä ei ole 
tietoa. Yhteissuunnittelua kaupungin edustaja piti hyvänä ja 
toimivana mallina; käytännön toteutus, tutkimus ja vaikutta-
vuuden tutkimus on hyvä yhdistää varsinkin koulutusorgani-
saatioissa.  

Yritysosapuolen näkökulmasta Sampo-
toimintatutkimushankkeen osallistuva yhteissuunnittelu merkit-
si erilaista ja rohkeaa toteutusta teknologian organisatorisessa 
mukauttamisessa ja käyttöönotossa. Menetelmällisesti suunnit-
teluun lähteminen tieto- ja viestintäteknisesti tuettujen työ-
prosessien teknologiariippumattoman kartoituksen kautta, hen-
kilöstön toiveiden kuuleminen toiminnallisten ja sisältövaati-
musten määrittelyssä sekä muutosprosessiin sitouttaminen lu-
kioportaalin ja työyhteisön toimintamallin rinnakkaiseen suun-
nitteluun osallistamalla koettiin innovatiivisina ja kannatettavi-
na lähestymistapoina.  

4.3.2. Suunnitteluprosessin kattavuus: osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet 

Suunnitteluun osallistuneet lukioiden edustajat kokivat saa-
neensa riittävästi osallistumismahdollisuuksia ja tulleensa 
kuulluksi. Osallistujaorganisaatioiden edustajat kokivat, että 
heidän ajatuksensa toteutuivat tvt-toimintamallin ja lukiopor-
taalin suunnittelussa. Suunnitteluun osallistumisessa eri käyttä-
järyhmien edustusta pidettiin lähtökohtaisesti hyvänä lähesty-
mistapana. Osallistuvan suunnittelun paradoksina kuitenkin on, 
etteivät kaikki työyhteisön jäsenet voi osallistua tai vaikka osal-
listuisivatkin, heidän motivaationsa ja kokemuksensa vaikutta-
misen mahdollisuuksista vaihtelevat.  

”Aina on niitä, jotka haluavat olla vaikuttamassa, haluavat 
olla osa suunnittelua, kokevat asian tärkeäksi ja osallistuvat 
mielellään, ja osa ajattelee, että tehköön muut, ei koske minua 
henkilökohtaisesti.” Lukiotyöyhteisössä usein sama joukko osal-
listuu aktiivisesti suunnittelutyöhön. Tästä näkökulmasta tvt-
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toimintamallin ja lukioportaalin osallistuvassa yhteissuunnitte-
lussa osallistujien edustavuus olisi voinut olla laajempi niin eri 
oppiaineiden opettajien kuin tvt-taitotasojen suhteen – ja joi-
denkin suunnitteluun osallistuneiden mielestä osallistumaan ol-
taisi voitu kannustaa vaikka puolipakolla. Laajemman osallistu-
misen kautta toimintamallin kehittäminen olisi voitu kokea 
opettajien keskuudessa läheisemmäksi ja hyödyt oivaltaa pa-
remmin. Myös opiskelijoiden kanta olisi ollut hyvä ottaa huo-
mioon. 

Vaikka kokemukset suunnitteluun osallistumisesta olivat pää-
sääntöisesti positiiviset ja motivoivat, lukiotoimijoiden näkö-
kulmasta suunnittelun haasteet koettiin melkoisen suuriksi. 
Vaikka tutkijat kävivät esittelemässä kehittämistoimia koko 
työyhteisölle, ne jäivät etäisiksi koulumaailmasta. ”Tavallinen 
opettaja-käyttäjä ei ole kovin hyödyllinen suunnittelussa ja ke-
hittämisessä.” Tavallinen opettaja tai käyttäjä ei osaa heti aja-
tella mitä haluaa, miten ratkaisuja kehitetään ja millaisia rat-
kaisut voisivat parhaimmillaan olla. Tällöin kokemukset suun-
nitteluun osallistumisesta voivat olla myös turhauttavia eikä 
osallistuja koe osallistuvansa. Tvt-toimintamallin ja ryhmätyö-
teknologian adaptoinnin suunnitteluun osallistuminen edellyt-
tää siis jonkin verran tietoteknistä tietämystä ja kokemusta 
suunnittelusta. Asiaan pitäisi löytyä aikaa paneutua, mielellään 
irrottautumalla normaalityöstä. Esimerkiksi yhden opettajan ir-
rottaminen suunnitteluun joksikin aikaa voisi olla kannattava si-
joitus – joka myös vähentäisi kuormittuneisuuden kokemusta. 
”Opetusmaailma, koulumaailma ja oma koulu ovat niin paljon 
kokeneet muutoksia – ja tämä tuli opetussuunnitelmauudistuk-
sen kanssa samaan aikaan – se on liian paljon, mitä pitää perus-
työn ohella ehtiä. Ei siihen pysty paneutumaan niin paljon kuin 
pitäisi pystyä.” 

Kaupungin edustaja pitää yhteissuunnittelun edustavuutta 
sopivana; yritysosapuoli, ulkopuolinen teknologiatoteuttaja, 
infrastruktuurista vastaava kolmas osapuoli, lukioilta opettajat, 
rehtorit, koulusihteerit sekä tutkijat ja kaupungin asiantuntijat 
muodostivat hyvän koalition. Ohjausryhmän kokoukset olivat 
tasa-arvoisia. Suunnitteluhankkeen eteenpäin viemistä olisi kui-
tenkin helpottanut erillinen budjetti lukioihin sijaismäärära-
hoille ja projektipäällikölle, mikä olisi mahdollistanut suunnit-
teluun irrottautumisen ja keskittymisen useammaksi päiväksi 
peräkkäin nyt muun työn lomassa tehdyn, vaiheittaisen ja toi-
mijoiden osalta vaihtelevan suunnitteluun osallistumisen sijaan. 
”Kokemus suunnitteluprosessiin osallistumisesta jäi vähän haja-
naiseksi.” Suunnitteluprosessin vaihemallin esittämisen avulla 
prosessi olisi voinut hahmottua paremmin lukiotoimijoille ja 
suunnitteluun osallistumismahdollisuudet oltaisi voitu kytkeä 
paremmin kokonaisuuteen. 

Kaupungin tietojärjestelmäasiantuntija katsoo, että suunnit-
teluun osallistumista olisi pitänyt olla runsaammin ja loppu-
käyttäjiä olisi pitänyt kuunnella enemmän. Etenkin järjestel-
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män testaukseen prototyypeillä ennen käyttöönottoa olisi tullut 
osallistua sellaisten toimijoiden, jotka eivät olleet osallistuneet 
suunnitteluun lainkaan. Lisäksi kaupungin toteutushankkeen 
kautta toimintatutkimukseen kytkeytynyt, infrastruktuurista 
vastaava osapuoli olisi tarvinnut enemmän tietoa järjestelmän 
asentamisesta. 

Yritysosapuolen edustaja arvioi prosessin tarjoamat osallis-
tumismahdollisuudet hyviksi, mutta osallistujamäärän liiallisek-
sikin. Suunnitteluun osallistuminen vapaaehtoisesti tai painos-
tuksesta ei myöskään ole riittävä oikeutus käyttäjäorganisaati-
oiden toimijoiden suunnitteluprosessiin osallistumiselle, vaan 
osallistujilla tulee olla organisaatioltaan mandaatti tehdä pää-
töksiä ja viedä päätetyn mukaisesti muutos läpi organisaatiossa. 

Käyttäjäorganisaatioiden edustajien suunnitteluun osallistu-
minen olisi saanut suunnitteluun osallistuneiden lukiotoimijoi-
den ja kaupungin tietojärjestelmäasiantuntijan mielestä olla 
suurempikin ja yritysosapuolen edustajan näkökulmasta pie-
nempi. Suunnitteluun osallistuneet lukio-organisaatioiden edus-
tajat arvioivat, että laajempi osallistuminen olisi parantanut 
tvt-toimintamallin omaksuttavuutta. Ryhmätyöteknologian 
hankkijaosapuolen eli kaupungin edustajan näkökulmasta suun-
nitteluun osallistuminen olisi pitänyt resursoida ja organisoida 
tiiviimmäksi prosessiksi. Suunnitteluun osallistuminen olisi pitä-
nyt myös kytkeä tiiviimmin muutoksen läpiviemiseen organisaa-
tioissa. 

4.3.3. Kokemukset yhteissuunnitteluun osallistumisesta 

Osallistujaorganisaatioiden osalta yhteissuunnitteluun osallis-
tumista pidettiin pääasiassa positiivisena ja antoisana kokemuk-
sena, mutta epätietoisuus ryhmätyöteknologiasta ja sen mah-
dollisuuksista koettiin suunnitteluun osallistumista vaikeuttava-
na tekijänä. Myös tehtävien suunnitteluratkaisujen merkityksen 
hahmottaminen toiminannan kannalta koettiin haasteelliseksi – 
eikä suunnitteluprosessista ja sen vaiheistakaan oltu täysin sel-
villä. ”Olimme untuvikkoja. En osannut hahmottaa työprosessia 
kunnollisena prosessina. En osannut miettiä, mitä meiltä pro-
sessin kuluessa edellytetään, mitä olisi pitänyt tietää tai halu-
ta. Tilanne oli niin totaalisen uusi, että lähdetään prosessien 
kautta jotain suunnittelemaan.” Mitä lukion arkipäivän viestin-
nässä ja toiminnassa kaivattaisiin ja mitä ryhmätyöteknologias-
ta olisi toiminnan tueksi irti saatavissa, on hahmottunut ja sel-
kiintynyt käytännössä tvt-toimintamallin ja lukioportaalin puo-
lentoista vuoden käyttökokemuksen myötä. ”Jos nyt pitäisi läh-
teä samaan, olisi paremmat valmiudet tietää, mitä kehittää. 
Prosessihan on sekin, että on päästy sille tasolle, että on sel-
keämpi kuva kokonaisuudesta.” Yhteissuunnitteluun osallistu-
mista tulisi siten voida helpottaa niin suunnitteluprosessin vai-
heita ja niissä tehtäviä päätöksiä selkiyttämällä kuin vielä pa-
remmin teknologian mahdollisuuksia ja käyttöönotosta koituvia 
seuraamuksia kuvaavia menetelmiä kehittämällä. 
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Osallistujaorganisaatioissa tutkijat koettiin ammatti-
ihmisiksi, jotka puhuvat eri kieltä. Tämä aiheutti hämmennys-
tä erityisesti suunnittelun alkuvaiheessa ja uudet asiat koettiin 
hankaliksi sisäistää. Yhteisen suunnittelukielen löytyminen ja 
käsitteiden muodostuminen on havaittu osallistuvan suunnitte-
lun haasteeksi, ja oppimiselle on varattava suunnitteluproses-
sissa aikansa – sekä oppimista tukevat menetelmänsä. Kahden 
kielen ongelma ohjaa tarkastelemaan myös suunnittelukohtees-
ta luotujen kuvausten ja dokumentaatioiden kykyä tukea suun-
nitteluratkaisujen tekemistä ja oikeiden kysymysten esittämis-
tä. Käyttäjien toiveisiin ja kysymyksiin on kuitenkin saatu yh-
teissuunnittelun menetelmien ja suunnittelun lopputuotoksen 
kautta vastaukset. Tutkijat ovat välittävänä osapuolena osan-
neet lukea tärkeimmät tarpeet ja viedä suunnittelua eteenpäin 
niiden ratkaisemiseksi, jolloin suunnitteluartefaktista on tullut 
toimiva. ”Siihen nähden, mikä on ollut oma tietotaso ja tavoi-
tetaso, toteutuma on ollut moninkertainen.” 

Yritysosapuolen edustaja piti yhteissuunnittelun työpajoihin, 
läpikäyntiin, projekti- ja ohjausryhmän kokouksiin osallistumis-
ta positiivisena ja mielenkiintoisena. Henkilökohtaisen ja yri-
tyksen kontribuutioiden näkökulmasta tavoitteista jääminen 
tuotti pettymyksen.  

Teknologiatoteuttaja piti yhteissuunnitteluun osallistumista 
antoisana ja hyödyllisenä. Lähtökohtaisesti työn suola on tehdä 
uusia ratkaisuja asiakkaille. Motivoivinta on kokonaisten toi-
minnallisuuksien suunnittelu, jotka eivät ole tuotteessa valmii-
na, vaan ne pitää rakentaa. Toiseksi teknologiatoteuttaja koki 
yhteissuunnittelun anniksi monitoimijaprojektin toimintatavan 
oppimisen.  

Kaupungin toimijoiden näkökulmasta suunnitteluprosessissa 
ei sinänsä ollut hankalia vaiheita, mutta lukioportaalin toteutus 
olisi pitänyt selkeämmin erottaa projektina. Infrastruktuurista 
vastaava toimija olisi kaivannut enemmän tietoa järjestelmän 
asentamisesta; kehitystyöhön ja kokeilutoimintaan ei ollut pro-
jektissa riittävästi resursseja. Puolivalmiin järjestelmän käyt-
töönotto ja resurssien puute vikojen korjaamiseksi tuottivat 
ikäviä tilanteita. 

Yritysosapuolelle hankalimmaksi vaiheeksi hahmottui lukio-
portaalin toteutusvaihe, kun resurssit eivät riittäneet teknisien 
ongelmien selvittämiseen suunniteltua suuremmista panostuk-
sista huolimatta. Käyttäjien näkökulmasta integraatioprojektin 
heikkoudet voidaan tulkita teknologia-alustan virheiksi, mikä on 
yritysosapuolen kannalta haitallista. 

Teknologiatoteuttajan näkökulmasta monitoimijahankkeen 
hankaluutta lisäsi sirpalemaisuus eri osahankkeiden kesken ja 
siitä johtuvat tiedonkulun katkokset. Jos palaverikeskustelut ja 
päätöksenteko tehtiin osahankkeissa vajaalla toimijaedustuksel-
la, tällöin joltakulta osapuolelta jäi olennainen tieto saamatta. 

Suunnitteluun osallistunut lukiotyöyhteisön edustaja koki, et-
tä palaute suunnitteluun osallistumisesta on ollut riittävää. 
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Kaupungin edustaja ei kokenut saaneensa palautetta suunnitte-
luun osallistumisesta, muttei toisaalta sitä kaivannutkaan. 

Yritysosapuoli sai tietoa suunnittelun etenemisestä Sampo-
toimintatutkimushankeen ja kaupungin lukioportaalihankkeen 
yhdistetyn ohjausryhmän kautta. Yritysosapuolen näkökulmasta 
kaupungin tietohallinnosta ei tullut riittävästi hankkeen toteu-
tuksen kannalta olennaista tietoa. Myöskään opettajainhuoneen 
sisäiseen toimintaan ei voitu nähdä, mutta lukioiden rehtorit 
kertoivat työyhteisöjensä toiminnasta. Ohjausryhmän keskuste-
luissa kaikki oli hyvin, mutta välttämättä ei tiedetty missä oi-
keasti toiminnan tasolla mentiin. 

Suunnitteluun osallistuneet lukiotoimijat eivät hahmottaneet 
osallistumisellaan olevan suoranaista yhteyttä tvt-
toimintamallin ja lukioportaalin käyttöönoton helpottumiseen. 
Omakohtainen kynnys lähteä käyttämään lukioportaalia koettiin 
kuitenkin matalammaksi ja ne jotka osallistuivat innokkaasti, 
toivat viestiä suunnittelusta työyhteisöön sekä suuntasivat odo-
tuksia päivälukiossa. Siten suunnitteluun osallistumisella koet-
tiin olevan epäsuora positiivinen vaikutus lukioportaalin käyt-
töönoton kannalta. Aikuislukiossa taas suunnitteluun osallistu-
jat eivät kokeneet yhtä vahvasti olevansa osallisina suunnitte-
lussa, eikä käyttöönottoa ajettu vahvasti eteenpäin työyhtei-
sössä. Suunnitteluun sitoutumista olisi voitu ruokkia irrottamal-
la suunnittelijat työstään suunnittelutehtäviin ja esittämällä 
innostavia, konkreettisia esimerkkejä. Myös tarve ja motivaatio 
suunnitteluun tulisi synnyttää tai selkeyttää. 

Osallistumismahdollisuuksiin ja suunnitteluun osallistumisen 
toteutumiin nähden työyhteisöistä kummunnut kritiikki ja 
tyytymättömyys Lukioportaalin ratkaisuja kohtaan olivat huo-
mattavan suurta. Osallistuvan suunnittelun lupaukset eivät tul-
leet tässä kohden täysin lunastetuiksi. Osallistuvan suunnittelun 
paradoksi onkin, etteivät kaikki työyhteisön jäsenet voi osallis-
tua eivätkä osallistuvien työyhteisöjen jäsenten näkemykset voi 
edustaa kaikkien työyhteisön jäsenten näkemyksiä. 

Kaupungin tietojärjestelmäasiantuntijan näkökulmasta käyt-
täjäpalautetta olisi pitänyt kerätä heti koekäytön jälkeen myös 
sellaisilta lukion toimijoilta, jotka eivät olleet osallistuneet 
suunnitteluun, ja ottaa palaute toteutuksessa välittömästi 
huomioon. Siten käyttäjät saisivat myös kokemuksen, että heitä 
on kuunneltu. Sampo-toimintatutkimushankkeessa vikojen kor-
jaukset eivät toteutuneet kovinkaan nopeasti eikä muutosten 
toteuttamiseen käyttöönoton jälkeen oltu resursoitu, mikä hei-
kensi kokemusta osallistumisen vaikutuksista. 

Yritysosapuolen edustaja arvioi, ettei työyhteisön suunnitte-
luun osallistuneiden valtuutus tai mandaatti kantanut riittävän 
pitkälle aikuislukiossa. Suunnitteluprosessi näyttäytyi työyhtei-
sön sitouttamisen ja informoinnin osalta puutteellisena. Kehi-
tyshaasteeksi yhteissuunnittelumenettelyssä hahmottuu käyt-
töönoton ja toimintamallimuutoksen tuki, kuinka työyhteisö 
sitoutetaan ja ymmärrys tvt-toimintamallista ja lukioportaa-
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lista rakennetaan niille työyhteisön jäsenille, jotka eivät ak-
tiivisesti osallistu suunnitteluun. Sisäistä infopuhetta, myynti-
puhetta organisaation suuntaan voidaan ennakolta suunnitella 
ja hankkeen edistyessä suunnitteluun osallistujien sekä muutos-
johtajuuden tuen kautta ohjata. 

Sampo-toimintatutkimushankkeessa myös sellaiset työyhtei-
sön jäsenet, jotka olivat olleet osallisina suunnittelussa, ilmai-
sivat pettymystä lopputulokseen. Sisällöllisesti laaja lukiopor-
taalikokonaisuus tuo näkyviin koko työyhteisön, opettajien, hal-
linnon ja opiskelijoiden työprosessit sekä työprosesseihin liitty-
vän informaation tuottamisen menetelmät ja lopputuotokset eri 
mediaformaateissa. Osallistujille ei ehkä ollut luontevaa suh-
teuttaa omia toiveitaan ja tavoitteitaan lukion toiminnan ja 
näin ollen sitä tukevan ryhmätyöteknologian, lukioportaalin ko-
konaisuuteen. Ryhmätyöteknologioiden käyttöönotossa yhteisön 
hyödyn näkeminen yksilön hyödyn rinnalla on haasteellista; 
huomiota tulisi siis kiinnittää vieläkin enemmän konsensuksen 
rakentamiseen yhteisölle teknologian käyttöönotosta koituvista 
hyödyistä. Yksilön kokemien hyötyjen tulisi myös olla suurem-
mat kuin kokemus käyttöönottoon panostuksesta. Palaamme ky-
symykseen suunnittelumenetelmien arvioinnin sekä käyttöönot-
toprosessin arvioinnin yhteydessä. 

4.4. Monitoimijaisen yhteissuunnittelun 
suunnitteluprosessin arviointi 

4.4.1. Suunnitteluprosessimallit praktisen ongelmanratkaisun organisoijina  

Rittel (1972) erittelee praktisen ongelmanratkaisuprosessin – 
jollaisia suunnitteluprosessit ovat – lähestymistapoja silloin kun 
kyseessä ei ole rutiiniasiantuntijuuteen nojaava ongelmanrat-
kaisu, jossa vaihtoehtoja ei yleensä tarvitse edes pohtia. Prak-
tisessa ongelmanratkaisussa tartutaan monesti ensimmäiseen 
ideaan implisiittisesti olettaen, että kyseessä on myös paras 
ratkaisu. Suunnittelussa edettäessä ja suunnitelmaa tarkentaes-
sa törmätään seuraavaan ongelmaan ja löydetään seuraavaksi 
paras idea tai ajaudutaan umpikujaan. Jos ratkaisua ei löydy, 
suunnittelussa joudutaan palaamaan edelliselle päätöstasolle ja 
muuttamaan tehtyä suunnitelmaa. Vaihtoehtoisesti ongelman-
ratkaisutilanteessa voidaan koota useampia vaihtoehtoisia rat-
kaisuja ja arvioimalla niiden vaikutuksia eri kriteerein valita 
vaihtoehdoista paras. Rittelin mukaan tällaisessa lähestymista-
vassa joudutaan harvemmin palaamaan taaksepäin, koska vaih-
toehtojen avaruutta ja vaikutuksia on kartoitettu jo etukäteen. 
Ongelmana voi myös olla, ettei mikään vaihtoehdoista läpäise 
kriteereitä, sillä vaatimukset voivat olla keskenään ristiriitaisia. 
Tällöin vaatimusten täytyy joustaa. Neljäs lähestymistapa on 
tuottaa vaihtoehtoisia toimintatapoja, ja ennen päätöksentekoa 
arvioida myös vaihtoehtojen tarjoamat etenemispolut. Tällaista 
ongelmanratkaisun mallia noudattamalla Rittel uskoo voitavan 
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täysin päästä paluun ongelmasta, mutta käytännössä itse on-
gelmanratkaisuprosessiin eli mahdollisten toimintatapojen sii-
laamiseen kuluisi valtava määrä aikaa. Käytännössä suunnitte-
luprosessin muotoilussa kyse on siis kahden toisiaan täydentä-
vän ongelmanratkaisumenetelmän yhdistämisestä: vaihtoehto-
jen generoinnista ja vaihtoehtojen ja niiden seuraamusten in-
tuitiivisesta tai systemaattisesta arvioinnista ja vaihtoehtojen 
karsimisesta suunnitteluprosessin eri vaiheissa. Monitoimijaisen 
yhteissuunnittelun suunnitteluprosessin arvioinnissa kyse on si-
ten vastaavien vaihtoehtoja generoivien ja niitä arvioivien ja 
karsivien vaiheiden osuvuuden, kattavuuden ja tehokkuuden ar-
vioinnista. 

Roution (2000) mukaan ohjaavan tutkimuksen ja kehittämi-
sen prosessi on toisinaan mahdollista toteuttaa yksinkertaisena 
päätösten sarjana, esimerkiksi seuraavasti: 
1. Määritellään tavoite, esimerkiksi tietyn olevan epäkohdan 
poistaminen tai uuden tuotteen luominen. 
2. Suunnitellaan miten se tehdään. 
3. Hyväksytään suunnitelma, jne.  

Jos ongelma on mutkikkaampi, prosessiin tulee pakostakin 
mutkia tai suunnitteluprosessissa joudutaan palaamaan taakse-
päin. Näin voi käydä esimerkiksi sen vuoksi, että tulos luodaan 
tulevaisuuteen ja kaikkien yksityiskohtien suunnitteleminen vie 
aikaa – tai Ritteliä (1972) mukaillen kaikkien suunnittelun vaih-
toehtojen rationaalinen johtaminen ei ole edes mahdollista, ja 
tulevasta tavoitetilasta on keskusteltava jokaisessa suunnitte-
luprosessin vaiheessa. Myös ratkaisun tulevaa ympäristöä on 
vaikea ennustaa. Jos tulos vaikuttaa monen ihmisen elämään, 
siitä on vaikea päästä yksimielisyyteen, samoin sen toteuttami-
sen tavasta ja kustannuksista. Osallistujat tarvitsevat myös ai-
kaa hahmottaakseen ehdotettujen suunnitelmien merkityksen, 
ottaakseen niihin kantaa ja muotoillakseen omat toiveensa. 
Usein prosessoinnissa eteneminen edellyttää lisäselvityksiä ja 
keskustelun jatkamista myöhemmin. Jos ehdotukset laaditaan 
tutkijoiden ja suunnittelijoiden toimesta, jotka ovat eri ihmisiä 
kuin ehdotusten arvioijat, arviointivaiheessa usein hylätään 
olennaisia osia ehdotuksista, ja prosessissa täytyy palata aiem-
paan työvaiheeseen. Lineaarisesti kuvattu suunnittelu alkaa 
muistuttaa spiraalia ja on luonteeltaan iteroiva. (Routio 2000.) 

Shneiderman ja Carroll (1988) totesivat 1980-luvun lopulla 
painopisteen siirtyneen ohjelmistotuotannon perinteisen vesi-
putousmallin mukaisesta, ylhäältä-alas etenevästä suunnittelu-
tavasta eksploratorisempiin ohjelmistokehityksen malleihin, 
joissa korostuu nopean prototypoinnin ja iteraatioiden merki-
tys. 2000-luvulla vaihemallien on väitetty eläneen aikansa 
(esim. Highsmith 2000). Vaiheittaisen kehittämisen sijaan ket-
terän ohjelmistokehityksen (agile software development) filo-
sofia on saanut jalansijaa ohjelmistotuotannossa. Staattiseen 
toimintaympäristöön perustuva suunnittele-testaa-rakenna -
vaihemalli on korvauttu dynaamisella, muutokseen paremmin 
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vastaavalla spekuloi-tee yhteistyötä-opi -mallilla, joka perustuu 
iteraatioille ja jossa erkaantuminen aiemmin kartoittamatto-
mille alueille on sallittua joka vaiheessa. (Highsmith 2000.) 

Ketterän ohjelmistokehityksen menetelmissä (esim. extreme 
programming, agile modeling, crystal family, adaptive softwa-
re development, dynamic systems development method, featu-
re-driven development, internet-speed developmen, pragmatic 
programming ja scrum), tavoitteena on vaatimusten selville 
saaminen ja täyttäminen nopeammin ja joustavammin tiiviin 
asiakasyhteistyön kautta. Menetelmäkehityksellä on pyritty vas-
taamaan ohjelmistoliiketoiminnan nopeaan muutokseen, asia-
kasorganisaatioiden muutokseen, ohjelmistoprojektien kaootti-
seen luonteeseen sekä menetelmien räätälöitävyyteen projek-
tien olosuhteiden, koon ja käytettävissä olevien resurssien mu-
kaan. Ketterän ohjelmistokehityksen luonnetta kuvaavat inkre-
mentaalisuus, yhteistyö, suoraviivaisuus ja adaptiivisuus. In-
krementaalisuudella tarkoitetaan ohjelmiston julkaisua osissa 
nopealla kehityssyklillä. Yhteistyöllä viitataan asiakkaan ja ke-
hittäjän tiiviiseen vuorovaikutukseen. Suoraviivaisuus merkitsee 
menetelmien nopeaa omaksuttavuutta, mukautettavuutta ja 
riittävää dokumentointia ja adaptiivisuus puolestaan kykyä rea-
goida viimehetken muutoksiin. Abrahamsson ja muut (2003) to-
teavat, että useimmat ketteristä menetelmistä osuvat eri vai-
heisiin ohjelmistokehityksen elinkaarella eikä suurin osa niistä 
tarjoa riittävää tukea projektinjohtamiseen. Ne tarjoavat abst-
rakteja toimintaperiaatteita, mutta konkreettiset kuvaukset 
menetelmien soveltamisesta käytäntöön puuttuvat. Kuitenkin 
useat menetelmät pyrkivät tarjoamaan universaaleja ratkaisu-
ja, vaikka empiiriset osoitukset menetelmien soveltuvuudesta 
eri tilanteisiin olisivat vähäisiä. (Abrahamsson ym. 2003.) Pro-
sessien on myös havaittu nopeutuvan, mutta asiakastyytyväisyys 
ei välttämättä toteudu (Patton 2002). Esimerkiksi Patton (2002) 
esittää ketterän kehityksen menetelmien täydentämistä käyt-
tökeskeisen (usage-centered design) suunnittelun prosessilla, 
jossa käyttäjät, johto ja kehittäjät yhdessä osallistuvat vaati-
musmäärittelyyn. Menetelmätietouden kertymisen ja menetel-
mäkehityksen näkökulmasta tarvetta olisi juuri empiirisille, 
menetelmien soveltamista käytännön ongelmanratkaisuun ku-
vaaville tutkimuksillle (Abrahamsson ym. 2003).   

Iteraatiokierrokset kuuluvat käyttäjäkeskeisen suunnittelun 
elinkaarimalliin, jota käytettiin Sampo-
toimintatutkimushankkeen osallistuvan yhteissuunnittelun pro-
sessimallin perustana. Kansainvälinen ISO 13407 standardi (ISO 
13407: Human-centred design processes for interactive sys-
tems, 1999), kuvaa käyttäjäkeskeisen suunnittelun vaiheet 
yleistasolla:  

1. (ihmis-) käyttäjäkeskeisen prosessin suunnittelu 
2. käyttökontekstin määrittely 
3. käyttäjän ja organisaation vaatimusten määrittely 
4. suunnitteluratkaisujen tuottaminen 
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5. suunnitteluratkaisun arviointi käyttäjätarpeisiin nähden, 
ja vaiheiden 2-5 toistaminen iteroiden, kunnes suunniteltu tuo-
te täyttää sille asetetut vaatimukset. 

Sampo-toimintatutkimushankkeessa tuotettuun tvt-
toimintamallin ja -toimintaympäristön rinnakkaisen suunnitte-
lun elinkaarimalliin (kuvio 27 Yhteissuunnittelun elinkaarimalli) 
sisällytettiin myös käytönaikaisen kehityksen vaihe. Elinkaari-
malli tarkennettiin tvt-muutosmalliksi, jossa kuvattiin monitoi-
mijaisen yhteissuunnittelun vaiheet, menetelmät, osallistujat 
ja suunnittelussa syntyvät tuotokset eli dokumentaatiot. Mene-
telmien ja menettelyiden kuvauksella pyritään antamaan eväitä 
konkreettiseen etenemiseen vastaavissa monitoimijaisissa, kyp-
sän portaaliteknologian adaptoinnin oppilaitoshankkeissa.   

Iteratiivisen suunnittelun luonteeseen kuuluu, että muutok-
set ovat inkrementaalisia; suunnitelmiin tehdään parannuksia ja 
toteutumaa verrataan edeltäneeseen asiaintilaan. Ehdotuksista 
paras otetaan jatkotyöstämisen pohjaksi. Iteratiivisen suunnit-
teluotteen heikkouksina Routio (2000) tuo esiin useammassa 
suhteessa toisistaan poikkeavien vaihtoehtojen vertailun haas-
teen sekä parhaan ratkaisun löydettävyyden heikkenemisen 
vanhaa ratkaisua lähtökohtana pidettäessä. Toisin sanoen, ite-
roinnilla voidaan osoittaa miten uudet ratkaisut ovat vanhaa 
parempia, mutta kyse on osittaisoptimista, joka ei välttämättä 
ole lainkaan niin hyvä kuin toisenlaisen lähestymistavan tuot-
tama absoluuttinen optimiratkaisu. Iterointia tulisi siten täy-
dentää innovatiivisemmilla menettelyillä, joiden avulla kyetään 
tuottamaan tiedossa oleville vaihtoehdoille etäisempiä ratkai-
sumalleja.  

Iteratiiviseen suunnittelumalliin sisältyy myös etuja. Kehit-
tämishankkeessa ratkaisevin on sen viimeisin eli lopullinen arvi-
ointi ja sitä edeltävät arvioinnit alustavia kuten myös niissä 
tuotetut ratkaisut. Tällöin sekä henkilöt että kohteet voidaan 
valita pieninä näytteinä eikä kato ole kovin haitallinen. Ehdo-
tuksia voidaan myös tehdä rohkeammin, innovatiivisemmin ja 
niitä voidaan tehdä useampia, mistä parhaat valitaan arviointi-
vaiheessa, johon parhaimmassa tapauksessa ratkaisun tulevat 
käyttäjät osallistuvat. Näin ollen lopullinen arviointi toteute-
taan yksityiskohtaisemmalla ja todenmukaisemmalla kuvausta-
solla. (Routio 2000.) Sampo-toimintatutkimushankkeessa (Peh-
konen & Franssila 2008) tutkijat arvioivat esimerkiksi rinnak-
kaisten designien tuottamisen ja arvioinnin iteraatiota täyden-
täväksi tai korvaavaksi menetelmäksi, kun sekä käyttäjätarpeet 
että teknologiavalinta on selvillä, mutta toiminnalliset ja sisäl-
tövaatimukset vielä lopullisesti määrittelemättä. 

Arviointihaastatteluissa Sampo-toimintatutkimushankkeen 
vaiheet esitettiin tiivistetysti elinkaarimallin avulla. 
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Kuvio 28. Yhteissuunnittelun elinkaarimalli 

4.4.2. Yhteissuunnittelun elinkaarimallin arviointi 

 
Teknologiatoteuttajan näkökulmasta monitoimijainen yhteis-
suunnitteluprosessi edusti normaalia, vaiheittain etenevää 
suunnitteluprosessia. Yleensä vaatimusmäärittely tulee asiak-
kaalta ja konsultti ja projektipäällikkö muovaavat vaatimuksista 
toteutettavan kokonaisuuden, minkä jälkeen ryhdytään suunnit-
telemaan teknisiä toteutustapoja. Sampo-
toimintatutkimushankkeessa tutkijat laativat alustavan vaati-
musmäärittelyn ja toiminnallisuusmäärittelyn iteratiivisen, 
osallistuvan toiminnallisten ja sisältövaatimusten määrittelyn 
pohjalta ja toisaalta tutustumalla portaaliteknologian mahdolli-
suuksiin.  

Suunnitteluprosessin vaiheistuksen teknologiatoteuttajan 
edustaja arvioi selkeäksi, vaikkei toteutus mennytkään aivan 
oppikirjan mukaan, että ensin suunnitellaan ja sitten toteute-
taan. Suunnitelma eli toteutuksen aikana, kun kaikkea ei pys-
tytty yksityiskohtaisesti suunnittelemaan ennen toteutusta. 
”Kyllä se on realistinen, mutta jostain syystä se ei koskaan to-
teudu.” Suunnitteluprosessin vaihemalli on realistinen siinä 
mielessä, että kaikki vaiheet täytyy tehdä ja periaatteessa se-
kin on realistista, että kaikki ensin suunnitellaan ja sitten vasta 
toteutetaan. Mutta suunnitteluun ei koskaan ole riittävästi ai-
kaa ja sen vuoksi vaihemalli ei sellaisenaan toteudu. Ajanpuut-
teen takia suunnitteluun tulee virheitä, jotka huomataan vasta 
toteutusvaiheessa. Sitten joudutaan muuttamaan suunnitelmaa, 
jolloin vaiheet menevät limittäin. Projekteja tehdään yleensä 
myös niin kiireisellä aikataululla, että vaiheita on myös sen 
vuoksi pakko limittää. Sitä mukaa kun suunnitelma valmistuu, 
osia ryhdytään jo toteuttamaan. Samaan aikaan kun ensimmäi-
set osat ovat toteutuksessa, toiset ovat vasta suunnitteluasteel-
la; tästä koituu lisähaasteita. 

Vastaavasti kaupungin tietojärjestelmäasiantuntija toteaa, 
ettei käytäntö ole niin selkeä kuin suunnitelma paperilla. Suun-
nitteluprosessiin tulee aina muutoksia matkan varrella. Sampo-
toimintatutkimushankkeen suunnitteluprosessissa ja lukiopor-
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taalin toteutuksessa vaiheet menivät päällekkäin. Suunnitelmia 
jouduttiin muuttamaan, kun ryhmätyöteknologia-alustan asen-
nukseen liittyviä ongelmia kaupungin toteutushankkeessa ei 
voitu ennakoida. Kun toteutuksen aikataulu venyi, jouduttiin 
tekemään korjausliikkeitä ja toimijoiden työpanoksia suunnat-
tiin uudella tavalla. Asennuksen toteuduttua järjestelmää jou-
duttiin uudelleen konfiguroimaan ja testaamaan vielä käyt-
töönottovaiheessakin. Siten vaihemallin realistisuuskin voidaan 
kyseenalaistaa. 

Kehitysideana kaupungin tietojärjestelmäasiantuntija ehdot-
taa ryhmätyöteknologian inkrementaalisempaa kehitysotetta ja 
käyttöönottoa. Lukioportaalin kehittäminen rauhassa, osa ker-
rallaan ja valmiiden osien käyttöönotto ei olisi niin raskasta 
käyttäjille eikä kehittäjille. Portaittainen käyttöönotto vähen-
täisi käyttäjien shokkia ryhmätyöteknologian sisältämien toi-
mintojen paljoudesta. Kun käyttöönotetut osat toimivat, käyt-
tökokemus olisi myös positiivisempi kuin vaillinaisesti toimivan 
järjestelmän kohdalla. Tietojärjestelmäasiantuntija arvioi, ett-
ei järjestelmän muuttuminen matkan varrella olisi sen jälkeen 
niin kriittistä. Inkrementaalisuus ja jatkuva kehitys alkaa olla 
normi esimerkiksi sosiaalisten verkkopalvelujen kehityksen koh-
dalla. Kaupungin edustaja kuitenkin arvioi, etteivät työyhteisöt 
olisi valmiita hyväksymään toistuvia muutoksia päivittäisen 
viestintä- ja ryhmätyöteknologian kohdalla, vaan muutokset 
ennemminkin aiheuttavat käyttäjäkunnalle ahdistusta. 

”Tekniikka sanoo, että loopit puuttuvat.” Kaupungin toimija 
tuo esiin, ettei yhteissuuunnittelun elinkaarimalli kuvaa, mistä 
tietoa palautetaan mihinkin suuntaan, mikä yleensä esitetään 
teknisissä prosessikaavioissa. Kaupungin edustajan näkökulmas-
ta prosessikaavio olisi saanut olla esillä jo hankkeen alkaessa, 
jolloin jokainen toimija olisi voinut miettiä oman roolinsa ja 
tehtävänsä prosessin eri vaiheissa. Tarkemman prosessi- ja teh-
täväkuvauksen avulla esimerkiksi opettajat olisivat pystyneet 
paremmin hahmottamaan, mitä heiltä odotetaan prosessin ai-
kana – ei yksin suunnittelun vaan myös käyttöönoton vaiheissa. 
Suunnitteluprosessin vaiheiden ja toimijoiden visualisointi olisi 
siten selkiyttänyt hankkeen etenemisessä suoritettavia tehtäviä 
ja kokonaisuuden hallintaa. Lukioportaalin ja tvt-toimintamallin 
käyttöönottoprosessin visualisointi taas olisi selkiyttänyt luki-
on toimijoiden tavoitteita. Yhteissuunnittelun prosessimallia tu-
lisi siten tarkentaa eri toimijoiden ja viestinnän sekä dokumen-
taatioiden osalta. Suunnitteluprosessiin tulisi myös sisällyttää 
selkeitä taaksepäin katsomisen ja toiminnan arvioinnin kohtia, 
jolloin projektityöskentely ei vaikuttaisi pelkältä projektin 
eteenpäin viemiseltä. 

Siinä missä tietojärjestelmäasiantuntija olisi kaivannut ti-
heämmin tapaamisia teknisessä toteutushankkeessa, kaupungin 
edustaja kokee Sampo-toimintatutkimushankkeen osalta, että 
hanketta suunniteltiin paljon ja projektikokouksia pidettiin eikä 
isompia muutoksia suunnitteluprosessissa tehty. Aikataulullisesti 
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jouduttiin tekemään joitakin korjauksia. Puoli vuotta etukäteen 
tiedettiin, milloin käyttöönotto ja koulutukset tapahtuvat. 
”Suunnittelun osalta hanke ei olisi voinut mennä paremmin tai 
saavuttaa uusia sfäärejä.”  

4.5. Monitoimijaisen yhteissuunnittelun menettelyjen 
arviointi  

Nandhakumar ja Avison (1999) kyseenalaistavat perinteisten 
tietojärjestelmien kehittämisen menetelmien menetelmällisen 
luonteen. He katsovat menetelmien ensisijaisen tarpeen tule-
van symbolisen statuksen ja kontrollin mielikuvan säilyttämises-
tä. Käytännössä menetelmät ovat kuitenkin liian mekanistisia ja 
kömpelöitä kuvaamaan yksityiskohtaisesti järjestelmän kehit-
tämisen toimia ja päivittäistä organisointia. Tutkijat peräänkuu-
luttavat kehitystyön erityisluonnetta kuvaavia lähestymistapoja 
tukemaan ja ohjaamaan tietojärjestelmän kehittämisprosessia. 
Tällaisia ovat esimerkiksi Shneidermanin ja Carrollin (1988) 
ekologisen suunnittelun lähestymistapa käytettävyystutkijoiden 
osallistumisesta uusien ohjelmistotuotteiden määrittelyyn ja 
toteuttamiseen.  

Shneidermanin ja Carrollin (1988) ekologisen suunnittelun 
paradigma korostaa tosielämän ohjelmistotuotannon tilanteiden 
kohtaamista niiden omilla ehdoilla sekä suunnittelutyön kohdis-
tamista suunnittelukohteisiin, ei yksin suunnittelutavoitteiden 
toteutumisen arviointiin ja kuvaukseen. Tutkimuskohteen laa-
jentuminen tuotteesta prosessiin tuo tutkimuksen piiriin myös 
tiimityön organisoinnin, ryhmäprosessin, johtamiskäytäntöjen, 
uudelleenhyödynnettävyyden, kehitysvälineiden, suunnittelu-
menetelmien ja ylläpidon kysymykset. Paradigman muutoksen 
päämääränä on sellaisten ideoiden kehitys, jotka vaikuttavat 
ohjelmistotuotteiden laatuun ja tuottavuuteen.  

Sampo-toimintatutkimushankkeen (Pehkonen & Franssila 
2008) yhteydessä tutkijat havaitsivat monitoimijaisen yhteis-
suunnittelun menettelyjen haasteiksi yhteisten projektikäytän-
töjen määrittelyn ja toiminnan organisoinnin tehokkaiden koko-
uskäytäntöjen, päätöksenteon, toimijaroolien ja vastuutuksien 
sekä viestintäkäytäntöjen osalta.  

Päätöksenteko eroavien suunnitteluratkaisujen ja mielipitei-
den välillä on hahmotettu klassiseksi suunnittelun haasteeksi 
(esim. Rittel 1972), ja päätöksentekotehokkuuden menetelmäl-
linen lisääminen hahmottuu selkeänä kehityskohteena. Roution 
(2000) mukaan ohjaavassa tutkimuksessa parhaan käytännön 
toimintalinjan määrittämisessä suuri mielipiteiden hajonta on 
haitaksi, sillä niiden tiivistäminen yhdeksi edellyttää joustamis-
ta ja kompromissinsietokykyä suunnittelun osapuolilta. Vaihto-
ehtoisesti voidaan pohtia kahden tai useamman rinnakkaisen 
kehittämislinjan toteutusta siten, että eri ihmisryhmille tarjo-
taan erilaisia ratkaisuja. Esimerkiksi tuotekehityksessä voidaan 
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luoda yhden tuotteen sijasta sarja hieman erilaisia versioita. 
Tällöin mielipiteitä ei tarvitse tiivistää yhdeksi, vaan suunnitte-
lussa edetään mielipiteiden klusterointiin kahdeksi taikka use-
ammaksi ryhmäksi. Klusterin mielipiteet on helpompi tiivistää 
yhteen kuin alkuperäisen joukon, sillä klusterin sisäinen hajonta 
on pienempi. 

Jos sen sijaan on mahdollista valita toteutettavaksi vain yksi 
vaihtoehto, tarvitaan jokin menetelmä, jonka avulla joukko 
mielipiteitä saadaan tiivistetyksi. Menetelmiä ovat äänestysme-
netelmä tai keskimääräisen mielipiteen määrittäminen satun-
naisvaihtelu poistamalla, jyrkimpien vaatimusten yhdistäminen, 
asiantuntijamielipide, arvoanalyysi tai neuvottelumenettely. 
Keskimääräinen mielipide voidaan määrittää kyselymenetelmää 
hyödynnettäessä laskemalla keskiarvo tai mediaani. Sanallisesti 
vapaassa muodossa ilmaistuista arvioista taas koetetaan karsia 
äärimmäiset mielipiteet. Tämä voi olla suunnittelussa varsin 
ongelmallista tai suorastaan haitallista, sillä eriävät mielipiteet 
signaloivat usein suunnittelun onnistumisen kannalta olennaisia 
ratkaistavia ongelmia (Rittel 1972). Kaikille hyväksyttävä tai ai-
nakin siedettävä mielipide voidaan joskus saada aikaan yhdis-
tämällä jyrkimmät vaatimukset siinä toivossa, että myös vä-
hemmän vaativaiset ihmiset voivat hyväksyä yhdistelmän. Esi-
merkiksi, kun kootaan mielipiteitä uuden tuotteen toteutukses-
ta, vaatimuksiin voidaan usein sisällyttää erityisryhmien tarpeet 
ilman että toteutuksen käyttöarvo muillekaan siitä alenee. Asi-
antuntijamielipide taikka päätösmenettely jo olemassa olevan 
valitun edustajiston toimesta voi joskus korvata kysymisen suo-
raan lopputuloksen käyttäjiltä. Ne on helppo toteuttaa, mutta 
niiden pätevyys minkään laajemman populaation edustajana on 
varsin epävarma. Arvoanalyysissä (hyötykustannusanalyysissä) 
parhaan vaihtoehdon valitsemisprosessi jaetaan työvaiheiksi, 
joissa arvioitavat asiat ensin kvantifioidaan ja sitten arvioidaan. 
Ensiksi neuvotellaan ratkaisussa tavoiteltavat päämäärät eli 
vaihtoehtojen arviointiperusteet ja määritellään näille painoar-
vot ja arvoasteikot, lopulta itse valintaprosessi kutistuu taulu-
kon laatimiseksi. (Routio 2000.) Praktisen ongelmanratkaisun 
menetelminä yksittäisten tai toistuvien suunnitteluratkaisujen 
tekemisessä keskimääräisen mielipiteen menetelmä ja arvo-
analyysi vaikuttavat liian raskailta, mutta suurempien kokonai-
suuksien kerta-arviointiin paremmin soveltuvilta menetelmiltä. 
Asiantuntijamielipide ja edustuksellinen päätöksenteko puoles-
taan edustavat konventionaalista päätöksentekotapoja järjes-
telmäsuunnittelussa. 

Neuvottelumenettelyssä suunnitteluun osallistuvat osapuolet 
keskustelevat ja sopivat yhdessä mikä mielipide olisi kaikkien 
tai edes enemmistön hyväksyttävissä. Jos aikaa on tarpeeksi 
käytettävissä, osanottajat pyrkivät yleensä löytämään kompro-
missiratkaisun eri mielipiteiden välillä, ja siihen pääsemiseksi 
monet usein tinkivät alkuperäisestä kannastaan. Yksimielisyys 
jää usein melko pinnalliseksi, sillä kaikki ihmiset eivät osaa tai 
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halua esittää mielipidettään julkisessa kokouksessa. Näitä ihmi-
siä voidaan auttaa noudattamalla ns. "demokraattisen dialogin" 
menettelytapoja, joilla pyritään edistämään innovatiivista kes-
kustelua. Keskeisimpiä periaatteita ovat, että kaikkien, joita 
asia koskee, pitää voida osallistua fyysisesti ja olla aktiivisia, 
esittää omat ideansa ja myös auttaa toisia esittämään omansa. 
Kaikki osallistujat ovat yhdenvertaisia, ja keskustelun pitää olla 
kaikkien ymmärrettävissä. Kaikki asiaan liittyvät perustelut 
ovat sallittuja, mutta osallistujien täytyy sietää mielipide-eroja 
ja hyväksyä se, että jonkun toisen perustelu joskus havaitaan 
pätevämmäksi. Jokaisen osallistujan työrooli, auktoriteetti ym. 
täytyy voida ottaa keskusteltavaksi. Lopulta vuoropuhelussa pi-
tää päästä yksimielisyyteen käytännön toimenpiteiden kokeile-
misesta. Routio (2000) toteaa eri ihmisten ristiriitaisten mielipi-
teiden yhdistämisen joka tapauksessa melko väkivaltaiseksi me-
nettelyksi, ja kun sitä joudutaan tekemään, on hyvä säilyttää 
alkuperäiset kootut mielipiteet myöhempien tarkistusten varal-
ta. (Routio 2000.) 

Sampo-toimintatutkimushankkeessa suunnitteluratkaisut do-
kumentoitiin ja niitä arvioitiin iteratiivisesti eri käyttäjäryhmi-
en edustajien kanssa sekä teknologiatoteuttajan edustajien 
kanssa osallistuvissa yhteissuunnittelun työpajoissa. Käytännön 
toimenpiteiden määrittelyä eli päätöksentekoa pyrittiin tuke-
maan suunnitteludokumentaatioiden avulla. Käytännössä tutki-
jat ottivat kantaa myös kaupungin Learning Gateway –hankkeen 
ja IT-hankkeen ratkaisuihin, joiden dokumentaatioiden omista-
juus ei ollut Sampo-toimintatutkimushankkeen piirissä. Näiltä 
osin keskustelu teknisistä ratkaisuista hajaantui eri toimijako-
koonpanojen kokouksiin sekä sähköpostikirjeenvaihtoon. Sampo 
2 -hankkeessa muiden toimijaosapuolten arviot Sampo-
toimintatutkimushankkeen yhteissuunnittelumenettelyistä koot-
tiin arviointihaastatteluin. 

4.5.1. Osaamisen kattavuus suunnitteluprosessissa 

Osallistujaorganisaatioiden edustajat kaipasivat suunnittelupro-
sessiin teknistä ja käytettävyysosaamista käyttömukavuuden ja 
käytön helppouden, ulkoasun selkeyden sekä portaalin palau-
teaikojen nopeuden varmistamiseksi. Suunnitteluprosessin ke-
hittämisen näkökulmasta palaute kertoo käytettävyystavoit-
teiden asettamisen ja käytettävyystestauksen tarpeesta. 

Kaupungin näkökulmasta yhteissuunnittelussa olisi pitänyt ol-
la prosessin suunnittelijoiden ja projektin johdon tukena tekni-
nen osaaja, jolla olisi ollut valtuudet toimia kaikkien toimija-
osapuolten kanssa. Teknistä tukea ei myöskään löytynyt riittä-
västi ratkaisujen räätälöintivaiheessa. Järjestelmän toimittajal-
ta olisi toivottu enemmän osaamista, sillä tietojärjestelmä-
hankkeessa jouduttiin kokeilemaan kohtuuttoman paljon. Tilan-
netta mutkisti kaupungin keskeneräinen LDAP/AD-hanke, johon 
myös lukioportaalin toteutus oli yhteydessä. Kahta kehityshan-
ketta vietiin rinnan, mikä myös kumuloi teknisiä ongelmia. 
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Omasta organisaatiosta hankkeessa olisi pitänyt olla myös 
enemmän projektipäällikkötunteja. 

Yritysosapuoli tunnistaa resurssi- ja osaamiskysymykset mo-
nitoimijaisen yhteissuunnittelun onnistumisessa ratkaiseviksi 
tekijöiksi. Lopputulos syntyy suunnitteluun osallistuvien osa-
puolien osaamisen ja resurssien summana. Yritysosapuoli koros-
taa teknisen osaamisen varmistamista toteutuspuolella moni-
toimijaisen yhteissuunnitteluprosessin onnistumisen avainteki-
jänä. Myös projektin- ja prosessienhallintaan tulee kiinnittää 
erityishuomiota, kun eri toimintakulttuureista tulevat toimijat 
alkavat toimia yhteisessä hankkeessa. Hankkeen viestintä- ja 
projektikäytännöistä on yhteisesti sovittava.  

4.5.2. Toimijaroolit ja vastuunjaot monitoimijaisessa yhteissuunnitteluhankkeessa 

Sampo-toimintatukimushankkeen monitoimijainen yhteissuun-
nittelu on ollut kaikille osapuolille oppimiskokemus kuntatoimi-
jan ja yhteistyökumppanien, yritystoimijoiden ja yliopistotoimi-
joiden erilaisista toimintakulttuureista. Kaupungin näkökulmas-
ta lukiotoimijat ja kaupungin toimijat luottivat tutkimusosapuo-
len tukeen prosessien mallinnuksessa. Tekninenkin puoli oli tie-
toinen siitä, mitä kukakin osaa ja tunsi rajoitteet, luottamuspu-
laa osapuolten välillä ei koettu. ”Työskentely sujui hyvässä 
hengessä.” Eri toimijoiden eroavat toimintakäytännöt kuitenkin 
lisäsivät monitoimijaisen yhteissuunnittelun haastetta. 

Kaupungin edustaja arvioi, että päätökset, joita tehtiin pro-
jekti- ja ohjausryhmissä, menivät läpi, mutta teknisen puolen 
aikataulutus petti. Suunnitteluun osallistujat sitoutuivat aika-
tauluihin, mutta taustaorganisaatiot eivät välttämättä sitoutu-
neet tai työtilanne ei antanut periksi tehdä asioita sovitusti. Li-
säksi tekninen osaaminen hajaantui liian monen teknisen toi-
mijan kesken eikä kukaan ottanut suunnitteluratkaisujen joh-
tamisesta vastuuta. ”Teknisiä ongelmia palloteltiin puolelta 
toiselle, mutta kukaan ei ottanut vastuuta asian loppuun vie-
misestä.” Vastaavasti kaupungin tietojärjestelmäasiantuntija 
olisi kaivannut projektinvetäjää, joka olisi osallistunut kaikkiin 
palavereihin ja johtanut kokonaisuutta. Hajautettu vastuu to-
teutuksessa johtaa myös siihen, ettei kokonaisuus ole enää ke-
nenkään hallussa. Toteutusvaiheessa korjauspyyntöjä ei myös-
kään osattu allokoida tehokkaasti oikeille toimijoille. Projekti-
päällikön puute näkyi tässä, toisaalta usealle toimijalle hajau-
tetun ja useaan projektiin hajautetun toiminnan luonne. Hank-
keen koordinointi vaikeutuu ja epäjatkuvuuksien riski kasvaa. 

Kaupungin edustaja spekuloi, jos hankkeeseen olisi ollut ir-
rottaa projektipäällikkö kaupungin osalta, tämä olisi pystynyt 
paremmin perehtymään asioihin erityisesti tekniseltä kannalta, 
ja aikaa olisi jäänyt arviointiin, viestintään ja palaveeraami-
seen yhteissuunnittelun aikana. ”Lankojen yhteensitomista olisi 
voinut olla jossain vaiheessa.” Niin ikään tietojärjestelmäasian-
tuntija katsoo, että ohjausryhmän työskentely olisi voinut pai-
nottua muihin asioihin kuin praktiseen ongelmanratkaisuun. 
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Projektipäällikkö kykenee yleensä seuraamaan asioita yksityis-
kohtaisemmin ja puuttumaan riittävän ajoissa muutostarpeisiin. 
Ohjausryhmän tehtävänä on tehdä päätökset aikataulu- ja bud-
jettimuutoksista. Vastuutusta yhden organisaation projekti-
päällikkö ei kuitenkaan yksin pysty tekemään, sillä monitoimi-
jaisen hankkeen organisaatioissa on erilaiset käsky- ja valtasuh-
teet.  

Teknologiatoteuttaja piti yhteissuunnittelumenettelyn mer-
kittävänä haasteena teknologian toteutushankkeen normaalis-
ta poikkeavaa roolitusta, jossa yritysosapuolen kautta kolmas 
osapuoli toimitti teknisen infrastruktuurin. Siten infrastruktuu-
riratkaisut eivät olleet teknologiatoteuttajan suunniteltavissa 
tai hallinnassa, vaan asennukset oli toteutettu eri tavoin kuin 
mihin teknologiatoteuttaja oli tottunut. Teknisiä ongelmia koi-
tuu siitä, kun tieto ei siirry ja kaikki osapuolet eivät toimi sa-
malla tavalla. Kun on sovittu, että kolmas osapuoli vastaa ym-
päristöstä, teknologiatoteuttajan täytyy vain luottaa siihen eikä 
siihen puututa. Sitten kun infrastruktuurissa tulee ongelmia, 
teknologiatoteuttaja on usein ensimmäisenä tulilinjalla. Sampo-
toimintatutkimushankkeessa teknologiatoteuttaja oli tutkimus-
osapuolen kanssa aktiivisesti yhteyksissä, koska teknologiato-
teuttaja oli tutkijoille ensisijainen kontakti, ja tutkijat käyttä-
jille ensisijainen kontakti, joihin ongelmatilanteissa oltiin yhte-
yksissä. Ongelmien perimmäinen syy saattoi kuitenkin olla kol-
mannen osapuolen toimittamassa infrastruktuurissa. Vastuunja-
ot ja kommunikointi etenkin portaaliteknologiaa koskevassa on-
gelmanratkaisussa kolmannen osapuolen ja kaupungin rinnak-
kaisten hankkeiden kanssa olivat siten haasteelliset. 

Yritystoimija tuo esiin, että ohjausryhmän tulisi asettaa 
hankkeelle ja suunnittelukohteelle konkreettiset, yhteiset ta-
voitteet. Yritysosapuolen näkökulmasta työskentelykulttuuri ei 
kaikilta osiltaan ollut kypsää monitoimijaiseen hankkeeseen. 
Kehityshaasteena hahmottuvat erityisesti prosessisuunnittelun 
ja projektisuunnittelun kulttuureiden luominen hankkeissa 
vastuutuksineen ja aikataulutuksineen sekä näihin sitoutumisi-
neen. Tulevissa kouluhankkeissa yritysosapuoli tulee käyttä-
mään valmista projektipohjaa, jossa määritellään, mitkä asiat 
ovat kenenkin toimijoiden vastuulla, mitkä ovat toteutuksen 
keskeiset määräpäivät ja jos näitä ei kaikilta osin toteutuksessa 
saavuteta, hanketta ei viedä eteenpäin. 

”Tiimejähän ei johtanut kukaan.” Sampo-
toimintatutkimushankkeen projektikokouksiin osallistuivat omi-
en taustatiimiensä ja -organisaatioidensa edustajat, johtajat 
puolestaan eivät olleet läsnä. Kaupungin edustaja luonnehtii 
työskentelytapaa tiimimäiseksi, johdetun työskentelyn sijaan 
asiantuntijatiimien edustajat sopivat projektin yhteiset peli-
säännöt projekti- ja ohjausryhmän kokouksissa. Esimerkiksi 
Sampo-toimintatutkimushankkeen projektiryhmä käsitteli ja 
tuotti sekä lukioportaalin käyttöönotto- että koulutussuunni-
telmat, mutta näihin kytköksessä olevien kaupungin IT-

TAMPEREEN YLIOPISTON HYPERMEDIALABORATORIO 



HYPERMEDIALABORATORION VERKKOJULKAISUJA 
 

125 

hankkeiden suunnitelmat ja eteneminen käsiteltiin toisaalla. 
Dokumentaatioiden jakaminen ja tiedonkulku organisaatiorajo-
jen yli olisi vaatinut tiiviimpää ohjausryhmä- ja projektiryhmä-
työskentelyä sekä eri osahankkeiden vieläkin tiiviimpää integ-
roimista. Jos hankkeessa olisi ollut täysipäiväinen projektipääl-
likkö, hankekokonaisuutta olisi ehkä johdettu eri tavalla.  

Yhteisuunnittelussa kuntaosapuolen toimintaa määrittävät 
sopimukset lisäävät suunnittelu- ja toteutushankkeiden komp-
leksisuutta. Projektien budjetointi vaatii painopisteen siirtä-
mistä hankkeiden ennakkosuunnitteluun, ja siten suunnitte-
lun osalta aikajänne on pidempi ja reaktionopeus yllättäviin 
haasteisiin itse toteutusprojektien aikana huomattavasti hi-
taampi – jos sitä on lainkaan. Mikäli kaikkiin kulueriin ei ole 
osattu ennakolta varautua, se heijastuu toteutusvaiheen hanka-
loitumisena tai mahdollisesti puutteina toteutuksessa.  

4.5.3. Tiedonkulku ja viestintä monitoimijaisessa yhteissuunnitteluhankkeessa 

Viestintä tutkimusosapuolen ja osallistujaorganisaatioiden kes-
ken toimi sähköpostiperustaisesti, puhelimitse, tutkimusinter-
ventioiden myötä ja informaaleissa tapaamisissa sekä ohjaus-
ryhmän kokouksissa. Hankkeeseen liittyvän sähköpostiviestin-
nän määrä ja laatu yllätti toisessa osallistujaorganisaatiossa 
suunnitteluun osallistujat, eikä sopinut organisaation tapaan 
toimia. Myös tutkijoiden kieli ja ajatusmaailma koettiin erilai-
siksi, mikä raskautti viestien lukemista. ”Ihmiset sanoivat, että 
oli tullut viesti, mutta ei kukaan ollut jaksanut lukea sitä lop-
puun saakka. Jos ihmettelette, että me ei vastata teille, niin 
se saattoi johtua siitä, että siinä kiireessä ei pystynyt paneu-
tumaan.” Tässä organisaatiossa yhteydenpitoon ja hankekoor-
dinointiin panostettiin puhelinkeskusteluin, jolloin viestintä ei 
myöskään tavoittanut koko suunnitteluryhmää. Organisaatiossa 
olisi saanut olla oma yhteyshenkilö, jonka kautta viestit kulke-
vat ja joka toimii hankkeen projektipäällikkönä. 

Tutkijoiden, kaupungin, teknologiatoimittajan ja yritystoimi-
jan kesken lukioportaalin suunnitteluprosessissa sisäistä viestin-
tää, dokumenttien jakamista ja ylläpitoa tukemaan oli perus-
tettu teknologiatoimittajan toimesta ekstranet, mutta käytän-
nössä kaikki toimijat eivät sitoutuneet ekstranet-pohjaiseen 
sähköiseen toimintatapaan. Osa toimijoista luonnehti ekst-
ranetiä liian kankeaksi; heikkoutena koettiin, että siihen täytyy 
erikseen mennä. Viestintä ja dokumenttien toimittaminen siir-
tyi joidenkin toimijoiden ja samalla aihepiirien osalta takaisin 
sähköpostiin, minkä ongelmana taas oli suuri määrä ja etteivät 
kaikki asianomaiset ennättäneet viestejä lukemaan. Viestit 
myös hajaantuivat eri osahankkeisiin, jolloin joku osapuoli saat-
toi jäädä pois listalta tai saada tiedon välikäsien kautta. Kes-
kustelujen alkua ja loppua oli myös vaikea hahmottaa, kun osa 
toimijoista käytti vastaa kaikille -toimintoa ja osa ei. ”Hank-
keessa tuli niin paljon sähköpostia, etten tiennyt, pitäisikö nii-
hin reagoida vai ei. Sitten tuli niin paljon postia, ettei kaikkea 
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pystynyt edes lukemaan.[…] Datamäärää oli mahdoton hallita.” 
Kaupungin edustaja ehdottaa vaihtoehdoksi sähköpostiviestin-
nälle ja ekstranetille esimerkiksi blogia, joka on vastaavasti 
verkon kautta saavutettavissa kuin extranetkin, mutta kukin 
toimija voi tilata itselleen relevantit, aktiivisesti seurattavat 
aiheet RSS-syötteinä. Keskustelut olisivat kaikkien saavutetta-
vissa ja keskusteluketjuja voitaisiin paremmin seurata. Kaupun-
gin tietojärjestelmäasiantuntija olisi kaivannut myös enemmän 
tapaamisia teknologiatoteuttajan kanssa. Mikä väline projektin 
viestintävälineeksi valitaankaan, keskeistä on, että kaikki toi-
mijaosapuolet sitoutuvat välineen käyttöön samalla tavalla ja 
että viestintävälineen käytön tavoista eli projektin yhteisistä 
viestintäkäytännöistä sovitaan. 

Tiedon jakamisen haastetta lisäsi, ettei hankekokonaisuus ol-
lut kenenkään yksittäisen henkilön koordinoima. Teknologiato-
teuttajalle tyypillisessä projektissa viestintä kulkee projekti-
päällikön kautta, projektipäällikkö toimii filtterinä ja kanavoi 
kysymykset asiantuntijoille. Monitoimijainen projekti ei suju 
niin itsestään kuin tavanomainen toteutushanke, jossa kaksi 
projektipäällikköä kommunikoi keskenään. Kun mukana on nel-
jä-viisi toimijaa eikä yksittäistä henkilöä, joka vastaa kaikesta, 
joka on mukana kaikissa palavereissa ja koordinoi kaikkea, ei 
voida myöskään olettaa mitään varmaksi. Ei voida luottaa sii-
hen, mitä tapahtuu ja mitä tulee tehdyksi, vaan pitää olla itse 
enemmän äänessä ja tekemässä.  

Tutkijat pommittivat teknologiatoteuttajaa huomattavalla 
sähköpostikyselyiden määrällä lukioportaalin sisällön konfigu-
roinnin vaiheessa. Tuotteen peruskäyttökoulutusta ei oltu bud-
jetoitu toteutushankkeeseen eikä sitä oltu ajateltu pidettäväk-
sikään, vaikka se ehdottomasti olisi ollut tarpeen teknologiato-
teuttajan näkökulmasta. Sähköpostin välityksellä pystyttiin tar-
joamaan nopeasti ratkaisu yksittäisiin ongelmiin ja tutkijat pää-
sivät etenemään sisällöntuotannossa. Laajempaa tuotteen käyt-
tökoulutusta olisi pitänyt tarjota myös it-infrastruktuurista vas-
taavalla kolmannelle osapuolelle. Teknologiatoteuttajan edus-
taja tuo esiin, ettei tuotteen peruskoulutusta tahdo koskaan ol-
la tarpeeksi projekteissa, joten tuen antamiseen sähköpostilla 
joudutaan joka tapauksessa. Aikaa kuluu aina paljon siihen, et-
tä asiakas oppii, kuinka SharePoint-sivusto toimii. Nykykäytän-
tönä perustuen koulutuksen antavat kouluttajat, eivätkä tuki-
pyynnöt raskauta toteutustahoa. 

Teknologiatoteuttajan näkökulmasta aikaa ja budjettia olisi 
voinut olla enemmän. Mitä enemmän toimijoita on suunnitte-
lussa mukana, sitä enemmän menee aikaa viestintään ja koor-
dinointiin eli siihen, että eri osapuolet pidetään hankkeessa 
tehtävistä päätöksistä ajan tasalla. Tutkimus- ja kehityshanket-
ta tekevän tutkimusosapuolen ja tulosta tekevän liikeyrityksen 
lähestymistavoissa ajankäytön suhteen oli myös havaittavissa 
hankalia tilanteita aiheuttava epäsuhta. Teknologiatoteuttaja ei 
kyennyt aina käyttämään yhtä paljon aikaa projektiin, koska si-
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tä oli budjetoitu tietty määrä. Vastaavasti oppilaitosprojekteis-
sa hankkeen vetäjät toimivat täysipäiväisesti, mutta teknolo-
giatotuttajan ajankäyttö hankkeeseen ei ole täysipäiväistä. 

Yritysosapuolen näkökulmasta itse projektin dokumentaatio 
oli puutteellista. Vastuut, aikataulut ja määräpäivät olisi voitu 
esittää kahdella A4:lla, jotka johtokin olisi voinut lukea. Vas-
taavasti teknologiatoteuttaja koki viestinnän yhdeksi monitoi-
mijaisen projektin keskeisistä haasteista. Osapuolet eivät tien-
neet, mitä eri piireissä oli puhuttu ja osalta porukasta jäivät 
ajoittain tiedot päätöksistä saamatta. Tiedot tulivat niille, jot-
ka olivat palavereissa läsnä, mutta palaverien dokumentointi 
ei ollut riittävällä tasolla, että tiedot olisivat välittyneet muille 
osapuolille. Kaupungin toimijan näkökulmasta taas palavereita 
olisi pitänyt järjestää enemmän.  

Monitoimijainen yhteissuunnittelu vaatii huomattavasti suu-
rempaa panostusta osahankkeiden orkestrointiin, koordinoin-
tiin ja viestintään kuin esim. yhden tai kahden organisaation 
puitteissa tehtävä toteutusprojekti. Monitoimijaisen, tiimimäi-
sesti organisoidun hankkeen haasteena piirtyy eri toimijoille 
hajautettu vastuu eri osahankkeiden etenemisestä ja siten 
myös dokumentaation hajautuminen eri tahoille. Projektin yh-
teisistä viestintäkäytännöistä tulisi sopia ja osapuolten tulisi 
yhteisesti sovittua toimintatapaa myös noudattaa. 

4.5.4. Yhteissuunnittelun vahvuudet ja heikkoudet 

Osallistujaorganisaatioiden näkökulmasta yhteissuunnittelun 
vahvuuksiksi hahmottuvat vahvempi sitoutuminen, demokraatti-
suus ja mahdollisuus vaikuttaa lopputulokseen – jos vain osaa-
mista on riittävästi.  

Kaupungin edustaja arvioi käyttäjiä suunnitteluun osallista-
van mallin ainoaksi tavaksi, millä tietojärjestelmien suunnitte-
lua ylipäätään pitäisi tehdä. Luonteeltaan yhteissuunnittelu so-
pii erityisesti koulutusorganisaatioon, jossa yhteistyökulttuu-
ri on keskusteleva ja pitkäkestoisiin prosesseihin on jo ydin-
tehtävän – opetuksen ja oppimisen – kautta tottumusta. Tekni-
sissä työyhteisöissä, jossa on totuttu pala palalta eteneviin pro-
sesseihin ja hyvin eriytyneisiin tehtäviin, keskusteleva toiminta-
tapa voidaan kokea ahdistavaksi ja turhaksi. Hankkeena Sampo-
toimintatutkimus ja kaupungin LG-hanke olivat pitkiä, kahden 
vuoden hankkeita, vaikkakin jaettu hankesuunnitelmissa sel-
keiksi, tavoitteellisiksi ja kestoltaan lyhyemmiksi osiksi. Projek-
tisuunnitelmat toteutuivat ja toimivat hyvin.  

Yhteissuunnitteluun osallistumisen positiivisiksi vaikutuksiksi 
kaupungin edustaja katsoo tiedonkulun paranemisen ja siten 
myös paremman lopputuloksen. Konfliktitilanteet eivät ole ko-
vinkaan jyrkkiä, kun joudutaan tekemään kompromisseja, vaan 
kaikki kokevat osaltaan joustamisen mielekkääksi yhteisen 
tavoitteen ja toimivan lopputuloksen saavuttamiseksi. Loppu-
tulos tuntuu myös enemmän omalta, kun suunnitteluun osallis-
tutaan koko prosessin ajan. Myös tutkimusosapuolelle tarjoutu-

TAMPEREEN YLIOPISTON HYPERMEDIALABORATORIO 



HYPERMEDIALABORATORION VERKKOJULKAISUJA 
 

128 

vaa mahdollisuutta tuottaa tietoa siitä, mikä suunnittelussa se-
kä suunnitelluissa artefakteissa toimi ja mikä ei, pidettiin ar-
vokkaana. 

Tietojärjestelmäasiantuntija pitää yhteissuunnittelun vah-
vuutena erilaisten näkemysten esiin saamista. Jos suunnittelu 
tehdään pienellä, samasta yksiköstä tutulla tiimillä, päästään 
helpommin tuloksiin ja lopputuloksesta tulee myös tiimin nä-
köinen. Se ei välttämättä palvele niin hyvin kaikkia osapuolia. 

Teknologiatoteuttaja vertaa Sampo-
toimintatutkimushankkeen monitoimijaista yhteissuunnittelu-
menettelyä muihin oppilaitosprojekteihin ja arvioi, että niissä 
on ollut enemmän haasteita tai haasteet ovat sijoittuneet eri 
osa-alueille. Sampo-toimintatutkimushankkeessa tutkimusosa-
puoli neuvotteli osallistujaorganisaatioiden eli lukioiden kanssa, 
mikä taas muissa hankkeissa on tullut teknologiatoteuttajan 
tehtäväksi. Yleensä asiakkaan projektitiimi käy käyttäjien kans-
sa dialogin ja teknologiatoteuttaja on projektitiimin kanssa te-
kemisissä. Projektitiimiin voi myös kuulua avainkäyttäjiä, täl-
löin käyttäjän näkemykset saadaan heti kaikkien tietoisuuteen. 
Oppilaitokset edellyttävät usein etenemistä omilla ehdoillaan, 
jolloin toimittaja ei voi viedä läpi omaa projektiaan totutusti, 
vaan toteutuksesta pitää neuvotella. Tällöin toteutusprojekti 
ei pysy ennakoiduissa työmäärissä, mistä seuraa yleensä muita 
ongelmia. Yhteissuunnittelumenettelyn osallistuva toiminnallis-
ten ja sisältövaatimusten määrittely sekä käyttöliittymän ja 
toiminnallisuusmäärittelyn katselmoinnit rinnan tvt-
toimintamallin suunnittelun kanssa osallistuvissa työpajoissa 
loivat siten pohjaa tehokkaalle tekniselle toteutusprojektille. 
Vaikka syötteitä tuli runsaasti vaatimusmäärittelyn muodossa, 
työmäärä teknologiatoteuttajan osalta vastasi tyypillistä työ-
määrää toteutusprojektissa. 

Suoranaisia vahvuuksia teknologiatoimittajan edustaja ei eri 
puolilta osaamista yhdistävässä monitoimijaprojektissa näe, 
mutta postiivisina lopputulemina toteutuivat yritysosapuolen 
tarjoama koulutus ja hankkeen toteutus siten, että lukioportaa-
lin ylläpito tuli kolmannelle, infrastruktuurista vastaavalle osa-
puolelle. 

Suunnitteluun osallistuneen lukiotoimijan näkökulmasta yh-
teissuunnittelun heikkoudeksi hahmottuu erilaisten mielipitei-
den sovittaminen kompromissiksi. Osallistuja voi tällöin myös 
kokea, ettei saa kantaansa esille. Pitkä prosessi lisää kuitenkin 
aina konfliktinsietokykyä, ja erityisesti tilanteessa, jossa ei ole 
selkeää päämäärää, konflikteja joudutaan kestämään. Tvt-
toimintamallin ja lukioportaalin suunnittelussa konflikteja ei 
suuremmin kuitenkaan ollut. Yhteisen ajan löytäminen on myös 
haaste suunnittelutoimiin osallistumiselle.  

Kaupungin asiantuntija arvioi monitoimijaisen suunnittelun 
heikkoudeksi toimijan vastuun ja velvollisuuden rajan hämär-
tymisen. Toimijat joutuvat kantamaan enemmän vastuuta koko 
prosessista. Aikaa kuluu myös sellaisten asioiden prosessointiin, 
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jotka eivät välttämättä kuuluisi toimijan osuuteen projektissa. 
Tietojärjestelmäasiantuntijan näkökulmasta yhteissuunnittelu 
ei ollut niin tehokasta tai hedelmällistä kuin mitä sen olisi pi-
tänyt käytettyyn aikaan ja monen toimijan tekemiseen nähden 
olla. Palavereita pidettiin paljon ja suunnitteluun suunnattiin 
enemmän panoksia kuin itse toteutukseen. (Lukioportaalin to-
teutuksen kohdalla Sampo-toimintatutkimushankkeen tutkimus- 
ja kehityspanos kohdistui nimenomaan teknisen toimintaympä-
ristön ja toimintamallin rinnakkaiseen suunnitteluun, mikä ei 
ole normaalitilanne tietojärjestelmien suunnittelu- ja toteutus-
hankkeissa.) Tietojärjestelmäasiantuntija arvioi yhteissuunnit-
teluprosessin nopeutta ja tehokkuutta oman organisaationsa 
kannalta keskinkertaiseksi. Prosessi ei edellyttänyt kohtuutto-
masti vaivannäköä. 

Teknologiatoteuttajan ja yritysosapuolen kannalta suunnitte-
lun ja toteutuksen hajauttaminen usean toimijan kesken mer-
kitsi hitaampaa prosessia sekä suurempaa työmäärää projek-
tinhallinnan ja viestinnän kannalta.  

Osallistumisen määrä ja ajoitus hahmottuivat keskeisiksi 
muuttujiksi yhteissuunnittelumenettelyn hyödyntämisessä to-
teuttajien osalta. Liike-elämässä hanketahti on huomattavasti 
nopeampi, eikä tuotannossa ole aikaa niin yksityiskohtaiseen 
työprosessien analyysiin kuin Sampo-toimintatutkimushankkeen 
toteutuksessa. 

Yritysosapuoli katsoo monitoimijaisen yhteissuunnittelun 
haasteiksi prosessien suunnittelun kulttuurin puutteen ja 
projektisuunnittelun epäyhtenäisyyden ja epätasaisen jakau-
tumisen eri toimijaosapuolten kesken.  
 

4.6. Monitoimijaisen yhteissuunnittelun menetelmien ja 
dokumentaatioiden arviointi 

Sampo-toimintatutkimushankkeen (Pehkonen & Franssila 2008) 
yhteydessä tutkijat havaitsivat monitoimijaisessa yhteissuunnit-
telussa käytettyjen menetelmien ja dokumentaatioiden kehi-
tyshaasteiksi eri osapuolille soveltuvien dokumentaatiokäytän-
töjen asettamisen, osallistujille sopivan yhteisen suunnittelu-
kielen, erityisesti monitoimijaisten työprosessien visualisointiin 
soveltuvan mallinnustyökalun ja -tavan löytämisen sekä osallis-
tuvassa vaatimus- ja sisältömäärittelyssä käytettävän kuvausta-
van löytämisen. Lisäksi havaittiin varhaisen prototypoinnin tila-
us ennen kehitysversion läpikäyntiä, jolloin muutosten tekemi-
nen on jo huomattavasti rajoitetumpaa johtuen jo tehdyistä ra-
kenteellisista suunnitteluratkaisuista. Osallistuvassa suunnitte-
lussa olennaista olisikin kyetä hallitsemaan ja kommunikoimaan 
teknologian suunniteltavuutta, miten tehdyt ratkaisut tulevat 
ohjaamaan ja rajoittamaan muutosten mahdollisuuksia seuraa-
vissa suunnitteluvaiheissa.  
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Kun suunnitelmaehdotus esitetään henkilöille, jotka eivät ole 
tottuneita suunnitteludokumentaatioiden tulkintaan, suunnitte-
luun osallistujien pitäisi voida reagoida suunnitelmiin samoin 
kuin he tekisivät todelliseen kohteeseen. Jos tämä onnistuu, 
sanotaan että suunnitteludokumentaatiolla on hyvä todenmu-
kaisuus (engl. fidelity) eli yhdenmukaisuus todelliseen tuottee-
seen. Tavallisimmat esitystavat voidaan järjestää jatkumona 
symbolisista realistisiin. Realistisimmat mallit ovat yleensä työ-
läimpiä ja kalleimpia valmistaa, joten tuotekehitysprojektin al-
kuvaiheissa pyritään kuvaamaan suunnitelmat huokeampien, ei 
vielä kovin yksityiskohtaisten esitystapojen avulla. (Routio 
2000.) 

Yleisimpiä suunnitteludokumentaatioita ovat sanalliset kuva-
ukset, jotka ovat halpoja tehdä ja joilla voidaan kuvata mel-
kein mitä tahansa tuotteen ominaisuutta. Kuvaukset eivät kui-
tenkaan ole kovin todenmukaisia tai yksityiskohtaisia suunnitte-
lukohteen kokonaisuuden, toimintalogiikan, käyttötuntuman tai 
ulkoasun osalta. Aritmeettisten mallien, kuten diagrammien 
avulla voidaan kuvata suunniteltavan järjestelmän kokonaisuut-
ta ja rakennetta, mutta ne ovat usein monitulkintaisia eivätkä 
välitä yksityiskohtaista kuvausta edellä mainituista suunnittelu-
kohteen toimintalogiikasta tai käyttötuntumasta. Tuotteen 
käyttöoperaatioita voidaan esittää työnkulkukaaviona (flow 
chart), joskin niiden tulkinta on usein maallikoille varsin vieras-
ta ja epähavainnollinen ja siten raskasta. Tuotteen käyttöliit-
tymää ja sen toiminnallisuuksia voidaan havainnollistaa kuvin ja 
piirroksin, esimerkiksi eritasoisin rautalankamallein (wirefra-
me). Matalan tason rautalankamallissa kuvataan käyttöliittymän 
toiminnalliset elementit, korkean tason mallissa kuvaukseen si-
sällytetään myös ulkoasu. Tuotteen käyttämisen operaatiot voi-
daan kuvata käyttöliittymäkuvien kuvasarjoina (storyboard). 
Matalan kuvaustason prototyypit, esim. hahmomallit (mock-up) 
kuvaavat käyttöliittymän toimintaa esimerkiksi paperista, pah-
vista tai muista helposti työstettävistä materiaaleista rakenne-
tun mallin avulla. Virtuaaliprototypointi tarkoittaa suunnitel-
man esittämistä kuvaruudulla siten, että käyttäjä voi simuloida 
suunnitellun laitteen toimintaa siten ja laite näyttää tottelevan 
käyttäjän käskyjä. Vuorovaikutteinen, puolitoiminnallinen pro-
totyyppi antaa käyttäjälle lisäksi jonkinlaista palautetta. Nopea 
prototypointi (rapid prototyping) merkitsee toiminnallisen pro-
totyypin koodausta ja arviointia. Toimiva prototyyppi tai pilot-
tiprojekti tarkoittaa todellista, toimivaa tuotetta, jota ei kui-
tenkaan ole vielä tehty sarjatuotantona vaan käsityönä, tavalli-
sesti melkoisin kustannuksin. (Routio 2000.) 

Sampo-toimintatutkimushankkeen raportoinnissa (Pehkonen 
& Franssila 2008) suunnitteluprosessin vaiheet tiivistettiin tvt-
muutosmalliksi, johon on yksilöity suunnittelun vaiheet, mene-
telmät, osallistujat ja suunnittelussa syntyvät tuotokset eli do-
kumentaatiot (ks. taulukko 4. Tvt-muutosmalli). Tavoitteena oli 
tuottaa käyttäjätietoa taloudellisesti ja kustannustehokkaasti 
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suunnitteluun viestiviä menetelmiä ja dokumentaatioita. Arvi-
ointihaastatteluissa eri toimijaosapuolten edustajat arvioivat 
käytettyjen menetelmien ja dokumentaatioiden onnistuneisuut-
ta. 
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Taulukko 4. Tvt-muutosmalli. 

Vaihe: suunnittelu Sisältö Menetelmät Osallistujat Työvälineet ja tuo-
tokset 

1. Organisaation tieto- 
ja viestintäteknisesti 
tuettujen työprosessien 
teknologiariippumaton 
mallinnus ja visiointi, 
käyttökontekstiin pe-
rehtyminen  

 

Työprosessien 
jäljittäminen yksi-
lö- ja ryhmähaas-
tatteluin työpai-
koilla  

Organisaation toi-
mintaan perehtymi-
nen verkkosivujen 
ja organisaation 
tuottamien materi-
aalien perusteella; 
teknologiaympäris-
töön perehtyminen 
työpaikoilla; puoli-
strukturoidut tee-
mahaastattelut ja 
ryhmähaastattelut  

Edustajat lukioi-
den työntekijä- ja 
sidosryhmistä: 
rehtorit, koulusih-
teerit, opettajien 
edustajat, tilan-
varausjärjestel-
män käyttäjät, 
oppilastietohallin-
to-ohjelman pää-
käyttäjä  

Työprosessien mal-
linnuksen ja tvt-
nykytila-arvioinnin 
kysymyslista 

Työtehtävien koonti-
taulukko 

Käyttötapaus-
taulukointi sisältäen 
tvt-tuettujen työpro-
sessien haasteet ja 
kehitysideat  

2. Tvt-toimintamallin 
suunnittelun käynnis-
tävä tapaaminen työ-
yhteisön kanssa 

Suunnittelu-
prosessin vaihei-
den esittely; 
haastatteluista 
koottujen kehit-
tämiskohteiden, 
uhkien ja mah-
dollisuuksien lä-
pikäynti; teknolo-
gian käyttöön-
oton tavoitekes-
kustelu 

1 tunnin tapaami-
nen: esitys, pohdin-
takysymykset ja 
keskustelu 

Työyhteisö Esittelymateriaali 

 

3. Tvt-tuettujen työpro-
sessien yhteissuunnit-
telu ja visioiva mallin-
nus: osallistuva toimin-
nallisten ja sisältövaa-
timusten määrittely  

1 päivän työpaja: 
työprosessi- pe-
rustaisten käyttö-
tapausten ja tek-
nisten ratkaisujen 
kohtauttaminen, 
uusien toiminta-
käytäntöjen ja 
toimijaroolien 
neuvottelu. 

Workshop: tvt-
toimintaympäristön 
ja sen ominaisuuk-
sien esittely, visu-
alisointikokeilu 
UML sekvenssidia-
grammien avulla. 
Fläppitaulu. 

Lukioiden rehto-
rien ja koulusih-
teerien edustus, 
kaupungin tvt-
koordinaattorit, 
yritysosapuolen 
edustaja 

Käyttötapaus-
taulukointi vali-
koiduista, laajenne-
tuista käyttötapauk-
sista. 

Tvt-kehitystarpeiden 
ja teknologian tar-
joumien kohtautta-
minen 

 

4. Yritysvierailut 1 päivä, 2 orga-
nisaatiovierailua. 
Inspiroituminen, 
oivallus, erilaiset 
tekemisen tavat. 
Mitä hyvää, mitä 
kehitettävää vie-
railukohteessa ja 
omassa organi-
saatiossa. 

 

 

Benchmarking- 
käynnit 

Lukioiden rehto-
rien ja koulusih-
teerien edustus, 
kaupungin peda-
gogiset ja tvt-
asiantuntijat, yri-
tysosapuolen 
edustaja 

Esittely, keskustelu 

5. Tvt-toimintamallin ja 
-toimintaympäristön 
iteratiivinen suunnitte-
lu: opettajien tvt-

työkäytäntö- ja 
informaatio- 
suunnittelu ja 
visiointi, uusien 

0,5 päivän lukio-
kohtaiset työpajat: 
tutkijavetoinen työ-
pajakeskustelu 

Opettajakunnan 
edustajat (toisen 
lukion työpajassa 
myös rehtorien ja 

Roolikohtaiset työ-
pöytänäkymät -
dokumentti, jossa 
työprosessi-
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tuettujen työprosessien 
mallinnus ja visiointi. 
Osallistuva toiminnal-
listen ja sisältövaati-
musten määrittely. 

työkäytäntöjen 
sovellettavuus ja 
reunaehdot  

edellisessä työpa-
jassa tuotetun toi-
mintaympäristö-
aihion pohjalta.  

koulusihteerien 
edustus)  

perustaiset työtilat 
alustavina rautalan-
kamalleina ja sisäl-
löt listauksena.  

 

Vaihe: määrittely Sisältö Menetelmät Osallistujat Työvälineet ja tuo-
tokset 

6. Käyttötapausten 
teknisen toteutetta-
vuuden katselmointi ja 
toiminnallinen määritte-
ly teknologiatoteuttajan 
kanssa  

 

Demojärjestel-
män katselmointi, 
käyttötapausten 
teknisen toteutet-
tavuuden katsel-
mointi, informaa-
tiosuunnittelu, 
informaatioarkki-
tehtuuri, toimin-
nallinen määritte-
ly 

0,5 päivän 
workshopit, demo-
järjestelmän arvi-
ointi 

Teknologia-
toteuttaja, kau-
pungin tieto- ja 
viestintätekniikan 
ammattilaiset, 
tutkijat 

Toiminnallisuus-
määrittely, käyttöta-
paus ja toiminto 
koontitaulukko, toi-
mintamalli konkreti-
soituu käyttöoikeuk-
sien suunnittelun 
kautta 

 

7. LDAP/AD-ryhmien ja 
tietojen määrittely 

Ryhmät ja tiedot Tapaamiset, säh-
köpostit 

Kaupungin tieto- 
ja viestintäteknii-
kan ammattilai-
set, koulusihtee-
rit, oppilashallin-
to-järjestelmän 
pääkäyttäjä, tutki-
jat 

LDAP/AD-
vaatimusmäärittely- 
taulukko 

8. Konseptin käytettä-
vyyden heuristinen 
analyysi 

Testitehtävien 
laadinta käyttöta-
pausten pohjalta 

Heuristinen arviointi Tutkijat, teknolo-
giatoteuttajat 

Käyttötapaus ja 
toiminto-
koontitaulukko täy-
dennettynä käytet-
tävyyden asiantunti-
ja-arviolla 

9. Käyttöliittymän ja 
toiminnallisuusmäärit-
telyn katselmoinnit, tvt-
toimintamallin suunnit-
telutyöpaja 

 

Uusista työkäy-
tännöistä, roo-
leista ja vastuista 
neuvottelu 

0,5 päivän 
workshop, toimin-
nallisuus-
määrittelyn läpi-
käynti rautalanka-
mallien ja taulu-
koinnin avulla  

Rehtorit, kou-
lusihteerit, opet-
tajat, tutkijat 

Käyttöliittymä-
suunnitelmien rau-
talankamallit, työ-
prosessien tvt-
toteutusratkaisut ja 
toimintamalli-
päätökset koontitau-
lukko 

 

10. Suunnitelmien hy-
väksyminen 

Käyttöliittymä-
suunnitelmien ja 
toiminnallisuus-
määrittelyn läpi-
käynti 

Projektiryhmän ko-
kous, ohjausryh-
män kokous 

Projektiryhmä: 
teknologiatoteut-
taja, yritysosa-
puoli, kaupungin 
pedagogiset ja 
tieto- ja viestintä-
tekniikan asian-
tuntijat, tutkijat; 
ohjausryhmä 

 

Toiminnallisuus-
määrittelytaulukko, 
käyttöliittymä-
suunnitelmat sekä 
käyttöoikeusmallit 

 

Vaihe: toteutus Sisältö Menetelmät Osallistujat Työvälineet ja tuo-
tokset 

11. Käyttöönottovai-
heen valmistelu 

Koulutus- ja käyt-
töönotto-
suunnitelmien 

Projektiryhmän ko-
kous, suunnitelman 
kommentointi säh-

Teknologia-
toteuttaja, yritys-
osapuoli, kau-

Käyttöönotto- ja 
koulutussuun-
nitelma, testaus-
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laatiminen köpostilla pungin pedagogi-
set ja tieto- ja 
viestintätekniikan 
asiantuntijat, tut-
kijat 

suunnitelma 

 

12. Kehitysversion 
konfigurointi ja tekni-
nen katselmointi, osal-
listuva läpikäynti ja 
sisällöntuotannon työ-
paja 

 

Kehitysversion 
sivuston raken-
taminen ja sisäl-
töjen konfiguroin-
ti, kehitysversion 
katselmointi pro-
jektiryhmällä ja 
läpikäynti päivä-
lukion kanslia-
ryhmän kanssa 

Tekninen katsel-
mointi ja osallistuva 
läpikäynti konfigu-
rointi- ja sisällön-
tuotantotyöpajojen 
yhteydessä 

Teknologiatoteut-
tajan edustaja, 
yritysosapuolen 
edustaja, kau-
pungin tieto- ja 
viestintätekniikan 
asiantuntijat, IT-
infrastruktuurista 
vastaavat, atk-
tukihenkilö, rehto-
rit, koulusihteeri, 
opo, tutkijat 

Teknisen katsel-
moinnin kysymyslis-
ta, lukioportaalin 
statusraportti 

 

13. Lukioportaalin 
asennus tuotantoym-
päristöön, toiminnalli-
nen testaus ja asian-
tuntija-arviointi 

Lukioportaalin 
toiminnallisuuksi-
en ja roolikohtais-
ten näkymine 
läpikäynti testi-
tunnuksia hyö-
dyntäen 

Toiminnallinen tes-
taus, käytettävyy-
den asiantuntija-
arviointi 

Teknologiatoteut-
tajat, tutkijat, 
kaupungin tieto- 
ja viestintäteknii-
kan asiantuntijat 

Portaalin asennus, 
sivustojen rakenta-
minen, sisältöjen 
luominen, käyttäjä-
ryhmien oikeuksien 
antaminen, testira-
portti  

Vaihe: käyttöönotto Sisältö Menetelmät Osallistujat Työvälineet ja tuo-
tokset 

14. Käyttöönoton tuki: 
koulutukset kahdessa 
vaiheessa, lukioportaa-
liklinikat ja opiskelijoi-
den perehdytys 

 

Portaalit, työtilat 
ja perustoimin-
nallisuudet. Vas-
taanottava käyt-
tö, opettajapor-
taalissa toimimi-
nen. 2. koulutus: 
muut portaalita-
sot, työtilojen 
perustaminen, 
yhteisistä toimin-
tatavoista sopi-
minen. 

0,5 päivän koulu-
tukset kahdessa 
vaiheessa molem-
pien lukioiden hen-
kilöstölle. Päivän 
lukioportaaliklinikat. 
Opiskelijoiden pe-
rehdytystilaisuudet 
1,5 tuntia. Oppilas-
kunnan koulutus. 

Lukioiden henki-
löstöt, kaupungin 
tieto- ja viestintä-
tekniikan asian-
tuntijat, tutkijat, 
koulutusalihank-
kija, opiskelijat 

koulutusmateriaalit, 
käytettävyyden “lo-
kikirja” 

 

15. Aineenopetuksen 
hyvien tieto- ja viestin-
täteknisten käytäntöjen 
mallinnus- ja suunnitte-
lutyöpaja 

 

Tvt:n opetuskäy-
tön osaamisen 
tunnistaminen ja 
jakaminen, ai-
neenopettajapro-
fiilien mallintami-
nen 

2 tunnin aineen-
opettaja-työpajat (4 
kpl), yhteiset mo-
lemmille lukioille 

Opettajat, tutkijat Luonnos aineen-
opettajaprofiileista, 
koulutusmateriaali, 
aineenopettajatyö-
pajasivusto lukio-
portaalissa  

16. Tieto- ja viestintä-
teknisen toimintamallin 
läpikäynti ja toiminta-
tapojen yhtenäistämi-
nen 

 

Toimijarooleista 
ja organisaation-
laajuisesta toi-
mintamallin käy-
täntöönpanosta 
sopiminen, sitou-
tuminen 

2 tunnin työpaja 
kummallekin lukiol-
le, tieto- ja viestin-
täteknisen toimin-
tamallin läpikäynti 

Rehtorit, kou-
lusihteerit, opet-
tajien edustus, 
tutkijat 

Tieto- ja viestintä-
tekninen toiminta-
malli 

 

17. Tieto- ja viestintä-
teknisen toimintakykyi-
syyden arviointi 

Lukioportaalin 
käyttöönoton laa-
juuden ja laadun 

Kysely ja ilmoituk-
set lukioportaalissa, 
paperikysely myös 

Lukioiden henki-
löstö, tutkijat 

Kyselylomake, ky-
selydata 
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seuranta, Tvt-
toimintamallin 
vaikutusten arvi-
ointi.   

saatavilla 

 
 

4.6.1. Yhteissuunnittelun menetelmien ja tvt-muutosmallin arviointi 

Lukiotoimijoiden kokemukset suunnitteluun osallistumisesta 
olivat pääsääntöisesti positiiviset ja motivoivat, ja yhteissuun-
nittelussa käytetyillä menetelmillä ja menettelyillä osallistuja-
organisaatioiden edustajat on saatu mukaan. Se, miten kukin 
osallistuja näkee painoarvonsa ja osallisuutensa on toinen asia. 
Suunnitteluun osallistumisen haasteet koettiin melkoisen isoiksi 
osallistujien keskuudessa. Yhteissuunnitteluun osallistumista tu-
lisi voida helpottaa itse suunnitteluprosessin ja sen vaiheiden 
kuvausta selkiyttämällä, esim. prosessimallin esittämisen avul-
la, ja vielä paremmin teknologian mahdollisuuksia sekä käyt-
töönotosta koituvia seuraamuksia kuvaavin menetelmin. Yh-
teisen suunnittelukielen löytymiselle ja käsitteiden muodos-
tumiselle olisi myös varattava suunnitteluprosessissa aikansa – 
ja oppimista tukevat menetelmänsä. Vaikka tutkijat kävivät 
esittelemässä kehittämistoimia koko työyhteisölle, ne jäivät 
suurelle osalle etäisiksi koulumaailmasta. Oma tavoiteasetanta 
ei myöskään ollut kaikkien suunnitteluun osallistujien näkökul-
masta selvillä. Sekä työyhteisöjen että osallistujien sitoutumis-
ta olisi voitu parantaa suunnittelun alkuvaiheessa tavoitekes-
kustelulla, jossa suunnittelun tarve ja motivaatio selkiytyisi. 

Tavallinen opettaja tai peruskäyttäjä ei myöskään osaa heti 
ajatella mitä haluaa ja miten ratkaisuja kehitetään. Asiaan pa-
neutumiseen olisi saanut olla enemmän aikaa. ”Ei voi kuvitella 
asioita, mistä ei ole tietoa tai kieltä puhua.” Osallistujien 
suunnitteluun osallistumista helpottaisi visio siitä, mitä voisi ol-
la. Visiointi on kuitenkin haasteellista. Esimerkit valmiista, 
toimivista ratkaisuista olisivat auttaneet mahdollisuuksien hah-
mottamisessa ja antaneet osviittaa siitä, mitä käyttöönotettu 
teknologia parhaimmillaan voi olla. Suunnittelussa oltaisi voitu 
siis enemmän katsella, mitä muualla on tehty ja millaisia toi-
mintatapoja esimerkiksi yritysten sähköisessä viestinnässä on 
käytössä. Kehitysryhmän osallistujia olisi voitu ajallisesti resur-
soida niin, että he olisivat voineet paremmin perehtyä toteu-
tettuihin, myös muiden tuotevalmistajien ratkaisuihin. Tämä 
olisi vahvistanut yhteisen suunnittelukielen kehittymistä ja 
terminologian haltuunottoa työprosessien yhteissuunnittelun 
ja visioivan mallinnuksen työpajoissa ja luonut tukevamman pe-
rustan osallistuvalle toiminnallisten ja sisältövaatimusten mää-
rittelylle, ehkä tuonut siihen myös jotakin uutta. Miten käyttä-
jäorganisaatioiden osallistujia voidaan valmentaa visiointiin, 
edustaa selkää jatkokehitystarvetta suunnittelun alkuvaiheessa 
tvt-muutosmallissa.  
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Toisaalta suunnittelutehtävät oltaisi voitu laatia enemmän 
käyttäjäyhteisön nykyisten käytäntöjen näkökulmasta kartoit-
tamalla esimerkiksi, millaisia otsikoita työyhteisön fyysisellä il-
moitustaululla tulisi olla. Tutkijoiden oletus mukautettavan 
ryhmätyöteknologian toiminnallisuuksien itsensä selittävyy-
destä oli siten jossain määrin tyhmänrohkea. Toiminnallisuu-
det, kuten ilmoitustaulu, tapahtumalista, keskustelupalsta oli-
vat selkeitä, mutteivät kommunikoineet suunnitteluun osallistu-
jille riittävästi, mitä mahdollisuuksia ne tarjoavat työyhteisön 
toiminnan kannalta – tätä asiaa pyrittiin osallistuvissa toimin-
nallisten ja sisältövaatimusten määrittelyn työpajoissa toimin-
tamallin muotoon juuri purkamaan. Työpajatyöskentelyyn ja 
suunnitteluun sitoutumista olisi voitu vahvistaa yhdessä teke-
misen kautta. Keskustellen edettäessä liikutaan usein abstrak-
tilla tasolla; konkretian kautta sekä suunnittelun että suunnit-
telukohteen ymmärrettävyys paranee. 

”Lukumääräisesti se oli aika hc:tä.” Yhteissuunnittelumenet-
tely tuotti paljon vaatimuksia, mutta monelta osin ne olivat 
sellaisia, mitä tuotteesta löytyi pienellä muokkauksella tai ko-
konaan valmiina. Aika moni saatiin sivuutettua yhdellä palaveri-
istunnolla, samalla käytiin läpi, mikä idea suunnitelluissa rat-
kaisuissa oli takana. Isompia räätälöintejä vaativia tehtäviä tuli 
alle kymmenen. Kun kustomointeja tehdään enemmän, työmää-
räarviot hankaloituvat.  Kuitenkin työmäärä, mikä hankkeessa 
tuli teknologiatoteuttajan tehtäväksi, vastasi aika lailla tyypil-
listä toteutushankkeen työmäärää.  

Yhteissuunnitteluprosessin eri vaiheissa pidettyjä työpajoja 
ja projektiryhmän kokouksia teknologiatoteuttaja piti aiheelli-
sina. ”Kyllä ne olivat aika tehokkaita. Käytiin 250 riviä excel-
taulukosta yhdessä palaverissa. Siihen ei aina pysty.” Teknolo-
giatoteuttajan edustaja arvioi yhteiset suunnittelutyöpajat te-
hokkaiksi tavoiksi toimia ja työpajoissa tehtiin oikeat asiat eli 
määrittelyvaiheen pakolliset työt. Yhteistyön sujuvuuteen vai-
kutti ratkaisevasti, että materiaali oli hyvin pureskeltua, mo-
lemmin puolin oli valmisteltu ratkaisuja, miten toiminnalliset ja 
sisältövaatimukset olemassa olevalla teknologialla toteutettai-
siin. Toiminnallisen määrittelyn työpajassa toiminnallisuusmää-
rittelyä tarkennettiin, ratkaisuja kehitettiin, niiden toteutetta-
vuutta ja työmääriä arvioitiin ja ratkaisut kirjattiin ylös. 

Kaupungin tietojärjestelmäasiantuntija arvioi yhteissuunnit-
telussa tuotetut käyttäjä- ja kontekstitiedot suunnitteluratkai-
sujen tekemisen kannalta pääsääntöisesti kattaviksi ja oikea-
aikaisiksi. Lukioportaaliin liitettävien aktiivihakemistoryhmien 
ja tietojen määrittelyssä ainoastaan yhden Aikuislukion opiske-
lijaryhmätyypin saaminen mukaan lukioportaalin kurssiryhmiin 
tuotti hankaluuksia. 

Tutkijat kiinnittivät suunnitteluprosessin hallinnan kannalta 
huomiota lukioportaalin suunniteltavuuteen iteraatioiden myö-
tä eli tiettyjen suunnitteluratkaisujen tekemisen jälkeen iteroi-
tavuus ja konseptin muokkausmahdollisuudet vähenevät. Por-
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taalin työtilarakenteen, navigaation ja työtilojen sisältöaluei-
den suunnittelun jälkeen muutoksia voitiin tehdä enää toimin-
nallisuuksien luomisen, konfiguroinnin ja webosien sijoittelun 
suhteen. Puolivalmista suunnitelmaa katselmoitaessa ei aina 
ymmärretä, miten tehtävät päätökset ohjaavat toteutusta lop-
puun saakka, esim. miten työtilarakenne heijastuu navigaatio-
ratkaisujen ja toiminnallisuuksien toteuttamisen tasoille. Kehi-
tysideoita käyttäjiltä alkaa tulla vasta konkreettisen, puolival-
miin kehitysversion äärellä, mutta tällöin rakenteellisiin perus-
ratkaisuihin vaikuttaminen ei ole enää mahdollista 

Teknologiatoteuttajan näkökulmasta tuotteen muokattavuus 
ei yleensä ole niin rajallista toteutusprojekteissa kuin lukiopor-
taalin kohdalla. Lukioportaalin suunnittelussa muokattavuuden 
rajallisuus johtui osittain Learning Gateway -tuotteen asetta-
mista vaatimuksista. Tuote toimi ainoastaan tietynlaisella työti-
larakenteella ja edellytti erillisiä opiskelija- ja opettajaportaa-
leita tietyllä tasolla. Kurssityötilarakenne tehtiin tuotteen ul-
kopuolelta, ja siinä piti noudattaa samanlaista hierarkiaa. Tek-
nologiatoteuttajalle oli myös teknisesti selvää, minkä osien oli 
oltava paikallaan, että portaali voi toimia. Suunnitteluratkaisu-
jen kommunikointi tutkijoiden suuntaan ja näiltä edelleen käyt-
täjille ei ehkä ollut aivan oikea-aikaista – etenkin käyttäjien 
kohdalla suunniteltavuuteen liittyvät tiedontarpeet realisoitui-
vat vasta myöhemmässä suunnitteluvaiheessa, kun päästiin kat-
selmoimaan ja arvioimaan suunnitteluratkaisujen vaikutuksia 
lukioportaalin kehitysversion tasolla sen osallistuvassa läpi-
käynnissä.  

Kaupungin tietojärjestelmäasiantuntija parantaisi muutos-
mallia käytettävyystavoitteiden asettamisella ja seurannalla 
sekä prototypoinnilla, koekäytöllä ja käyttäjäpalautteen mu-
kaisten muutosten tekemisellä. Lukioportaalin kehitysversion 
läpikäynti ei paljastanut asennusympäristöstä koituvia haastei-
ta. Lukioportaalin asennuksen jälkeen viimeisimpänä valmistu-
neiden osien osalta vasta käyttöönottokoulutuksissa saatu käyt-
täjäpalaute tuli liian myöhään. Hankkeessa ei ollut riittäviä re-
sursseja virheiden korjaamiseen. ”Projektin tuloksena syntyi 
koekäyttö.” Ryhmätyöteknologian toiminnallisuutta ja raken-
netta tulisi voida testata jo varhaisemmassa suunnitteluproses-
sin vaiheessa käyttäjien kanssa prototyypillä. Asennetun oh-
jelmiston koekäyttö tulisi järjestää pienellä koeryhmällä ja vir-
heet korjata ennen varsinaista käyttöönottoa. Osallistujaor-
ganisaatioiden edustajien ja käyttäjien antama palaute lukio-
portaalin käytettävyydestä tukee niin ikään käytettävyysta-
voitteiden asettamisen ja käytettävyystestauksen sisällyttä-
mistä prosessiin käyttömukavuuden ja käytön helppouden, ul-
koasun selkeyden sekä portaalin palauteaikojen nopeuden var-
mistamiseksi.  

Uudelleensuunnittelu ja toteutusten muokkaaminen käyt-
töönoton jälkeenkin on mahdollista. Teknologiatoteuttajan nä-
kökulmasta koko sovelluksen toimintalogiikka voidaan muuttaa 
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ja ottaa käyttöön lyhyellä käyttökatkolla. Uudelleensuunnitte-
lua ja toteutuksen muutoksia vaativaa käytönaikaista kehitystä 
tehdään jatkokehitysprojekteina. Hankkeessa ei ollut resursseja 
käyttöönoton jälkeisten muutospyyntöjen toteuttamiseen. 

Kaupungin edustajan näkökulmasta suunnitteluprosessissa to-
teutui hyvin toiminnallisten prosessien määritys ja sähköis-
tettävien prosessien suunnittelu. Työyhteisön jäsenten aja-
tusmaailman muuttamisessa ei onnistuttu niin hyvin, siihen 
olisi täytynyt panostaa enemmän aikaa käyttöönoton yhteydes-
sä ja sen jälkeen jatkuvasti pidemmällä aikavälillä. Työyhteisön 
yhtenäisen käyttökulttuurin luomisen, johon tvt-toimintamallin 
osallistuvalla yhteissuunnittelulla pyrittiin, kaupungin edusta-
ja arvioi ryhmätyöteknologian käyttöönoton ehdottomaksi edel-
lytykseksi. Käytännössä tvt-toimintamalli on päässyt käyttöön-
ottovaiheen jälkeen jo paikoin unohtumaankin, ja sitä olisi syy-
tä kerrata ja päivittää kokemusten karttumisen ja hyvien käy-
täntöjen muotoutumisen myötä lukioissa. Lukioportaalin ja tvt-
toimintamallin käyttöönottoprosessin tavoitteiden esittämi-
nen aikajanalla selkiyttäisi tavoiteasetantaa ja odotuksia luki-
on toimijoille, siten muutokseen olisi ehkä helpompi suhtautua 
ja toisaalta johdon taholta motivoida. Koulutusten ohella joh-
don taholta tuleva, jatkuva toimintatapaan ohjaaminen ja 
vaihtoehtoisten toimintatapojen torjuminen olisi käyttöönotto-
vaiheessa olennaisen tärkeää, että toimintatavat juurtuisivat 
käytäntöön.  

Molemmissa lukioissa kaksi puolen päivän käyttöönottokoulu-
tusta ja kaksi lukioportaaliklinkkaa koettiin riittämättömiksi lu-
kioportaalin ominaisuuksien läpikäyntiin ja keskeisten toiminto-
jen käyttövarmuuden saavuttamiseen. Käyttöönottokoulutusten 
osuvuutta olisi voitu parantaa tasoryhmin. Niiden jälkeen eri 
toiminnallisuuksien opettelua olisi voitu tukea säännöllisin tu-
kiklinikoin. Kaupungin tietojärjestelmäasiantuntijan näkökul-
masta kaikkia käyttöönoton tukitoimia olisi saanut olla enem-
män. 

Aineenopettajien tiimiyttämiseen kohdistuvia interventioita 
kaupungin edustaja piti oikeansuuntaisena kehittämistoimenpi-
teenä. Vastaavasti suunnitteluun osallistunut lukiotyöyhteisön 
edustaja koki aineenopettajatyöpajan erittäin tarpeellisena ja 
hyvänä. Kaupungin edustaja tuo esiin, että aineenopettajatii-
meistä olisi voitu selkeästi valmentaa muutosagentteja työyh-
teisöihin ja resursoida heille siihen työaikaa. Toisena vuotena 
lukioportaalikoulutuksessa otettiin käyttöön kolmiportainen 
koulutusmalli, ja tällöin talon oma väki koulutti opettajia.  

Käyttöohjeet suunnitteluun osallistunut aikuislukion toimija 
arvioi tärkeiksi, mutta yleensä niitä ei jakseta lukea. Ryhmä-
työteknologian mahdollisuuksia lähdetään innolla kokeile-
maan, ja jos kokeilun kautta ei onnistuta, ohjeita ei jakseta 
lukea. ”Vaikka kuinka hyvät ohjeet on, se ei takaa, että kaikki 
sen jälkeen luonnistuu. Se vaatii 100 %:sta halua viedä asia 
loppuun.” Aikuislukion toimijoita puolestaan lukioportaaliin 
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laaditut ohjeet eivät tavoittaneet, sillä työyhteisö ei siirtynyt 
yksissä tuumin tvt-toimintamallin mukaiseen toimintaan ja lu-
kioportaalin käyttöön työyhteisön viestinnässä. Kaupungin tie-
tojärjestelmäasiantuntija uskoo ohjeiden esittämisen lyhyem-
min ja kevyemmin kuitenkin auttavan. Käyttöohjeet olisi voitu 
jakaa pienempiin osiin. 

Kaupungin edustajat tuovat esiin, että suunnitteluprosessiin 
tulisi sisällyttää selkeitä reflektoinnin ja arvioinnin kohtia eli 
työseminaaripäiviä, joissa tavoitteita ja toteutumia arvioidaan 
matkan varrella. ”Raporteissa ja sähköposteissa on se ongelma, 
ettei niitä ennätä lukemaan.” Ennalta tulisi sopia, mitä asioita 
käsitellään yhdessä, että ne myös tulisivat prosessin varrella 
käsitellyiksi. Sampo-toimintatutkimushankkeen ja kaupungin to-
teutushankkeen jaetut projektikokoukset painottuivat projek-
tinhallintaan ja teknisten asioiden selvittelyyn sekä praktiseen 
ongelmanratkaisuun. Kun kyse on joukosta kiireisiä ihmisiä, ar-
viointipisteet pitäisi pystyä laittamaan kalenteriin riittävän 
ajoissa. Siten projektin kurssia pystyttäisiin tarpeen vaatiessa 
muuttamaan. Etenkin, kun hankkeessa ei ollut erillistä projek-
tipäällikköä, ohjausryhmätyöskentelyllä ja arvioinnilla olisi voi-
tu paikata aukkoa tältä osin. ”Syntyjä syviä olisi pitänyt puhua 
määrätietoisemmin.” Myös yritysosapuoli kiinnittäisi monitoimi-
jaisen yhteissuunnittelun suunnitteluprosessissa huomiota oh-
jausryhmätyöskentelyn sisältöön ja luonteeseen. Olennaisinta 
on, että keskustelua käydään rakentavasti ja realistiselta poh-
jalta, vaikkei todellinen asiainlaita aina kaikkia osapuolia miel-
lyttäisikään. Tvt-toimintamallin ja lukioportaalin käyttöönoton 
jälkeen johto vaihtui molemmissa lukioissa ja kaupungilla on ol-
lut hallinnon uudistus. Keskustelun lisäämisen vaikutuksia lop-
putulokseen voidaan jälkeenpäin vain spekuloida. Suosituksena 
muille vastaavia hankkeita tekeville esitetään arviointikeskus-
telujen käymistä säännöllisesti suunnittelu- ja käyttöönotto-
prosessin aikana. 

TVT-toimintamallin ja lukioportaalin käyttöönottoprosessia 
käsitellään tarkemmin kohdassa 4.7.2. 

4.6.2. Yhteissuunnittelun dokumentaatioiden arviointi 

Kaupungin edustajan näkökulmasta suunnitteluprosessissa to-
teutui hyvin toiminnallisten prosessien määritys ja sähköis-
tettävien prosessien suunnittelu. Suunnittelussa pyrittiin al-
haalta-ylöspäin eli saamaan esiin käyttäjien tarpeita ja näitä 
palvelevia toiminnallisuuksia. Teknologiatoteuttaja ja yritys-
osapuoli pitivät suunnittelun dokumentaatiota tehokkaana väli-
neenä suunnitteluratkaisujen tekemisessä ja dokumentoinnissa.  

Kaupungin edustaja tuo esiin sekä suunnittelun prosessimal-
lin että käyttöönoton prosessimallin hyödyntämismahdollisuu-
det projektin koordinoinnissa ja osallistujaroolien selkiyttämi-
sessä. Erityisesti prosessimallit kommunikoisivat osallistujaor-
ganisaatioiden suuntaan suunnitteluprosessin etenemistä ja 
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osallistumismahdollisuuksia sekä käyttöönoton tavoitteiden 
asettamista. 

Ideointivaiheen haasteena käyttäjäorganisaatioiden edusta-
jat pitivät ymmärryksen luomista siitä, minkälaisten teknisten 
ratkaisujen äärellä toimitaan ja millaisia mahdollisuuksia tek-
nologia tarjoaa. Parannusehdotuksena oli konkreettisten esi-
merkkien tarjoaminen ideointivaiheen tueksi. 

Käyttäjäorganisaatioiden kohdalla havaittiin kuilu dokumen-
taation tulkinnan ja suunnittelun lopputuotoksen, itse lukiopor-
taalin ymmärtämisen välillä. Hyppäys rautalankamallista lukio-
portaalin toiminnalliseen kehitysversioon koettiin suunnitte-
luun osallistuneiden käyttäjien keskuudessa liian suureksi. Por-
taalisivujen rautalankamallien ja sivuhierarkiakuvan avulla ei 
kyetty kattavasti ja ymmärrettävästi välittämään suunniteltua 
lukioportaalikokonaisuutta ja sen navigaatioratkaisuja. Share-
Point-sivujen toiminnallisuuksien eli web-osien toimintalogiik-
kaa rautalankamallein ei pyrittykään esittämään, sillä kompo-
nenttipohjaisen, räätälöitävän portaaliteknologian osallistuvan 
suunnittelun lähtökohtana oli yleisimpien toiminnallisuuksien, 
kuten ilmoituslistojen, asiakirjakirjastojen, linkkilistojen ja 
keskustelupalstojen ymmärrettävyys. Näiden käsitteellisellä ta-
solla käsiteltyjen ominaisuuksien realisoituminen vasta käyt-
töönoton kynnyksellä yllätti informaatioarkkitehtuurin ohella 
suunnitteluun osallistuneet käyttäjät. Puolitoiminnallisten, 
suppeampienkin prototyyppien katselmoinnin ja käyttökoke-
muksen avulla käyttäjät olisivat voineen antaa toisenlaisia syöt-
teitä suunnitteluun jo suunnitteluvaiheessa ja samalla heidän 
odotuksensa olisivat asettuneet realistisemmalle tasolle. Nyt 
käyttö- ja kehitysideoita alkoi kummuta vasta käyttöönoton jäl-
keen, käyttökokemuksen kertyessä. Siten lukioportaalin infor-
maatioarkkitehtuurin testaus puolitoiminnallisella prototyy-
pillä tai portaalin kehitysversiolla on varteenotettava lisä yh-
teissuunnittelun menetelmäpakettiin eli tvt-muutosmalliin. 

Dokumentaatiomuodoista toiminnallisen määrittelyn taulu-
kointia excel-taulukkoon teknologiatoteuttajan edustaja pitää 
yllättävän tehokkaana ja toimivana tapana suunnitteluratkaisu-
jen kirjaamisessa ja käsittelyssä. Dokumentti pysyy fiksusti ra-
kenteellisena. Sähköpostikirjeenvaihdossa suuri määrä tuottaa 
hankaluuksia, sillä sisällöt pilkkoontuvat ja jokin tärkeä asia voi 
jäädä huomaamatta. Dokumentaatiota olisi voitu täydentää 
vaatimusmäärittelydokumentin kirjoittamisella teknologiato-
teuttajan toimesta. Vaatimusmäärittelydokumentin laadinta ei 
olisi vähentänyt sähköpostikirjeenvaihtoa, joka alkoi toteutus-
vaiheen aikana ja koski lukioportaalin sisällöntuotantoa. Sen si-
jaan dokumentti toimii suunnittelija- ja toteutusportaalle sisäi-
senä kommunikaatiovälineenä ja se laaditaan tuotteen lähtö-
kohdista. Kun vaatimusmäärittely ei tule suoraan asiakkaalta, 
siinä tulee aina väärinymmärryksiä. Määrittelyvaiheesta ei siir-
rytä suunnitteluvaiheeseen ennen kuin määrittely on lyöty luk-
koon. Jos jotakin ei ole dokumentissa mainittu, sitä ei tehdä. 
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Lukioportaalin suunnitteluprosessissa vaiheistus ei ollut niin 
tiukka, sillä Learning Gateway -tuotteen mahdollisuuksista ei 
ollut vielä kattavaa ymmärrystä eikä myöskään käyttäjien kans-
sa tarkennettavista vaatimuksista. Siten tutkijoiden kanssa yh-
dessä laadittua toiminnallisuusmäärittelytaulukkoa pidettiin to-
teutuksen lähtökohtana. Yhdistettynä työpajatyöskentelyyn, 
jossa läsnä oli myös teknologiatoteuttajan järjestelmäarkkiteh-
ti, työskentelytapa oli tehokas: vaatimuksia ei ollut välttämä-
töntä kirjoittaa auki, koska keskeiset osapuolet tiesivät läpi 
hankkeen, mitä ollaan tekemässä. Kehittäjälle tavoitteet pys-
tyttiin viestimään suullisesti. Heikkoutena oli se, ettei syntynyt 
dokumentaatiota, joka toimisi ehdottomana ohjenuorana, ku-
vauksena siitä mitä vaatimuksia – esimerkiksi käytettävyysvaa-
timuksia – järjestelmän pitää täyttää. 

Toteutusvaiheessa teknologiatoteuttaja ei kokenut tuotetuki-
sisältöjen viestintää sähköpostilla tutkijoille ongelmaksi. Kau-
pungin toimijan näkökulmasta teknisistä ratkaisuista sähköpos-
tilla toimitettujen asioiden määrä ja tekniikkaa koskeva sähkö-
postiviestien määrä paisui hallitsemattomaksi. Teknisen toteu-
tusprojektin hallinnan ja siihen liittyvän dokumentaation osalta 
hankkeessa olisi siten pitänyt olla jokin toinen ratkaisu. 

Arkkitehtuurisuunnitelmaa ei koskaan tullut kuin puutteelli-
sena versiona, ja tietoa infrastruktuurin asennuksesta olisi kai-
vattu teknologiatoteuttajan taholla. 

Taulukko 5. Tvt-muutosmalli täydennettynä parannusehdotuksin (+). 

Vaihe: Suunnittelu Sisältö Menetelmät Osallistujat Työvälineet ja tuo-
tokset 

1. Organisaation tieto- 
ja viestintäteknisesti 
tuettujen työprosessien 
teknologiariippumaton 
mallinnus ja visiointi, 
käyttökontekstiin pe-
rehtyminen  

 

Työprosessien 
jäljittäminen yksi-
lö- ja ryhmähaas-
tatteluin työpai-
koilla  

Organisaation toi-
mintaan perehtymi-
nen verkkosivujen 
ja organisaation 
tuottamien materi-
aalien perusteella; 
teknologiaympäris-
töön perehtyminen 
työpaikoilla; puoli-
strukturoidut tee-
mahaastattelut ja 
ryhmähaastattelut  

Edustajat lukioi-
den työntekijä- ja 
sidosryhmistä: 
rehtorit, koulusih-
teerit, opettajien 
edustajat, tilan-
varausjärjestel-
män käyttäjät, 
oppilastietohallin-
to-ohjelman pää-
käyttäjä  

Työprosessien mal-
linnuksen ja tvt-
nykytila-arvioinnin 
kysymyslista 

Työtehtävien koonti-
taulukko 

Käyttötapaus-
taulukointi sisältäen 
tvt-tuettujen työpro-
sessien haasteet ja 
kehitysideat  

2. Tvt-toimintamallin 
suunnittelun käynnis-
tävä tapaaminen työ-
yhteisön kanssa 

Suunnittelu-
prosessin vaihei-
den esittely; 
haastatteluista 
koottujen kehit-
tämiskohteiden, 
uhkien ja mah-
dollisuuksien lä-
pikäynti; teknolo-
gian käyttöön-
oton tavoitekes-
kustelu 

 

1 tunnin tapaami-
nen: esitys, pohdin-
takysymyk-set ja 
keskustelu 

Työyhteisö Esittelymateriaali 

+ suunnitteluproses-
sin vaihemalli, osal-
listumismahdolli-
suudet, suunnittelu-
päätök-set 

+ tavoitekeskustelu 

TAMPEREEN YLIOPISTON HYPERMEDIALABORATORIO 



HYPERMEDIALABORATORION VERKKOJULKAISUJA 
 

142 

3. Tvt-tuettujen työpro-
sessien yhteissuunnit-
telu ja visioiva mallin-
nus: osallistuva toimin-
nallisten ja sisältövaa-
timusten määrittely  

1 päivän työpaja: 
työprosessi- pe-
rustaisten käyttö-
tapausten ja tek-
nisten ratkaisujen 
kohtauttaminen, 
uusien toiminta-
käytäntö-jen ja 
toimijaroolien 
neuvottelu. 

Workshop: tvt-
toimintaympäristön 
ja sen ominaisuuk-
sien esittely, visu-
alisointikokeilu 
UML sekvenssidia-
grammien avulla. 
Fläppitaulu. 

Lukioiden rehto-
rien ja koulusih-
teerien edustus, 
kaupungin tvt-
koordinaattorit, 
yritysosapuolen 
edustaja 

+ esimerkit erilaisis-
ta toteutuksista  

+ käsitteiden selkiy-
tys 

+ visio toimintata-
vasta ja tavoitelluis-
ta seurauksista yh-
dessä tekemällä 
Käyttötapaus-
taulukointi vali-
koiduista, laajenne-
tuista käyttötapauk-
sista. 

Tvt-kehitystarpeiden 
ja teknologian tar-
joumien kohtautta-
minen 

 

4. Yritysvierailut 1 päivä, 2 orga-
nisaatiovierailua. 
Inspiroituminen, 
oivallus, erilaiset 
tekemisen tavat. 
Mitä hyvää, mitä 
kehitettävää vie-
railukohteessa ja 
omassa organi-
saatiossa. 

Benchmarking- 
käynnit 

Lukioiden rehto-
rien ja koulusih-
teerien edustus, 
kaupungin peda-
gogiset ja tvt-
asiantuntijat, yri-
tysosapuolen 
edustaja 

Esittely, keskustelu 

5. Tvt-toimintamallin ja 
-toimintaympäristön 
iteratiivinen suunnitte-
lu: opettajien tvt-
tuettujen työprosessien 
mallinnus ja visiointi. 
Osallistuva toiminnal-
listen ja sisältövaati-
musten määrittely. 

+ käytettävyystavoittei-
den määrittely 

+ johtoryhmän arviointi 

työkäytäntö- ja 
informaatio- 
suunnittelu ja 
visiointi, uusien 
työkäytäntöjen 
sovellettavuus ja 
reunaehdot  

0,5 päivän lukio-
kohtaiset työpajat: 
tutkijavetoinen työ-
pajakeskustelu 
edellisessä työpa-
jassa tuotetun toi-
mintaympäristö-
aihion pohjalta.  

Opettajakunnan 
edustajat (toisen 
lukion työpajassa 
myös rehtorien ja 
koulusihteerien 
edustus)  

Roolikohtaiset työ-
pöytänäkymät -
dokumentti, jossa 
työprosessi-
perustaiset työtilat 
alustavina rautalan-
kamalleina ja sisäl-
löt listauksena.  

+ visio toimintata-
vasta tavoitelluista 
seurauksista 

 

Vaihe: Määrittely Sisältö Menetelmät Osallistujat Työvälineet ja tuo-
tokset 

6. Käyttötapausten 
teknisen toteutetta-
vuuden katselmointi ja 
toiminnallinen määritte-
ly teknologiatoteuttajan 
kanssa  

+ käytettävyystavoittei-
den määrittely 

Demojärjestel-
män katselmointi, 
käyttötapausten 
teknisen toteutet-
tavuuden katsel-
mointi, informaa-
tiosuunnittelu, 
informaatioarkki-
tehtuuri, toimin-
nallinen määritte-
ly 

 

 

0,5 päivän 
workshopit, demo-
järjestelmän arvi-
ointi 

Teknologia-
toteuttaja, kau-
pungin tieto- ja 
viestintätekniikan 
ammattilaiset, 
tutkijat 

Toiminnallisuus-
määrittely, käyttöta-
paus ja toiminto 
koontitaulukko, toi-
mintamalli konkreti-
soituu käyttöoikeuk-
sien suunnittelun 
kautta 
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7. LDAP/AD-ryhmien ja 
tietojen määrittely 

Ryhmät ja tiedot Tapaamiset, säh-
köpostit 

Kaupungin tieto- 
ja viestintäteknii-
kan ammattilai-
set, koulusihtee-
rit, oppilashallin-
to-järjestelmän 
pääkäyttäjä, tutki-
jat 

 

 

LDAP/AD-
vaatimusmäärittely- 
taulukko 

8. Konseptin käytettä-
vyyden heuristinen 
analyysi 

Testitehtävien 
laadinta käyttöta-
pausten pohjalta 

Heuristinen arviointi Tutkijat, teknolo-
giatoteuttajat 

Käyttötapaus ja 
toiminto-
koontitaulukko täy-
dennettynä käytet-
tävyyden asiantunti-
ja-arviolla 

9. Käyttöliittymän ja 
toiminnallisuusmäärit-
telyn katselmoinnit, tvt-
toimintamallin suunnit-
telutyöpaja 

+ käytettävyystestaus 
puolitoiminnallisella 
prototyypillä 

Uusista työkäy-
tännöistä, roo-
leista ja vastuista 
neuvottelu 

0,5 päivän 
workshop, toimin-
nallisuus-
määrittelyn läpi-
käynti rautalanka-
mallien ja taulu-
koinnin avulla  

Rehtorit, kou-
lusihteerit, opet-
tajat, tutkijat 

Käyttöliittymä-
suunnitelmien rau-
talankamallit, työ-
prosessien tvt-
toteutusratkaisut ja 
toimintamalli-
päätökset koontitau-
lukko 

+ rakenteen ja toi-
minnallisuuden tes-
tausraportti 

10. Suunnitelmien hy-
väksyminen 

+ johtoryhmän arviointi 

Käyttöliittymä-
suunnitelmien ja 
toiminnallisuus-
määrittelyn läpi-
käynti 

Projektiryhmän ko-
kous, ohjausryh-
män kokous 

Projektiryhmä: 
teknologiatoteut-
taja, yritysosa-
puoli, kaupungin 
pedagogiset ja 
tieto- ja viestintä-
tekniikan asian-
tuntijat, tutkijat; 
ohjausryhmä 

Toiminnallisuus-
määrittelytaulukko, 
käyttöliittymä-
suunnitelmat sekä 
käyttöoikeusmallit 

 

Vaihe: toteutus Sisältö Menetelmät Osallistujat Työvälineet ja tuo-
tokset 

11. Käyttöönottovai-
heen valmistelu 

Koulutus- ja käyt-
töönotto-
suunnitelmien 
laatiminen 

Projektiryhmän ko-
kous, suunnitelman 
kommentointi säh-
köpostilla 

Teknologia-
toteuttaja, yritys-
osapuoli, kau-
pungin pedagogi-
set ja tieto- ja 
viestintätekniikan 
asiantuntijat, tut-
kijat 

Käyttöönotto- ja 
koulutus-
suunnitelma, tes-
taussuunnitelma 

 

12. Kehitysversion 
konfigurointi ja tekni-
nen katselmointi, osal-
listuva läpikäynti ja 
sisällöntuotannon työ-
paja 

 

Kehitysversion 
sivuston raken-
taminen ja sisäl-
töjen konfiguroin-
ti, kehitysversion 
katselmointi pro-
jektiryhmällä ja 
läpikäynti päivä-
lukion kanslia-
ryhmän kanssa 

Tekninen katsel-
mointi ja osallistuva 
läpikäynti konfigu-
rointi- ja sisällön-
tuotantotyöpajojen 
yhteydessä 

Teknologiatoteut-
tajan edustaja, 
yritysosapuolen 
edustaja, kau-
pungin tieto- ja 
viestintätekniikan 
asiantuntijat, IT-
infrastruktuurista 
vastaavat, atk-
tukihenkilö, rehto-

Teknisen katsel-
moinnin kysymyslis-
ta, lukioportaalin 
statusraportti 
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rit, koulusihteeri, 
opo, tutkijat 

 

 

 

 

13. Lukioportaalin 
asennus tuotantoym-
päristöön, toiminnalli-
nen testaus ja asian-
tuntija-arviointi 

+ koekäyttö koeryh-
mällä 

+ havaittujen virheiden 
korjaus 

+ johtoryhmän arviointi 

 

Lukioportaalin 
toiminnallisuuksi-
en ja roolikohtais-
ten näkymine 
läpikäynti testi-
tunnuksia hyö-
dyntäen 

Toiminnallinen tes-
taus, käytettävyy-
den asiantuntija-
arviointi 

Teknologiatoteut-
tajat, tutkijat, 
kaupungin tieto- 
ja viestintäteknii-
kan asiantuntijat 

Portaalin asennus, 
sivustojen rakenta-
minen, sisältöjen 
luominen, käyttäjä-
ryhmien oikeuksien 
antaminen, testira-
portti  

Vaihe: käyttöönotto Sisältö Menetelmät Osallistujat Työvälineet ja tuo-
tokset 

14. Käyttöönoton tuki: 
koulutukset kahdessa 
vaiheessa, säännölliset 
lukioportaaliklinikat ja 
opiskelijoiden perehdy-
tys 

+ suunnitteluun osallis-
tuneiden käyttäjien 
kouluttajakoulutus 

+ muutosjohtajuuden 
tuki 

Portaalit, työtilat 
ja perustoimin-
nallisuudet. Vas-
taanottava käyt-
tö, opettajapor-
taalissa toimimi-
nen. 2. koulutus: 
muut portaalita-
sot, työtilojen 
perustaminen, 
yhteisistä toimin-
tatavoista sopi-
minen. 

0,5 päivän koulu-
tukset kahdessa 
vaiheessa molem-
pien lukioiden hen-
kilöstölle. Päivän 
lukioportaaliklinikat. 
Opiskelijoiden pe-
rehdytystilaisuudet 
1,5 tuntia. Oppilas-
kunnan koulutus. 

Lukioiden henki-
löstöt, kaupungin 
tieto- ja viestintä-
tekniikan asian-
tuntijat, tutkijat, 
koulutusalihank-
kija, opiskelijat 

koulutusmateriaalit, 
käyttöohjeet, käytet-
tävyyden “lokikirja” 

+ käyttöönoton vai-
hemalli 

15. Aineenopetuksen 
hyvien tieto- ja viestin-
täteknisten käytäntöjen 
mallinnus- ja suunnitte-
lutyöpaja 

 

Tvt:n opetuskäy-
tön osaamisen 
tunnistaminen ja 
jakaminen, ai-
neenopettajapro-
fiilien mallintami-
nen 

2 tunnin aineen-
opettaja-työpajat (4 
kpl), yhteiset mo-
lemmille lukioille 

Opettajat, tutkijat Luonnos aineen-
opettajaprofiileista, 
koulutusmateriaali, 
aineenopettajatyö-
pajasivusto lukio-
portaalissa  

16. Tieto- ja viestintä-
teknisen toimintamallin 
läpikäynti ja toiminta-
tapojen yhtenäistämi-
nen 

+ työyhteisön sitoutu-
minen 

+ johtoryhmän arviointi 

Toimijarooleista 
ja organisaation-
laajuisesta toi-
mintamallin käy-
täntöönpanosta 
sopiminen, sitou-
tuminen 

2 tunnin työpaja 
kummallekin lukiol-
le, tieto- ja viestin-
täteknisen toimin-
tamallin läpikäynti 

Rehtorit, kou-
lusihteerit, opet-
tajien edustus, 
tutkijat 

Tieto- ja viestintä-
tekninen toiminta-
malli 

+ käyttöönoton vai-
hemalli 

17. Tieto- ja viestintä-
teknisen toimintakykyi-
syyden arviointi 

Lukioportaalin 
käyttöönoton laa-
juuden ja laadun 
seuranta, Tvt-
toimintamallin 
vaikutusten arvi-
ointi.   

Kysely ja ilmoituk-
set lukioportaalissa, 
paperikysely myös 
saatavilla 

Lukioiden henki-
löstö, tutkijat 

Kyselylomake, ky-
selydata 
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4.7. Tieto- ja viestintäteknisen toimintamallin ja 
lukioportaalin käyttöönottoprosessin arviointi  

4.7.1. Ryhmätyöteknologian edellytetyn ja vapaaehtoisen käyttöönoton piirteitä 

Yhteisöteknologioiden käyttöönotto organisaatioissa on usein 
oletettua haasteellisempaa, ja siitä koituu enemmän ennakoi-
mattomia seuraamuksia kuin yleensä tunnustetaan. Yhteisötek-
nologioita ei useinkaan ole räätälöity elimelliseksi osaksi toi-
mintaprosesseja, jolloin niiden organisaationlaajuinen käyt-
töönotto ei ole itsestään selvää (Palen & Grudin 2003). Teknolo-
gian piirteiden ja tehtäväyhteensopivuuden lisäksi sen käyt-
töönottoon vaikuttavat organisaation rakenteelliset piirteet, 
työkäytännöt ja prosessit, organisaatiokulttuuri ja normit sekä 
yksilöiden subjektiiviset normit, näkemykset omasta työstään ja 
teknologiasta. Johdon tuki, käyttöönottoprojektin tukitoimet ja 
resursointi vaikuttavat oleellisesti käyttöönottoon. Myös toimin-
taympäristöllä, kuten kollegoilla, yhteistyökumppaneilla, am-
matillisilla verkostoilla, asiakkailla ja alaisilla, on merkitystä 
teknologian organisatorisen käyttöönoton kannalta. (Orlikowski 
1992; Gallivan 2001.)  

Yksilön näkökulmasta tietojärjestelmän käyttöönoton ja hy-
väksymisen alkuvaiheessa painottuu käytön helppous. Suurin 
motivaattori työvälineen käyttöönotolle on kuitenkin se, että 
väline olennaisesti helpottaa työntekoa ja kykenee tuomaan 
ratkaisun koettuun ongelmaan – sekä organisatorisessa edellyte-
tyssä että vapaaehtoisessa käyttöönotossa. (Venkatesh, Morris, 
Davis & Davis 2003.) Kyse on tällöin saadun informaation kon-
tekstisidonnaisesta tulkinnasta ja tätä seuraavista päätöksistä 
ja teoista (Malhotra 2004). Yksilötasolla ohjelmistojen käyttö ja 
mahdollisuudet tulkitaan usein aikaisempien tieto- ja viestintä-
tekniikan käyttökokemusten pohjalta, mikä saattaa vaikeuttaa 
uudentyyppisten järjestelmien käyttöönottoa. Esimerkiksi yh-
teisöllisen käytön mallien puuttuessa yhteisöteknologiaa tulki-
taan tuttujen, henkilökohtaisten ja itsenäisten työkaluohjelmis-
tojen toimintalogiikoiden perusteella. Käyttöönotettavan tek-
nologian piirteiden poiketessa huomattavasti aiemmin käyte-
tyistä tulisi tulkintakehystä merkittävästi muuttaa, jotta vuoro-
vaikutus olisi mielekästä. (Orlikowski 1992.)  

Helposti käyttöönotettavan, Web 2.0 -tekniikoille rakentuvan 
sosiaalisen median, kuten blogien, yleistyminen vaikuttaisi laa-
jentavan teknologian tulkintakehystä ainakin kohti tietoisuutta 
toisista käyttäjistä sekä sisältöjen jakamisen, julkaisemisen ja 
sosiaalisen navigoinnin mahdollisuuksista. Toisaalta esimerkiksi 
keskustelupalstat, chatit ja erilaiset oppimisympäristöt ovat ol-
leet jo tovin lukiotoimijoiden käytössä samoihin jakamisen tar-
peisiin verkkopohjaisessa, mediavälitteisessä vuorovaikutukses-
sa. 

Sosiaalisen ja vieläpä helposti käytettävän median tuominen 
organisaation kontekstiin ei siis vielä merkitse hyödyllisen tai 
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toimivan käytännön tai esimerkiksi informaalin tietämyksenja-
kamisen kulttuurin syntymistä. Jos ryhmätyöohjelmistojen käy-
tön lähtökohdat – jaetut tavoitteet, yhteistyö ja yhteistoiminta 
– käyvät vastahankaan organisaation kulttuuristen ja rakenteel-
listen ominaisuuksien, kuten kilpailullisen ja yksilökeskeisen 
kulttuurin tai jäykän hierarkian kanssa, ohjelmistojen käyt-
töönottoon ladatut kollektiivisen käytön ja hyötyjen odotukset 
eivät lähde toteutumaan. Jos organisaation rakenteelliset piir-
teet, toimintatavat, normit ja palkkiojärjestelmät puolestaan 
tukevat asiantuntijuuden jakamista, yhteisöteknologiat nivelty-
vät helpommin välineeksi, jonka kautta toimintakulttuuri, nor-
mit ja arvot tulevat ilmaistuiksi. (Orlikowski 1992.) Useimmiten 
teknisten uudistusten yhteydessä muutetaan myös organisaati-
on toimintatapoja, prosesseja ja työrooleja.  Arkisten toiminta-
tapojen uudistus ja organisaatiokulttuurin kehittäminen ovat 
usein teknistä uudistusta haasteellisempia ja pidempiaikaisia 
prosesseja, mihin ei monestikaan osata varautua. 

Tavanomaisesti teknologian käyttöönotto organisaatioissa ta-
pahtuu kahdessa vaiheessa: ensin johto päättää uudistaa tek-
niikkaa jonkin ongelman tai muutostarpeen ratkaisemiseksi, ja 
sen jälkeen työntekijät varsinaisesti ottavat uuden tekniikan 
käyttöön. Vaikka käyttöönottopäätös voi molemmilla omaksumi-
sen tasoilla perustua vapaaehtoisuuteen, konsensukseen tai 
määräysvaltaan, useimmiten se johdon tasolla perustuu konsen-
sukseen ja toimeenpanotasolla eli yksilön kohdalla edellytyk-
seen käyttää välinettä. Täyden sitoutumisen strategiassa käyt-
töönottoa edellytetään heti koko organisaatiossa, kun taas kan-
natusstrategiassa laajemmasta käyttöönotosta päätetään vasta 
sisäisen pilotoinnin vaikutusten perusteella. Harkinnanvaraisen 
käyttöönoton tukistrategiassa käyttäjille tarjotaan tarvittava 
infrastruktuuri ja koulutustuki. (Gallivan 2001).  

Innovaatiot voivat edetä organisaatiossa myös alhaalta ylös. 
Palen ja Grudin (2003) sekä Gallivan (2001) katsovat, että joh-
don tuki on usein keskeinen tekijä yhteisöteknologioiden saata-
ville saattamisessa, mutta se ei varmista organisaationlaajuista 
käyttöönottoa. Kalenterisovelluksen harkinnanvaraisen käyt-
töönoton tutkimuksessa kahdessa suuryrityksessä johdon asen-
teilla ei ollut suurta vaikutusta sovelluksen yksilölliseen omak-
sumiseen. Motivaattoreina toimivat kokousten järjestämisen ja 
toiminnan koordinoinnin helpottuminen, sovelluksen monipuo-
listuneet, hyödyllisiksi koetut toiminnallisuudet (kuten henkilö-
kohtaisen ajanhallinnan tuki), sovelluksen helppokäyttöisyys, 
koko organisaation laajuinen infrastruktuuri (joka mahdollisti 
kriittisen massan saavuttamisen), sovelluksen tekninen ylläpito, 
sovelluksen integraatio sähköpostijärjestelmään (jolloin sähkö-
postiin tulevat kalenterikutsut muistuttivat vastarannankiiskiä 
käyttöönoton hyödyistä) sekä ajan kuluessa kehittynyt huomat-
tava vertaispaine. Yhteisöteknologiat, jotka eivät ole organi-
saation toiminnalle kriittisiä, voivat siis vakiintua käyttöön va-
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paaehtoispohjalta sellaisten toiminnallisuuksien tai käytön ta-
pojen kautta, jotka hyödyttävät useimpia tai kaikkia käyttäjiä. 

Henkilökohtaista teknologioiden käyttöönottoa ja mukautta-
mista parhaiten selittävät ulottuvuudet – asenteen ja käyttöai-
keen muodostuminen koetun hyödyllisyyden ja helppokäyttöi-
syyden pohjalta (technology acceptance model, TAM) – eivät 
Gallivanin (2001) mukaan riittävästi selitä edellytettyä käyt-
töönottoprosessia organisaatiossa etenkään, jos käyttöönotto 
tuo korkean kognitiivisen kuormituksen (esim. teknologia on 
monimutkaista) tai edellyttää koordinointia lukuisten käyttäjä-
ryhmien välillä. Organisaatiotasolla teknologialle ja teknologia-
avusteiselle toiminnalle asetettujen muutosodotusten toteutu-
miseen voidaan pyrkiä ohjatusti tuomalla tietoa ja koulutusta 
uudesta järjestelmästä käyttäjille, mallintamalla teknologiaan 
liittyvät organisaation toimintakäytännöt ja menettelytavat se-
kä selvittämällä jaetut laatu-, vastuu-, luottamuksellisuus- ja 
pääsykysymykset (Orlikowski 1992). Teknologian organisatorisen 
käyttöönoton toteutumista voidaan kuvata myös kuusivaiheisel-
la mallilla, jossa johdon aloitetta ja käyttöönottopäätöstä seu-
raavat käyttöönoton toimeenpano menettelytapojen mukaut-
tamisen ja koulutuksen kautta, suostuttelu teknologian hyväk-
syntään ja käyttöön sitoutumiseen, kannustaminen käyttöön 
normaalina toimintatapana sekä käytön sulautuminen työjärjes-
telmään, jolloin kyse on laajentuvasta, integroituvasta ja 
emergentistä teknologian käytöstä. Kun teknologian käyttöä 
edellytetään, tulee huomio kohdistaa siihen, milloin, miten ja 
millaisten kokemusten myötä se sulautuu työprosesseihin sekä 
yksilön että organisaation tasolla. (Gallivan 2001.)  

Gallivan (2001) havaitsi ylhäältä alas ohjatussa teknologian 
ja toimintatavan uudistamista koskevassa tapaustutkimukses-
saan kahdeksan teknisen innovaation käyttöönottoa ja työpro-
sesseihin sulautumista selittävää teemaa. Johdon selkeästi vies-
titty tuki ja sitoutuminen resursoimalla innovaation käyttöönot-
toa voivat helpottaa kaikkia innovaation omaksumisen vaiheita. 
Vahvasti ylhäältä-alas ohjattu, byrokraattinen organisaatiokult-
tuuri sekä keskusjohtoinen suunnittelu ja aloitteiden seuranta 
voivat helpottaa aloitteentekoa ja käyttöönottopäätöstä, mutta 
rajoittaa käyttöönoton toimeenpanon vaiheita eli valmiutta ja 
halukkuutta teknologian ja työprosessien mukauttamiseen, tek-
nologian hyväksyntään ja käytön rutinoimiseen sekä integroitu-
neeseen ja laajentuvaan käyttöön yksilötasolla. Vahva ylhäältä 
alas suuntautuva ohjaus voi tuottaa kulttuurisen normin, joka 
vahvistaa kapeaa katsantoa työrooleista tai kohdistaa vastuun 
oppimisesta sekä urakehityksestä organisaatiolle, ja näin rajoit-
taa teknologian omaksumishalukkuutta yksilötasolla. Vastaavas-
ti normit, jotka vahvistavat joustavaa näkemystä työrooleista 
sekä yksilön aloitteellisuudesta ammatillisessa kehittymisessä, 
voivat helpottaa innovaation käyttöönoton ja työprosesseihin 
sulauttamisen vaiheita. Työn jatkuvuus ja yksilölliset kokemuk-
set voivat joko parantaa tai rajoittaa yksilön motivaatiota ja 
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kykyä mukautua teknologisen uudistuksen tuomiin muutoksiin. 
Pitkillä työsuhteilla ja korkealla virkaiällä vaikutti olevan ra-
joittava vaikutus. Yksilöllisistä piirteistä luovuus, joustavuus ja 
ristiriitojen sietokyky puolestaan voivat helpottaa mukautumis-
ta teknologian tuomiin työprosessien ja -tehtävien muutoksiin, 
vahvistaa itseohjautuvuutta oppimisessa ja urakehityksessä se-
kä helpottaa siten teknisen ja sosiaalisen innovaation käyttöön-
ottoa. (Gallivan 2001.) Edellytetyssä käyttöönotossa teknologia 
ei siis aina mukaudu käyttäjään ja käyttäjä kokee painetta mu-
kautua teknologian ja toimintatapojen muutokseen. Ammatilli-
sen kehittymisen eetoksen siivin käyttäjä voi motivoitua otta-
maan niskalenkin muutoksesta ja opetella teknologian käytön 
sekä ryhtyä laajentamaan käyttöä omien tarpeidensa mukaises-
ti. Teknologia ei siis tästä näkökulmasta olisi suoraan tuomassa 
ratkaisuja esimerkiksi informaalin tietämyksenjaon ja työssä 
oppimisen haasteisiin organisaatioissa, vaan toisin päin työssä 
oppimisen kulttuurin tukeminen vaikuttaisi edistävän teknologi-
an käyttöönottoa ja toimintatapojen mukauttamista. 

Venkatesh ja muut (2003) havaitsivat neljän organisaation 
pitkittäistutkimuksessa, joka kattoi sekä edellytetyn että va-
paaehtoisen käyttöönoton tapaukset, että sosiaalisella paineel-
la, jota voidaan vahvistaa palkitsemalla tai rankaisemalla, on 
merkitystä teknologian hyväksymisen kannalta vain edellytetyn 
käytön alkuvaiheessa vanhemmille käyttäjille, eritoten naisille. 
Omiin käyttökokemuksiin perustuvan mielipiteen ja käyttöai-
keen muodostumisen myötä normatiivisen paineen merkitys 
pienenee ja suhde teknologiaan välineellistyy. (Venkatesh & 
muut 2003). Palkitseminen ei ole tietämyksenhallintajärjestel-
mien yhteydessä myöskään tuottanut yksin myönteisiä tuloksia. 
Päinvastoin, tietokanta saattaa täyttyä lukuisista avauksista, 
mutta laadun kustannuksella (Hahn & Subramani 2000) tai tie-
tämyksenjako vinoutua mahdollisten kannusteiden mukaan 
(Pemberton & Stonehouse 2000). Toimivaksi kannustamisen ta-
vaksi on havaittu tietämyksen jakamisesta palkitseminen sil-
loin, kun siitä on koitunut yritykselle havaittavia hyötyjä. Kou-
lutus ja mentorointi rohkaisevat myös tietämyksenjakoon ja 
auttavat keskittymään henkilökohtaiseen kehittymiseen, jota 
voidaan verrata rahalliseen kannusteeseen. (Pemberton & Sto-
nehouse 2000). Omien tietojen tai ideoiden luovuttaminen ei 
myöskään ole vastikkeetonta silloin, kun muut tekevät samoin 
(Kasvi & Vartiainen 2000).  

Lisätyön ja koetun hyödyn tasapainon saavuttaminen on to-
dettu ongelmalliseksi ryhmätyöohjelmistojen käyttöönotossa: 
ne jotka hyötyvät ohjelmistosta eniten eivät ole aina samoja 
kuin ne joiden täytyy tehdä lisää työtä. (Grudin 1988.) Ryhmä-
työohjelmiston hyödyt eivät kuitenkaan toteudu organisaatios-
sa, jolleivät organisaation jäsenet yhdessä käytä ohjelmistoa 
sovitulla tavalla, toisin sanoen, voi luottaa siihen, että ryhmä-
työympäristöstä löytyvät viimeisimmät tiedot. Kollektiivinen 
hyöty pitäisi siten voida osoittaa koko organisaatiossa. Ryhmä-
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työohjelmistot eivät kuitenkaan ole luonteeltaan ns. bisnes-
kriittisiä, mikä johtaisi töiden uudelleenorganisointiin samalla 
tavoin kuin kokonaisten tietojärjestelmien uudistuksissa. Niin 
investoinnit kuin sitoutuminen ryhmätyöohjelmistoihin on siten 
vähäisempää. Organisaatiot eivät myöskään siedä häiriöitä jo-
kaisen uuden sovellushankinnan kohdalla. Sen vuoksi ryhmä-
työohjelmistojen käyttäjäystävällisyyteen on pyritty kiinnittä-
mään huomiota, ja käyttöönoton on otaksuttu muuttavan orga-
nisaatioita asteittain. (Grudin 1988.) 

Teknologian käyttöönoton tai käyttöaikeen muodostumisen 
tutkimukset korostavat teknologian potentiaalia ongelmanrat-
kaisussa, mutteivät ota huomioon suunnitteluvirheen mahdolli-
suutta. Merkityksellistä olisi myös seurata, toteutuvatko käyt-
töönottoon asetetut tavoitteet yksilön ja organisaation toimin-
nassa. Entä ollaanko jostakin vanhasta — välineestä tai käytän-
nöstä — myös valmiita luopumaan? 

4.7.2. Tieto- ja viestintäteknisen toimintamallin ja lukioportaalin käyttöönoton arviointi  

Sampo-toimintatutkimushankkeessa arvioitiin pohjatyö opetta-
jien tvt:n pedagogiseen hyödyntämiseen tehdyksi, sillä kaupun-
ki oli tarjonnut opettajille kattavat tvt-koulutukset, ja eritoten 
aikuislukion henkilöstön valmiudet tvt-välitteiseen toimintaan 
ja sen kehittämiseen oletettiin hyviksi etälukiotoimintaan osal-
listumisen vuoksi. Tvt-toimintamallin ja lukioportaalin suunnit-
telussa lähdettiin tietoisesti tavoittelemaan edistyneempää 
yhteisöllistä tvt:n käyttötapaa, sillä työyhteisön jäsenten ole-
tettiin omaavan tekniset tvt:n käyttötaidot, eli edustavan tie-
doiltaan ja taidoiltaan ope.fi 2-tasoa. Heikommin tvt:aa työs-
sään hyödyntävien käyttäjien taitotason ja asenteiden oletet-
tiin viimeistään lukioportaalin käyttöönoton myötä kipuavan ky-
seiselle tasolle, sillä jo ennen lukioportaalin käyttöönottoa työ-
yhteisöissä oli viestitty sähköpostin välityksellä.  

Suunnitteluun osallistunut päivälukion toimija arvioi odotuk-
set lukioportaalin käyttöönottovaiheessa melkoisen suuriksi. 
Mukana oli myös hämmennystä, koska tarkkaan ei tiedetty, mitä 
odottaa. ”Jotain uraauurtavaa ja ennen kaikkea tiedotukseen 
liittyvää, miten tiedotus saadaan työyhteisössä aukottomasti 
toimimaan niin, että se kohdistuisi jokaiseen ja jokainen olisi 
tiedottaja.” Puolitoista vuotta käyttöönoton jälkeen odotukset 
ovat myös pitkälle toteutuneet. Käyttöönotto on ollut pitkä 
prosessi, lukioportaalin ominaisuuksia on opittu käyttämällä ja 
tvt-toimintamalli on tiedotuksen osalta omaksuttu ja hyväksytty 
puolentoista vuoden aikana. Käyttöönotossa olisi voitu toimia 
napakamminkin. ”Pitkät siirtymäajat ja monen väylän käyttö 
on turhaa. Aina löytyy syitä lykätä käyttöönottoa, eikä se joh-
da mihinkään.” Päivälukiossa kaikki osallistuivat edellytettyyn 
käyttöönottokoulutukseen, työyhteisöä myös innostettiin ja 
motivoitiin ja johto oli 100 %:sesti asian takana. Suunnitte-
luun osallistunut lukiotoimija arvioi työyhteisön asenteet suh-
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teellisen positiivisiksi ja sopeutumiskyvyn hyväksi, sillä uudessa 
toimintaympäristössä toimintamallille nähtiin tarve.  

Aikuislukiossa taas käyttöönottoa hidastivat mm. heikompi 
sitoutuminen suunnitteluprosessiin, tvt-toimintamalliin ja 
muutosjohtamiseen sekä lukioportaalin puutteellinen toteu-
tus. Kun tutkijoiden käyttöönottoa koskevat viestintä ja käyt-
töohjeet siirtyivät käyttöönottovaiheessa lukioportaaliin, ne ei-
vät tavoittaneet työyhteisön jäseniä, sillä työyhteisö ei ryhty-
nyt käyttämään lukioportaalia yhteisöviestinnässä tvt-
toimintamallin mukaisesti. ”En usko, että meistä kovinkaan 
moni oli siitä niin intoa piukassa, koska emme olleet sisäistä-
neet hommaa, emme olleet niin tiiviisti mukana, emme koke-
neet olevamme osa suunnittelua. Siten kukaan ei ajanut sitä 
kauhean innostuneesti ja motivoituneesti täällä eteenpäin. Eli 
ei tapahtunut vertaisinnostusta, -opettamista tai -
tutustuttamista – tai motivointia.” Kehitystehtävien kasautu-
minen muutamille henkilöille johtaa myös siihen, etteivät sa-
mat kehityksen veturit kykene panostamaan jokaiseen aihee-
seen samalla painolla. Suunnitteluun osallistunut aikuislukion 
toimija arvioi avainhenkilöiden mukaan saamisen kuitenkin 
olennaiseksi käyttöönoton vaikutintekijäksi. ”Semmoisen vetu-
rin kun saa puolelleen ja saa innostumaan ja motivoitumaan, 
niin siitä on apu. Varsinkin, jos hän on koulussa innostavaksi ja 
motivoivaksi katsottu henkilö.” 

Käyttöönotto- ja käyttäjäkoulutusta olisi kaivattu peruskou-
lutusta enemmän molemmissa lukioissa. Aikuislukion edustaja 
kuitenkin katsoo, etteivät opettaja lähde kovinkaan innokkaasti 
käyttöönottokoulutuksiin. Opettajat ovat vaativa ja tvt-
taidoiltaan hyvin heterogeeninen oppilasryhmä, jolle on hanka-
la laatia hyvää, kohdennettua opetusta. ”Näppärät tietoko-
neenkäyttäjät turhautuvat koulutuksissa, ja heikoimmat eivät 
saa niistä mitään irti, koska he eivät ymmärrä.” Peruskäyt-
töönottokoulutuksissa tasoryhmät olisivat olleet paikallaan. 
Tämän jälkeen eri toiminnallisuuksien opettelua olisi voitu tu-
kea säännöllisin tukiklinikoin, sillä kahdessa käyttöönottokoulu-
tuksessa lukioportaalin ominaisuuksia ei pystytty kattavasti 
käymään läpi eikä keskeisten toimintojen käyttövarmuutta saa-
vuttamaan. Lukioportaalia monipuolisemmin käyttävät ovat pa-
nostaneet kukin tahollaan lukioportaalin ominaisuuksien itse-
näiseen opetteluun. ”Käytännön tekeminenhän sen opettaa.” 
Käyttäjätuen saatavuus vaikuttaa myös käyttäjien opetteluin-
toon. 

Suunnitteluun osallistunut päivälukion edustaja katsoo, että 
innostus on kantanut juuri vapaaehtoisessa, monipuolisemmas-
sa käytössä kokeiluun. Osalla opettelun ja lisäkouluttautumisen 
intoa on kuitenkin verottanut epävarmuus omista tvt-taidoista. 
Kovin monella motivaatio ja taidot eivät ole riittäneet yrityksen 
ja erehdyksen kautta oppimiseen, ja epäonnistumiset ovat tait-
taneet intoa. Pelkojakin lukioportaaliperustaista toimintaa koh-
taan on ollut, oma tuottaminen on koettu isoksi muutokseksi. 
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Siirtymäaika olisi voinut olla lyhyempikin, mutta puolen vuoden 
liukuma lukioportaaliperustaiseen toimintaan edesauttoi asian 
hyväksymistä ja tarvittavien taitojen opettelua työyhteisössä. 
Oppimisvalmius on ollut kytköksissä aikaan ja kokemukseen 
asian tärkeydestä. ”Jos asian kokee tärkeäksi, silloin aikakin 
löytyy ja on sitoutumista.” Suunnitteluun osallistuneiden roolia 
ei tuotu käyttöönottovaiheessa esiin, mutta osallistujat kokivat, 
että suunnitteluun osallistumisen kautta saatu tieto lukiopor-
taalin toiminnasta ja ominaisuuksista helpotti henkilökohtaista 
käyttöönottoa. Edistyneempien käyttäjien esimerkki on lisän-
nyt muidenkin halua oppia uusia käyttötapoja. 

Kaupungin näkökulmasta sähköisen toimintakulttuurin integ-
roituminen lukioiden päivittäiseen toimintaan oli odotettua hi-
taampaa. Yllättäen aikuislukio, jonka oletettiin etäopetuksen 
kautta omaksutun osaamisen myötä siirtyvän sähköiseen toimin-
tatapaan päivälukiota nopeammin, ottikin tvt-toimintamallin 
mukaiset lukioportaalin toiminnallisuudet hitaammin käyttöön-
sä. Tvt-toimintamallin tavoitteiden toteutumiseen vaikuttivat 
kaupungin toimijoiden perspektiivistä heterogeenisuus opetta-
jakunnan tvt-osaamisessa, käyttöönottokoulutuksiin osallistu-
minen, johdon sitoutuminen ja esimerkki, käyttöönoton pakolli-
suus ja vapaaehtoisuus sekä tekniset ongelmat. Aikuislukiossa 
etäopetuksessa käytössä olevista oppimisympäristöistä, niiden 
viestintäratkaisuista ja omista toimintatavoista irti päästäminen 
oli myös käyttöönottoa vaikeuttava tekijä. Opiskelijaportaalin 
osalta käyttöönottoa hidastivat tekniset ongelmat. Kun lukio-
portaali ei ollut koko organisaation laajuisesti aktiivisessa käy-
tössä, se koettiin organisaation sisällä tvt-toimintamallin ta-
voitteiden toteutumista hankaloittavaksi ja käyttömotivaatiota 
laskevaksi tekijäksi. Aluksi lukioportaali toimi hitaasti, joten se 
jäi vähälle käytölle ja myöhemmin opiskelijat pitivät myös por-
taalia kankeana.  

Usein verkkoyhteisöllisyys kehittyy muutoinkin olemassa ole-
vien yhteisöjen perustalle. Aikuislukiossa ryhmätyöteknologian 
omaksuminen hajautui ja eteni henkilökohtaisesti koettujen 
hyötyjen ja mikroyhteisöjen käyttöönoton kautta. Verrattuna 
päivälukion kiinteään, yhdessä toimipisteessä työskennellee-
seen työyhteisöön, aikuislukio toimi jo lähtökohtaisesti hajaute-
tusti – suuri osa opettajista opettaa pääsääntöisesti omassa 
toimipisteessään ja toimipisteet sijaitsevat maantieteellisesti 
etäällä toisistaan, ja osa opettajista sukkuloi eri toimipisteiden 
välillä. Mahdollisuudet yhteistoimintaan ja livevuorovaikutuk-
seen koko työyhteisön kesken ovat siis jo lähtökohtaisesti vä-
häiset. Lukioportaalin oletettiin lisäävän hajautetun organisaa-
tion mahdollisuuksia viestintään ja koko työyhteisöä yhdistä-
vään verkkovälitteiseen toimintaan. Tvt-toimintamallia ei kui-
tenkaan omaksuttu koko organisaation laajuisesti eikä lukiopor-
taalin jaetuista työtiloista ja koko työyhteisön kesken jaettavis-
ta sisällöistä kehittynyt hajautetun organisaation jäseniä yhdis-
tävää tekijää. Suunnitteluun osallistunut aikuislukion toimija 
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luonnehtii opettajan työtä hyvin itsenäiseksi ja yksinäiseksi-
kin, ja arvioi sekä yhteistoiminnallisuuden että opetussisältöjen 
jakamisen ajatukset työyhteisölle, etenkin vanhemman suku-
polven opettajille vieraiksi. ”Opettajathan ovat kauhean mus-
tasukkaisia omasta työstään ja materiaalistaan. Jakaminen on 
vielä aika vieras ajatus koulumaailmassa. Se on uuden sukupol-
ven asia. Vanhemmat opettajat eivät jaa sisältöjään, silloin he 
eivät koe tällaista myöskään tarpeelliseksi. He eivät sosiaali-
sesti ole tekemisissä toistensa kanssa, koska he eivät ole kiin-
nostuneita sellaisesta. Nuoret, jotka ovat vielä innokkaita jo-
tenkin muuttumaan, jakavat työtä, materiaalia, ideoita, kes-
kustelevat ja tapaavat toisiaan koulun ulkopuolella. Siinä on 
mielestäni selvä jako.” Aikuislukiossa lukioportaalin työtiloja 
kuitenkin hyödynnettiin pienempien yhteisöjen tai ryhmien, 
esimerkiksi hallinnon, työvälineinä, mutta niissäkin käytön 
luonne oli ennemmin muodollista. Ryhmätyöteknologian käyt-
töönotto ei aikuislukion kohdalla siis kyennyt tukemaan tai 
luomaan yhteisöllisyyttä hajautetussa organisaatiossa, jossa 
sen merkitys ja tarve alun pitäenkin oli vähäinen. Yhdeksi 
ryhmätyöteknologian käyttöönoton vaikutintekijäksi aikuislu-
kion ja päivälukion erilaisissa tvt-toimintamallin toteutumissa 
ja lukioportaalin käyttöönottoprosesseissa voidaan siten olettaa 
organisaation yhteisöllisyyden luonne – ja laajemmin toimin-
takulttuuri (vrt. Orlikowski 1992).  

Kaupungin edustaja arvioi työyhteisen yhtenäisen käyttö-
kulttuurin luomisen, johon tvt-toimintamallin suunnittelulla 
pyrittiin, ryhmätyöteknologian käyttöönoton ehdottomaksi 
edellytykseksi. Käyttökulttuurin muutos vaatii johtamista ja 
joukolta sitoutumista, että uudet taidot ja toimintatavat ote-
taan haltuun eikä yhteisesti sovitusta luisteta. Tvt-
toimintamallin kohdalla viimeksi mainittu, ”mä en itse lintsaa 
tästä”, petti käyttöönotossa työyhteisön kohdalla. Hyvin nope-
asti käyttöönoton jälkeen tuli sähköisen toimintamallin ohitta-
via käytäntöjä. Silloin mentiin teknologian taakse, vedoten sii-
hen, että portaali latautuu hitaasti tai kysyy käyttäjätunnuksen 
ja salasanan liian usein. Pienistä kehittämiskohteista, jotka ke-
hittäjien taholta ajateltiin korjaantuvan, tuli käyttäjille syy olla 
siirtymättä tvt-toimintamallin mukaiseen toimintaan. Työyhtei-
söt eivät sietäneet toiminnallisia vajavaisuuksia, mitä käyt-
töönottovaiheessa tarjotussa teknologiassa oli. 

Yritysosapuolen näkökulmasta lukioportaalilla olisi tullut olla 
osaava ylläpitäjä jo käyttöönottovaiheessa, jolloin mahdollisiin 
ongelmiin oltaisi voitu notkeammin vastata ja suurimmat on-
gelmat ratkaista jo ennen käyttöönottoa. Kaupungin edustajan 
näkökulmasta tilanne olisi vaatinut myös tiukempaa johtamis-
ta. Siten ryhmätyöteknologian käyttöönoton onnistumiseen vai-
kuttavat johtamisen ja johdon esimerkin ohella työyhteisön 
toimintakulttuuri, asenteet ja taidot sekä teknologian kypsyys. 
Päivälukion puolella kaupungin edustaja arvioi sähköisen toi-
mintatavan haltuunoton systemaattisemmaksi juuri erilaisen 
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johtamistavan vuoksi. Myös käyttäjäorganisaatioiden edustaji-
en haastatteluissa rehtorien muutosjohtajan roolia korostettiin 
käyttöönoton muutostekijänä. ”Jos ei johto ole mukana, niin 
unohda. Et voi johtaa organisaatiota asioihin, joihin et itse us-
ko.” 

Benchmarking-vierailuilta saadut tvt-perustaisen toiminnan 
ideat sekä opettajien kertomat omakohtaiset kokemukset puri-
vat selkeästi päivälukion johtoon. Toimintamallin ja lukiopor-
taalin käyttöönotossa pitkät siirtymäajat ja monen viestintä-
väylän käyttö katsottiin johdon taholta turhaksi. ”Jos jokin asia 
pitää saada läpi, niin se pitää aktiivisesti hoitaa.” Toisessa lu-
kiossa taas terävin kärki ei ollut yhtä tiiviisti mukana koko 
suunnitteluprosessin ajalla, vaan suunnittelutehtäviä delegoitiin 
organisaatiossa. Tämä saattaa selittää teknisten ongelmien 
ohella takkuisempaa alkua portaalin käyttöönotossa. Aikuisluki-
on toimijoiden haastatteluissa tuotiin esiin myös suunnitteluun 
osallistujien status työyhteisössä – kaikilla toimijoilla ei ole yh-
täläisiä mahdollisuuksia vaikuttaa kollegoiden mielipiteisiin 
opettajayhteisössä. Kun johtajan panos oli vähäisempi, kehitys-
intoistenkaan osallistujien ilosanomaa ei ehkä otettu yhtälailla 
innostuneesti vastaan muiden työyhteisön jäsenten taholta.  

Kaupungin edustajien näkökulmasta myös käyttöönottokoulu-
tusten jälkeen johdon taholta tuleva, jatkuva, valittuun toi-
mintatapaan ohjaaminen ja vaihtoehtoisten toimintatapojen 
torjuminen olisi olennaisen tärkeää toimintamallin juurrutta-
miseksi työyhteisön laajuisesti. ”Pitää torjua välittömästi vaih-
toehtoiset toiminnalliset tavat, jotka alkavat syntyä ja muo-
toutua – vähän niin kuin vesi ohittaa kiven purossa Kyllä kiven 
ylikin pääsee, kun tarpeeksi ottaa vauhtia.” Toisen toiminta-
vuoden aikana molemmissa lukioissa rehtorit vaihtuivat, mikä 
osaltaan vaikutti toimintatapojen muutokseen; tällöin etenkin 
aikuislukiossa, johon rehtori tuli ulkopuolelta, tvt-
toimintamallin mukainen toiminta oli pitkälle apulaisrehtorien 
ja kanslioiden varassa. Tvt-toimintamallin vaiheistetulla käyt-
töönottoprosessilla ja tvt-toimintamallin tavoitteiden johtami-
sella teknologian taaksekin mennyt käyttäjäkunta olisi ehkä 
saatu puskettua eteenpäin. 

Hidastavasti toimintakulttuurin muutokseen vaikutti myös 
opettajien pinnallinen henkilökohtainen sitoutuminen, jota 
hankkeessa ei kohdattu tarpeeksi. Koska opetus sujuu muuten-
kin, niin tieto- ja viestintätekniikan käyttöä ei pidetä niin täh-
dellisenä asiana, se ei ole arvo sinänsä. Sitoutumisen vahvista-
misen kaupungin edustaja arvioi osittain resurssikysymykseksi, 
erillinen budjetti sijaismäärärahoille olisi mahdollistanut opet-
tajakunnasta tiiviimmän osallistumisen suunnitteluun. Opet-
tajakunnasta, esimerkiksi aineenopettajatiimeistä, olisi voitu 
selkeästi valmentaa muutosagentteja työyhteisöihin ja resur-
soida heille siihen työaikaa. Aineenopettajien tiimiyttämiseen 
kohdistuvia interventioita kaupungin edustaja piti oikeansuun-
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taisena kehittämistoimenpiteenä, sillä lukioissa opettajat työs-
kentelevät korostuneesti yksin.  

Vastoin osallistuvaan suunnitteluun yhdistettyä olettamaa 
suunnitteluun osallistujien toimimisesta työyhteisön suunnan-
näyttäjinä teknologian käyttöönotossa, suunnitteluun osallistu-
neet eivät arvioineet omaa osuuttaan tvt-toimintamallin ja 
lukioportaalin käyttöönoton ja omautumisen tuessa ratkaise-
vaksi kummassakaan lukiossa. Sen sijaan omaksumisvaiheessa 
työyhteisöstä nousi uusia työtapojen kehittäjiä. Omakohtaisen 
lukioportaalin käyttöönoton suunnitteluun osallistuneet haasta-
teltavat arvioivat sujuneen kollegoitaan helpommin. Vastaavasti 
kyselytulosten mukaan suunnitteluun osallistuneet arvioivat se-
kä lukioportaalin käytön monipuolisuutta että tvt-
toimintakykyisyyttään lukioportaaliväittämien kautta positiivi-
semmin kuin ne jotka eivät olleet osallistuneet suunnitteluun. 
Suunnitteluun osallistuminen tuo siten osallistujien kautta tie-
toa ja ymmärrystä uusista työvälineistä ja työskentelymalleista 
työyhteisöön. Uusien teknisten ratkaisujen ja toimintatapojen 
käyttöönoton myötä koko työyhteisön yhteisen toimintakulttuu-
rin kehittämisen haasteena on kuitenkin toimintatapojen hajau-
tuva ja eriaikainen kehittyminen.  

Niin osallistujaorganisaatioiden, yritysosapuolen kuin kau-
pungin tietojärjestelmä- ja tvt-ammattilaisten näkökulmasta 
tukiprosessin olisi tullut olla hankkeessa toteutettuja käyt-
töönottokoulutuksia ja lukioportaaliklinikoita kattavampi työs-
kentelytapojen muutoksessa. Siitä kertovat myös aineenopetta-
jatyöpajoihin kasautuneet odotukset lukioportaalikoulutuksista. 
Vaikka koulutukset organisoitiin priorisoimalla uusia toimintata-
poja ja suunnittelemalla lukioportaalin käyttöönotto porraste-
tusti, koulutus olisi saanut olla porrastetumpaa ja laaja-
alaisempaa erityisesti monimutkaisempien työtilojen hallinta-
toiminnallisuuksien osalta. 

Suunnitteluun osallistuneiden lukiotoimijoiden haastatteluis-
sa pohdittiin myös tukimalleja, joissa joko suunnitteluun osal-
listuville tai edelläkävijäopettajille annettaisiin vahvempi 
mandaatti toimia työyhteisössä pedagogisena tukena. Työn 
organisoinnin lisäksi tehtävästä tulisi tietysti saada myös oma 
korvauksensa. Toisena vuotena yksi etäopettajista toimikin lu-
kioportaalin käytön ja pedagogisen käytön kouluttajana.  

Yritystoimija arvioi, että käyttöönoton tuen ja paineen ele-
mentit käyttäjäorganisaatioille olisi pitänyt suunnitella tar-
kemmin ja käydä läpi ohjausryhmässä. Yritystoimijan arviot tu-
kitoimista olivat muutoin hyvin samansuuntaiset kaupungin 
edustajan kanssa. Johtajat tulisi sitouttaa vahvemmin käyt-
töönottoon tukemalla heidän rooliaan työyhteisönsä muutos-
johtajina. Yli 60 hengen organisaatiossa yksin johdon toimimi-
nen uusien toimintatapojen airuina ei kuitenkaan riitä, käyt-
töönoton tueksi olisi hyvä organisoida laajemmat avainresurs-
sit eli useampia henkilöitä, jotka vastaavat johdon ohella käyt-
töönoton toimeenpanosta ja tuesta työyhteisössä. Koko opetta-
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jakunnan sitouttaminen työyhteisön tvt-toimintamalliin olisi 
myös tärkeätä. Yhteinen minimitason sopimus, millä tavalla 
ryhmätyöteknologian käyttöön sitoudutaan, voitaisiin tehdä 
opettajakunnan työpajassa. Myös kaupungin tason toiminnan 
olisi pitänyt näkyä lukioportaalissa intensiivisemmin. Kehitys-
ideana vastaavassa lukion intranet-hankkeessa hahmottuu, että 
hallinto, esimerkiksi lukiotoimen johto on mukana käyttämässä 
lukion sisäistä kanavaa viestintävälineenä.  

Kaupungin edustaja arvioi, että tvt-toimintamallin ja lukio-
portaalin rinnakkaisella yhteissuunnittelulla on huomattava 
merkitys tvt-toimintamallin omaksumisessa työyhteisöissä. 
Suunnittelu valmentaa sähköiseen toimintaan siirtymisessä. Ti-
lanne olisi työyhteisöissä heikompi sähköisen toimintakulttuurin 
kannalta, ellei hanketta ja siinä luotua sovellusta olisi ollut. 
Prosessit tulivat Sampo-toimintatutkimushankkeen aikana mie-
tityiksi, mikä tuki muutosta hyvin. Siten tvt-toimintamallin 
suunnittelu näyttäytyy tarpeellisena ryhmätyöteknologian käyt-
töönottoa tukevana suunnittelutoimena. Tvt-toimintamallin 
rinnalla käyttöönottoprosessin tavoitteet tulisi esittää aikaja-
nalla, mikä toimisi rehtoreille muutoksen johtamisen työkalu-
na, helpottaisi muutoksen hallintaa sekä henkilökohtaisten ta-
voitteiden asettamista laajemminkin työyhteisössä. Käyttöönot-
toprosessin mallin avulla eri teknologioiden ja niihin liittyvien 
toimintatapojen omaksumisen tavoitteet esitettäisiin etappeina 
ja samalla käsiteltäisiin myös rinnalla kulkevien, varmistavien 
prosessien käytöstä poistaminen.  

Kyselytulosten perusteella puoli vuotta käyttöönotosta (2006) 
tvt-toimintamallia ei koettu merkittävästi käyttöönottoa tuke-
vaksi vaikutintekijäksi lukiotoimijoiden keskuudessa. Suurin 
painoarvo käyttöönoton onnistumisessa oli tieto- ja viestintä-
teknisen infrastruktuurin virheettömyydellä ja kypsyydellä, 
käyttäjien osallistumisella suunnitteluun ja teknologian istu-
vuudella työprosesseihin. Kohtalaisen suuri merkitys oli käyttä-
jien odotusten hallinnalla, käyttäjätuella ja organisaation ole-
massa olevilla yhteistyökäytänteillä. Sen sijaan selkeää yhteyt-
tä käyttöönoton kehkeytymiseen ei ollut tieto- ja viestintätek-
niikan käyttöasenteilla ja -taidoilla, kriittisellä käyttäjämassal-
la, yhteisöllisten käytön pelisääntöjen formalisoinnilla ja vaih-
toehtoisten, korvaavien teknologioiden käsillä ololla. Haastat-
teluissa tvt-toimintamallin merkitys korostuu muutosjohtamisen 
välineenä; sitä tulisi myös täydentää aikaan sidotulla, vaiheis-
tetulla tavoiteasetannalla ja työyhteisön sitoutumisella. Ryh-
mätyöteknologian käyttöönoton vaikutintekijöinä vahvistusta 
haastatteluista saivat teknologian virheettömyys ja kypsyys, 
suunnitteluun osallistuminen, käyttäjätuki, työyhteisön toimin-
takulttuuri ja yhteistyökäytänteet, asenteet ja taidot ja kysely-
vastausten ulkopuolelta muutosjohtaminen ja johdon esimerk-
ki. 
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4.7.3. Käyttöönottoon vaikuttaneet teknologian piirteet ja arviot käytettävyydestä 

Käyttöönottovaiheessa lukioportaali ei ollut kaikin puolin val-
mis, joitakin toiminnallisuuksia ja teknisen infrastruktuurin rat-
kaisuja saatiin odotella. Myös käyttäjätunnusten jakeluprosessi 
tai siitä tiedonkulku haki vielä uomiaan. Käyttöönotto- ja kou-
lutuspäivämäärät oli sovittu jo kesällä, niinpä käyttöönottoa ei 
syyslukukauden alusta myöhästetty. Käyttäjäorganisaatioissa lu-
kioportaalin ja tvt-toimintamallin käyttöönotossa puhuttiin 
pehmeästä laskusta, toisin sanoen portaaliperustaiseen viestin-
tään siirtymiselle annettiin lisäaikaa, kunnes toiminnallisuudet 
olivat kunnossa. Jälkeenpäin osa osallistujaorganisaatioiden 
edustajista, kaupungin tietojärjestelmä- ja tvt-ammattilaiset ja 
tutkijat arvioivat, että käyttöönottovaiheen viivästämisellä lu-
kioportaalin valmistumiseen saakka olisi saavutettu huomatta-
vasti positiivisempi vastaanotto ja luottamus käyttäjäkunnassa. 
”Monelle opelle tuli paha mieli rikkinäisestä järjestelmästä. 
Sen jälkeen ei kiinnostanut yhtään.”  

Kaupungin edustaja arvioi työyhteisön vikasietokyvyn varsin 
alhaiseksi, siten muutosten tekeminen käyttöönottovaiheessa 
loi ahdistusta ja käytön esteitä. ”Opettajien sinnikkyys yrittää 
loppuu herkästi.” Pyydetyt muutokset tapahtuivat teknisen tu-
en vähyyden vuoksi ja useiden teknisten toimijoiden kautta hy-
vin hitaasti ja toisaalta tehtyjä muutoksia käyttäjäkunta ei ky-
ennyt ottamaan haltuun, vaan he kokivat muutokset ahdistavi-
na. Joissakin lukioportaalin toiminnallisuuksissa oli käyttöönot-
tovaiheessa myös virheitä. Yhtä keskeisistä kurssityötilan räätä-
löinneistä, palautustoimintoa ei saatu lainkaan toimimaan, ja 
se jätettiin lopulta kokonaan käyttämättä. Keskeneräisiä toi-
mintoja ei olisi pitänyt lainkaan sisällyttää käyttöönotettavaan 
versioon. 

Suunnitteluun osallistunut päivälukion edustaja arvioi lukio-
portaalin peruskäytön alusta lähtien helpoksi; innostus ja ko-
keilumieli vaikuttivat helppouden kokemukseen. ”Helppous tu-
lee käytettävyydestä ja käyttöinnokkuudesta.” Suunnitteluun 
osallistunut aikuislukion edustaja tuo esiin, että vaikka lukio-
portaali on windows-pohjainen, ja nämä ohjelmat olivat käyttä-
jille tuttuja, portaalin toiminnallisuuksien opettelu vaati kui-
tenkin käyttötunteja. ”Kyllähän se oli erilainen ohjelmana, 
vaikka windows-pohjainen ajatusmalli olikin. Itseltäkin vaati 
aika monta käyttötuntia, että alkoi sujuvasti toimimaan.”  

Lukioportaalin saatavuudessa ei ole ollut ongelmaa ja lukio-
portaali on toiminut johdonmukaisesti, kun käyttäjä on ymmär-
tänyt portaalin hierarkisen rakenteen. Suunnitteluun osallistu-
minen on selkeästi auttanut kokonaisuuden hahmottamisessa. 
Sisältöjen löydettävyys tehtäväperustaisesta työtilarakenteesta 
on kuitenkin paikoin työlästä. Ratkaisuksi laadituilta työpöydän 
kokoavilta ilmoitustauluilta, jotka näyttivät viimeisimmät ilmoi-
tukset, toivottiin historianäkymää, sillä viisi viimeisintä ilmoi-
tusta päivittyi liian nopeasti.  

TAMPEREEN YLIOPISTON HYPERMEDIALABORATORIO 



HYPERMEDIALABORATORION VERKKOJULKAISUJA 
 

157 

Haastattelujen ajankohtana lukioportaalin sivujen koettiin 
latautuvan riittävän nopeasti. ”Käytän nopeita, hyviä koneita, 
minulla lukioportaali toimii hyvin. Miten se on toiminut taval-
lisella opiskelijalla tai modeemin kautta, sitä en tiedä.” Mah-
dollisuus muokata omien työtilasivujen sisältöä ja ulkoasua ko-
ettiin myös positiivisena asiana. 

Lukiotoimijoiden haastatteluissa ja käyttöönottokoulutuksis-
sa saaduissa palautteissa lukioportaalin käytettävyyttä kritisoi-
tiin niin informaatioarkkitehtuurin eli navigaation, sivustora-
kenteen ja hakutoiminnallisuuksien kuin portaalialustan toimin-
nallisuuksien ymmärrettävyyden osalta. Portaalisivut latautui-
vat myös liian hitaasti. Tehtävien palautus -toiminnallisuus pal-
jastui käytössä virheelliseksi ja toiminnallisuus olisi ehdotto-
masti pitänyt korjata tai poistaa, nyt sen korjausta jouduttiin 
odottamaan ohjelmiston päivitykseen. Avoimen tiedoston la-
taaminen lukioportaaliin ei onnistunut, mikä hankaloitti ja hi-
dasti käyttöä. Käyttöliittymän toimintalogiikka toimintojen 
avaamisen ja fokuksen sivun ylälaitaan siirtymisen kohdalla olisi 
kaivannut viilausta. Fonttien koko olisi saanut olla suurempi ja 
portaalisivustoilla olisi saanut olla myös enemmän elävyyttä. 

Teknisten järjestelmien kohdalla käyttöönotto- ja käytettä-
vyyskokemukseen vaikuttavat ratkaisevasti käyttäjien aiemmat 
kokemukset järjestelmistä (esim. Keinonen 1998), lukioportaa-
lin kohdalla eritoten kokemukset ryhmätyöteknologioista. Ai-
kuislukiossa lukioportaaliin suhtauduttiin aiemmin käytössä ol-
leiden teknologioiden vuoksi kriittisemmin. Osa käyttäjistä koki 
hyvin negatiivisena, etteivät lukioportaalin toiminnallisuudet 
olleet samalla tavoin organisoidut kuin aiemmin käytössä ol-
leissa verkko-oppimisympäristöissä, kuten WebCT:ssä. Käyt-
töönoton yhteydessä uuden ja käytössä olevan teknologian ero-
jen ja yhtäläisyyksien esiin tuominen voisi auttaa ryhmätyötek-
nologian hyväksymisessä, hyötyjen hahmottamisessa ja omak-
sumisessa. 

Navigaatiorakenteen hahmottaminen ja työtilojen nimeämi-
sessä käytettyjen termien ymmärrettävyys osoittautuivat haas-
teellisiksi, mutta eniten opettelua tuottivat kuitenkin portaa-
lialustan toiminnallisuuksien nimeäminen ja komentotermit. 
”Termit eivät nimikkeinä kielellisesti kertoneet sitä, mikä se 
juttu oikeasti oli. Ne vaativat sen, että opit ulkoa mitä tästä 
tapahtuu.” Lukioportaalin toiminnallisuuksien ja komentojen 
nimeämiseen suunnittelussa ei voitu vaikuttaa, mutta yhteis-
suunnittelussa osallistujilla oli mahdollisuus ottaa kantaa työti-
lojen nimeämiseen ja informaatioarkkitehtuurin ratkaisuja olisi 
voitu testata tehokkaammin rautalankamalleja edistyneemmillä 
kuvaustavoilla, kuten puolitoiminnallisilla prototyypeillä. Työ-
prosessiperustaisten työtilojen merkitystä ja niihin sijoitettavia 
sisältöjä ei myöskään koettu itsestään selviksi, mikä kertoo 
osaltaan käsitteiden tulkinnanvaraisuudesta, osin vakiintumat-
tomista toimintatavoista. Kaikille samankin työyhteisön jäsenil-
le luontevan käsitteistön löytäminen todettiin arvioinnissa 

TAMPEREEN YLIOPISTON HYPERMEDIALABORATORIO 



HYPERMEDIALABORATORION VERKKOJULKAISUJA 
 

158 

suunnitteluhaasteeksi, johon tulisi kiinnittää vielä enemmän 
huomiota. 

Lukioportaalin informaatioarkkitehtuurin ja informaatiosisäl-
töjen suunnittelussa pyrittiin työtehtäväyhteensopivuuteen, 
työtilarakenteeseen ja toiminnallisuuksiin, jotka tukisivat lukio-
toimijoita näiden päivittäisissä työtehtävissä. Käytettävyystut-
kimuksessa tehtävään sopivuudella (task match) tarkoitetaan 
sitä, että järjestelmä esittää käyttäjälle vain ne asiat, joita 
tämä tarvitsee – ei enempää eikä vähempää. Asiat on myös esi-
tettävä käyttäjälle sopivassa järjestyksessä. (Keinonen 1998.) 
Portaaliteknologian, tai oikeammin SharePoint-sivustojen toi-
mintalogiikkaa kritisoitiin siitä, että sivuston ominaisuudet 
ovat kaikille käyttäjille tarjolla, vaikka käyttäjät eivät kaikkia 
ominaisuuksia välittäisi käyttää tai niiden käyttö ei ole pakollis-
ta. Käyttäjä helposti hukkuu vaihtoehtojen runsauteen. Aiem-
masta poiketen lukioportaalissa kurssi- ja tiimisivut olivat opet-
tajien itse luotavissa ja muokattavissa. Siten SharePoint-
sivustojen tekniset tarjoumat olivat aiempia oppimisalustoja 
monipuolisemmat ja jokaisen käyttäjän nähtävillä. Kurssityöti-
lan perustaminen sisältyi käyttöönottokoulutukseen, mutta oli 
huomattavasti tiedotustoimia monivaiheisempana prosessina 
vaikea sisäistää ja muistaa. Täten käyttöliittymän syvyys ja 
muokkausmahdollisuudet edustivat hahmottamisen haasteita 
lukioportaalin ”peruskäyttäjille” ja oppimisen haastetta lukio-
portaalia monipuolisemmin käyttäville.  

Eittämättä käytettävyyteen liittyvä havainto on myös se, et-
tä SharePoint-sivujen ominaisuudet ovat näkyvissä kaikille 
käyttäjille, vaikkei tällä olisi käyttöoikeuksia niiden hyödyntä-
miseen. Käyttäjän yrittäessä toteuttaa jotakin tehtävää, Share 
Point ilmoittaa kolmannella yrityskerralla, jos käyttäjällä ei ole 
oikeuksia tehtävän suorittamiseen. Käytettävyyskokemusta olisi 
parantanut se, että ominaisuuksien näkyvyyttä eri käyttäjille 
olisi voitu säätää käyttäjäryhmäperustaisesti. Teknologiatoteut-
taja kuvaa käyttöliittymäsuunnittelun mahdollisuuksia Share-
Pointin päälle hyvin rajallisiksi. SharePoint 2003:n käyttöliitty-
mää pystytään räätälöimään, mutta se on erittäin työlästä. Tuo-
tetta ei ole tehty käyttöliittymällisesti räätälöitäväksi. Vaikka 
käyttöliittymä ei ollut hirveän hyvä ja sitä olisi ihan mielellään 
räätälöity, työläyden vuoksi sitä ei kannattanut tehdä. 

Kertakirjautumista ei saatu toimimaan, mikä aiheutti närää 
niin yritystoimijan kuin käyttäjien taholta. Osalle käyttäjistä 
käyttäjätunnusten ja salasanojen kirjoittaminen ja muistami-
nen tuotti harmaita hiuksia. Samoin muistakin suojatuista verk-
kopalveluista tutut kirjautumisen kesto ja session vanhentumi-
nen koettiin joltain osin tekniikan virheiksi ja käytettävyyson-
gelmiksi.  

Kurssityötilaan räätälöidyistä toiminnallisuuksista tehtävien 
palautus ei toiminut luotettavasti. Ydinprosesseja tukemaan 
suunnitellun toiminnallisuuden virheellisyys oli suoranainen 
käytettävyyskatastrofi ja toiminnallisuus olisi pitänyt korjata 

TAMPEREEN YLIOPISTON HYPERMEDIALABORATORIO 



HYPERMEDIALABORATORION VERKKOJULKAISUJA 
 

159 

tai poistaa lukioportaalista. ”Yhdellä kurssilla palautus-
toiminto ei toiminut. Opiskelijat olivat heti sitä mieltä, että 
homma ei toimi. Sinnikkyys yrittää aika herkästi loppuu, jos on 
parempia tai sujuvampia vaihtoehtoja.” Keskeisen toiminnal-
lisuuden toimimattomuus ja samalla suunnitellun hyödyn to-
teutumattomuus merkitsi jälleen yhtä syytä vähemmän käyt-
tää lukioportaalia – ja Aikuislukion opiskelijoiden kohdalla eh-
käpä ainoaa syytä, kun vain osa opettajista käytti lukioportaalia 
ja sen kurssityötiloja ja tarjolla oli muitakin vaihtoehtoja. 
”Etäryhmäni äänesti jaloillaan. Kun oli puhetta ensi vuodesta, 
vielä viimeisestä vuodesta, kysyin, vieläkö opetellaan yksi. He 
ovat olleet WebCT:ssä, lukioportaalissa ja joillakin opettajilla 
on ollut Moodle-kurssseja. He olivat sitä mieltä, ettei lukio-
portaalia enää ensi vuonna.” 

Muutoin haastateltavat kokivat Lukioportaalin pääsääntöises-
ti toimivan johdonmukaisesti, ymmärrettävästi ja luotetta-
vasti. Portaalin selainriippuvainen toteutus sekä tekniset yh-
teensopivuusongelmat selainten, käyttöjärjestelmien ja oh-
jelmistoversioiden kotikokoonpanoissa rajoittivat kuitenkin 
suunniteltujen hyötyjen toteutumista ja heikensivät portaalin 
toiminnan johdonmukaisuutta ja luotettavuutta etäkäytössä. 
”Ainoat ongelmat ovat oikeastaan syntyneet kotoa käsin, ettei 
sieltä pysty tallentamaan kaikkia tietoja tai muuta. Siinä on 
ollut takkuamista.” Osa käyttäjistä suhtautui tähän ongelmaan 
hyvin kriittisesti, eritoten etäopetusta harjoittavassa aikuislu-
kiossa selainriippumattomuutta pidettiin toimivan intranet-
ratkaisun edellytyksenä – vaikka lukioportaalin kanssa yhteen-
sopivat ohjelmistot olivat organisaation puolesta jaossa. 

4.8. Suunnitteluprosessin taloudellisuus ja vaikutukset 

Tehokkuusajattelu ei suoraan luonnistu pitkäkestoiseen suunnit-
teluprosessiin, jossa asiat kehittyvät ja kypsyvät. Tällöin tehok-
kuus ajankäytössä ei aina johda parhaaseen lopputulokseen. 
Suunnitteluun osallistunut lukiotoimija arvioi, että suuri koko-
naisuus on vaatinut suunnitteluun käytetyn ajan, eikä suunnit-
teluprosessia voida pitää liian hitaana. ”Tehokkuuden panos-
tuotos on aivan kohdallaan.”Alkuvaiheen tavoitteiden selkiyt-
tämiseen aikaa olisi voitu käyttää enemmän. Mikäli prosessin 
vaiheista olisi oltu paremmin selvillä, työskentely olisi voinut 
olla tehokkaampaa ja innostavampaakin. Haastetta yhteissuun-
nittelumenettelyssä tuottavat yhteisen ajan löytäminen, suun-
nitteluprosessiin sitoutuminen ja uusien asioiden omaksumisen 
paine. 

”Ihme, että saatiin näinkin paljon aikaiseksi.” Kaupungin 
edustaja arvioi yhteissuunnittelun lopputuloksen ylittäneen 
odotukset, koska ylimääräistä resurssia ei ollut kaupungin puo-
lelta panostettu hankkeeseen. Muun työn ohessa tehtynä tulos 
oli hyvä.  
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”Osalla toimijoista oli mieletön draivi ja henki, mutta moni-
toimijaisessa hankkeessa, jossa kukin osahanke etenee itsenäi-
sesti, se ei riitä.” Yritysosapuolen opit Sampo-
toimintatutkimushankkeesta osuvat monitoimijaisen projektin 
hallinnan, resurssien ja suunnitelmien hyväksymisen alueel-
le. Projektin onnistuneen läpiviennin kannalta kaikilla toimijol-
la tulisi olla yhtä lailla selkeä näkemys, että kyseessä on kehi-
tyshanke. Toimijoiden erilaiset organisoitumisen tavat ja or-
ganisatoriset suhteet aiheuttivat kitkaa projektin etenemisessä. 
Esimerkiksi kaupungin eri tulosyksiköiden liittyminen kehitys-
hankkeeseen ei ollut kovinkaan selkeätä tai helppoa. Vastaa-
vanlaisissa kehityshankkeissa tulisi asettaa yhteiset tavoitteet, 
joihin täytyy myös pystyä sitoutumaan. Siinä mielessä Sampo-
toimintatutkimushanke näyttäytyy yritystoimijalle poikkeuksel-
lisena hankkeena, että omistajaorganisaatio eli kaupunki ei 
asettanut tekniikalle laatutavoitteita, vaan keskittyi toiminnal-
liseen tavoiteasetantaan hyvin yleisellä tasolla. Neuvottelun 
konkreettisemmista tieto- ja viestintäteknisen toimintamallin 
tavoitteista kävivät tutkijat osallistujaorganisaatioiden eli luki-
oiden edustajien kanssa.  

”Täytyy tajuta, ettei ole joulupukkia, joka täyttää toiveita 
pohjattomasta kassasta.” Yritysosapuoli korostaa myös projek-
tiryhmän teknistä osaamista ja kehityshankkeen resursseja ke-
hityshankkeen onnistumisen ehtoina. Mikäli riittävää osaamista 
ei ole kaikilla osa-alueilla, siitä voi koitua valtavat ongelmat 
käyttäjille. Omistajaorganisaatiolla tulee siten vastaavassa 
ryhmätyöteknologian suunnittelu- ja toteutushankkeessa olla 
omaa osaamista tai budjetti, jolla ostetaan tekninen kehitys-
panos. Sampo-toimintatutkimushankkeessa kehitetyt suunnitte-
luratkaisut eli tvt-toimintamalli ja lukioportaali eivät skaalaudu 
muihin toteutushankkeisiin, jos ne täytyy aina toimittajan ra-
hoilla räätälöidä tuotantoympäristön sopiviksi. 

Suunnittelussa myös maltti on valttia. Lukioportaalista olisi 
pitänyt tehdä yhden koulun kokoinen. Kokonaisuudesta tuli liian 
iso joidenkin yksilöiden hahmottaa. Priorisointia pitäisi voida 
tehdä ja hälytyslippu osata nostaa tarvittaessa eli tunnistaa jo-
ko koko kehityshankkeen tai käyttöönoton onnistumiseen rat-
kaisevasti vaikuttavat tekijät ja tarvittaessa pysäyttää hank-
keessa eteneminen. 
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5. Yhteissuunnittelumenettelyn 
vaikuttavuuden ja 
toteutettavuuden arviointi 

Tutkimustehtävä 4: Yhteissuunnittelumenettelyn vaikuttavuu-
den ja toteutettavuuden arviointi – millä ehdoilla osallistava 
suunnittelumenettely voidaan ottaa käyttöön kaupungin sisällä 
ja/tai sovelluskokoajien toiminnassa? Mitä resursseja ja osaa-
mista käyttöönotto vaatii, mitä erityisiä hyötyjä ja kustannuksia 
on odotettavissa? 

5.1. Osallistujien arviot yhteissuunnittelumenettelystä 

Suunnitteluun osallistunut lukiotoimija arvioi yhteissuunnittelun 
edellyttävän aikaresursseja, henkistä valmiutta, omaa aktiivi-
suutta ja halua lähteä mukaan sekä sitoutumista yhteiseen 
asiaan. Sähköisten viestimien perustuntemus on eduksi in-
tranetin suunnittelussa, mutta keskeinen osaaminen tulee oman 
työn sisältöjen, menetelmien ja työyhteisön käytäntöjen hallin-
nasta. Osallistujaorganisaatiolle yhteissuunnittelumenettely on 
merkinnyt toimittaja-asiakassuhteen helpottumista, kun suun-
nittelulla on ollut yhteinen tavoite. Yhteissuunnitteluun ja sen 
arviointiin osallistuminen on tehnyt suunnitteluprosessin nä-
kyväksi ja lisännyt tietoisuutta sen menetelmistä ja vaiheista. 
Lukion muissakin projektissa, tiimeissä ja työpajoissa toimitaan 
usein samaan tapaan, mutta työskentelyä ei mielletä yhteis-
suunnittelumenetelmänä ja -menettelynä. Lukiotoimija arvioi, 
että yhteissuunnittelun prosessimallia ja lähestymistapaa voi-
taisiin hyödyntää muissakin suunnittelutehtävissä ja nykyistä 
tietoisemmin.  

Vastaavasti kaupungin edustaja toteaa, ettei monitoimijai-
nen, osallistuva yhteissuunnittelu vaadi kuin avointa mieltä ja 
resurssina työaikaa, että ihmiset voidaan irrottaa suunnittelu-
prosesseihin. Uuden hallintotavan myötä suunnitellaan jo tänä 
päivänä niin paljon osallistuvalla tavalla, että työajan puitteis-
sa irrotettavat resurssit ovat jo käytössä. Siten suunnittelupro-
sessiin osallistuminen tulisi erikseen resursoida. 

Kaupungin edustaja piti yhteissuunnittelua hyvänä ja toimi-
vana mallina; käytännön toteutus, tutkimus ja vaikuttavuu-
den tutkimus on hyvä yhdistää varsinkin koulutusorganisaati-
oissa. Tekninen toteutus olisi kuitenkin pitänyt selkeämmin 
erottaa omaksi projektikseen. Nyt teknisiä toimijoita oli liian 
monta eikä kokonaisvastuu teknisestä toimivuudesta ollut ke-
nenkään johdettavissa. Resursointi sekä projektipäällikköön et-
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tä osallistujaorganisaatioiden toimijoiden suunnitteluun irrot-
tautumiseen hahmottuvat kehityssuuntina.  

Kaupungin edustaja katsoo käyttäjiä suunnitteluun osallista-
van mallin ainoaksi tavaksi, millä tietojärjestelmien suunnitte-
lua pitäisi tehdä. Vaikkei lähdettäisikään räätälöimään tai te-
kemään omaa ohjelmistoa, on suunniteltava miten järjestelmi-
en ominaisuuksia käytetään työprosessien tukena ja yleensä 
myös prosesseja joudutaan teknologian käyttöönoton yhteydes-
sä muuttamaan. Prosessit voitaisiin miettiä jo ennen järjestel-
mien kilpailutusta. Lukioportaalihankkeessa sitoutuminen tekni-
seen ympäristöön vaikutti suunnittelukohteen muotoutumiseen. 
Tekninen alusta oli valtavan laaja ja taipui hyvin työprosessien 
tueksi. Kustannustehokkuuden kannalta taas laaja ja monipuo-
linen väline ei ole optimaalinen ratkaisu, vaan prosesseja kan-
nattaisi tukea pienemmillä sovelluksilla tai muiden järjestelmi-
en osajärjestelmillä. Siten prosessit kannattaisi ensin määrittää 
ja kilpailuttaa ratkaisut, minkä jälkeen prosesseja ja teknologi-
aa lähdettäisiin viemään eteenpäin. 

Sinänsä jo tvt-toimintamalli tukee governance-käsitettä ja 
osallistuva yhteissuunnittelu soveltuu hyvin hallinnon muutok-
seen, jossa puhutaan governance-käsitteestä ja hallinnon uu-
denlaisesta suunnittelukulttuurista. Käyttäjäryhmien edustajien 
osallistuminen suunnitteluprosessiin on kannatettava tapa pro-
sessien, toiminnan ja teknologian suunnittelussa, että hallinnon 
prosessit olisivat avoimia mahdollisimman laajalle käyttäjäkun-
nalle sekä sisäisten toimijoiden että sidosryhmien osalta ja että 
nämä pääsisivät mukaan prosesseihin teknologian avulla. Kau-
pungin edustajan näkökulmasta vastaavaan tilanteeseen pitäisi 
päästä ohjelmistotalojen kanssa julkisen hallinnon sovellutusten 
suunnitteluprosesseissa governance- ja e-governance-
kehitysnäkymien toteutumiseksi. Tällöin investoidaan teknolo-
giaan, joka on käytettävää ja sitä käytetään ja toisaalta saa-
daan aikaiseksi prosesseja, jotka ovat tehokkaita ja avoimia eli 
julkisen hallinnon palvelut paranevat. 

Yritysosapuoli tunnistaa monitoimijaisen yhteissuunnittelun 
onnistumisen ratkaiseviksi tekijöiksi seuraavat resurssi- ja 
osaamiskysymykset. Prosessien suunnittelun kulttuurin puute 
ja projektisuunnittelun epäyhtenäisyys ja epätasainen jakautu-
minen eri toimijaosapuolten kesken edellyttää yhteisten vies-
tintä- ja projektikäytäntöjen muotoilua sekä panostusta vies-
tintään, projektinhallintaan ja osaprojektien koordinointiin. 
Huomiota tulisi kiinnittää myös ohjausryhmätyöskentelyn si-
sältöön ja luonteeseen. Hankkeelle ja suunnittelukohteelle tu-
lisi asettaa ohjausryhmässä konkreettiset, yhteiset tavoitteet, 
laatukriteerit ja aikataulut, analysoida toteutuksen riskit ja 
tunnistaa hankkeessa etenemisen pysäyttävät tekijät. Olen-
naista on, että keskustelua käydään rakentavasti ja realistiselta 
pohjalta, vaikkei todellinen asiainlaita aina kaikkia osapuolia 
miellyttäisikään. Käyttöönoton tuen ja paineen elementit 
käyttäjäorganisaatioille tulisi käydä läpi ja tukea uusien toimin-
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tatapojen toteutumista resursoimalla käyttöönottoon rehtorien 
ohella useampia avainhenkilöitä käyttäjäorganisaatiosta. Vaikka 
tutkimusosapuoli olisikin fasilitoimassa tvt-toimintamallin ja -
toimintaympäristön suunnittelua, tavoitteiden priorisoinnin ja 
niiden mukaisen toiminnan organisoinnin pitää tulla omistajaor-
ganisaation taholta. Toimintamallin käyttöönoton vaikutusten 
mitattavuuteen sekä mittaustulosten hyödyntämiseen tulisi 
kiinnittää vielä enemmän huomiota.  

Teknologiatoteuttajan näkökulmasta osaamista eri tahoilta 
yhdistävässä monitoimijaisessa hankkeessa ei ole nähtävissä 
erityisiä vahvuuksia; heikkouksina puolestaan hahmottuvat pro-
jektipäällikön puute ja tästä osin johtuva lisäresurssien suun-
taaminen viestintätehtäviin, kun eri osapuolet täytyi pitää 
hankkeessa tehtävistä suunnitteluratkaisuista ajan tasalla. 
Yleensä asiakkaan projektitiimi käy käyttäjien kanssa dialogin 
ja teknologiatoteuttaja on projektitiimin kanssa tekemisissä. 
Projektitiimiin voi myös kuulua avainkäyttäjiä, tällöin käyttäjän 
näkemykset saadaan heti kaikkien tietoisuuteen. Toimittaja ei 
yleensä kommunikoi loppukäyttäjien kanssa muutoin kuin tuo-
tetukiasioissa. Tuotekoulutuksen tarvetta ei ollut myöskään 
tunnistettu eikä budjetoitu, mikä lisäsi teknologiatoteuttajan 
viestintätehtäviä tutkijoiden suuntaan asiakastuessa sekä it-
infrastruktuurista vastaavan kolmannen osapuolen suhteen. 
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6. Tampereen lukiotoimen tason 
yhteistyöportaalin ja 
yhteistoimintamallin 
yhteissuunnittelu 

1990-luvun puolivälistä lähtien käyttäjien suunnitteluun osallis-
tumisessa ja osallistuvan suunnittelun tutkimuksessa on enene-
vässä määrin kiinnitetty huomiota suunnittelun alkupäähän eli 
ideointivaiheeseen, erityisesti tuoteinnovaation tuottamiseen. 
Menestyksekkäiden palvelujen kehittämisen, uusien prosessien 
suunnittelun ja toimeenpanemisen, uusien tuotteiden suunnit-
telun ja markkinoille saattamisen on katsottu riippuvan henki-
lön tai tiimin kyvystä tuottaa hyvä, omintakeinen idea ja kehit-
tää sitä edelleen valmiiksi palveluksi tai tuotteeksi. Käyttäjien 
osallistumisen sekä tuoteideoiden että tuotteen tuottamiseen 
on uskottu tuottavan enemmän ainutlaatuisia ja uusia tuo-
teideoita ja siten lisäävän tuotteen innovatiivisuutta. Käyttäjät 
myös lopulta arvioivat markkinoille tulevan tuotteen onnistu-
neisuuden ja päättävät sen menestyksestä. Ideointivaiheeseen 
osallistuvien käyttäjien on uskottu tuottavan myös ongelman-
ratkaisutilanteisiin soveltuvampia ja käyttöarvoltaan parempia 
ideoita. (Kristensson, Magnusson  & Matthing 2002; Kristensson 
& Magnusson 2005.)  

Magnussonin (2006) mukaan käyttäjäkeskeisestä tuotesuun-
nittelusta on tullut mantranomainen hokema, jolla useimmiten 
viitataan tuotteiden käyttäjätestaukseen. Sen sijaan tietoa 
käyttäjien tarjoamista konkreettisista syötteistä uusien tekno-
logiaperustaisten palvelujen suunnittelun alkuvaiheissa, erityi-
sesti ideoinnissa, on vain vähän tarjolla (Magnusson & Kristens-
son 2005). Kristensson (2006) päättelee, että käyttäjien suun-
nitteluun alkuvaiheessa antamat syötteet voivat olla yrityksen 
näkökulmasta kiinnostavampia kuin fokusryhmissä tai prototy-
poinnin ja testauksen vaiheissa, jolloin tuote on enää pikem-
minkin muokattavissa kuin käyttäjiltä saatujen kehitysideoiden 
mukaan (uudelleen-) suunniteltavissa. Markkinatutkimukset 
puolestaan perustuvat usein käyttäjätarpeista tehtyihin oletuk-
siin, suuntaavat käyttäjien ajattelua ja johtavat laadullisesti 
erityyppisiin tuloksiin. Niiden avulla ei kyetä jäljittämään 
emergenttejä käyttäjätarpeita tai niiden perusteita. 

Kristensson (2006) luokittelee erilaiset käyttäjiä osallistavat 
tekniikat niiden toteutustavan ja tuotosten perusteella. Puhee-
seen perustuvin tekniikoin saadaan käyttäjien mielipide esiin 
asioista, jotka ovat käyttäjille tuttuja, ts. käyttäjät perustavat 
ajattelun tuntemiinsa asioihin. Näkemiseen perustuvat teknii-
kat eli observoinnit tuottavat tietoa siitä, mitä tapahtuu tällä 
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hetkellä. Tekemiseen perustuvissa tekniikoissa tarpeisiin liitty-
vien työkalujen avulla käyttäjät saadaan tekemään jotakin, mil-
lä on arvoa heille itselleen, parhaimmillaan tuottamaan ideoi-
ta, joita ei olisi voitu etukäteen ajatella. Usein ideat ovat pit-
källe käyttäjätarpeisiin räätälöityjä ja sijoittuvat tulevaisuuden 
ongelmanratkaisuun käyttäjän omassa käyttökontekstissa, jol-
loin tulevaisuuden käyttöä on hankala ennustaa. 

Käyttäjäinnovaatiota on kritisoitu, koska käyttäjät eivät osaa 
ilmaista tarpeitaan tai he eivät tiedä tarpeeksi teknisistä mah-
dollisuuksista tuottaakseen toteutettavia ideoita. Toisaalta on 
myös esitetty teoria, että hyödyllisten palvelujen ideointi ilman 
rajoituksia stimuloi luovaan ajatteluun ja esitiedot taas ohjaa-
vat ajattelua olemassa olevien ratkaisujen suuntaan. (Kristens-
son & Magnusson 2005). Teknologiatiedon tarjoaminen voi siten 
rajoittaa käyttäjien ajattelua sekä suunnata innovaatioita as-
teittaiseen kehitykseen radikaalien kehitysideoiden tuottamisen 
sijasta. (Magnusson 2006).  

Kristenssonin, Magnussonin ja Matthingin (2003) tutkimukses-
sa tavalliset ja luovuuskoulutukseen osallistuneet käyttäjät 
(yliopisto-opiskelijat) sekä ammattilaiset palvelunkehittäjät 
osallistuivat uusien mobiilisovellusten ideointiin. Tutkimusteh-
tävänä oli arvottaa, ovatko käyttäjien kehittämät palvelut in-
novatiivisempia kuin ammattilaisten kehittämät. Sekä käyttäjil-
le että ammattilaisille annettiin 12 vuorokautta aikaa innovoida 
käyttäjäryhmälle soveltuva palveluidea. Kokeilu aloitettiin ta-
paamisella, jossa kerrottiin tutkimushankkeesta, demonstroitiin 
sovellusalustaa, esiteltiin sen tarjoamia mahdollisuuksia ja ja-
ettiin tehtävät ohjeineen. Käyttäjiä pyydettiin kehittämään it-
selleen arvokkaita palveluideoita, ammattilaisia taas käyttäjä-
ryhmälle relevantteja palveluideoita. Osallistujia pyydettiin 
dokumentoimaan sekä palveluideansa että ideointiprosessinsa 
päiväkirjaan. Jokaiselle osallistujalle annettiin näppäimistöllä 
ja ennakkoon maksetulla liittymällä varustettu käsipuhelin sekä 
pääsy kymmenkuntaan jo toteutettuun palveluun ideoinnin hel-
pottamiseksi kokeilun aikana. Puhelimen käyttöön opastettiin 
testipalvelujen avulla. 12 päivän ideointiperiodin jälkeen lait-
teet palautettiin ja käyttäjät laativat kehitysideoista palvelu-
kuvaukset määritellyssä muodossa. Asiantuntija- ja käyttäjä-
paneeli arvioivat vertailuryhmien tuottamat palveluideat oma-
peräisyyden suhteen.  

Luovuuskoulutukseen osallistuneet käyttäjät tuottivat oma-
peräisempiä palveluideoita kuin asiantuntijat, sen sijaan tavan-
omaisten käyttäjien ja asiantuntijoiden tuottamien ideoiden 
välillä ei ollut merkitsevää eroa. Selitykseksi tutkijat olettavat 
erilaiset ajattelutavat, luovuuskoulutuksen saaneilla joustavaan 
ja vähemmän strukturoituun ongelmanratkaisuun perustuvan 
divergentin ajattelun jossa vaihtoehtojen hahmottaminen pe-
rustuu uusien tietojen ja aiempien periaatteiden yhdistämiseen 
ja ammattilaisilla taas konvergentin, loogiseen päättelyyn pe-
rustuvan ajattelun ja olemassa oleviin periaatteisiin nojaavan 
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ongelmanratkaisun. Siten käyttäjät onnistuvat ajoittain yhdis-
tämään ympäristöstä ja toiminnasta kumpuavat tarpeensa tek-
nisiin mahdollisuuksiin uudella tavalla. (Kristensson, Magnusson 
& Matthing 2003.) 

Kristensson, Gustafsson ja Archer (2004) tarkastelivat vastaa-
vasti teknisesti osaavien käyttäjien (yliopisto-opiskelijat, joilla 
ohjelmointiosaamista siten, että voisivat toteuttaa palveluide-
at), tavallisten käyttäjien (yliopisto-opiskelijat) ja ammattilais-
ten palvelunkehittäjien tuottamia ideoita ja laajensivat luovien 
ideoiden tarkastelun omaperäisyyden (uutuuden) ohella koske-
maan ideoiden käyttöarvoa ja toteutettavuutta. Tuotettujen 
ideoiden määrää tarkasteltiin divergentin ajattelun mittarina. 
Olettamuksen oli, että käyttäjän ja yrityksen välinen yhteistyö 
tarjoaisi motivoituneelle käyttäjälle tietoa mahdollisuuksista ja 
rajoitteista sekä tilaisuuden yhdistää tieto käyttöympäristöstä 
ja tilanteista kumpuaviin tarpeisiin, siten tuottaa omaperäinen, 
käyttöarvoltaan hyvä ja toteutettava idea. Ideointiperiodin ai-
kana käyttäjiä pyydettiin tuottamaan arvoa lisääviä ja käyt-
töympäristössä toimivia mobiilipalveluideoita ja kirjaamaan 
kaikki ideat päiväkirjaan. Päättövaiheessa käyttäjät laajensivat 
ideat määrätynmuotoisiksi palvelukuvauksiksi, nimesivät palve-
luideat ja kuvasivat, miten palvelut tuottaisivat heille lisäar-
voa. Ideat käytiin läpi vielä yksilöhaastatteluissa.  

Persoonallisuustesteissä teknisesti osaavien käyttäjien tulos 
luovuusasennetestissä oli muita ryhmiä matalampi. Tavallisten 
käyttäjien tuottamat ideat arvioitiin omaperäisemmiksi kuin 
ammattilaisten ja teknisesti osaavien käyttäjien, mikä puhuu 
divergentin ajattelun toteutumisen puolesta tavallisten käyttä-
jien kohdalla. Tavallisten käyttäjien ja teknisesti osaavien käyt-
täjien tuottamat ideat arvioitiin käyttöarvoltaan paremmiksi 
kuin ammattilaisten tuottamat ideat. Teknisesti osaavien käyt-
täjien ja ammattilaisten tuottamat palveluideat olivat puoles-
taan toteutettavampia kuin tavallisten käyttäjien. Näiden ryh-
mien kohdalla aiempi kokemus ja tieto teknisestä toteutetta-
vuudesta on voinut rajoittaa divergenttiä ajattelua; konver-
gentti ajattelu estää kognitiota poikkeamasta eri suuntiin. Siten 
teknisen ymmärryksen kehittyminen voi muodostua esteeksi 
luovalle ajattelulle, ja divergenteimmät ideat tulevat todennä-
köisimmin tavallisten käyttäjien taholta. Tuotettujen ideoiden 
määrissä ei kuitenkaan ollut käyttäjäryhmäkohtaisia eroja. Tut-
kijat esittävät, että yritysten kannattaa osallistaa käyttäjiä in-
novaatioprosessin luovassa vaiheessa omaperäisten ja käyttöar-
voltaan hyvien palveluideoiden tuottamiseksi, vaikka prosessi 
onkin hinnakkaampi ja aikaintensiivisempi kuin esimerkiksi 
markkinatutkimuksiin perehtyminen ja tekniikat tuntevien am-
mattilaisten toteuttama ideointi. (Kristensson, Gustafsson & Ar-
cher 2004.) 

Käyttäjien ideoiden laatu varioi saadun ohjauksen mukaan: 
liian paljo tieto tekniikan rajoitteista rajoitti ajattelua ja tuotti 
vähemmän innovatiivisia ideoita, toisaalta ideointiin osallistu-
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vat käyttäjät tarvitsivat jotain ohjausta koskien teknologiaa 
voidakseen ryhtyä ideointiin. Kristenssonin ja Magnussonin 
(2005) skenaariotutkimuksessa tarkasteltiin teknologiatietoi-
suuden ja motivaation vaikutuksia käyttäjäinnovaation luontee-
seen. Oletuksena oli, että tuottaakseen radikaalisti uusia inno-
vaatioita (erotuksena inkrementaalisesta, vaiheittaisesta kehi-
tyksestä) suunnitteluun osallistuvien käyttäjien pitäisi olla tek-
nisesti rajoittamattomia ja siten päästä omintakeisiin ratkaisui-
hin sekä sisäisesti motivoituneita ideoidakseen korkean käyttö-
arvon omaavia ratkaisuja. Vastaavasti inkrementaaliseen kehi-
tykseen tulisi päätyä asettamalla sisäisen motivaation omaaville 
käyttäjille teknisiä rajoitteita eli edellyttää ratkaisuilta toteu-
tettavuutta. Ulkoa tulevan motivaation tulisi edelleen heiken-
tää käyttäjälle lisäarvoa tuovien ratkaisujen tuottamisen kykyä. 
Yhdistettynä teknisiin rajoitteisiin ulkoisen motivaation oletet-
tiin tuottavan toteutettavia, mutta sekä omaperäisyydeltään 
että käyttöarvoltaan heikompia ideoita. (Kristensson & Magnus-
son 2005.) 

Skenaariopohjaiseen käyttäjätutkimukseen osallistuttiin va-
paaehtoisesti (yliopisto-opiskelijat) ja osallistujat sijoitettiin 
neljään verrokkiryhmään sattumanvaraisesti: teknisesti rajoit-
tamattomat ja ulkoisesti motivoidut, teknisesti rajoittamatto-
mat ja sisäisesti motivoidut, teknisesti rajoitetut ja sisäisesti 
motivoidut ja teknisesti rajoitetut ja ulkoisesti motivoidut. Kai-
kille osallistujille kerrottiin mobiilipalvelujen ideointitehtäväs-
tä ja esitettiin kirjallinen skenaario, joka sisälsi tietoa teknolo-
giasta ja motivoinnin. Kahdelle ryhmälle esitettiin teknisten 
ideoiden toteutettavuusvaade, kahden ryhmän osallistujia puo-
lestaan kehotettiin unohtamaan tekniset rajoitukset, sillä lähes 
mikä tahansa olisi teknisesti toteutettavissa. Motivaation osalta 
kahden ryhmän osallistujia ohjeistettiin ideoimaan palveluja, 
joilla olisi heille itselleen merkitystä ja kahta ryhmää kehotet-
tiin ideoimaan palveluja liiketoiminnan tueksi. Ennen 15 minuu-
tin ideointivaihetta pidettiin myös lyhyt esittely tekniikoista. 
Ideointivaiheen jälkeen osallistujat kirjasivat ideansa määrä-
tynmuotoisiksi ja yksityiskohtaisemmiksi palvelukuvauksiksi. 
(Kristensson & Magnusson 2005.)  

Teknisesti rajoittamattomat osallistujat tuottivat omaperäi-
sempiä ideoita. Sisäisesti motivoituneet, omaan tarpeeseensa 
ratkaisuja luovat osallistujat tuottivat käyttöarvoltaan parem-
pia ideoita ja teknisesti rajoitetut osallistujat toteutettavampia 
ideoita. Sisäinen motivaatio ja teknisten rajoitteiden puuttumi-
nen tuotti yhdistelmänä radikaaleimmat käyttäjäinnovaatiot, 
kun taas sisäinen motivaatio yhdistettynä teknisten rajoitteiden 
tuntemukseen tuotti eniten inkrementaalisia kehitysideoita. Si-
ten käyttäjien osallistumista voidaan ohjata sen mukaan onko 
tarpeen tuottaa asteittaisia kehitysideoita vai täysin uusia ava-
uksia. Haasteena on kuitenkin löytää käyttäjien ohjauksessa ja 
informoinnissa sellainen tietomäärä teknisistä ratkaisuista, joka 
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on riittävä, muttei liiallinen rajoittaakseen käyttäjäinnovaatio-
ta. (Kristenssonin & Magnusson 2005.)  

Skenaariotutkimuksen perusteella Kristensson ja Magnusson 
(2005) päättelevät, että yritykset voivat hyötyä teknisesti 
osaamattomien käyttäjien panoksesta omintakeisten tuoteide-
oiden tuottamisessa. Käyttäjien innovointi omaan käyttöön (si-
säinen motivaatio) tuottaa todennäköisemmin käyttöarvoltaan 
parempia ideoita kuin ulkoisesta motivaatiosta lähtevä ja tekni-
siä rajoitteita seuraava innovaatiotoiminta – mikä itse asiassa 
toteutuu hyvinkin usein yritysten tuotekehityksessä, kun am-
mattilaiset suunnittelevat tuotteita kohderyhmille, joihin eivät 
itse kuulu. Sisäisen motivaation omaavat käyttäjät suoriutuivat 
tehtävästä myös tuotteliaammin. Kun tuotekehityksessä pyri-
tään radikaalien, uusien ideoiden kehittämiseen, käyttäjille 
täytyy antaa ohjausta ja tietoa teknologian rajoitteista, muttei 
liian paljoa. Tutkijat arvioivatkin inkrementaaliseen kehityk-
seen kannustamisen helpommaksi niin kauan, kun käyttäjien si-
säinen, tarveperustainen motivaatio ratkaisujen tuottamiseen 
säilyy. 

Magnussonin (2006) myöhemmässä tutkimuksessa tutkimus-
tehtävänä oli arvottaa, ovatko käyttäjien kehittämät palvelut 
parempia kuin ammattilaisten kehittämät ja miten, miten käyt-
täjien osallistuminen voidaan optimoida ja miten tuotekehitys-
prosessia täytyisi muokata käyttäjien siihen osallistuessa. Ver-
tailuryhmät viidessä kokeilussa muodostuivat ammattilaisista 
palvelun kehittäjistä ja neljästä yliopisto-opiskelijaryhmästä: 
teknisesti kouluttautuneista ja osaavista käyttäjistä jotka pys-
tyivät myös toteuttamaan ideansa, tavanomaisista käyttäjistä 
joilla ei ollut teknistä koulutusta, tavanomaisista käyttäjistä 
jotka saivat kaksi tunnin konsultaatiota ideoistaan kokeilun ai-
kana ammattilaisilta palvelunkehittäjiltä sekä tavanomaisista 
käyttäjistä jotka olivat osallistuneen luovuusmenetelmien kurs-
sille ennen kokeilua. Osallistujilla oli 12 päivää aikaa tuottaa 
vähintään yksi itselle hyödyllinen mobiilipalveluidea; ammatti-
laiset tuottivat ideoita käyttäjille eli opiskelijoille. Kokeilut 
aloitettiin kahden tunnin esittelyllä, johon sisältyi kolme kyse-
lyä, luento palvelualustasta jolla palveluideat voitaisiin toteut-
taa. Kymmenkunta jo toteutettua testipalvelua esiteltiin esi-
merkkeinä sovellusmahdollisuuksista ja kukin osallistuja sai 
maksetulla liittymällä varustetun mobiililaitteen käyttöönsä. 
Ideoiden oikeudet (IPR:t) säilyivät ideoijilla ja 80 euron palkkio 
tarjottiin parhaasta kehitysideasta joka kokeilussa. Käyttäjät 
saivat vapaasti valita yksilötyöskentelyn tai yhteistyön, yhteis-
työ piti kirjata päiväkirjaan. Käyttäjät kirjasivat kaikki ongel-
matilanteisiin liittyvät kehitysideansa muistikirjaan ja laativat 
niistä palveluideakuvauksen. Ulkopuoliset, riippumattomat ar-
vioitsijat arvioivat vertailuryhmien tuottamat palveluideat 
omaperäisyyden, käyttöarvon ja tuottavuuden ulottuvuuksilla. 
(Magnusson 2006.) 
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Osallistujien kyselyin mitatuilla luovuuden ulottuvuuksilla (FS 
test, technology readiness TRI ja LOT, ongelmanratkaisuasenne) 
ei ollut vaikutusta tuotettujen ideoiden laatuun. eivät siten en-
nusta käyttäjien osallistumista ja sitoutumista innovointitoimin-
taan. Sen sijaan parhaiden ideoiden tuottamisen kannalta rat-
kaisevaa oli, millaisen prosessin kautta käyttäjät osallistuivat 
ideointiin. Tavanomaiset käyttäjät, joilla ei ollut teknistä kou-
lutusta, tuottivat ammattilaisia omaperäisemmät ja korkeam-
man käyttöarvon omaavat ideat. Sen sijaan konsultaatio vaikut-
ti negatiivisesti toisen käyttäjäryhmän ideointiin, ideat olivat 
vähemmän omaperäisiä kuin ammattilaisten ideat. Konsultaatio 
vaikutti negatiivisesti myös käyttöarvoon, konsultaatiota saa-
neen ryhmän ideat olivat käyttöarvoltaan heikompia kuin ei 
konsultaatiota saaneen verrokkiryhmän. Konsultaatio vaikutti 
siten pilaavan käyttäjien kyvyn tuottaa hyviä ideoita. (Magnus-
son 2006.) 

Mitä enemmän käyttäjät oppivat teknologiasta, sitä vähem-
män he uskalsivat esittää poikkeavia ideoita, ja sitä enemmän 
he tuottivat niitä yrityksen liiketoimintaa ymmärtäen kuin käyt-
täjätarpeista lähtien. Konsultaatiota saaneet omaksuivat yrityk-
sen ammattilaisten palvelunkehittäjien näkökulman tuotekehi-
tykseen ja palvelujen ideointiin. Motivaatio muuttui sisäisestä 
ulkoiseksi, minkä on todettu vaikuttavan negatiivisesti luovuu-
teen ja luovien kykyjen hyödyntämiseen. Toiminta on sisäisesti 
motivoitua, kun se koetaan merkityksekkääksi tai stimuloivaksi 
ja toiminnan tulos edustaa jotakin arvokasta toimijalle itsel-
leen. Sisäisesti motivoituneessa luovassa toiminnassa ei siten 
ole kyse vain keinosta, jolla päästään tavoitteeseen. Kehittäji-
en halu auttaa käyttäjiä innovaatioprosessissa tarjoamalla tie-
toa teknologioista voi heikentää lopputuloksen arvoa, tehdä sii-
tä jopa käyttökelvottoman. (Kristensson & Magnusson 2005; 
Magnusson 2006.) 

Verrattaessa teknisesti osaavampien ja teknisesti ohjattujen 
– tekniikan mahdollisuuksista ja ja rajoitteista tietoisempien – 
käyttäjien tuotoksia sekä ei ohjausta saaneiden ”pioneerikäyt-
täjien” tuotoksia ammattilaisten tuotoksiin, teknisesti osaa-
vampien ja ohjattujen käyttäjien ideat olivat pääsääntöisesti 
pienimuotoisempia, asteittaisia, helposti toteutettavia paran-
nusehdotuksia, mutta käyttöarvoltaan parempia kuin ammatti-
laisten ideat. Tavanomaiset ”pioneerikäyttäjät” puolestaan 
tuottivat radikaalisti uusia palveluideoita, jotka olivat omape-
räisempiä kuin teknisesti osaavampien ja ohjattujen käyttäjien 
tai ammattilaisten tuottamat palveluideat. Heikkoutena ideois-
sa oli niiden vaikea toteutettavuus. Nämä tulevaisuuteen kur-
kottavat, vielä toteuttamattomissa olevat raakatimantit täytyy 
hioa eli omintakeiset ja suuren käyttöarvon mutta heikon to-
teutettavuuden omaavat kehitysideat täytyy muokata toteutet-
tavaan muotoon omassa suunnitteluprosessissaan esimerkiksi 
ammattimaisten kehittäjien toimesta. Palveluidea voidaan uu-
delleensuunnitella niin, että idean omintakeisuus ja käyttäjäar-
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vo säilyy, mutta se on myös toteutettavissa nykyteknologioin. 
(Magnusson 2006.)  

Voidakseen ajatella luovasti, totuttujen mallien, kokemus-
tensa ja tuntemiensa asioiden ohi (out-of-box) käyttäjät tarvit-
sevat keskeiset, tarpeisiin liittyvät tiedot sekä työkaluja, esi-
merkiksi komponentteja, joita yhdistelemällä voidaan luoda uu-
si tuote. Tietojen ja työkalujen tulisi soveltua käyttäjälle ar-
vokkaan ratkaisun tuottamiseen eli tukea sisäistä motivaatiota 
ja omakohtaista ongelmanratkaisua. Ratkaisun mahdollistavat 
välineet voimaannuttavat käyttäjän tunnistamaan arvoa tuotta-
via mahdollisuuksia ja eri yhdistelmät avaavat näkymiä tuottei-
siin ja palveluihin, joita ei ole vielä olemassa ja jotka tarjoavat 
ratkaisun ongelmiin, joita luultiin ratkaisemattomiksi. Jos käyt-
täjä leikittelee elementeillä, jotka jo kuuluvat yrityksen tuote-
portfolioon, ideoiden toteuttaminen ja testaaminen puolival-
miiden prototyyppien avulla ei ole suuri ongelma. Toiseksi, 
käyttäjän tulisi voida keskittyä ongelmanratkaisuun siinä ympä-
ristössä, missä uusi innovaatio tulisi käyttöönotettavaksi. Täl-
löin varmistetaan ratkaisujen käyttäjätarvelähtöisyys ja käyttö-
kontekstiin ja -tilanteeseen sopivuus. Tilanteissa realisoituvat 
käyttötarpeet vahvistavat sisäistä motivaatiota ja toimivat on-
gelmanratkaisun ja kehitysideoiden syötteinä. (Kristensson 
2006.) 

Lukiotoimentason portaalin suunnittelutyöpajassa kokeiltiin 
variaatiota osallistuvasta suunnittelumenettelystä. Ajatusta 
suunnitteluvaiheeseen siirtymiselle oli pohjustettu osallistujien 
keskuudessa työprosesseja ja -välineitä luotaavin yksilöhaastat-
teluin. Työpaja käynnistettiin olemassa olevien intranetratkai-
sujen esittelyllä, joka vakuutti yhteisöteknologioiden hyödyistä, 
mutta herätti myös kysymyksiä ja epävarmuutta etenkin tekni-
sen käsitteistön ymmärtämisessä ja haltuun ottamisessa. Vaikka 
omat työprosessit olivatkin osallistujille tuttuja, niiden käsit-
teellistäminen ja mallintaminen vaatii erityyppistä ajattelua ja 
työprosessien tukiteknologioiden suunnittelu vielä pidemmälle 
vietyä päättelyä. Tuloksena todettiin, ettei aikapanos ollut riit-
tävä teknisen ja työprosessisisällön sulattamiseen, jotta varsi-
naiseen uuden lukiotoimen tason portaalin suunnitteluun oltaisi 
päästy valituin menetelmin.  

Aiempaan suunnittelukierrokseen verrattuna intranetin suun-
nittelu tuli osalle työpajaosallistujista varsin lyhyellä varoitus-
ajalla. Osa oli jo tutustunut käyttöönotettavaan teknologiaan ja 
suunnittelun kysymyksiin kaupungin intranet-ryhmän jäseninä, 
lisäksi kahta vaille kaikkia osallistujia tutkijat olivat käyneet 
haastattelemassa tiedon jakamisen tarpeista. 

Esimerkit intranet-sivustoista palvelivat keskustelun ja kysy-
mysten herättäjinä, ja osoittivat sosiaalisen todellisuuden sekä 
tiedon tarpeiden moninaisuuden suuressa koulutusorganisaati-
ossa. Esiteltyjä ratkaisuja peilattiin oman organisaation toimin-
taan.  
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Esimerkkien jälkeen kaupungin suunnittelijat esittelivät käyt-
töönotettavan teknologian tarjoumia demojärjestelmän perus-
teella. Läpikäynnin aikana keskustelussa pyrittiin hahmotta-
maan, minkä tyyppiseen vuorovaikutukseen teknologia taipuu ja 
millaista kohdennettua tiedottamista, dokumenttien jakamista 
ja organisaation toimintaa sillä voidaan tukea. 

Suunnitteluprosessin kannalta olemassa olevien teknisten 
ratkaisujen katselmoinnin hyötyjä on aiemmissa tutkimuksissa 
kyseenalaistettu, koska esimerkkitoteutukset saattavat myös 
rajoittaa tuotettavissa olevien ratkaisujen ideointia. Tässä tut-
kimuksessa esimerkit myös aiheuttivat painetta ja epävarmuut-
ta. Työpajatyöskentelyssä tuotiin esiin, että tuloksia ja ideoita 
käytettäisiin toteutuksen materiaalina, eikä kenenkään suunni-
telmaa oikopäätä toteuteta. Kuitenkin tiedossa oli, että vastaa-
va toteutus tulisi aivan oikeastikin suunnitella ja ottaa käyttöön 
nopealla aikavälillä. Suunnitteluun osallistumisen sijaan suun-
nitteluratkaisujen tekijäksi toivottiin osaavaa ammattilaista, 
jonka valmista ehdotusta mieluummin kommentoitaisiin. Tällai-
sessa menettelyssä aikaa ja suunnittelijan työpanosta tulisi kui-
tenkin budjetoida kommenttien mukaiseen uudelleensuunnitte-
luun. 

Työpajatyöskentelyyn siirtymisessä tehtävänanto osoittautui 
osalle käyttäjistä liian haasteelliseksi. Yksi osallistuja kieltäytyi 
jyrkästi tekemästä tehtävää vedoten käytettävissä olevan ajan 
vähyyteen ja esimerkkien puutteeseen. Hän kaipasi konkreetti-
sia malleja, joita voisi evaluoida puhtaan paperin sijaan. Vana-
vedessä kolme osallistujaa ilmaisi myös epävarmuutta ja pyysi 
tarkentamaan tehtävää. Lyhyen neuvottelun jälkeen työpajan 
vetäjä ehdotti työskentelytavan muutosta: siirtymistä pariteh-
täväksi aiotusta roolipohjaisesta tiedontarpeiden ja viestien 
kohdentamisen suunnittelusta yhteiseen keskusteluun ja tie-
dontarpeiden läpikäyntiin. Ehdotus sai osallistujien kannatuk-
sen.  

Keskustelu kääntyi verrattain usein roolipohjaisten sisältöjen 
suunnittelusta ja viestinnän kohdentamisen tarpeista konkreet-
tisiin, käytössä olevien tietojärjestelmien kanssa toiminnassa 
koettuihin teknisiin ongelmiin tai toiminnassa havaittuihin toi-
mintaprosessien ongelmiin. Kaupungin suunnittelija astui työpa-
jan ”vetäjän” saappaisiin uuden, käyttöönotettavan ja kysy-
myksiä herättävän teknologian asiantuntijana. Tiedon järjestä-
misen ja viestinnän kohdentamisen mahdollisuuksia käytiin läpi 
demojärjestelmän perusteella. Työpajan osallistujat pystyivät 
paremmin hahmottamaan vaihtoehtoja valmiin käyttöliittymän 
kautta, sillä siinä suunnittelukieli konkretisoitui ja ankkuroitui 
toiminnallisiin ratkaisuihin. 

Sampo toimintatutkimushankkeen aikana tehtyyn suunnitte-
luprosessiin verrattuna lukiotoimen tason yhteistyöportaalin ja 
yhteistoimintamallin suunnittelurposessista voidaan havaita 
johtpäätöksenomaisesti seuraava: 
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‐ Haastattelut toimivat teknologiariippumattoman mallinnuk-
sen menetelmänä erinomaisen hyvin, kun sekä haastattelija 
että haastateltava luotaavat informaatiomaisemaa, viestin-
tätapoja ja välineitä ja pystyvät keskustelun kautta saavut-
tamaan yhteisesti jaetun käsitteistön ja hahmottamaan se-
kä työn tekemisen että suunnittelun sosiaalista todellisuut-
ta. 

‐ Esimerkkien avulla oman organisaation tekniset toimintata-
valliset kysymykset konkretisoituvat. Esimerkit antavat os-
viittaa erilaisista tiedon ja toiminnan organisoinnin malleis-
ta, käyttäjien itseohjautuvuudesta ja organisaation lä-
pinäkyvyydestä – ja asettavat samalla kysymyksiä oman or-
ganisaation toimintakäytännöille. 

‐ Demojärjestelmä ohjaa huomion toiminnallisuuksien logii-
kan ymmärtämiseen sekä ruokkii kokonaisuuden hahmotta-
misen tarvetta. Erilaiset tiedon järjestämisen mahdollisuu-
det konkretisoituvat hyvin demojärjestelmän käyttöliitty-
män ja käyttöönotettujen toiminnallisuuksien avulla. Demo-
järjestelmän läpikäynti ohjaa helposti huomion myös tekni-
siin kysymyksiin, etenkin, jos toiminnallisuudet on toteutet-
tu vain osittain tai jos järjestelmä toimii virheellisesti. 

‐ Konstruktionistinen työskentelytapa, yhteisen keskustelun 
kautta hahmottuva sosiaalinen todellisuus ja sen muotoilu 
soveltuu vähemmän teknologiaa tuntevien kanssa työsken-
telymenetelmäksi ohjeistettua ja itsenäisesti toteutettavaa 
suunnittelutehtävää paremmin, koska tehtävän toteuttami-
nen edellyttää jo käsitteiden ja näiden sisältöjen tuntemus-
ta. 
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7. Tieto- ja viestintäteknisen 
toimintamallin levityksen 
edellytykset 

Tutkimustehtävä 6: Mitkä ovat TVT-toimintamallin levityksen 
edellytykset huomioiden erilaiset infrastruktuuriolosuhteet eri-
ikäisillä ja erilaisilla kouluilla suuressa kunnassa (Tampere)?  

Tutkimusongelmaan 6. vastaaminen tuottaa tietoa siitä, voi-
daanko tvt-toimintamalli realistisesti ottaa käyttöön myös vä-
hemmän moderneissa oppilaitosrakennuksissa, joiden verkkoin-
frastruktuuri ja rakenteelliset ratkaisut ovat erilaisia kuin 
Sammon keskuslukion uudessa koulurakennuksessa. 

Suunnitteluun osallistunut päivälukion toimija arvioi tvt-
toimintamallin levityksen edellytyksiksi lukioportaalin kehittä-
misen ja pilotin aikana esille tulleiden teknisten ja sisällöllisten 
pulmien ratkaisun siten, että lukioportaali olisi mahdollisimman 
helppokäyttöinen ja nopea. Jokaisella lukiotoimijalla tulee 
luonnollisesti olla laitteiston puolesta mahdollisuus käyttää lu-
kioportaalia eli pääsy koneelle tulee olla taattu. Käytänteet 
ryhmätyöteknologiaperustaisesta toiminnasta tulee olla yhtei-
sesti sovittuna ja uusien käyttäjien kouluttamiseen ja pereh-
dyttämiseen tulee varata riittävästi aikaa ja resursseja. Positii-
vinen tuki, ryhmätyöteknologian yhteisöllisestä käytöstä koitu-
vien hyötyjen korostaminen, auttaa pääsemään käyttöönotossa 
takkuavien asioiden yli. Pitkäkestoinen järjestelmän kehittä-
minen aina uuteen järjestelmään siirtymisen sijasta motivoisi 
ja sitouttaisi paremmin aktiiviseen kehittämiseen ja ryhmätyö-
teknologian käyttöön – ja rasittaisi vähemmän ihmisten hermo-
ja. Osaamistavoitteiden muotoilua ja käsitteiden selkiyttä-
mistä kaivataan maaliin suunnistamiseksi jatkuvassa tietojär-
jestelmien ja toimintaympäristön muutoksessa.  

Kaupungin edustaja arvioi lukiot toimintakulttuureiltaan eri-
laisiksi, mikä tuli esiin jo Sampo-toimintatutkimukseen osallis-
tuneiden lukiotyöyhteisöjen kohdalla. Periaatteessa tvt-
toimintamallin ratkaisut ovat hyvät, mutta ne eivät suoraan 
siirry organisaatiosta toiseen, vaan ne tulisi mukauttaa työyh-
teisökohtaisesti. Tärkeätä olisi, että lukion johtotiimin kanssa 
suunnitellaan toimintamalli ja sen käyttöönotto. Kärkitoimija-
ryhmä voi määritellä toimintamallin toiminnallisuuksien kannal-
ta opettajien kanssa käydyn alkukeskustelun ja prosessien mal-
linnuksen jälkeen. Tai toimintamalli voidaan ottaa käyttöön ja 
tarkastella sen soveltuvuutta ja tehdä tarkennuksia tietyin vä-
liajoin, jolloin kaikki käyttävät lukioportaalia ja osallistuvat 
toimintamallin kehittämiseen. 

Kaupungin tietojärjestelmäasiantuntijan näkökulmasta tvt-
toimintamallin runkoa kannattaisi parannella saatujen koke-
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musten perusteella. Opiskelijoiden lukioportaalin käyttöön ja 
sähköiseen toimintakulttuuriin tulisi kiinnittää suunnittelussa 
enemmän huomiota. Käyttö jää vähäiseksi, jos heille ei ole pa-
kottavaa syytä tai porkkanoita käyttöön eli aineistoa tai kursse-
ja portaalissa tarjolla. 

Tampereen lukiotoimi päätti luopua Microsoftin teknologiois-
ta ja Tampereen lukioportaalista, mutta intranet-ajattelu jäi 
eloon. Lukioportaali saavutti jalansijaa hajautetussa tiedotus-
käytössä, mutta useat edistyneemmät toiminnallisuudet koet-
tiin liian hankalasti haltuunotettavaksi. Toisaalta koettiin, että 
teknologiatoimittaja tarjosi liian niukasti tukea ylläpitoon. 
Työntövoimana intranet-teknologian vaihtoon olivat myös tek-
nologiasta koituvat kustannukset ja kaupungin strateginen pai-
notus toisen toimittajan teknologiaan. Lukioiden intranetin 
suunnittelua ja toteutusta jatketaan Tampereella Lukioportaali-
pilotin pohjalta. Lukioportaalin suunnitteluratkaisujen osuvuu-
desta kertoo sekin, että lukioportaalia käyttäneet opettajat ja 
rehtorit vaativat vastaavia ratkaisuja toteutettavaksi uuteen in-
tranetalustaan. 

Tieto- ja viestintäteknisen toimintamallin suunnittelun ja lu-
kioportaalin pilotoinnin tuloksiksi voidaan varovasti arvioida po-
sitiivinen vaikutus siihen, että kaupungin lukiotoimessa nähdään 
tilaus lukio-organisaatioiden ja lukiotoimen toimijoiden toimin-
nan sähköiselle tuelle koko kaupungin laajuisesti.  

Johtoryhmässä pohdittiin olisiko 2. asteen intranetin käyt-
töönotto kaikissa Tampereen lukioissa tapahtunut ilman Sampo-
toimintatutkimushankkeen kehitys- ja tutkimustyötä. Todettiin, 
että pilotoinnissa todennettiin TVT-tuetun toimintatavan ja 
TVT-toimintamallin elinvoimaisuus. Vaikka LG-alustasta luovu-
taan, TVT-toimintamalli jää eloon. Lukioportaalin vaatimusmää-
rittely toimii pitkälle uuden intran vaatimusmäärittelynä, jota 
käyttökokemusten kautta kaupungin suunnitteluryhmässä osal-
listuvasti iteroidaan.  

Tyytyväisenä voidaan todeta, että teknologiariippumatto-
maksi suunniteltu TVT-toimintamalli täyttää tehtävänsä, ja se 
laajennetaan intranetin lukiotoimenlaajuisen käyttöönoton 
myötä kaikkiin Tampereen lukioihin.  

Jos ”mä en ole kuullut tästä koskaan” ilmiö pystytään työyh-
teisöstä poistamaan, panostukset tutkimus- ja kehityshankkee-
seen eivät ole menneet hukkaan. 
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8. Pohdinta ja johtopäätökset 
Tieto- ja viestintäteknisen toimintamallin ja lukioportaalin osal-
listuvassa yhteissuunnittelussa onnistuttiin tuottamaan työyh-
teisöviestinnässä tarvittavat elementit eikä lukioportaalin työti-
loihin tai toimintamalliin tarvinnut tehdä käyttöönoton jälkeen 
suuria muutoksia. Sekä kyselyn että arviointihaastattelujen pe-
rusteella lukioportaalin vastaanottava käyttö oli omaksuttu mo-
lemmissa organisaatioissa puolentoista vuoden käyttöperiodin 
aikana, mitä voidaan pitää joutuisana muutosvauhtina. Tiedon 
tuottaminen ja jakaminen oli sen sijaan epätasaisemmin jakau-
tunutta. 

Tvt-toimintamallin ja lukioportaalin tuella lukiotyöyhteisön 
tieto- ja viestintäteknistä toimintakykyisyyttä on pystytty ke-
hittämään parhaiten työn aika- ja paikkariippumattomuuden ja 
tietämyksen ajantasaisuuden ja virheettömyyden parantamisen 
osalta. Kehitys ei ole ollut yhtä merkittävää työskentelyn koor-
dinoinnin tehostumisen, vuorovaikutuksen läpinäkyvyyden ja 
verkostoituneisuuden lisäämisen ja työskentelyn sujuvoitumisen 
ja toteutusketjujen suoristumisen osalta. Näyttää siltä, että ru-
tiininomaisten ja toteutustavaltaan yksinkertaisten päivittäis-
ten, usein samanlaisena toistuvien viestintä- ja dokumentinhal-
lintatehtävien sähköistäminen on ollut merkittävin edistysaskel 
joka tvt-toimintamallin avulla on saavutettu.  

Teknologiariippumattomaksi suunniteltu TVT-toimintamalli 
täytti tehtävänsä myös siinä mielessä, että Tampereen koko lu-
kiotoimen tasolla käyttöönotettavaa uutta intranetiä suunnitel-
taessa siihen haluttiin sisällyttää Sampo-
toimintatutkimushankkeessa suunnitellut ja toteutetut toimin-
tamalliratkaisut. Uusia toimintatapoja edustivat hajautettu 
verkkovälitteinen tiedotusten julkaisu, dokumenttien saatavuus 
ja hajautettu tuottaminen sekä opettajien mahdollisuus itse 
perustaa ja hallinnoida sekä työryhmien että kurssien työtiloja. 

Ryhmätyöteknologian osallistuvan yhteissuunnittelun voidaan 
todeta tuottavan työprosesseihin sopivia suunnitteluratkaisuja 
sekä tukevan työyhteisön yhteisen toimintatavan kehittymistä. 
Yhteissuunnittelumenettelyn heikkoutena puolestaan on aikain-
tensiivisyys sekä työläys. Haasteena koko työyhteisön yhteisen 
toimintamallin ja -kulttuurin luomisessa puolestaan on toimin-
tatapojen hajautuva ja eriaikainen kehittyminen. 

Osallistujaorganisaatioissa yhteissuunnitteluun osallistumista 
pidettiin pääasiassa positiivisena ja antoisana kokemuksena, 
mutta epätietoisuus tekniikasta ja sen mahdollisuuksista koet-
tiin suunnitteluun osallistumista vaikeuttavana tekijänä. Osal-
listuva yhteissuunnittelumenettely todettiin enemmän aikaa 
vieväksi kuin suunnittelutyön toimeksianto yksittäiselle suunnit-
telijalle tai suunnitteluryhmälle. Suunnittelijan tuottaman val-
miin ehdotuksen kommentointi arvioitiin myös helpommaksi. 

TAMPEREEN YLIOPISTON HYPERMEDIALABORATORIO 



HYPERMEDIALABORATORION VERKKOJULKAISUJA 
 

176 

Ideointivaiheessa osallistujaorganisaatioissa kaivattiin esimerk-
kejä käyttöönotetuista toteutuksista ryhmätyöteknologian mah-
dollisuuksien hahmottamiseksi. Suunnitteluratkaisujen tekemis-
tä puolestaan helpottaisi osittainkin toiminnallisen prototyypin 
kokeilumahdollisuus paperiproton ja käsitetasolla läpikäytyjen 
toiminnallisuuksien sijaan. 

Toteuttajien osalta suunnittelun dokumentaatiota pidettiin 
tehokkaana välineenä suunnitteluratkaisujen tekemisessä ja 
dokumentoinnissa. Monitoimijaisessa yhteissuunnittelussa suun-
nittelun ja toteutuksen hajauttaminen usean toimijan kesken 
merkitsi niin ikään hitaampaa prosessia sekä suurempaa työ-
määrää projektinhallinnan ja viestinnän kannalta. Osallistumi-
sen määrä ja ajoitus hahmottuivat keskeisiksi muuttujiksi yh-
teissuunnittelumenettelyn käyttöönotossa toteuttajien osalta. 
Tämä edustaa myös kiinnostavaa jatkotutkimusaihetta: millai-
sen kuvauksen tai välineen avulla käyttäjät voivat mielekkäällä 
tavalla osallistua ideointiin suunnitteluprosessin alkuvaiheessa 
ja minkä tasoisen toteutuksen kautta he voivat käsittää ja 
kommentoida nopeallakin aikavälillä jo tehtyjä sekä toteutet-
tavaksi tulevia suunnitteluratkaisuja ennen lopullista toteutus-
ta. 

Johtoryhmässä todettiin tieto- ja viestintäteknisesti tuetun 
toimintamallin laajentamiseen ja seurantatiedon hankkimiseen 
liittyvä praktinen jatkotutkimustarve: kun tvt-toimintamalli 
laajennetaan kaikkiin Tampereen lukioihin, toimintamallin pai-
kallisen toteutumisen seuranta ja arviointi tarjoavat kiinnosta-
van tutkimuskohteen sekä kaupungin että tutkimusosapuolen 
kannalta. Rehtoreille saataisiin kyselyn avulla työkaluja arvioin-
tiin: tietoa muutoksen laadusta ja laajuudesta sekä pidemmällä 
aikavälillä seurantadataa tvt-toimintamallin ja toimintatapa-
muutoksen toteutumisesta eri lukioissa.  

Tutkimusosapuolelle tarjoutuisi Sampo-
toimintatutkimushankkeessa ja Sampo 2-hankkeessa kehitetyn 
tvt-toimintakykyisyyden seurantakyselyn soveltamis- ja kehit-
tämismahdollisuus. Tvt-toimintakykyisyyden seurantakyselyä 
voidaan käyttää myös vertailuasetelmaotteella: mitataan tvt-
toimintakykyisyyden tilaa ja kehitystä kouluorganisaatiossa jos-
sa ei ole toteutettu tietojärjestelmä- ja työprosessikehitysin-
terventioita sellaiseen kouluorganisaatioon, jossa interventioita 
on tehty. Näin saataisiin esille intervention vaikutus väliintule-
vana tekijänä. Sampo-hankkeissahan vertailuasetelma toteutui 
vain ajankohtien välillä kahden interventiossa mukana olleen 
lukio-organisaation kohdalla. 

Tieteellisen tutkimuksen näkökulmasta arvokasta olisi ryhmä-
työteknologioiden käyttöönoton vaikutintekijöistä Sampo-
toimintatutkimushankkeessa tuotetun teoreettisen mallin koet-
telu ja vertaaminen yleisesti tunnettuihin teknologian omaksu-
mista kuvaaviin malleihin, kuten TAM-malliin (Technology ac-
ceptance model) ja useita malleja yhdistävään Venkateshin ja 
muiden (2003) esittämään UTAUT-malliin (Unified Theory of Ac-
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ceptance and Use of Technology). Samoin Munkvoldin (2003) 
ryhmätyöteknologioiden käyttöönoton vaikutintekijöiden tak-
sonomiaa pitäisi pyrkiä kehittämään siihen suuntaan, että ai-
kaansaataisiin malli, joka yksilöi eri vaikutintekijöiden suhteel-
lista keskinäistä tärkeyttä paremmin, samaan tapaan kuin tek-
nologioiden omaksumista yleensä koskevat edellä mainitut TAM- 
ja UTAUT-mallit. Suhteellisesti tärkeimmät käyttöönoton vaiku-
tintekijät yksilöivän mallin kehittäminen ja empiirinen testaus 
olisi tärkeää siitäkin syystä, että tietojärjestelmien käyttöön-
oton onnistumiseen tähtääviä suunnittelu- ja muita toimenpi-
teitä osattaisiin kohdistaa kriittisimpiin ja vaikutukseltaan mer-
kittävimpiin edellytystekijöihin. Esimerkiksi käyttäjäkoulutusin-
terventioiden vaikuttavuudesta käytön edistäjänä ei ole ole-
massa ristiriidatonta tutkimusevidenssiä (Gallivan 2005).  

Käyttöönoton kriittisten vaikutintekijöiden mallin kehittämis-
tä tässä raportoidun tutkimuksen kohdalla pohjustavat käyt-
töönoton vaikutintekijöiden sekä muutosta tukevien ja ehkäise-
vien tekijöiden erittely ja soveltaminen tieto- ja viestintätekni-
sen toimintakykyisyyden kyselyksi sekä hankkeissa kyselyn avul-
la kootut aineistot. Tietojärjestelmien käyttöönoton vaikutinte-
kijöiden ja vaikutusten arviointi herättävät laajalti kiinnostusta 
myös tietojärjestelmiä käyttöönottavissa että niitä tuottavissa 
organisaatioissa.  

Niin suunnittelutyötä tekevää praktikkoyleisöä kuin suunnit-
telun tutkijoita laajalti kiinnostava aihe on käyttäjäkeskeisen 
suunnittelun vähemmän työ- ja aikaintensiivisten menetelmien 
kehittäminen sekä vaikutusten arviointi. Arvokasta on jo yksi-
tyiskohtaisen kuvauksen tuottaminen ja menetelmätietämyksen 
laajentaminen siitä, miten käyttäjiltä kerättyä tietoa hyödyn-
netään suunnittelussa – tällaisen kuvauksen tuottamiseen pyrit-
tiin Sampo-toimintatutkimushankkeessa ja käytettyjen yhteis-
suunnittelun menetelmien ja menettelyiden arviointiin Sampo 2 
-hankkeessa. Osallistuvan ja iteratiivisen yhteissuunnittelume-
nettelyn kohdalla eriytyneempiä tutkimuskysymyksiä edustavat: 
millaisen kuvauksen tai välineen avulla käyttäjät voivat mielek-
käällä tavalla osallistua ideointiin suunnitteluprosessin alkuvai-
heessa ja minkä tasoisen toteutuksen kautta he voivat käsittää 
ja kommentoida nopeallakin aikavälillä jo tehtyjä sekä toteu-
tettavaksi tulevia suunnitteluratkaisuja ennen lopullista toteu-
tusta. Iteroivan otteen sijasta erilaisten designien rinnakkainen 
tuottaminen, testaaminen ja vertailu tarjoaisivat antoisan tut-
kimussuunnan, joka tuottaisi tietoa erilaisten informaatioarkki-
tehtuurien toimivuudesta ja intuitiivisuudesta. Tällaiseen kokei-
lutoimintaan toimittajalla tai hankkijalla on harvoin resursseja.  

Suunnittelun tutkimuksessa tieteellisen tuloksen kannalta 
olennaista olisi kehittää systemaattisempia suunnittelumene-
telmien ja -menettelyjen arviointimenetelmiä. Sampo 2 -
hankkeessa tuotiin esiin lopputuloksen onnistumiseen vaikutta-
neet menetelmälliset ja suunnitteluprosessiin liittyvät tekijät 
eri toimijoiden kannalta. Teoreettinen pohdinta ja menetelmäl-
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linen osoittaminen, onko kunkin tekijän ja lopputuloksen väli-
nen yhteys kausaalisuhde vai vain korrelatiivinen suhde, edus-
taa suunnittelumenetelmien tutkimuksen kannalta vahvaa kehi-
tyssuuntaa, josta olisi hyötyä sekä praktikko- että tieteelliselle 
yhteisölle. 
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10. Tutkimusraportin liite 1: Tieto- ja 
viestintäteknisen 
toimintakykyisyyden 2. 
seurantakysely 2007 

(Tieto- ja viestintäteknisen toimintakykyisyyden 2. seurantakysely julkaistiin Tampereen lukioportaa-
lissa) 
 
Opettajaportaali – Työpöytä 
VASTAA tieto- ja viestintäteknisen toimintakykyisyyden 2. seurantakyselyyn 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin ja lähetä täyttämäsi kysely klikkaamalla yllä olevaa ”Tallenna ja sulje” 
–linkkiä. 
 
Jos et ehdi/jaksa täyttää kyselyä yhdeltä istumalta noin puolessa tunnissa, sinun kannattaa VÄLITAL-
LENTAA keskeneräinen vastauksesi klikkaamalla ”Tallenna ja sulje” ja jatkaa myöhemmin. Ohjeet mi-
ten pääset avaamaan tallentamasi keskeneräisen kyselyvastauksen uudestaan löydät kyselyn aloitussi-
vulta. 
 
1. Nimimerkkisi  
Jos vastasit keväällä 2006 ensimmäiseen TVT-toimintakykyisyyskyselyyn täällä lukioportaalissa, käytä 
samaa nimimerkkiä myös nyt, ja kirjoita se alla olevaan tekstikenttään. 
 
Nimimerkin avulla pystymme vertaamaan saman vastaajan eri kyselykerroilla antamia vastauksia, 
anonymiteetin silti säilyessä. Käy tarkistamassa viime kyselykierroksella käyttämäsi nimimerkki viime 
vuoden vastauksestasi  
https://lukioportaali.tampere.fi/tampere/samke/opettaja/Lists/TVTtoimintamallin%20seurantakysel
y/AllItems.aspx 
Jos vastasit kyselyyn paperimuodossa vuonna 2006, alla on lista paperikyselyissä käytetyistä nimimer-
keistä, etsi omasi ja käytä sitä myös nyt: 

- … 

- … 

Jos et vastannut 2006 kyselyyn lainkaan, keksi itsellesi nyt nimimerkki.* 
 

________________________________________________ 
 
Millaisia menettelyitä sinä sovellat tällä hetkellä työssäsi tyypillisimmin? Voit ruksata useamman 
vaihtoehdon. 
 
2. Käytän henkilökohtaisena työ- ja vapaa-ajan menojeni kalenterina 
 

 lukioportaalin Outlookin kalenteria  
 hallintoverkon Outlookin kalenteria  
 jotain muuta kalenteria  
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3. Omassa sekä henkilökohtaisessa että opetustilannetyöskentelyssä tarvittavia erilaisia dokument-
teja arkistoin  

 
 lukioportaalin asiakirjakansioissa kurssityötiloissani tai Omalla Sivustolla  
 jollain muulla tavalla  

  
4. Oppilaille näytettävät sähköiset esitykset (esim. PowerPoint-esitykset, digikuvat, ääni- ja video-

leikkeet) tuon luokassa esitettäväksi 
 
 lukioportaalin asiakirjakirjastojen kautta  
 jollain muulla tavalla 

 
5. Oppilaat palauttavat kirjallisia töitään minulle  
 

 lukioportaalin kurssityötiloissa asiakirjakirjastoon tai ilmoitusten liitteinä  
 lukioportaalin kurssityötiloissa Töiden palautukset -kansion avulla  
 jollain muulla tavalla 

 
6. Välitän ryhmänohjaukseen ja opinto-ohjaukseen liittyvät tiedotteet ja ohjeet opiskelijoille ope-

tus- ja ryhmänohjaustilanteiden välillä yleensä  
 

 lukioportaalin Opiskelijaportaalin Ryhmänohjaus-työtilan ja/tai oman ohjausryhmäni työtilan 
kautta  
 jollain muulla tavalla 

  
7. Kun haluan tavoittaa opiskelijan henkilökohtaisesti, käytän siihen yleensä 
 

 Lukioportaalin Outlook –sähköpostia opetusverkossa  
 Outlook-sähköpostia hallintoverkossa  
 jollain muulla tavalla 

 
8. Opiskelijoiden yhteystiedot tarkistan yleensä  
 

 ProCapitasta  
 lukioportaalin Yhteystiedoista tai opiskelijoiden Omilta sivustoilta  
 jollain muulla tavalla 

  
9. Työhön liittyvät valmiit lomakkeet (erilaiset kaupungin ja koulun anomus-, ilmoitus- ym. lomak-

keet) hankin käsiini yleensä  
 

 lataamalla lomakkeen Lukioportaalista  
 jollain muulla tavalla 

   
10. Rehtorin ja kansliahenkilökunnan tiedotteet ja viestit henkilöstölle vastaanotan yleensä  
 

 lukioportaalin ilmoitus- ja tapahtumalistojen kautta  
 jollain muulla tavalla 

  
11. Ryhmän- ja opinto-ohjaukseen liittyvät tiedotteet ja ohjeet vastaanotan yleensä  
 

 lukioportaalin ilmoitus- ja tapahtumalistojen kautta  
 jollain muulla tavalla 
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12. Tarkistan lukion arkipäivään liittyvät tapahtuma-ajankohdat ym. päivämääräasiat yleensä  
 

 lukioportaalista  
 jollain muulla tavalla 

 
Mitä menettelyjä työyhteisössäsi tyypillisimmin sovelletaan seuraavissa työtehtävissä? Voit ruksa-
ta useamman vaihtoehdon. 
 
13. Kanslian tiedonkeruu opiskelijoilta (asioissa joissa ei tarvita allekirjoituksia) ilmoittautumisiin, 

suunnitteluun, tilastointiin ja erilaisiin tutkimuksiin ja kyselyihin liittyen tapahtuu  
 

 lukioportaalissa Tutkimukset -työkalua hyödyntämällä  
 lukion julkisilta verkkosivuilta tulostettavilla ja paperimuodossa kansliaan palautettavilla lo-
makkeilla  
 jollain muulla tavalla 

  
14. Luokka- ym. tilojen sekä laitteiden varaaminen ja varaustilanteen tarkastaminen tapahtuu Sam-

mon keskuslukiolla 
  

 sähköisestä varausjärjestelmästä  
 jollain muulla tavalla 

  
15. Opiskelijat tiedustelevat kansliasta ja opettajilta henkilökohtaisesti asioita, jotka olisivat tarkis-

tettavissa myös  
 

 lukioportaalin Opiskelijaportaalista  
 muista lähteistä 

  
16. Lukiomme tiimien (aineenopettajatiimit, vuosikurssitason ryhmänohjaajatiimit tai muut tehtävä-

kohtaiset tiimit) viestintä ja työskentelyn koordinointi tapahtuu yleensä 
  

 kyseisen tiimin käyttöön perustetuissa tiimityötiloissa lukioportaalissa  
 jollain muulla tavoin 

  
17. Tiimien toimintaan liittyvät aineistot jaetaan yleensä  
 

 opettajaportaalin yhteisissä työtiloissa (opettajainhuone, PedaCafe)  
 lukioportaalin tiimityötilaan asiakirjakansioihin tai ilmoitusten liitteinä  
 jollain muulla tavalla 

  
18. Dokumenttien yhteinen työstäminen tapahtuu yleensä 
 

 lukioportaalin tiimityötilan asiakirjakirjastojen versionhallintaa ja tekstinkäsittelyohjelmaa 
hyödyntäen  
 jollain muulla tavalla 

  
19. Yhteisiä asioita koskevien päätösten valmisteluun liittyvä työyhteisön keskustelu käydään yleensä  
 

 lukioportaalin Opettajainhuoneen tai PedaCafen keskustelupalstalla  
 lukioportaalin tiimityötiloissa  
 jollain muulla tavalla 
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20. Pedagogista keskustelua käymme yleensä  

 
 lukioportaalin PedaCafessa  
 lukioportaalin aineenopettajatiimien työtiloissa  
 jollain muulla tavalla 

  
21. Kanslian tiedonkeruu henkilöstöltä (asioissa joissa ei tarvita allekirjoituksia) ilmoittautumisiin, 

suunnitteluun, tilastointiin ja erilaisiin tutkimuksiin ja kyselyihin liittyen tapahtuu 
  

 lukioportaalissa Tutkimukset -työkalua hyödyntämällä  
 jollain muulla tavalla 

 
Mitä seuraavista toiminnallisuuksista olet käyttänyt lukioportaalissa? 
 
22. Olen lukenut ilmoitus- tai tapahtumaviestejä lukioportaalin työtiloista………………  
23. Olen tiedottanut jostakin asiasta ilmoitus- tai tapahtumaviestin avulla………………  
24. Olen kirjoittanut viestejä keskustelupalstalle jossakin lukioportaalin työtilassa…….. 
25. Olen vastannut Tutkimukset –työkalulla tehtyyn kyselyyn lukioportaalissa…………  
26. Olen suunnitellut Tutkimukset –työkalulla kyselyn tiedonkeruuta varten……………  
27. Luen Lukioportaalin Outlookin sähköpostin vähintään 2 kertaa viikossa…………….  
28. Käytän Lukioportaalin Outlookin Kalenteria………………………………………….   
29. Olen hakenut tiedostoja työtilojen asiakirja- ja / tai kuvakirjastoista………………….  
30. Olen tuonut tiedostoja työtilojen asiakirja- ja / tai kuvakirjastoihin  
muiden katsottavaksi………………………………………………………………………    
31. Käytän Omaa Sivustoa työssä tarvittavien henkilökohtaisten sähköisten  
dokumenttien sijoituspaikkana…………………………………………………………….    
32. Olen perustanut kurssi-, ohjausryhmä- tai jonkun muun työtilan……………………..  
33. Olen luonut perustamaani työtilaan uusia toiminnallisuuksia…………………………  
34. Olen arkistoinut luomani kurssityötilan vaihtamalla opiskelijoiden sivustoryhmän  
(käyttöoikeudet) osallistujasta lukijaksi……………………………………………………   
35. Olen tuonut perustamani työtilan web-osasivulle uusia web-osia…………………….  
36. Olen ottanut käyttöön Tehtävien palautus –kansiotoiminnallisuuden perustamassani  
kurssityötilassa opiskelijatöiden vastaanottamiseen ja palautteen antoon…………………  
37. Olen tallentanut luomani työtilan malliksi…………………………………………….   
38. Jos sinulla on muita lukioportaalin käyttötapoja edellä mainittujen lisäksi, kerro niistä! 
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________     
 
39. Miten usein käyt lukioportaalissa 
 
 päivittäin  
 muutaman kerran viikossa  
 kerran viikossa 
 harvemmin  
 
40. Mitkä opettajaportaalin työtilat ovat olleet hyödyllisimpiä? Voit valita useamman. 

 Opettajan työpöytä -työtila  
 Opetus-työtila  
 Opettajainhuone-työtila 
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 Ryhmänohjaus-työtila 
 PedaCafe-työtila 
 Tiimityötilat 
 Oma Sivusto  
 Itse perustamani työtila  

 
41. Onko jokin opettajaportaalin työtiloista tarpeeton? 
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________     
 
42. Mitkä lukioportaalin toiminnallisuudet ovat olleet sinulle hyödyllisimpiä? 
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________     
 
43. Mitkä ovat olleet eniten lukioportaalin käyttöä haitanneet tekijät omalla kohdallasi? Voit valita 
useamman. 

 ei aikaa opetella käyttöä  
 ei motivaatiota opetella käyttöä  
 ei aikaa käyttää 
 toiminnallisuuksien käyttötapojen unohtuminen 
 lukioportaalin käytettävyysongelmat 
 ei riittävästi tukea tarjolla 
 lukiossamme ei ole sitouduttu sähköiseen yhteisöviestintään ja ryhmätyöhön  
 minulla ei ole tottumusta verkkosisällöntuotantoon  

 
 
Miten seuraavat lukion työprosessit mielestäsi sujuvat tällä hetkellä? 
 
 täy-

sin 
eri 

miel-
tä 

jokseenkin 
eri 

mieltä 

en 
osaa 
sanoa 

jokseenkin 
samaa 
mieltä 

täysin 
samaa 
mieltä 

44. Työssä tarvitsemani viralliset lukion asiakirjat 
(lomakkeet, suunnitelmat jne.) ovat helposti saata-
villa sähköisessä muodossa sekä työpaikalla että 
kotona. 

     

      
45. Henkilökohtaiset esim. opetuksessa tarvittavat 
asiakirjat, monisteet ja muut aineistot ovat helpos-
ti käytettävissäni sähköisessä muodossa sekä työ-
paikalla että kotona. 

     

      
46. Rehtorien, opon ja koulusihteerien tärkeät tie-
dotteet, viestit ja pyynnöt tavoittavat minut yleen-
sä ajallaan. 

     

      
47. Rehtorien, opon ja koulusihteerien tärkeät tie-
dotteet, viestit ja pyynnöt tavoittavat opiskelijat 
yleensä ajallaan ja kattavasti. 
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48. Omat tiedotteeni ja viestini tavoittavat henki-
lökunnan tällä hetkellä hyvin. 

     

      
49. Omat tiedotteeni ja viestini tavoittavat opiske-
lijat tällä hetkellä hyvin. 
 

     

 
 
 

täy-
sin 
eri 

miel-
tä 

jokseenkin 
eri 

mieltä 

en 
osaa 
sanoa 

jokseenkin 
samaa 
mieltä 

täysin 
samaa 
mieltä 

50. Pysyn ajantasalla lukion tärkeistä tapahtuma-
päivämääristä tällä hetkellä hyvin. 

     

      
51. Lukiomme erilaisten tiimien työskentelyn koor-
dinointi ja dokumentointi on vaivatonta. 

     

      
52. Pedagoginen keskustelu opettajiston kesken on 
mahdollista vaikka emme kovin usein näekään kas-
votusten koulupäivän aikana. 

     

      
53. Vaihdamme oman aineryhmän opettajien kes-
ken opetuskokemuksia ja –ideoita. 

     

      
54. Suunnittelemme oman aineryhmän opettajien 
kesken yhdessä opetusta. 

     

      
55. Kanslian tiedonkeruu henkilöstöltä ilmoittau-
tumisiin, suunnitteluun, tilastointiin ja erilaisiin 
tutkimuksiin ja kyselyihin liittyen onnistuu tehok-
kaasti ja sujuvasti. 

     

      
56. Kanslian tiedonkeruu opiskelijoilta ilmoittau-
tumisiin, suunnitteluun, tilastointiin ja erilaisiin 
tutkimuksiin ja kyselyihin liittyen onnistuu tehok-
kaasti ja sujuvasti. 

     

      
57. Opiskelijoiden ”turhat kyselykäynnit” kansliassa 
ja opettajan luona ovat vähentyneet viime aikoina. 

     

      
58. Opiskelijoiden ajantasaisia yhteystietoja ei 
yleensä tarvitse etsiskellä. 

     

      
59. Henkilökunnan ajantasaisia yhteystietoja ei 
yleensä tarvitse etsiskellä. 

     

      
60. Luokka- ym. tilojen ja laitteiden varaustilan-
teen tarkistaminen ja varaaminen on helppoa sekä 
koululta että kotoa käsin. 
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Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? 
 
 täy-

sin 
eri 

miel-
tä 

jokseenkin 
eri 

mieltä 

en 
osaa 
sanoa 

jokseenkin 
samaa 
mieltä 

täysin 
samaa 
mieltä 

61. Oman lukion tietoteknisten välineiden kunto on 
hyvä. 

     

      
62. Oman lukion tietoteknisten välineiden saata-
vuus opetustilanteisiin on hyvä. 

     

      

63. Tukea ja koulutusta tietotekniikan laitekäyttöön 
liittyvissä asioissa on saatavilla hyvin. 

     

      
64. Tukea ja koulutusta tietotekniikan pedagogi-
seen käyttöön on saatavilla hyvin. 

     

      
65. Omassa lukiossamme meillä on selkeä sovittu 
käytäntö siitä, miten tieto- ja viestintätekniikkaa 
käytetään lukioyhteisön viestinnässä ja asiainhallin-
nassa. 

     

      
66. Omassa lukiossamme meillä on selkeä sovittu 
käytäntö, miten tieto- ja viestintätekniikkaa hyö-
dynnetään eri aineiden opetuksessa. 

     

      
67. Omassa lukiossamme meillä on selkeä sovittu 
käytäntö siitä, miten tieto- ja viestintätekniikkaa 
sekä sen käyttöä kehitetään lukioyhteisön viestin-
nässä ja asiainhallinnassa sekä opetuksessa. 

     

      
68. Lukioportaali on helpottanut ja tukenut lukio-
yhteisömme viestintää uusissa toimitiloissa. 

     

      
69. Tunnen mielestäni kattavasti lukioportaalin 
hyödyntämismahdollisuudet omien työtehtävieni 
osana. 

     

      
70. Lukioportaali istuu hyvin osaksi lukion työ- ja 
toimintaprosesseja. 

     

      
71. Lukioportaali helpottaa paikasta ja ajasta riip-
pumatonta sähköistä työskentelyä ja viestintää. 

     

      
72. Lukioportaali madaltaa kynnystä tieto- ja vies-
tintätekniikan hyödyntämiseen opetuksessa. 
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73. Lukioportaali innostaa tieto- ja viestintäteknii-
kan opetuskäytön kehittämiseen omassa työssäni. 

     

      
74. Lukioportaali helpottaa hyvien tieto- ja viestin-
tätekniikan opetuskäytön käytäntöjen jakamista 
kollegoiden kanssa. 

     

      
75. Lukioportaali helpottaa yhteydenpitoa opiskeli-
joiden kanssa. 

     

      
76. Lukioportaalin käyttö tukee jatko-
opintovalmiuksien ja tietoyhteiskunnan kansalais-
taitojen antamista opiskelijoille. 

     

      
77. Lukioportaalin kautta viestiminen on korvannut 
vanhoja viestintäkäytäntöjä työyhteisössämme. 

     

      
78. Lukioportaali on vähentänyt rinnakkaisia vies-
tintätehtäviä omassa työssäni. 

     

      
79. Lukioportaalin käyttö on vähentänyt toteutus-
vaiheita omissa työtehtävissäni, kuten dokumentti-
en laadinnassa, siirtämisessä ja lähettämisessä. 

     

 
80. Mihin SAMPO-toimintatutkimukseen kuuluviin toimiin osallistuit 2005-2006?  
 
 Lukioportaalin ja TVT-toimintamallin suunnitteluun (mallinnus-, katselmointi- ja / tai sisällöntuo-
tantotyöpajoihin)  
 Lukioportaalikoulutuksiin ja / tai lukioportaaliklinikoihin  
   
81. Onko tilanteita, joissa et käytä lukioportaalia, vaikka pitäisi? Miksi?  
   
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
   
    
82. Muita ruusuja ja risuja Lukioportaalista?  
   
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
   
 
 
Kerro vielä vähän taustastasi ja tieto- ja viestintätekniikan käytöstäsi.  
 
83. Lukio, jossa opetat/työskentelet * 
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 Sammon keskuslukio  
 Tampereen aikuislukio  
 Molemmat  
  
84. Aineryhmä, jota opetat * 
 
 äidinkieli/kielet  
 matemaattis-luonnontieteelliset aineet  
 taitoaineet  
 reaaliaineet  
 en ole opetustehtävissä  
  
85. Miten kauan olet opettanut aineryhmäsi oppiaineita lukiossa?  
 
 0-4 vuotta  
 5-10 vuotta  
 11-20 vuotta  
 21-30 vuotta  
 yli 30 vuotta  
  
86. Miten kauan olet käyttänyt tietokonetta oman työsi tukena?  
 
 0-4 vuotta  
 5-10 vuotta  
 11-20 vuotta  
 21-30 vuotta  
 yli 30 vuotta  
  
87. Miten kauan olet käyttänyt tietokonetta opetustyössä oppilaiden kanssa (tietokoneen ja tieto-
verkkojen käyttö opiskelijoiden kanssa esim. eriyttämisessä, lisätehtävinä, tehtävien palautuksen vä-
lineenä)?  
 
 0-4 vuotta  
 5-10 vuotta  
 11-20 vuotta  
 21-30 vuotta  
 yli 30 vuotta  
  
88. Mitä vuorovaikutteisia ryhmätyöympäristöjä olet käyttänyt aiemmin ennen lukioportaalia ja / tai 
käytät tällä hetkellä lukioportaalin rinnalla?  
 
 WebCT  
 Moodle  
 Pedanet  
 Opit  
 Jokin muu oppimisympäristö tai ryhmätyösovellus  
 
89. Miten suhtaudut tieto- ja viestintätekniikan (tvt) rooliin lukiossa?  
 
  Suhtaudun myönteisesti tvt:n kehitykseen. Otan uudet välineet ja sovellukset mielelläni käyttöön.  
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  Suhtaudun neutraalisti. En ole erityisen harrastunut aiheeseen, mutta mukaudun vallitseviin käy-
täntöihin.  
  Suhtaudun tvt:n kehitykseen varauksella. Sen rooli lukiossa ei saisi kasvaa liian suureksi.  
  Tvt:n nopea kehitys ahdistaa minua.  
   
90. Mistä haet ideoita ja neuvoja lukioportaalin opetuskäyttöön?  
 
 ideoin ja kokeilen pääasiassa itse  
 kollegoilta 
 saman aineen opettajilta  
 atk-vastuuopettajalta  
 kursseilta  
 lukioportaalin manuaaleista ja tukisivustoilta  
  
91. Miten mielestäsi työyhteisössäsi suhtaudutaan tvt:n käyttöön osana opettajan/muun henkilökun-
nan työtä?  
 
 myönteisesti  
 neutraalisti  
 kielteisesti  
  
92. Miten oppilaasi suhtautuvat tieto- ja viestintätekniikan käyttöön opetuksen ja opiskelun työväli-
neenä?  
 
 myönteisesti  
 neutraalisti  
 kielteisesti  
  
93. Oman lukioni tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia, opetussuunnitelma ja OPSPESU 
yksilöivät työyhteisömme tvt:n käytön perusteluja, tavoitteita ja toteutustapoja mielestäni  
 
 liian vähän  
 sopivasti  
 liikaa  
 en tunne näitä suunnitelmia  
 
94. Muuta kommentoitavaa? 
Palaa sivun ylälaitaan ja paina ”Tallenna ja sulje”. Kiitos vastauksestasi ja oikein hyvää kesää!  
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
   
* ilmaisee pakollista kenttää 
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11. Tutkimusraportin liite 2: Luettelo 
arviointi- ja työprosessien 
mallinnushaastatteluista sekä 
suunnittelutyöpajaosallistujista 
2007 

Arviointihaastattelut, yhteensä 14 kpl 
 
Käyttäjäorganisaatioista suunnitteluun osallistuneet:  

 Rehtorit ja apulaisrehtorit 3 

 Koulusihteerit 2 

 Opettajat 1 

 Oppilaanohjaajat 1 

Käyttäjäorganisaatioista ei suunnitteluun osallistuneet: 

 Rehtorit 1 

 Opettajat 2 

Kaupungin edustajat  

 Tietojärjestelmäasiantuntija 1 

 Pedagoginen ja tvt-asiantuntija 1 

Yritysosapuolen edustajat 

 Pedagoginen ja tvt-asiantuntija 1 

Teknologiatoteuttajan edustajat 

 Ohjelmistoarkkitehti 1  

 
Päivälukio Aikuislukio Kaupunki Yritysosa-puoli Teknologia- 

toteuttaja 
Suunnitteluun osallis-
tuneet: 
rehtorit 2 koulusihtee-
rit 1 
opot 1 
opettajat 1  
 
Ei suunnitteluun osal-
listuneet.: 
opettajat 1 
 
yht. 6 

Suunnitteluun 
osallistuneet: 
rehtorit 1 
koulusihteerit 
1  
 
Ei suunnitte-
luun osallistu-
neet: rehtorit 
1  
opettajat 1 
yht. 4 

Suunnitteluun 
osallistuneet: 
2  

Suunnitteluun 
osallistuneet: 
1 

Suunnitteluun 
osallistuneet: 
1 
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Lukiotoimen työprosessien mallinnushaastattelut, yhteensä 
17 kpl 

 
Päivälukio 1 Iltalukio Päivälukio 2 Päivälukio 3 Lukiokoulutus 
Rehtori 1 kou-
lusihteeri 1 
Opo 1  

Apulaisrehtori 1 
Koulusihteeri 1 

Rehtori 1 
Koulusihteeri 
1  
Opo 1  

Rehtori 1 
Koulusihteeri 
1  
opettajat 2 
(mat tai äi-
dink) 

Johtava rehtori 
1 Suunnittelija 
1 Koordinaatto-
ri 
1 Koulupsyko-
logi 1 Erityis-
opettaja 
1  
Koulukuraattori 
1  

 
Lukiotoimen intranetin suunnittelutyöpaja, yhteensä 10 osal-
listujaa 
 

Päivälukio 1 Iltalukio Päivälukio 2 Päivälukio 3 Lukiokoulutus 
Rehtori 1 Rehtori 1 Kou-

lusihteeri 1 
Rehtori 1 Rehtori 1 Johtava rehtori 

1 Koordinaatto-
ri 
1 Koulupsyko-
logi 1  
Koulukuraattori 
1  
Suunnittelija 1 
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12. Tutkimusraportin liite 3: 
Arviointihaastattelujen runko 

Sampo 2 – Lukio-organisaation tieto- ja viestintäteknisesti tuetun toimintamallin arviointi ja laa-
jennettavuus: arviointihaastattelut kevät 2007 

 
Tieto- ja viestintäteknisesti (tvt) tuetun toimintamallin arvioinnissa keskitytään toimintamallin ta-
voitteiden saavuttamiseen (summatiivinen arviointi). TVT-toimintamallin käyttöönottaneiden organi-
saatioiden edustajia pyydetään arvioimaan myös toimintamallin vaikutuksia työprosesseihinsa.  
Yhteissuunnittelussa käytettyjen suunnittelumenetelmien ja -menettelyiden arvioinnissa keskitytään 
suunnittelun vaiheiden ja toteutumien ulottuvuuksiin menetelmäkehityksen näkökulmasta (formatii-
vinen arviointi). Pyrimme määrittämään menetelmien ja menettelyiden laatua ja arvoa sellaisten 
ulottuvuuksien perusteella, jotka kommunikoivat menetelmien käyttökelpoisuutta vastaavissa suun-
nittelutilanteissa niin suunnittelijoille kuin suunnittelutyön tilaajille siihen osallistujina. Käyttöönot-
toprojektin ja –prosessin arviointi on osa yhteissuunnittelun arviointia. 
Suunnittelutyö tehtiin vuonna 2005 ja tvt-toimintamalli ja Tampereen lukioportaali otettiin käyttöön 
syksyllä 2005. Arviointityötä helpottamaan haastattelurungon lomassa on esitetty tvt-toimintamalli, 
suunnitteluprosessin elinkaari sekä listattu suunnitteluprosessissa hyödynnetyt dokumentaatiot. 
 
1. TVT-tuetun toimintamallin tavoitteiden toteutuminen 

- Käyttäjäorganisaatioiden edustajat vastaavat 

- Ostajan edustajat vastaavat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAMPEREEN YLIOPISTON HYPERMEDIALABORATORIO 



HYPERMEDIALABORATORION VERKKOJULKAISUJA 
 

198 

TAMPEREEN YLIOPISTON HYPERMEDIALABORATORIO 

Tvt-toimintamalli: 

 

 

Lukioportaalin käytölle ja yleisesti ryhmätyöteknologialle asetettuja tavoitteita: 

 

Paikasta riippumattoman työs-
kentelyn tuki  

- Lähiopetuksen tuki, joustavoituminen ja monipuolis-
tuminen  

- Etäopetuksen ja etäopiskelun tuki  

- Henkilökohtaisen etätyön tukeminen sivustojen ja 
työkalujen avulla  

- Ryhmien työn tuki  

- Tietoresurssien esteetön saatavuus 

Sammon keskuslukion ja Tampereen aikuislukion tieto- ja viestintäteknisesti (tvt) tuettu toimintamalli merkitsee 
lukiotyöyhteisön yhteisiä toimintatapoja päivittäisessä viestinnässä Tampereen lukioportaalia hyödyntäen. Tvt-
toimintamalli koostuu hyvistä viestintäkäytännöistä, lukioportaalin toimijarooleista, rooleihin liittyvistä käyttöoi-
keuksista ja yhteisesti sovituista vastuista. Tvt-toimintamalli tiivistetysti: 

 Opettajat, koulusihteerit ja rehtorit käyvät päivittäin katsomassa portaalin aloitussivun kootusta ilmoi-
tus- ja tapahtumalistanäkymästä viimeisimmät, käyttäjäryhmittäin kohdennetut ilmoitukset. 

 Opettajat, koulusihteerit ja rehtorit ilmoittavat, keskustelevat ja jakavat dokumentteja ja kuvia työyhtei-
sölle koordinoimistaan toimista opetuksen, ryhmänohjauksen, hallinnon, työyhteisön sekä ammatillisen 
kehittymisen teemojen mukaan kootuilla työtilasivuilla. 

 Opettajat, koulusihteerit ja rehtorit ilmoittavat, keskustelevat ja jakavat dokumentteja ja kuvia opiskeli-
joille koordinoimistaan toimista opintojen hallinnan, yo-kirjoitusten, ryhmänohjauksen, ilmoittautumis-
ten mukaan kootuilla työtilasivuilla sekä koko koulua koskevilla ilmoitustauluilla. 

 Kansliaryhmä eli rehtorit, koulusihteerit ja opot ylläpitävät lukion sivustoa: tarvittaessa muokkaavat, 
poistavat tai luovat lisää sivuja ja niiden toiminnallisuuksia sekä seuraavat yhteisten keskustelupalsto-
jen keskusteluita. 

 Opettajat perustavat oppiaineidensa opetuksen tueksi opetusryhmille kurssiportaaliin kurssisivut, joilla 
on saatavilla vähintään kurssikuvaus ja kurssin suorittamiseen liittyvät keskeiset sisällöt. Opettajat 
toimivat kurssisivujensa ylläpitäjinä ja arkistoivat sivut kurssin päätyttyä. 

 Ryhmänohjaajaopettajat (Samke) perustavat ohjausryhmän sivut opiskelijaportaaliin ja toimivat niiden 
ylläpitäjinä. 

 Työyhteisön tiimeistä vastaavat opettajat perustavat tiimityötilat opettajaportaaliin ja toimivat niiden yl-
läpitäjinä. 

 Opiskelijat käyvät viikoittain katsomassa portaalin aloitussivun kootusta ilmoitus- ja tapahtumalis-
tanäkymästä viimeisimmät käyttäjäryhmittäin kohdennetut ilmoitukset. 

 Opiskelijat osallistuvat kurssien suorittamiseen ja ryhmänohjaukseen liittyviin toimiin opettajien perus-
tamilla kurssi- ja ryhmänohjaussivuilla sekä koko koulua koskevaan keskusteluun koulun keskustelu-
palstalla. 

 Oppilaskunnan hallitus ylläpitää Oppilaskunta-sivustoa opiskelijaportaalissa. 
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Informaation vaihtamisen no-
peutuminen ja viestinnän mah-
dollisuuksien paraneminen 

- Relevanttien sisältöjen kohdistaminen käyttäjäryh-
mille, epärelevantista sähköpostista eroon pääsemi-
nen 

- Työjärjestyksien ja muiden aikataulujen rakentami-
nen ja tiedottaminen 

Uuden informaation helpompi 
saavuttaminen 

- Ajankohtaisten tietojen (tiedotteet, tapahtumat) 
saatavuuden varmistaminen sekä opettajien että 
opiskelijoiden kannalta  

- Moninkertaisesta viestinnästä eri välineillä eroon 
pääseminen viestin perille menemiseksi 

Ihmisten helpompi saavuttami-
nen 

- Yhteystietojen ja muiden ajantasaisten tietojen saa-
tavuus  

- Ryhmäkohtainen viestintä, esim. kurssikohtainen tai 
ryhmänohjaukseen liittyvä tiedottaminen 

Suunnittelun ja työyhteisön 
toiminnan läpinäkyvyys sekä 
demokraattisuus 

- Lomakkeiden, suunnitelmien, strategioiden ja val-
mistelujen saatavuuden parantaminen  

- Potentiaalisten keskusteluun osallistujien määrän 
kasvu 

Lisääntyneet horisontaaliset ja 
diagonaaliset kontaktit 

- Opettajien kollegiaalisen vuorovaikutuksen tuki (ai-
neenopettajatiimien ja työryhmien toiminnan tuke-
minen) 

- Hajaantuneen työyhteisön yhdistäminen 

- Koko lukion keskustelukulttuurin tukeminen 

Viestinnän integroituminen ja 
useiden rinnakkaisten viestintä-
kanavien käytöstä luopuminen 

- Sähköpostikuorman väheneminen, liitetiedostoista 
eroon pääseminen 

- Viestinnän ja tiedottamisen käytäntöjen yhtenäis-
täminen 

Tehtävien tuki ja sujuvoitumi-
nen viestintäprosesseja raken-
teistamalla 

- Opettajan roolin tukeminen aktiivisena tiedontuot-
tajana ja -jakajana työyhteisössä 

Hajautettu sivustojen perusta-
minen ja ylläpito (esim. kurssi- 
tai projektityötilat) 

- Koulusihteerien ja rehtorien manuaalisten ja toistu-
vien tiedon siirron vaiheiden vähentäminen 

- Lomakkeiden, esim. ilmoittautumisten käsittelypro-
sessin moniosaisuuden karsiminen 

Ryhmien toiminnan tuki työtilo-
ja perustamalla, dokumentteja 
jakamalla ja versionhallinnalla 

- Ryhmässä työskentelyn mahdollisuuksien parantami-
nen ja monipuolistaminen (ryhmätyötilat): työryh-
mät, opetusryhmät, ym 

Reaaliaikainen resurssien seu-
ranta 

- Päätökset, sijaisilmoitukset, virkavapaudet 

Laitteiden, tilojen ja oppimate-
riaalien hallinta 

- Laite-, tila- ja oppimateriaalit, varaukset ja lainat 
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Miten uudistusprojektin ydintavoitteet toteutuivat (lukion arkipäivän toiminnan, etätyöskentelyn sekä 

lähi- ja etäopiskelun helpottuminen ja monimuotoistuminen; opettajan roolin tukeminen työyhteisön 

aktiivisena tiedontuottajana ja -jakajana)? 

Mitkä tekijät ovat mielestäsi tukeneet tvt-toimintamallin tavoitteiden saavuttamista? 

Mitkä tekijät ovat mielestäsi vaikeuttaneet tai estäneet tvt-toimintamallin tavoitteiden saavuttamis-

ta?  

Jäikö joitakin uudistusprojektille asetettuja tavoitteita kokonaan saavuttamatta? 

 

Jouduitko miettimään mediavalintoja viestiessäsi työyhteisössä lukioportaalin ja tvt-toimintamallin 

käyttöönoton myötä? 

Miten tvt-toimintamalli vaikutti viestintäkäytäntöihin työyhteisössä? 

Miten hajautettu tiedon tuottaminen ja jakaminen soveltui työyhteisöösi? 

Onnistuiko hajautettu työtilojen perustaminen ja ylläpito (kurssityötilat, tiimityötilat, koko portaalin 

ylläpito) työyhteisössäsi? 

Miten käytönaikainen kehittäminen eli mahdollisuus mukauttaa lukioportaalia toteutui? Sopiko se työ-

yhteisöösi? 

Pidätkö työyhteisön yhtenäisen käyttötavan ja käyttökulttuurin luomista ylipäätään tavoiteltavana 

ryhmätyöteknologian, kuten lukioportaalin kohdalla? 

 

Syntyikö tvt-toimintamallin ja lukioportaalin käyttöönotosta joitakin ennalta odottamattomia seu-

raamuksia? 

Mitkä ovat tvt-toimintamallin levityksen edellytykset Tampereen muissa lukioissa? 

2. Tvt-toimintamallin vaikutukset työprosessien laatuun 

- Käyttäjäorganisaatiot vastaavat 

 
Miten tvt-tuetun toimintamallin soveltamisen ja lukioportaalin käyttö vaikutti työsi laatuun seuraavi-

en työprosessien alueella: 

1. formaali ja informaali viestintä ja tiedottaminen  

2. osallistuminen ja vaikuttaminen lukion toiminnan suunnitteluun, arviointiin ja päätöksentekoon 

3. ammatillinen kehittyminen ja vuorovaikutus 

4. opetuksen suunnittelu, hallinta ja toteuttaminen koko elinkaarellaan 

5. ryhmänohjaus ja opinto-ohjaus 

6. henkilökohtainen työn, ajankäytön ja dokumenttien hallinta? 

 

Jäikö joitakin työprosessin vaiheita pois tai tuliko joitakin työvaiheita lisää tvt-toimintamallin ja lu-

kioportaalin käyttöönoton myötä? 

Helpottuiko jokin työvaihe tai -prosessi? Entä vaikeutuiko jokin tehtävä? 

Miten työsi sisällöt muuttuivat tvt-toimintamallin ja lukioportaalin käyttöönoton myötä? 
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Miten luonnehtisit yksityisyyden ja julkisuuden kokemuksia intranet-perustaisessa työskentelyssä lu-

kioportaalin kohdalla? 

Miten tvt-toimintamallin ja lukioportaalin käyttöönotto vaikutti opiskelijoiden toimintaan?  

Miten arvioisit lukioportaalin työprosessiperustaisen toteutuksen onnistuneisuutta kokonaisuudessaan? 

 
3. Yhteissuunnittelun menetelmien ja menettelyiden arviointi ja jatkokehitys 

- Käyttäjäorganisaatioiden edustajat vastaavat 

- Kaupungin edustajat vastaavat 

- Yritysosapuolen edustajat vastaavat 

- Teknologiatoteuttajan edustajat vastaavat 

 
Yhteissuunnittelumenettelyn vaiheet 

 

 

Yhteissuunnittelumenettelyssä tuotetut dokumentaatiot: 

1. Työprosessin mallinnuksen ja tvt-nykytila-arvioinnin kysymyslista 

2. Toteutusriippumaton työprosessien käyttötapausten mallinnuskaavio 

3. Käyttötapaus – toiminto -koontikaavio 

4. Työprosessin TVT-toteutusratkaisut ja toimintamallipäätökset –koontikaavio 

5. Toiminnallisuusmäärittelykaavio, käyttöliittymäsuunnitelma ja käyttöoikeusasiakirja 

6. Koulutus-, käyttöönotto- ja testaussuunnitelmat 

7. Teknisen katselmoinnin kysymyslista 

8. Käytettävyyden asiantuntija-arviointi 

9. Työkalukäyttöopas 

10. Henkilöstön tvt-toimintamalliopas 

11. Aineenopetuksen tvt-käytäntöjen mallinnuksen kaavio 

 

 

Tvt-toimintamallin ja lukioportaalin suunnitteluprosessin tavoitteet ja niiden toteutuminen 
 

Mitkä olivat omat tavoitteesi / ajamasi tavoitteet tvt-toimintamallin ja lukioportaalin suunnittelu-

prosessissa? 

Miten omat tavoitteesi / ajamasi tavoitteet toteutuivat? 
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Olitko selvillä muiden toimijoiden tavoitteista suunnitteluprosessissa? 

Kenellä oli valta määritellä tavoitteet suunnitteluprosessille tai päättää kilpailevista tavoitteista? 

Kenellä oli valta määritellä tavoitteet suunnittelukohteelle eli tvt-toimintamallille ja lukioportaalin 

toteutukselle tai päättää kilpailevista tavoitteista?  

Piditkö tvt-toimintamallin ja lukioportaalin suunnittelun tavoitteita mielekkäinä? 

 

Oliko käyttäjien osallistuminen suunnitteluun sinusta tarpeellista ja tärkeää? 

Miten luonnehtisit työyhteisösi motivaatiota suunnitteluprosessiin osallistumiseen? 

Vaikuttiko yhteissuunnittelumenettely mielestäsi tvt-toimintamallin käyttöönoton onnistumiseen – 

miten? 

 

Miten arvioisit kokonaisuudessaan suunnitteluprosessin onnistumista suhteessa tavoitteisiin ja työyh-

teisössäsi toteutuneeseen tvt:n käytön tapaan? 

 

Suunnitteluprosessin kattavuus: osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet 
 
Oliko yhteissuunnittelun osallistujamäärä ja edustavuus sopiva organisaatioissa?  

Mitä osaamista suunnitteluprosessissa olisi voinut olla enemmän? 

Oliko tvt-toimintamallin ja lukioportaalin suunnitteluun osallistumismahdollisuuksia riittävästi? 

Tulivatko osallistujat kuulluksi eli otettiinko suunnittelussa riittävästi eri toimijoiden näkökulmat 

huomioon? 

Miten osallistujien näkemykset mielestäsi toteutuivat lopputuloksessa eli tvt-toimintamallissa ja lu-

kioportaalissa? 

 

Millaisena koit yhteissuunnitteluun (haastattelut, työpajat, läpikäynnit, projektiryhmän kokoukset) 

osallistumisen?  

Tuntuiko jokin yhteissuunnittelun menettelyvaihe vaikealta/hankalalta/epämiellyttävältä? 

Saitko riittävästi ennakkotietoa ja valmistautumisohjeita suunnitteluun osallistumisesta – tiesitkö mi-

tä sinulta odotetaan?  

Saitko riittävästi palautetta suunnitteluun osallistumisesta? 

 

Monitoimijaisen yhteissuunnitteluprosessin menetelmien ja menettelyiden arviointi 
 
Miten luonnehtisit yhteissuunnittelun eri vaiheissa käytettyjen menetelmien (haastattelut, työpajat, 

läpikäynnit) ja menettelyiden 

- Tehokkuutta (panos-tuotos) 

- Tuloksellisuutta (tehtiinkö oikeita asioita; tekeminen suhteessa lopputuloksen 

laatuun) 

- Motivoivuutta 
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- Miellyttävyyttä 

- Kognitiivista kuormittavuutta  

- Konfliktinsietokykyä 

- Päätöksentekotehokkuutta? 

 

Olivatko suunnitteluprosessin vaiheet selkeitä? 

Tuottivatko suunnitteluprosessissa käytetyt menetelmät riittävän monipuolisia ratkaisumalleja? 

Hahmottuivatko eri vaiheissa tehtyjen ratkaisujen seuraamukset riittävän selkeinä? 

Jouduttiinko suunnitteluprosessissa tekemään korjausliikkeitä? 

Jos, niin millä nämä olisi voitu välttää? 

 

Miten hahmotit yhteissuunnittelussa eri toimijoiden – lukioiden, Tampereen kaupungin kasvatus- ja 

opetuspalvelukeskuksen, Tampereen tietotekniikkakeskuksen, lukioiden mikrotuen, Tampereen yli-

opiston Hypermedialaboratorion, Microsoftin, Satama MST:n (ent. Quartal) ja Datafisherin – roolit ja 

vastuut? Olivatko roolit ja vastuunjaot selkeitä? 

Millaisena koit yhteissuunnittelussa tiedonkulun ja viestinnän eri toimijoiden kesken? 

Millaiseksi luonnehtisit toimijoiden välillä vallitsevaa luottamusta? 

Millaisina koit eri organisaatioihin hajautetun yhteissuunnittelun prosessin johtamisen käytännöt?  

 

Jos vertaat yhteissuunnitteluprosessia muihin tietojärjestelmien suunnittelu- ja toteutusprosesseihin, 

mitä pidät sen vahvuuksina? 

Entä heikkouksina? 

Kuvaako prosessimalli ylipäätään realistisesti ja kattavasti tietojärjestelmän ja toimintatavan rinnak-

kaista suunnittelua ja toteutusta? 

 

Suunnittelumenetelmien ja dokumentaatioiden kommunikoivuus 
 
 
Kaupunki, yritysosapuoli, teknologiatoteuttajat:  

Millaisena pidit käytettyjen menetelmien ja dokumentaatioiden kykyä välittää käyttäjä- ja konteksti-

tietoa suunnitteluratkaisujen tekemiseen? 

Olivatko käyttäjävaatimukset ymmärrettävästi muotoiltuja, riittävän yksiselitteisiä ja kattavia? 

Olivatko yhteissuunnittelussa tuotetut käyttäjä- ja kontekstitiedot teknisten suunnitteluratkaisujen 

tekemisen kannalta oikea-aikaisia? 

Miten yhteissuunnittelussa tuotetut käyttäjäpalautteet ja kontekstitiedot integroituvat ohjelmisto-

konfiguraation ja ohjelmistoversioiden hallintaan? 

  

Käyttäjäorganisaatioiden edustajat:  
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Millaisena pidit käytettyjen menetelmien ja dokumentaatioiden kykyä välittää suunnitteluratkaisuja 

käyttäjien arvioitavaksi? 

 

Jäikö jotain suunnitteluratkaisujen tekemisen kannalta olennaista tietoa puuttumaan? Missä vaihees-

sa? 

Jäikö jotain lopputuloksen ymmärtämisen kannalta olennaista tietoa puuttumaan? Missä vaiheessa? 

Mitä parantaisit yhteissuunnittelun menetelmissä ja dokumentaatioissa? 

 

Suunnitteluprosessin taloudellisuus ja vaikutukset 
 
Miten arvioit oman organisaatiosi kannalta kokonaisuudessaan yhteissuunnitteluprosessin  

- Nopeutta 

- Tehokkuutta  

- Vaivattomuutta 

- Kognitiivista kuormittavuutta  

- Kattavuutta 

 

Kaupunki, yritysosapuoli, teknologiatoteuttajat:  

Käytetäänkö käytönaikaisen kehittämisen mahdollisuutta ryhmätyö- ja portaaliteknologioiden myyn-

tiargumenttina? 

Millaisia seuraamuksia näet käytönaikaisen muokkaamisen ja kehittämisen tuovan ryhmätyöteknologi-

an ylläpitotoimintaan? 

Millaisia seuraamuksia näet käytönaikaisen muokkaamisen ja kehittämisen tuovan liiketoimintaproses-

seihin? 

 

Mitkä olivat kokonaisuudessaan tvt-toimintamallin ja lukioportaalin suunnittelun ja toteutuksen vai-

kutukset organisaatiossasi? 

 
4. Tvt-toimintamallin ja lukioportaalin käyttöönottoprojektin ja -prosessin arviointi 

- Käyttäjäorganisaatioiden edustajat vastaavat 

- Kaupungin edustajat vastaavat 

- Yritysosapuolen edustajat vastaavat 

- Teknologiatoteuttajan edustajat vastaavat 

 
Käyttöönoton projektoinnin arviointi  
 
Miten luonnehtisit työyhteisösi odotuksia lukioportaalin käyttöönottovaiheessa? 

Toteutuivatko odotukset? 
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Pääsivätkö työyhteisösi jäsenet riittävästi ja vaikuttamaan käyttöönoton suunnitteluun ja käyttöönot-

toon? 

 

Miten luonnehtisit tvt-toimintamallin ja lukioportaalin käyttöönoton projektointia, johtamista, rooli-

en selkeyttä ja vastuita? 

Oliko käyttöönottovaiheen projektiryhmä riittävän osaava ja moniammatillinen?  

 

Tvt-toimintamallin ja lukioportaalin käyttöönottoprosessin arviointi  
 

Miten arvioit käyttöönottoprosessin tukitoimien kattavuutta:  

 Tiedottamista 

 Pilotointia/läpikäyntiä 

 Testausta 

 Käyttäjäkoulutuksia ja klinikoita 

 Toimintatapamallinnusta 

 Aineenopettajatyöpajoja? 

 

Käyttäjäorganisaatioiden edustajat, suunnitteluun osallistuneet ja ei-osallistuneet: 

Olivatko taidot työyhteisössä riittävät lukioportaalin käyttökoulutuksiin osallistumisen kannalta?  

Miten luonnehtisit työyhteisösi asenteita, oppimisvalmiutta ja sopeutumiskykyä käyttöönoton yhtey-

dessä? 

Millaisia onnistumis- tai epäonnistumiskokemuksia tuli vastaan tvt-toimintamallin ja lukioportaalin 

käyttöönoton yhteydessä? 

 

Millaisena koit suunnitteluun osallistuneiden lukion toimijoiden roolin tvt-toimintamallin ja lukiopor-

taalin käyttöönotossa? 

Millaisena koit lukion johdon roolin suhteessa käyttöönottoon? 

 

Millaisena pidit käyttötaparutiinien määrittelyn (tvt-toimintamalli) ja vapaan käyttäjäkokeilun tasa-

painoa? 

Koitko ristiriitaisuuksia käyttöönotettavan teknologian ja organisaation toimintatapojen, kulttuurin 

tai arvojen välillä? 

Miten arvioit tvt-toimintamallin ja lukioportaalin omaksumista ja omautumista työyhteisössäsi pi-

demmällä aikavälillä, 2005-2007? 

 

Miten luonnehtisit kokonaisuudessaan tvt-toimintamallin ja lukioportaalin käyttöönoton  

- Nopeutta 
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- Tehokkuutta  

- Vaivattomuutta 

- Kognitiivista kuormittavuutta  

- Kattavuutta 

- Vaikutuksia? 

 
Käyttöönottoon vaikuttaneet teknologian piirteet 
 
Oliko sinulla aiempaa kokemusta ryhmätyöteknologioista (oppimisympäristöt, jaetut kalenterisovel-

lukset ym.)  ennen lukioportaalin käyttöönottoa? Jos, niin mitä ryhmätyöteknologioita olit aiemmin 

käyttänyt?  

Miten käyttökokemus auttoi tai hankaloitti lukioportaalin käyttöönottoa?  

 

Oliko lukioportaali mielestäsi helposti lähestyttävä? 

Oliko lukioportaali riittävän helposti saatavilla? 

Millaisina koit lukioportaalin vasteajat ts. latautuivatko sivut riittävän nopeasti? 

Toimiko lukioportaali johdonmukaisesti ja ymmärrettävästi? 

Olivatko lukioportaalin työtilarakenne ja navigointi ymmärrettävä ja helposti opittavissa? 

Olivatko lukioportaalin toiminnot helposti opittavissa? 

Toimiko lukioportaali luotettavasti ja virheettömästi? Jos ei, millaista oli virhetilanteista toipuminen? 

Mikä oli lukioportaalin käytössä hauskinta? 

 

5. Monitoimijaisen ja osallistuvan yhteissuunnittelumenettelyn vaikuttavuuden ja toteutettavuu-
den arviointi 
 

- Kaupungin edustajat vastaavat 

- Yritysosapuolen edustajat vastaavat 

- Teknologiatoteuttajan edustajat vastaavat 

 
Mitä resursseja ja osaamista yhteissuunnittelumenettely vaati? 

Mitä erityisiä hyötyjä osallistuvasta ja monitoimijaisesta yhteissuunnittelumenettelystä on odotetta-

vissa?  

Mitä erityisiä kustannuksia on odotettavissa? 

Miten luonnehtisit osallistuvan yhteissuunnittelumenettelyn  

- Panos-tuotos -suhdetta 

- Vaikutuksia suunnitteluratkaisuihin 

- Vaikutuksia omaan suunnittelu- ja toteutusprosessiin 

- Vaikutuksia toimittaja-asiakassuhteeseen 
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- Hyödynnettävyyttä omassa toiminnassa 

- Kokonaisvaikuttavuutta? 

 

Millä ehdoilla osallistuva yhteissuunnittelumenettely olisi käyttöönotettavissa kaupungin / teknologia-

toimittajan / sovellussuunnittelijan ja -kokoajan toiminnassa? 

 

6. Mitkä ovat tvt-toimintamallin levityksen edellytykset huomioiden erilaiset infrastruktuuriolo-
suhteet eri-ikäisillä ja erilaisilla kouluilla?  
 

- Käyttäjäorganisaatioiden edustajat vastaavat 

- Kaupungin edustajat vastaavat 
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13. Tutkimusraportin liite 4: 
Työprosessien 
mallinnushaastattelujen runko 

Sampo 2. Tampereen lukiotoimen tason intran ja yhteistyötoimintamallin osallistuva suunnittelu. 1. 
vaihe: teknologiariippumaton työprosessien mallinnus kevät.2007 
 
Lukiotoimen työprosessien ja lukioiden välisen yhteistyön mallinnus 

 
Haastattelukierroksen tavoitteena on lukiotoimen työprosessien ja lukioiden välisen yhteistyön tekno-
logiariippumaton mallinnus. Haastattelujen avulla kartoitamme lukiotoimen toimijoiden sekä rehto-
rien, koulusihteerien ja opettajien osalta: 
 

- Millaisia lukiotoimen sisäisiä sekä lukiotoimen ja lukioiden välisiä työprosesseja sekä yh-
teistyön muotoja nykyisellään on 

- Millaista lukiotoimen ja lukioiden välistä muodollista ja epämuodollista yhteistyötä teh-
dään 

- Mitkä ovat em. työprosessien ja yhteistyön tukiteknologiat 
- Mitä prosesseja sekä yhteistyön ja vuorovaikutuksen muotoja tulisi olla  
- Millaisia käytäntöjä ja tehtäviä kannattaisi vuorovaikutteisella teknologialla tukea 
 

Seuraavassa on listattuna lukiotoimen ja lukioiden toimintaan liittyviä tehtäviä ja kysymyksiä virittä-
mään lukiotoimen ja lukioiden välisen yhteistyön mallinnusta sekä visiointia. Tarkoituksena on muo-
dostaa kuva siitä, miten toiminta toteutuu tällä hetkellä ja miten sitä voitaisiin uutta työympäristöä 
eli lukiotoimen intraa suunniteltaessa kehittää. Jos mahdollista, tutustu tehtävälistaukseen sekä työn 
toteutusta koskeviin kysymyksiin etukäteen, niin saamme tapaamisessa tärkeät asiat varmemmin 
muistiin! 
 
 
1. Toimijat 
 
Kenen kanssa kommunikoit tai teet yhteistyötä jossain muodossa toisessa lukiossa?  
 
Keiden lukiotoimen toimijoiden kanssa kommunikoit tai teet yhteistyötä? 
 
2. Yhteistyö ja tehtävät  
 
Millaisia lukioiden väliseen yhteistyöhön ja lukiotoimeen liittyviä tehtäviä sisältyy työhösi? Mitä 
tehtävät ovat ja mille toiminnan alueille ne sijoittuvat? 

 
- Hallinto ja organisaation kehittäminen: suunnittelu, koordinointi, arviointi, esim. 

o OPSit, kaupungin / kasvatus- ja opetustoimialan strategiat, TVT-strategiat, ym.: val-
mistelu, kokoukset, päätösehdotukset, kommentointi, tiedotus, toimeenpano, seuran-
ta? 

o VES-, TES-asiat, yhteistoimintamenettelyt, vahingonkorvausasiat? 
o OPS-PESU (vuosisuunnitelmat), kehittämiskohteet ja kehittämistoimet 
o Arvioinnit, arviointitiedonkeruu, esim. tilastot, projektiseuranta? 
o Resurssivaraukset ja –hankinnat – tilat, laitteet, aineistot, materiaalit, palvelut? 
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o Projektirahoitukset, haut? 
o Muuta, mitä? 

 
- Henkilöstöasiat 
- Ammatillinen yhteistyö (esim. aineenopettajaryhmät) 
- Opiskelijahuolto  
- Opiskelijatietohallinto 
- Opetus 
- Talous- ja materiaalihallinto 
- Jokin muu toiminnan osa-alue, mikä? 

 
3. Tehtävien toteutus ja työprosessit 
 
Millainen on lukioiden välisen yhteistyön ja lukiotoimeen liittyvien tehtäväkulkujen nykytoteutustapa? 
 

o ketkä toteuttavat tehtävät: aloitus, täydennys, ylläpito, tulostus, käyttö 
o mitä työskentelymenetelmiä käytetään (mitä tehdään yksin, yhdessä, toteutetaanko 

työskentely ajallisesti rinnakkain, peräkkäin) 
o mitä sovelluksia ja välineitä käytetään 
o mitä tietokantoja ja muita tietolähteitä käytetään 
o mitä dokumentteja tuotetaan  

 
Onko tehtävien äärellä tullut mieleen, että tämä voisi tapahtua helpommin tai yksinkertaisemmin? 
Miten? 
 
4. Oman työn organisointi 
 
Miten työsi muotoutuu ajankäytöllisesti – mitkä lukioiden väliseen yhteistyöhön ja lukiotoimeen liitty-
vistä tehtävistä toistuvat  

o päivittäin 
o viikoittain  
o kuukausittain tai jaksoittain 
o lukuvuoden aikana  
o harvemmin 

 
Millaisia aineellisia tuotoksia omasta työstäsi syntyy näiden tehtävien parissa? 

- keskusteluja, kokouspuheenvuoroja 
- sähköpostiviestejä, kirjeitä, ilmoituksia, muistioita, taulukoita, raportteja 
- muistiinpanoja, muistilappuja, jne?  

 
Mitä välineitä käytät tuotoksien toteutukseen ja tallentamiseen? Missä käytät ja jatkotyöstät tuotok-
siasi ja millaisin välinein? 
 
Miten jaat tuotoksiasi muiden kanssa? Millaisiin työryhmiin tai yhteistyöelimiin kuulut ja millaisia työ-
tehtäviä niihin liittyy? 
 
5. Visio 
 
Mikä toimii hyvin lukiotoimen ja lukioiden välisessä yhteistyössä? 
 
Onko joissakin prosesseissa tai tehtävienkuluissa parantamisen varaa? Mihin kaipaisit muutosta? 
 
Millaisia yhteistyön ja vuorovaikutuksen muotoja lukioiden välillä sekä lukioiden ja lukiotoimen välillä 
tulisi olla? 
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Millaisia yhteistyön muotoja ja käytäntöjä kannattaisi vuorovaikutteisella intranet-teknologialla tu-
kea? 
 
Millaisia kehitystoiveita sinulla on lukioiden välisen yhteistyön organisoinnin ja lukiotoimeen liittyvän 
tietohallinnon suhteen? Niitä voivat olla esim. 
 

- Aineistojen saatavuus ja jaettavuus (dokumentit, tietokannan osat), versionhallinta; kenen 
kanssa ja missä yhteydessä? 

- Henkilöiden tavoitettavuus, yhteystiedot, viestintätavat ja -välineet 
- Ajankohtaisasioiden tiedottaminen (ilmoitustaulut, kaupungin intranet, tiedotuskäytännöt, 

sähköposti, liitetiedostot) 
- Viestien kohdentaminen ryhmille, suodattaminen tai jaottelu teemoihin, miten? 
- Yhteistyön organisointi ja sähköinen tuki (pikaviestintä, keskustelualueet, kalenterit, ryhmä-

työtilat kokousten toteutuksessa, materiaalien kokoaminen ja jakaminen sähköisessä ryhmä-
työtilassa esim. aineryhmätoiminnassa) 

- Viestintä- ja yhteistyökäytäntöjen yhdenmukaistaminen 
- Työ- tai viestintäprosessien suoristukset, käsittely- ja hyväksyntäketjujen muotoilu päätöspro-

sesseissa, työnjaon muutokset 
- Sähköisten järjestelmien näkymien ja toimintojen muokkaaminen, tunnusten ja oikeuksien 

luominen 
- Hakutoimintojen tarve, mihin tietoihin? 
- Etätyömahdollisuudet ja toiminnallisuuksien saatavuus lukion ulkopuolelta 
- Kertakirjautuminen lukiotoimen ja kaupungin tietojärjestelmiin 
- Uudet sovellukset erilaisille resurssivarauksille (tilat, laitteet, ihmisten asiantuntemus) 
- Toivotko jotain tiettyjä laitteita, tietokantoja, ohjelmistoja käyttöön? 
- Uudet käyttötavat jo olemassa oleville sovelluksille, esim. … 
- Mitä haluaisit nykykäytännöissä ja teknologioissa säilyttää? 
- Jotain muuta, mitä? 
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