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Tiivistelmä: NEST 1.1 -verkkotyöympäristön avulla opiskelijat tutustuivat erilaisiin ohjel-

mistotestausvälineisiin soveltaen niitä simuloidussa tuotekehitysprojektissa. Tuotekehitys-

välineitä, kuten wiki, testaushallinta, vikatietokanta ja versiohallinta, on integroitu toisiinsa 

toimivaksi kokonaisuudeksi. NEST-järjestelmän tärkeitä tavoitteita ovat sen soveltuminen 

sekä  ohjelmistoprojektin  toteuttamiseen  että  opetuskäyttöön.  Tutkielmaan  liittynyt   ar-

viointi  toteutettiin  toimintatutkimuksena,  ja  siihen  osallistui  Jyväskylän  ammattikorkea-

koulusta 20 opiskelijaa. Arvioinnin tavoitteena oli kartoittaa verkkotyöympäristön opetus-

käyttöön  liittyviä  kehityskohteita.   Arvioinnin  tueksi  määriteltiin  verkkotyöympäristön 

opetuskäytön  ja  käytettävyyden  arviointikriteerit,  joiden  avulla  myös  kerättyä  aineistoa 

analysoitiin.  Määriteltyä  kriteerejä  voidaan  käyttää  myös  mahdollisten  uusien  NEST-

järjestelmäjulkaisujen arvioinnissa.
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abstract: 

The thesis work observes web based working environment called NEST 1.1. It has been 

developed to  support  software development  and also training purposes.  The  study was 

done  with  action  research  method.  There  were  20  students  from Jyväskylä  School  of 

Polytechnicnics  participating  on  the  study.  The  students  were  using  several  software 

development tools in NEST platform during the course at the school. The development 

tools like wiki, version control and defect databases were installed and integrated together 

as  a  working environment.  As the main  demands  for  the NEST platform it  should be 

suitable for manage software projects and also for training purposes.  Evaluation of NEST 

platform was done from aspect of training purpose. Research material was analysed by 

using  pre-defined  criterias.  In  the  future  defined  criterias  should  be  able  to  use  in 

evaluation of new versions of NEST platform.  

. 
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Esipuhe

Vuonna 2003 kuljin työpaikkani käytävillä etsien työtoveriani.  Mielessäni oli muutamia 

kysymyksiä, jotka olisin halunnut hänelle esittää. En kuitenkaan löytänyt häntä, ja kysy-

mykset jäivät vaille vastauksia. Vastaavien tilanteiden myötä tulin pohtineeksi mahdolli-

suuksia kerätä omaan työhön liittyvää oleellista tietoa sähköiseen muotoon. Mielessäni al-

koi pyöriä ajatus rakentaa jonkinlainen väline tiedon keräämiseen ja tallentamiseen. Ajatus 

oli varsin pitkällä,  kunnes eräänä päivänä kahvipöytäkeskustelun yhteydessä työtoverini 

hihkaisi  ”se  on  wiki!”  Tuosta  päivästä  alkoi  tutkimusmatkani  wikin  maailmaan.  Ajan 

myötä syntyi ajatus kokonaisen projektiympäristön toteuttamiseen käyttäen runkona wiki-

teknologiaa. Näin syntyi ensimmäinen hahmotelma NEST-verkkotyöympäristöstä. Ensim-

mäisen kerran järjestelmää sovellettiin opetuskäytössä keväällä 2007 Jyväskylän ammatti-

korkeakoulussa. Rohkaisevien tulosten myötä päätin kehittää NEST-järjestelmää edelleen. 

Tutkielma on laadittu järjestelmän jatkokehittämisen tarpeista.  Järjestelmän kehittäminen 

on vaatinut varsin paljon ponnisteluja ja unettomia öitä. Toivon, että työ ei ole ollut turhaa. 

Itselleni on ainakin tullut vahva näkemys avointen ohjelmistojen mahdollisuuksista. 

Tahdon kiittää  tutkielman ohjaajia Leena Hiltusta sekä Jukka-Pekka Santasta.  Kiitokset 

myös Lars E. Pemmakselle tuesta kehitysprosessin aikana. 
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1 Johdanto

Tutkielman tekijä suoritti ammattiopettajan koulutukseen liittyvän opetusharjoittelujakson 

Jyväskylän  ammattikorkeakoulussa  keväällä  2007.  Opetuksen  aiheena  oli  ohjelmistojen 

järjestelmätestaus ja siihen liittyvät  prosessit. Kurssi sisälsi lähitunteja sekä työpajatyös-

kentelyä verkossa. Työpaja toteutettiin käyttäen apuna tutkielman tekijän tarkoitukseen ra-

kentamaa ja nimeämää NEST 1.0 -verkkotyöympäristöä. 

Sana 'nest' on englannin kieltä ja tarkoittaa linnunpesää. Nimensä mukaisesti NEST-verk-

kotyöympäristö tarjoaa projekti- tai opiskelijaryhmän toiminnalle ”kotipesän” tietoverkos-

sa. Kotipesä sisältää oleellisia välineitä ja palveluja, joita tarvitaan ohjelmistoprojektin lä-

piviennissä. Kehitettyä NEST-järjestelmää voidaan käyttää osana ohjelmistoyrityksen ke-

hitysympäristöä tai oppilaitoksissa virtuaalisena työpajana. 

NEST 1.0-verkkotyöympäristö on rakennettu käyttäen tarkoitukseen sopivia  Open Source-

tuotekehitysvälineitä. Verkkotyöympäristöön valittujen välineiden avulla opiskelijat toteut-

tivat kurssin aikana annettuja harjoitustehtäviä. Kurssilta saatujen hyvien kokemusten poh-

jalta  järjestelmää  päätettiin  kehittää  eteenpäin  vielä  paremmin opetukseen  soveltuvaksi. 

Uuden järjestelmän kehittäminen kesti vuoden ja keväällä 2008 voitiin koekäyttää uutta 

NEST 1.1 -versiota. 

Tässä tutkielmassa arvioidaan uutta NEST 1.1 -verkkotyöympäristöä opetuskäytön kehittä-

misen näkökulmasta. Järjestelmää on kehitetty tutkielman tekijän opintojen sekä työelä-

mästä saatujen kokemusten pohjalta. Verkkotyöympäristön osaksi on liitetty oleellisiksi to-

dettuja  välineitä  liittyen  tiedonhakuun,  -välittämiseen  ja  -rakentamiseen.  Näitä  välineitä 

ovat esimerkiksi wiki-, bloki-, ja chat-palvelut, joista erkkotyöympäristön käyttäjät voivat 

valita tarkoitukseen sopivimmat välineet.

Tärkeänä tavoitteena verkkotyöympäristön kehittämisessä on ollut yhtenäisen toimintaym-

päristön luominen sekä ohjelmistoprojektin toteutukseen että opetuksen käyttöön. Ottamal-

la opetus ja oppiminen  huomioon jo järjestelmää kehitettäessä, on pyritty luomaan perusta 

ryhmäoppimiselle sekä hajautetulle asiantuntijuudelle.  
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Luvussa 2 käsitellään tutkimuksen tavoitteita ja niistä johdettuja tutkimustehtäviä. Luku 3 

tarkastelee työskentelyä tietoverkon avulla. Luvussa 4 tutustutaan  verkko-oppimisympä-

ristön käsitteeseen ja käydään läpi verkko-oppimisympäristön osa-alueet. Luvussa 5 tarkas-

tellaan  asiantuntijuutta,  hajautettua  asiantuntijuutta  ja sitä  osana oppivaa  organisaatiota. 

Luvussa 6 esitellään NEST-järjestelmän kannalta tärkeä wiki-tekniikka sekä käydään läpi 

tutkimustietoa liittyen wikien soveltumisesta yritysten käyttöön ja opetukseen. Luku 7 esit-

telee  NEST 1.1 -järjestelmän ajatuksen, taustat ja arkkitehtuuria.  Luvussa 8 käsitellään 

NEST-järjestelmään liitettyjä kehitystyökaluja sekä niiden tukena käytettyjä prosessimalle-

ja. Luku 9 tarkastelee NEST-järjestelmän osaksi liitettyä opetusmateriaalia. Luku 10 käsit-

telee tutkimusmenetelmän valintaa ja  tutkimusaineiston keräämistä. Luvussa 11 käydään 

läpi tutkimuksen tulokset, ja viimeisessä luvussa esitellään tulosten pohjalta tehdyt johto-

päätökset.
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2 Tavoitteet ja tutkimusasetelma

Luvussa esitellään tutkimuksen tavoitteet,  asetetut tutkimustehtävät sekä tutkimukseen liit-

tyvät rajaukset. 

2.1 Tavoitteet ja tutkimustehtävät

Tutkimuksen yleisenä tavoitteena on kartoittaa NEST 1.1 -verkkotyöympäristön opetus-

käyttöön liittyviä kehittämiskohteita sekä nykytilaa. Kehittämiskohteiden kartoittamiseksi 

on päätavoite jaettu kolmeen tutkimustehtävään: 

1. Miten voidaan edesauttaa hyviä oppimiskokemuksia käytettäessä NEST-järjestel-

mää  opetuksessa.  Selvitetään  opiskelijoiden  oppimiskokemuksia  kurssin  ajalta. 

Mitkä olivat hyviä ja mitkä huonoja kokemuksia?

2. Kartoitetaan NEST-järjestelmän käytettävyyteen liittyviä kehityskohteita, joita ope-

tuksen aikana ilmenee. 

3. Määritellään  NEST-järjestelmän  opetuskäytön  ja  käytettävyyden  arvioimiseen 

kriteerit, joiden avulla järjestelmästä kerättävää palautetta voidaan arvioida myös 

tulevaisuudessa.

Määriteltyjen tutkimustehtävien avulla voidaan tutkimuskohdetta tarkastella sekä pedago-

giikan että käytettävyyden näkökulmista. Tämä helpottaa löytyvien kehityskohteiden tar-

kempaa kartoittamista. 

2.2 Tutkimusasetelma
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NEST 1.1 -verkkotyöympäristöä koekäytetään kevään 2008 Ohjelmistotekniikan testaus- 

kurssin aikana. Tutkimustehtävien suorituksen tueksi kerätään tarvittavaa tutkimusaineis-

toa seuraavasti: 

● Tuntien aikana opiskelijat kirjaavat vapaamuotoisia huomioita  projektipäiväkirjan 

muodossa. Palautteen pohjalta pyritään kartoittamaan kurssin aikana saatuja oppi-

miskokemuksia.

● Ohjaaja kirjaa omia  huomioitaan  kurssin aikana  liittyen  NEST 1.1 -järjestelmän 

käyttöön. Ohjaajan huomiota käsitellään osana opiskelijoiden tuottamaa aineistoa.

● Kurssin lopussa suoritetaan kurssipalautekysely (liite1), jolla kartoitetaan opiske-

lijoiden  näkemyksiä  kurssin  sisällöstä  ja  opetuksesta.   Sama  kysely  suoritettiin 

edellisen vuoden kurssille 2007.

● Kurssin lopuksi kerätään palautekysely NEST-järjestelmän avulla toteutetun ope-

tuksen  ja käytettävyyden kehittämiseen (liite 2). 

2.3 Tutkimuksen rajaukset

Toteutettua tutkimusta on rajattu seuraavasti:

● Tutkimus ei ota kantaa yksittäisten NEST-järjestelmän sisältämien yksittäisten oh-

jelmistojen käytettävyyteen.

● Oppimiskokemuksissa  tarkastellaan  NEST  1.1  -järjestelmän  käytöstä  syntyneitä 

kokemuksia.

● Tutkimuksessa käsitellään pelkästään kurssinaikana käytettyjä työvälineitä ja näi-

hin liittyneitä kokemuksia.
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3 Työvälineet ja työ tietoverkossa 

Luvussa  tarkastellaan  tietoverkossa  toimivien  tietojärjestelmien  ja  verkko-ohjelmistojen 

historiaa, käyttömahdollisuuksia sekä niihin liittyviä ongelmia. Internetin vaikutus työhön 

näkyy  voimakkaasti  erityisesti  tietotekniikan  alalla.  Eri  ohjelmistojen  avulla  on  pyritty 

tehostamaan  tietointensiivisten  organisaatioiden  toimintaa.  Viime  vuosikymmeninä  on 

muutos ollut rajua.

3.1 Internetin vaikutukset työhön

Internetin nopean kehityksen myötä myös yritysten ja yhteisöjen toimintatavat ovat muut-

tuneet  ratkaisevasti.  Tietoverkon tarjoamat  uudet  toimintatavat  ovat  edesauttaneet  myös 

globalisaatio kehitystä. Sen seurauksena yritykset ovat ulkoistaneet ja hajauttaneet toimin-

taansa yhä useampiin toimipisteisiin ympäri maailman (kuva 1). Kolmas osa suomalaisista 

korkean  teknologian  yrityksistä  onkin  ulkoistanut  tai  siirtänyt  toimintaansa  ulkomaille 

[74]. Tämä hajauttaminen luo tarpeen tehokkaaseen ja lähes jatkuvaan yhteydenpitoon yri-

tysten ja yhteisöjen jäsenten välillä. Työn tekeminen tai siihen liittyvä tiedonvälittäminen 

nojaa yhä enemmän verkkoyhteyksiin. Tulevaisuudessa matkustamista tullaan rajoittamaan 

myös taloudellisten sekä ympäristösyiden seurauksena. Esimerkki muutoksesta on Euroo-

pan unionin ehdottamat päästörajoitukset  [11]. Erilaiset muutokset ja rajoitukset ohjaavat 

yrityksiä ja yhteisöjä hyödyntämään yhä tehokkaammin verkkotyöskentelyä osana toimin-

taansa. 
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Uusia verkon mahdollistamia toimintatapoja pyritään hyödyntämään mahdollisimman te-

hokkaasti. Tilastokeskuksen vuonna 2006 tekemän selvityksen [73] perusteella isot yrityk-

set hyödyntävät eniten verkkoa oman toimintansa tukena (kuva 2). 

-6

Kuva 1: Toimintoja ulkoistaneet tai siirtäneet yli tai alle sadan hengen 

yritykset 2001-2006.

Kuva 2: Tietotekniikan käyttö yrityksissä  henkilöstömäärän 

mukaan



Neljäsosalla selvityksen yrityksistä oli  työntekijöitä,  jotka käyttivät  säännöllisesti  etäyh-

teyksiä työpaikkansa tietojärjestelmiin. Etäyhteyksiä käytettiin 90-prosenttisesti kotoa kä-

sin. Työmatkoiltaan työntekijät ottivat yhteyksiä 64 prosentissa yrityksistä. 

3.2 Tietoverkkoa hyödyntävien tietojärjestelmien historiaa

1970-luvulla tietojärjestelmät perustuivat keskitettyihin palvelimiin, joita käytettiin kone-

saleissa päätteiden avulla. Suljetut valmistajakohtaiset ratkaisut ja epäyhteensopivuudet eri 

laitteistojen välillä rajoittivat organisaatioiden laajentumista tietojärjestelmien näkökulmas-

ta. Vain suuremmilla yrityksillä oli riittävästi taloudellisia edellytyksiä toteuttaa laajempia 

tietojärjestelmiä.

1980-luvun alussa henkilökohtaisen tietokoneen eli PC:n myötä voitiin toteuttaa ohjelmis-

toja, joiden avulla osa tietojenkäsittelystä voitiin tehdä paikallisesti  [32]. Yksi esimerkki 

kehitetyistä ohjelmista on IBM Lotus 1-2-3 vuodelta 1983 [46]. Se oli tärkeä virstanpylväs 

taulukkolaskentaohjelmistojen  kehityksessä.  Ohjelmiston  kehittänyt  Lotus  (nykyään  osa 

IBM:ää) käynnisti vuonna 1985 myös hankkeen, jonka tuloksena syntyi hyvin tunnettu Lo-

tus Notes-työryhmäohjelmisto  [47]. Uusien ohjelmistojen myötä ei erillisiä päätelaitteita 

voitu kuitenkaan hylätä, koska keskuskoneet vastasivat yhä tärkeimmistä tietojärjestelmis-

tä. 

1990-luvun aikana yritysten ja yhteisöjen omat tietoverkot alkoivat yleistyä. Erilaisia verk-

koratkaisuja, kuten Token Ring [77] ja Ethernet [13], käytettiin rinnakkain. Keskuskonei-

siin  otettiin  yhteys  pääteohjelmiston  ja  yhdyskäytävälaitteiden  (engl.  gateway)  kautta. 

Näillä ratkaisuilla verkkoon kytketyt PC:t korvasivat päätteitä. 

Internet-verkon käyttöönotto CERNissä  [6] vuonna 1990 ja NCSA Mosaic -selaimen ke-

hittäminen vuonna 1993 saivat kuitenkin aikaan muutoksen, joka alkoi vaikuttaa tietojär-

jestelmien ja ohjelmistojen toteutukseen. Internet-yhteyksissä käytettyä TCP-IP- ja HTTP-

protokollia soveltaen ohjelmistoissa voitiin luopua vähitellen erillisistä yhdyskäytävärat-
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kaisuista.  Erityisesti  TCP-IP-protokollan  UNIX-version  julkaisu  aiheutti  muutoksen,  ja 

yliopistot siirtyivät 90 prosenttisesti sen käyttäjiksi. TCP-IP-protokollan varaan kehittynyt 

uusi runkoverkko mahdollisti yhä joustavamman toimipisteiden sijoittelun [9]. 

2000-luvulla suurimmat muutokset liittyvät palvelinohjelmistojen toteutukseen. Toteutuk-

sissa on otettu käyttöön ns. SOA-arkkitehtuuriin (Service Oriented Architecture) pohjautu-

via ratkaisuja, joiden avulla on pyritty eroon monoliittisista yhden toimittajan tekemistä 

ohjelmistoista. SOAn avulla ohjelmistoja voidaan toteuttaa käyttäen pienempiä palvelin-

komponentteja, jotka kykenevät toimimaan yhdessä avointen rajapintojen kautta [52]. Jär-

jestelmässä käytetyille komponenteille voidaan tarvittaessa valita eri toimittajat, joka edes-

auttaa kilpailua markkinoilla. 

Toinen vahva trendi on ohjelmistopalvelujen ja niiden tarjoajien SAAS-mallin (SoftwAre 

As Service) yleistyminen, jossa tarjottava ohjelmisto asennetaan palveluntarjoajan omalle 

palvelimille. Asiakkaat käyttävät ohjelmistoa palveluna verkon kautta ja maksavat käytöstä 

sovitun korvauksen. Tietotekniikan tutkimusyksikkö Gartner  [16] ennustaa, että avoimia 

ohjelmistoja  tullaan  soveltamaan  jopa  90  prosentissa  vuonna  2011  käytössä  olevista 

SAAS-ratkaisuista . 

3.3 Verkkosovelluksen toteutusmahdollisuuksia

Verkkosovelluksella  tarkoitetaan ohjelmistoa,  joka vaatii  toimiakseen tietoverkon tukea. 

Verkkosovelluksella voi olla useita yhtäaikaisia käyttäjiä ja sitä voidaan käyttää  selaimen 

tai erillisen asiakassovelluksen kautta.

Verkossa toimivia sovelluksia tai palveluja voidaan toteuttaa käyttäen apuna kaupallisia tai 

avoimia ohjelmistoja. Kaupalliset välineet tai ratkaisut ovat useissa tapauksissa suljettuja 

ohjelmistoja (engl. closed source). Tällä tarkoitetaan ohjelmistoa, jonka valmistaja pidättää 

itsellään  oikeuden  lähdekoodiin.  Ohjelmistoa  jaetaan  pääsääntöisesti  vain  binääri-

muodossaan,  eikä  käyttäjällä  ole  mahdollista  tutustua  lähdekoodiin  tai  toteutukseen. 

Erillistä lisenssiä vastaan valmistaja antaa ohjelmistoon käyttöoikeuden.
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Vapaan tai  avoimen ohjelmiston  tunnusmerkkejä  ovat  Free Software Foundationin  [15] 

mukaan käytön, muokattavuuden ja levittämisen vapaus. Ohjelmiston käyttäjällä on vapaus 

käyttää  ohjelmistoa  haluamallaan  tavalla.  Ohjelmiston  lähdekoodia  voidaan  tarvittaessa 

muokata  omiin käyttötarkoituksiin  sopivammaksi  sekä levittää  syntynyttä  uutta  versiota 

vapaasti. Ohjelmisto julistetaan vapaaksi liittämällä lähdekoodin osaksi lisenssimäärittely, 

jossa oikeudet luovutetaan vapaaseen käyttöön. Tunnetuin tämän tyyppinen lisenssimäärit-

tely  on  GPL  [17]  (General  Public  License).  Vapaiden  ohjelmistojen  rinnalla  puhutaan 

myös käsitteestä avoimet ohjelmistot (engl. Open Source) [64].

Verkkopalveluja  voidaan toteuttaa  myös  käyttäen  apuna itsenäistä  verkkopalvelualustaa 

(engl.  Web Service Platform). Tunnettu kaupallinen palvelualusta on IBM:n WebSphere 

[33]. Vastaava avoin palvelualusta on Liferay-portaali [44]. Palvelualusta antaa ohjelmoi-

jan käyttöön kehitysympäristön lisäksi valmiita toiminnallisuuksia ja komponentteja. Näitä 

soveltaen voidaan rakentaa asiakkaan vaatimusten mukaisia palveluja verkkoon [86]. 

3.4 Ohjelmistokehitystyö verkossa

Avointen ohjelmistojen kehitystyö perustuu useiden vapaaehtoisen työpanokseen. Tärkeä 

tukikohta avoimien ohjelmistojen kehitykselle on Source Forge -palvelu [71], johon tukeu-

tuu useita tuhansia kehitysyhteisöjä. Source Forgen palvelujen avulla kehittäjät ovat voi-

neet suunnitella, toteuttaa ja vaihtaa mielipiteitä kehittämästään ohjelmistosta. Tuloksina 

on syntynyt useita eri tavoin menestyneitä ohjelmistoja ja apuvälineitä. 

Esimerkki onnistuneesta ohjelmistoprojektista ja verkkotyöskentelyn tuloksesta on editoin-

tiapuväline Winmerge [89]. Joka on syntynyt puhtaasti verkkotyöskentelyn tuloksena. Oh-

jelmistoa käytetään yleisesti ympäri maailmaa ja sen jakelu tapahtuu myös Source Forge-

palvelun kautta. Pelkästään WinMerge-ohjelmaa on ladattu vuoden 2008 neljän ensimmäi-

sen kuukauden aikana 412 303 kertaa. 
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3.5 Työryhmäohjelmisto työn tukena

Source Forgen kaltainen  palvelu antaa käyttäjilleen  mahdollisuuden työskennellä  täysin 

tietoverkon varassa. Tavallisen tuotantotyöläisen tai metsäkoneurakoitsijan kannalta työs-

kentely pelkästään verkossa vaikuttaa kaukaiselta ajatukselta. Työn tukena voidaan kuiten-

kin käyttää useita erilaisia verkossa toimivia ohjelmistoja. Esimerkkejä näistä ovat varasto-

kirjanpito, logistiikka- ja toiminnanohjauksen välineet. Ryhmätyöskentelyn tueksi on kehi-

tetty erilaisia ohjelmistoratkaisuja. Näitä ohjelmistoja kutsutaan työryhmäohjelmiksi (engl. 

groupware). Erilaiset järjestelmät ja ohjelmistot muodostavat organisaation tietoteknisen 

selkärangan [73]. 

1980-luvun alussa kehittyi tietokoneavusteisten yhteistyövälineiden tutkimukseen oma tie-

teenalansa CSCW (Computer Supported Cooperative Work). CSCW tutkii tietoteknisiä yh-

teistyövälineitä ja niihin liittyviä ratkaisuja. CSCW:n käsitteen esittelivät ensimmäistä ker-

taa tutkija Irene Greif kirjassaan vuonna 1984 [18]. 

CSCW:n tutkimuksen alkuvaiheissa siihen liittyneiden  osa-alueiden  määritteleminen oli 

varsin hankalaa, koska useita ehdotettuja alueita tutkittiin jo toisaalla. Grudin  [19,91-97] 

kuvaa  vuoden 1988 CSCW:n konferenssijulkaisuja varsin hajanaiseksi  kokoelmaksi eri 

aloja  käsitteleviä  tutkimuksia.  Osa  julkaisuista  ei  hänen  mukaansa  käsitellyt  lainkaan 

CSCW:tä, vaan täysin eri alueita käsittäen videotuotantoa, ohjelmistosuunnittelua ja työ-

käytäntöjä. 

Taulukossa 1 on esitetty  Grudinin [19] artikkelin luokittelu ryhmätyöohjelmistojen sovel-

tumisesta eri tilanteisiin.

-10



Samanaikainen Eri aikoina Eri aikoina satunnaisesti

Sama paikka kokoushuone työvuoro ryhmähuone

Eri  paikka, 

määritelty

etäkokous sähköposti yhteiskirjoittaminen

Eri  paikka, 

ei tiedossa

tietokonekokous sähköinen il-

moitustaulu

dokumentin hallinta

Taulukko 1: Ryhmätyöohjelmiston soveltaminen eri tilanteissa [19].

Ryhmätyöskentelyn tueksi on syntynyt erilaisia välineitä. Samanaikaiseen viestinnän tuek-

si on kehitetty avuksi reaaliaikaisia keskustelukanavia (engl. chat) , Internet-puhelu  ja vi-

deoyhteyspalveluja. Eriaikaiseen viestintään voidaan soveltaa tarvittaessa sähköpostia, wi-

kejä, blogeja ja foorumeja. 

3.6 Verkkotyön ongelmia

Verkossa toimivat järjestelmät, kuten työryhmäohjelmistot, mahdollistavat etätyöskentelyn 

[73]. Harpazin mukaan etätyöskentelijä (kuva 3) saattaa kuitenkin kokea toimintansa var-

sin eristyneeksi [26]. Suuri osa työryhmästä saattaa olla samassa toimistossa, ja näin heille 

on syntynyt  oma sosiaalinen verkostonsa. Uusi etätyöntekijä saattaa kokea itsensä ulko-

puoliseksi ryhmän toiminnasta. Vartiaisen [82] mukaan hajautetussa organisaatiossa toimi-

va vuorovaikutus on yksi peruslähtökohdista.
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Työryhmän  välisen vuorovaikutuksen luomiseen tarvitaan työntekijöiltä  selkeästi  enem-

män omaa aktiivisuutta. Vartiaisen [82] mukaan etätyöskentelijän ominaisuudet ovat: itse-

näisyys ja sosiaalisen eristäytyneisyyden sietäminen, itseohjautuvuus ja aktiivisuus, luotet-

tavuus ja vastuuntuntoisuus, työkokemus ja vahva ammattitaito, toimivat sosiaaliset ver-

kostosuhteet,  kommunikaatio-  ja  yhteistyövälineiden  tuntemus,  tietotulvan  hallinta  sekä 

kirjallisen ilmaisun hallinta.

Etätyöskentelyssä hyödynnetty  ryhmätyöväline saattaa  olla  myös  hankala  käyttää,  mikä 

osaltaan  rajoittaa  osallistumista  toimintaan.  Grudinin  [20]  on esittänyt  CSCW-järjestel-

mien suunnitteluun ja toteutukseen liittyviksi  ongelmiksi seuraavia:

● Ylläpito: järjestelmät vaativat erillistä ylläpitoa ja tukea 

● Kriittinen massa: järjestelmään siirrettyä tietoa ja materiaalia on oltava riittävästi, 

että käyttö koetaan hyödylliseksi

-

Kuva 3: Verkon käyttö rajoittaa suoraa vuorovaikutusta  
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● Prosessien  rikkominen:  tietokoneavusteisten  työympäristöt  rikkovat  sosiaalisia 

prosesseja ja saattavat rajoittaa pahimmillaan ryhmän toimintaa.

● Poikkeustilanteiden hallinta: järjestelmä saattaa olla väliaikaisesti käyttäjän saavut-

tamattomissa ja näin rajoittaa toimintaa.

● Arvioinnin vaikeus:  yksilön tekemät tilannearviot voivat heikentyä perustuessaan 

pelkkään sähköiseen materiaaliin

● Käyttöönottaminen: välineiden tehokas käyttö tarvitsee opetusta ja ylläpitoa.

Grudinin [20] kirjaamat huomiot eivät ole ainoita ongelmia. Esimerkki valtiontalouden tar-

kastusviraston toimintatarkastuskertomuksesta [81] vuodelta 2008 kuvaa tilannetta kentällä 

varsin sekavaksi. Useat kuntien ja kaupunkien yhteistyöhankkeet verkkopalveluiden kehit-

tämisessä ovat kaatuneet tai lopetettu usein epärealististen tavoitteiden vuoksi. Järjestelmiä 

oli lisäksi toteutettu varsin villisti ilman ylempää koordinaatiota. Tämä on aiheuttanut pääl-

lekkäisyyttä, pirstaloitumista ja järjestelmien välistä yhteensopimattomuutta. Ongelmistaan 

huolimatta  erilaiset  tietojärjestelmät  ja  työryhmäohjelmistot  ovat  lunastaneet  paikkansa 

yritysten ja yhteisöjen käytössä. 
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4 Verkko-opetus ja tutkiva oppiminen

Luvussa  käsitellään   verkko-opetukseen  liittyviä  käsitteitä  sekä  tarkastellaan  tutkivaa 

oppimista  oppimiskäsityksenä.  NEST-järjestelmää voidaan käyttää  verkkotyöympäristön 

lisäksi  verkko-opetusympäristönä.  Verkko-opetukseen  liittyvät  tarpeet  ovat  osaltaan 

vaikuttaneet NEST-järjestelmän kehittämiseen.

4.1 Oppiminen, oppimiskokemus ja verkko-opetus 

 

Rauste-Von  Wrightin  ja  Von  Wrightin  [67]  mukaan  oppiminen  voidaan  ajatella 

prosessiksi,  jossa käyttäytyminen  kokemuksen  tuloksena  muuttuu.  Oppiminen  aiheuttaa 

muutoksia  niin yksilön arvoissa ja asenteissa kuin myös  tiedoissa ja taidoissa.  Verkko-

oppimisella  oppimisen  osana  ymmärretään  myös  tietoverkon  kautta  tapahtuva 

vuorovaikutusprosessi [69.

Oppiminen  voidaan  nähdä  Deweyn  [14] mukaan  yksilön  kannalta  myös 

oppimiskokemuksena,  jossa  oppija  tiedostaa  muutoksen  tapahtuneen.  Hyvä 

oppimiskokemus on aina sosiaalinen ja yhteisöllinen vuorovaikutustilanne.  Opettajan tai 

ohjaajan  tehtäväksi  Dewey  näkee  oppimiskokemusten  ennakoivan  valinnan  ja  niiden 

mahdollistamisen. 

Verkko-opetus  on  löytänyt  paikkansa  yhtenä  opetusmuodoista.  Esimerkiksi 

opetusministeriö  korostaa  verkko-opetuksen  merkitystä  kehittämissuunnitelmassaan  [63] 

vuosille  2007-2012.  Verkko-opetuksessa  käytetään  apuna  useita  teknisiä  apuvälineitä. 

Tästä  johtuen perinteiset  opetusmenetelmät  eivät  sovellu  suoraan verkko-opetukseen,  ja 

siten  on ollut tarve kehittää uusia toimintatapoja.

Verkko-opetuksen  tutkimuksen  lisäksi  on  olemassa  erillinen  tietokoneavusteinen 

opetuksen  tutkimus  haara  eli  CSCL:ää  (Computer-Supported  Collaborative  Learning). 

CSCL hyödyntää CSCW:n tutkimuksessa syntynyttä tietoa ja ratkaisuja, mutta tarkastelee 

-14



niitä  pedagogiikan  näkökulmasta.  Tietokoneavusteisessa  opetuksessa  nojataan  vahvasti 

Vygotsky'n  [84]  luomaan  sosiokulttuuriseen  teoriaan,  joka  korostaa  yksilön  oppimista. 

Yksilöt oppivat havainnoimalla ja osallistumalla yhteisönsä toimintaa. 

Nykypäivän  oppimiskäsitys  perustuu  konstruktivismiin,  joka  näkee  jokaisen  yksilön 

aktiivisena tiedon muokkaajana ja rakentajana  [67].   Konstruktivismissa oletetaan,  ettei 

opetettavaa tietoa tai taitoa voi siirtää täysin muuttumattomana oppijoiden mieleen. Kaksi 

eri  henkilöä  voivat  rakentaa  erilaisen  näkemyksen  opetetusta  aiheesta  riippuen  heidän 

taustoistaan.  Tärkeintä  konstruktiivisessa  oppimiskäsityksessä  on  oman  näkemyksen 

muodostaminen  aktiivisesti  opetettuun  aiheeseen  [67].  Vygotsky'n  [84]  näkemys  tukee 

hyvin  konstruktiivista  oppimiskäsitystä,  jota  on  myös  sovellettu  verkko-

oppimisympäristöjen toteutuksessa.  

4.2 Verkko-oppimisympäristö

Saarinen  ym.   [69]  määrittelevät  oppimisympäristöksi  kokonaisuuden,  jossa  opiskelu 

tapahtuu.  Luokka  toimii  oppimisympäristönä  perinteisessä  opetustilanteessa.  Verkko-

oppimisympäristöllä  tarkoitetaan sitä,  että oleellinen osa opetusta on siirretty verkkoon. 

Saarinen  ym.  [69]  kuitenkin  korostavat,  ettei  voida  puhua  verkko-oppimisympäristöstä 

silloin, kun opiskeluun sovelletaan oppimisalustana työryhmäohjelmistoa. 

Verkko-oppimisympäristössä ohjaaja ja opiskelija kohtaavat useammalla eri tasolla kuin 

pelkästään teknisen ratkaisun kautta. Oppimisalustan, opetusmateriaalin, ohjausprosessien 

ja vuorovaikutuksen kautta syntyy todellinen verkko-oppimisympäristö [69] (kuva 4) . 
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4.3 Oppimisalustan merkitys

Opiskelija käyttää verkko-opiskelussa apuvälineenään oppimisalustaa. Oppimisalusta antaa 

opiskelijan ja opettajan käyttöön välineitä, joiden avulla kurssi voidaan toteuttaa verkossa. 

Oppimisalustan  sisältämiä  yleisiä  ominaisuuksia  ovat  materiaalipankki  sekä 

vuorovaikutus- ja ryhmätyöskentelyvälineet [57]. 

Useiden  eri  osa-alueiden  näkökulmasta  oppimisalustan  käytettävyys  on  tärkeää.  Eri 

ohjelmistojen  sekä  oppimisalustojen  käytettävyyttä  on tutkittu  käyttäen  Nielsenin  [59  ] 

heruristista  arviointia.  Heuristisen  arvioinnin  avulla  käytettävyysasiantuntija  voi  testata 

käyttöliittymää ennen varsinaista käytettävyystestausta  [69]. Nielesen on määrittänyt 10-

kohtaisen listan, jonka perusteella käyttöliittymiä voidaan arvioida: 

 

-

Kuva 4: Verkko-oppimisympäristö koostuu useasta tekijästä.
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1. Palvelun  tilan  näkyvyys:  käyttäjä  voi  saada  oheistietoa  palvelun  käyttöön 

liittyvistä  tapahtumista,  kuten  esimerkiksi  käyttäjän  oikeuksien  tai  toimintojen 

esittäminen ruudulla.

2. Palvelun  ja  tosielämän  vastaavuus:  toimintalogiikka  on  toteutettava 

mahdollisimman tosielämää vastaavaksi

3. Käyttäjän  kontrolli  ja  vapaus: turhat  toimenpiteet  rajoittavat  toimintaa 

järjestelmässä. 

4. Yhteneväisyys  ja  standardit:  käyttöliittymässä  on  noudatettava  yhtenäistä 

ulkoasua ja pyrittävä selkeisiin rakenteisiin

5. Virheiden estäminen: käyttäjän aiheuttamia virheitä on pyrittävä ennakoimaan ja 

siten pyrkiä rajoittamaan niiden syntymistä.

6. Tunnistaminen mieluummin kuin muistaminen:  käyttäjän on helpompi toimia 

järjestelmässä, jos se tarjoaa useita eri tapoja esimerkiksi navigointiin.

7. Käytön  joustavuus  ja  tehokkuus: järjestelmän  selkeys  ja  tarvittaessa 

käyttäjäkohtainen  muokattavuus mahdollistaa tehokkaamman käytön. 

8. Esteettinen  ja  minimalistinen  suunnittelu:  on  pyrittävä  minimoimaan 

ylimääräinen informaatio järjestelmän käyttöliittymistä.

9. Virhetilanteiden tunnistaminen, ilmoittaminen ja korjaaminen: virhetilanteista 

on pyrittävä toipumaan selkeillä viesteillä käyttäjälle.

10. Opastus ja ohjeistus: käyttäjällä on oltava käytössään riittävät opastusmateriaalit

Shneiderman ] on määritellyt tiiviimmän kahdeksan ohjeen listan seuraavasti: 
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1. Noudata yhteneväisyyttä toimintatavoissa

2. Anna mahdollisuus oikopolkujen käyttöön

3. Tarjoa selkeää palautetta

4. Suunnittele dialogit siten, että ne johtavat lopputulokseen

5. Tarjoa helppo virheiden käsittely

6. Anna mahdollisuus toimintojen peruutukseen

7. Anna käyttäjälle kontrolli (käyttökokemus)

8. Vähennä lyhytkestoisen muistin kuormitusta

Käytettävyyttä  testattaessa  voidaan Nielsenin ja Shneidermanin  listoja  voidaan soveltaa 

yhtä  aikaa.  Käyttötestauksen  yhteydessä  pyritään  kiinnittämään  huomiota  mainittuihin 

kohtiin. 

4.4 Opetusmateriaalin pedagoginen käytettävyys

Toimivan  oppimisalustan  lisäksi  tarvitaan  siihen  soveltuvaa  opetusmateriaalia.  Tekes, 

Hämeen  ammattikorkeakoulu  ja  Tampereen  yliopisto  ovat  tutkineet  Digital  Learning 

-hankkeessa  pedagogisen  materiaalin  käytettävyyden  kriteerejä  [69.  Pedagogisella 

käytettävyydellä  tarkoitetaan käytettävyyttä  oppimisen näkökulmasta. Kriteerien pohjana 

on käytetty Nielsenin listaa sekä David Jonassenin [36] mielekkään oppimisen jaottelua:

● Aktiivisuus,  opiskelijat  ovat  tietoisesti  sitoutuneet  tietoa  käsittelevään 

oppimisprosessiin ja ovat itse vastuussa oppimistuloksistaan.
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● Intentionaalisuus,  opiskelijat  yrittävät  aktiivisesti  ja  innokkaasti  saavuttaa 

tiedollisia tavoitteita.

● Konstruktiivisuus,  opiskelijat  mukauttavat  uudet  ideat  aikaisempiin  tietoihinsa 

uutta tietoa rakentaessaan.

● Reflektiivisyys, opiskelijoilla on valmiudet ja mahdollisuudet oman oppimisensa 

ymmärtämiseen ja arviointiin sekä sen ohjaamiseen ja muuttamiseen.

● Kontekstuaalisuus, oppimistehtävät ovat mielekkäitä todellisen elämän tilanteita 

käsitteleviä sekä ongelmaperustaisia tai niitä simuloivia.

● Yhteisöllisyys, opiskelijat työskentelevät uutta tietämystä rakentaessaan oppimis- 

ja tiedonrakentamisyhteisössä toistensa tietoja ja taitoja hyödyntäen.

● Vuorovaikutteisuus,  oppiminen  on  sosiaalinen  ja  dialoginen  prosessi,  jossa 

opiskelijat  hyötyvät  toistensa  tiedoista  laajentaessaan  yhdessä  käsityksiään 

opittavista asioista.

● Siirrettävyys,  opiskelijat  osaavat  siirtää  tietyssä  tilanteessa  tai  kontekstissa 

oppimansa johonkin toiseen tai uuteen tilanteeseen.

Pedagogisen  käytettävyyden  kriteerien  määrittelyn  (kuva  5)  tuloksena  todettiin,  että 

pedagogisesti hyvä opetusmateriaali sisältää useita selkeästi toistuvia komponentteja [30]. 
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4.5 Ohjaajan tehtävät ja vaatimukset verkko-opetuksessa

Perinteinen opettajan rooli ei Lampikosken [41] mukaan sovellu verkko-opetukseen, vaan 

opetuksen  sijaan  on  toimittava  ohjaajana.  Ohjaajan  tehtäviksi  Lampikoski  nimeää 

auttamisen, oppimisprosessin tukemisen ja motivoinnin. 

Verkko-opetuksessa opiskelija ottaa suuremman vastuun oppimisestaan kuin perinteisessä 

luokkaopetuksessa.  Opettaja ohjaa opiskelijaa tarvittaessa oppimisen kannalta  oleellisiin 

aiheisiin.  Opettaja  toimii  Nevgin ja Tirrin  [58] näkemyksen mukaan ”laadunvalvojana” 

opiskeltavalle kokonaisuudelle.

-

Kuva 5: Pedagogisen käytettävyyden kriteerit [30]
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Hyvältä verkko-opettajalta, kaikkien opettajien tapaan, edellytetään Nevgin ja Tirrin  [58] 

mukaan selkeää kommunikointia, vuorovaikutustaitoja sekä hyviä kirjallisia taitoja. Nämä 

taidot  korostuvat  erityisesti  verkko-opetuksessa,  jossa  viestintä  mahdollisuudet  ovat 

rajoittuneempia kuin lähiopetuksessa. 

4.6 Tutkivan oppimisen malli verkko-opetuksessa  

Tutkivan  oppimisen  mallia  on  kehitetty  dosentti  Kai  Hakkaraisen  johdolla  Helsingin 

yliopistossa  [23].  Mallin  tarkoituksena  on  antaa  opettajille  ja  opiskelijoille  tukea 

oppimiseen verkkotekniikkaa apuna käyttäen. Konstruktivismi korostaa yksilön oppimista, 

kun  tutkivassa  oppimisessa  korostuu  yhteisöllisyys  oppimisprosessin  osana.  Tutkivan 

oppimisen  oppimisprosessille  on  haettu  malli  tieteellisen  tutkimustyön  toimintatavoista 

(kuva 6). 
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Tutkimustyön alussa tutustutaan aiheeseen, jonka pohjalta muotoillaan tutkimusongelma. 

Tutkimusongelman määrittelyn  myötä  luodaan teoria,  jota  analysoidaan.  Malli  korostaa 

jaetun  asiantuntijuuden  merkitystä  [23].  Ryhmän  määritellessä  tutkimusongelmia  tai 

tehdessä  analysointia  yhdessä,  avautuu  uusia  näkökulmia  ongelmaan.  Ryhmä  pyrkii 

syventämään käsitystään liittyen ongelmaan ja luo uuden teoria. Näin saatua uutta teoriaa 

tai ratkaisua voidaan viedä eteenpäin uusien tutkimussyklien kautta.  

Perinteinen  oppiminen  koulussa  perustuu  usein  valmiin  tiedon  vastaanottamiseen  ja 

omaksumiseen.  Oppimista  ei  pidä  nähdä  Hakkaraisen  [23],  mukaan  enää  tiedon 

lisäämisenä,  vaan aktiivisena merkitysten rakentamisena. Tutkiva oppiminen antaa siihen 

toimintamallin. Kirsti Lonka [45] esittää, että korkea-asteen opetus painottaa perinteisesti 

tiedollista  ja  teknistä  osaamista.  Monet  muut  tarvittavat  taidot  eivät  saa  riittävästi 

painoarvoa  opetuksessa.  Tärkeitä  tutkivan  oppimisen  perusperiaatteita  Hakkaraisen  ym. 

[23] mukaan ovat:

● pyrkimys ymmärtämiseen ja ilmiöiden selittämiseen 

● ongelmalähtöinen ihmettelystä lähtevä tiedonhankinta 

● omien ennakkokäsitysten esiin nostaminen

● huomion kohdistaminen keskeisiin käsitteisiin ja suuriin ideoihin

● yhteisöllinen tiedonrakentaminen ja asiantuntemuksen jakaminen. 

Tavalliseen  oppimiseen  verrattuna  tutkiva  oppiminen  vaatii  opiskelijalta  vahvaa 

paneutumista opiskeltavaan aiheeseen. 

4.7 Verkko-opetuksen ongelmia

Verkko-oppimisyhteisössä  toimiminen ei  ole  itsestäänselvyys.  Terva ja Terva  [75] ovat 

kuvanneet verkko-oppimisyhteisön kehitysaskeleita viiden portaan mallilla seuraavasti:
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1. ei yhteisöllisyyttä

2. kommunikaatio opettajan ja opiskelijan välillä

3. opiskelijat kommunikoivat oma-aloitteisesti keskenään

4. hyvät opiskeluvalmiudet, opiskelijat suunnittelevat ja vaikuttavat itsenäisesti

5. ideaalinen itseohjautuvuus.

Jokainen askel vaatii aikaa ja ponnistuksia. Tärkeää on ryhmän ja ohjaajan panos yhteisön 

rakentamisessa. Verkkokursseilla, joissa yhteisöllisyys on vähäistä, opiskelijat turhautuvat 

ja saattavat jopa lopettaa opinnot [55]. 

Verkossa mahdollisuudet yhteisön rakentamiseen perustuvat pitkälti valittuun oppimisalus-

taan. Lehtinen ja Palonen ovat todenneet  [42] teknologisten ratkaisujen jopa heikentävän 

oppimista. Luvussa 3.6 käsitelty Grudinin lista pätee myös verkko-opetusalustojen toteu-

tuksessa, koska useat ominaisuudet ovat lähes vastaavina työryhmäohjelmistoissa. Opetus-

käyttö tuo myös suunnitteluun seuraavia uusia ongelmia [58] :

• Aktiivisten toimijoiden näkymättömyys? 

• Motivointi – Miten aktivoida opiskelija oppimaan? 
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5 Asiantuntijuus ja oppiva organisaatio 

Luvussa  käsitellään  asiantuntijuutta  ja  sen  kehittymistä  sekä  oppivan  organisaation 

käsitettä. Asiantuntijan työskentely verkossa vaatii aktiivista tiedon välittämistä. Tehokas 

tiedon  jakaminen  ja  yhteisöllinen  rakentaminen  luo  pohjaa  oppivalle  organisaatiolle. 

NEST-järjestelmä pyrkii antamaan välineitä asiantuntijatiedon jakamiseen. 

5.1 Asiantuntija

Asiantuntijuus  arkipäivän  työssä  voi  ilmetä  monin  tavoin.  Yksinkertaiselta  vaikuttavat 

tehtävät saattavat vaatia monia huomaamattomia tietoja ja taitoja, joita ilman työtä ei voida 

suorittaa.  Asiantuntijan  tietämys  voidaan  jakaa  Hakkaraisen  ym.  [24 mukaan  kolmeen 

osaan:

● Käsitteellinen  tieto  (engl.  declarative  knowledge)  käsittää  opitun  ”kirjallisen” 

tiedon

● Toiminnallinen  tieto  (engl.  procedural  knowledge)  automatisoituneet  taidot  ja 

käytännöt (engl. know how)

● Hiljainen tieto (engl.  tacit knowledge) kokemukseen ja intuitiivisuuteen perustuva 

tiedon.

Tarkasteltaessa  asiantuntijan  hallitsemia  tietorakenteita  esimerkiksi  ohjelmistotestaajan 

työssä,  voidaan osoittaa  selkeät  tiedolliset  ja taidolliset  osa-alueet.  Työn tavoitteena on 

etsiä  ja  raportoida  löydettyjä  vikoja  testattavista  ohjelmistotuotteista.  Tämä  vaikuttaa 

yksinkertaiselta,  mutta  vaatii  tekijältään  paljon  teoreettista  tietoa  liittyen  eri 

testaustekniikoihin. 

Toiminnallisen  tiedon  kannalta  testaajan  on  kyettävä  soveltamaan  tarpeen  vaatiessa 

erilaisia testausvälineitä, jotka vaativat käyttökokemusta sekä ohjelmointitaitoja. Näitä tai-
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toja  on  opeteltava  aktiivisen  tekemisen  kautta.  Sovellettaessa  sekä  teoreettista  että 

toiminnallista  tietoa,  syntyy  kokemustietoa,  jota  kutsutaan  myös  hiljaiseksi  tiedoksi. 

Kokenut ammattilainen soveltaa hiljaista tietoa lähes automaattisesti ja kykenee ottamaan 

huomioon useampia asioita ja ilmiöitä. Asiantuntijuudessa ratkaisujen automatisoituminen 

korostuu [79]. 

Hakkarainen  ym.  [24]  jakavat  asiantuntijuuden  muodot  rutiiniin  tai  dynaamiseen 

asiantuntijuuteen. Rutiiniasiantuntijuudessa yksilö on saavuttanut osaamisen tason, jonka 

avulla  hän  kykenee  toimimaan  tehtävissään.  Työssä  tarvittava  osaaminen  rakentuu 

rutinoituneihin  toimintatapoihin,  joita  pyritään  soveltamaan  annettuihin  tehtäviin. 

Dynaamisessa asiantuntijuudessa yksilö toimii oman osaamisen rajoilla, ilman ylimääräisiä 

rasitteita.  Näissä  olosuhteissa  asiantuntijuus  voi  kehittyä  ja  saavuttaa  uusia  tasoja. 

Hakkaraisen  ym.  [24]  mukaan  asiantuntijuus  kehittyy  vain  toimittaessa  omien 

toimintaedellytysten  ylärajoilla.  Tällöin  puhutaan  ns.  progressiivisesta  ongelman 

ratkaisusta.  Liian suuret haasteet eivät kuitenkaan edesauta kehitystä.

Kasvaminen  asiantuntijuuteen  etenee  osallistumisen  ja  tekemisen  kautta  enemmän kuin 

muodollisen  tiedon  opiskelun  kautta.  Asiantuntijuuden  tutkimuksessa  Hakkaraisen  ym. 

[24] mukaan on päädytty yleisesti seuraaviin tuloksiin: 

● Älykkäässä  toiminnassa  tehtävä-  ja  alakohtainen  tieto  on  ratkaisevassa 

merkityksessä

● Asiantuntijuus vaatii hyvin organisoitunutta ja käyttökelpoista tietoa

● Asiantuntija  pystyy  ratkaisemaan  tehokkaasti  ongelmia  silloin,  kun  hän  omaa 

riittävästi tietoa olennaisesta ja epäolennaisesta

● Asiantuntijuuden kehitys vaatii pitkän ajan

Muutokset  työyhteisöissä  tai  epävarmuus  tulevaisuudesta  voivat  hankaloittaa  osaltaan 

asiantuntijuuden  kehittämistä.  Nonaka  ja  Takeuchi  [60]  näkevät  kuitenkin  pienet 

muutokset  ja  kriisit  oppimista  edesauttavina  tekijöinä.  Muutokset  luovat  tarpeen  uuden 
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oppimiseen.  Määrätietoinen  tiedon  yhteisöllinen  rakentaminen  saattaa  tarjota  apua 

kriiseistä selviämiseen. Tämä prosessi muodostavat perustaa jaetulle asiantuntijuudelle. 

5.2 Jaettu asiantuntijuus

Samoissa työtiloissa toimivat henkilöt voivat vaihtaa ajatuksia ja keskustella huomioistaan 

helposti.  Tämä  helpottaa  myös  hiljaisen  tiedon  välittämistä  [60].  Ryhmä  voi  ratkaista 

monimutkaisempia  ongelmia,  kun  sen  jäsenet  tiedostavat  vahvuutensa  ja  osaamisensa. 

Jokainen pitempään yhdessä toiminut ryhmä omaa historian, joka rakentuu vain yhteisten 

kokemusten kautta [5].  

Syntyneen historian avulla  ryhmä muodostaa  käsityksen  siitä,  mitä  kukin jäsen osaa ja 

hallitsee.  Tätä  kutsutaan  Morelandin  ym.  [53]  mukaan  transaktiiviseksi  muistiksi. 

Yksittäinen ryhmän jäsen muokkaa ja tuottaa omalta osaltaan syntyvää tietämystä. Uusi 

jäsen ei pelkästään liity ryhmään, vaan osallistuu myös sen tulevan historian tekijäksi.

Hakkarainen  ym.  [23]  näkevät  tulevaisuudessa  yhä  suuremman  tarpeen  sosiaalisesti 

hajautetulle kognitiolle. Työtehtävissä oppiminen ja osaamisen jakaminen on pyrittävä ot-

tamaan huomioon osana työtehtäviä  jo työtä  aloitettaessa.  Luvussa 4.6 esitetty tutkivan 

oppimisen malli voidaan nähdä hyvänä keinona kehittää taitoja, joita tarvitaan sovellettaes-

sa jaettua asiantuntijuutta. 

Esimerkiksi  avointen  ohjelmistojen  kehityksessä  jaetun  asiantuntijuuden  prosessit 

toteutuvat  monin  tavoin.  Ohjelmistokehittäjien  yhteisö  tarjoaa  osallistujalle  neuvoja  ja 

apua erilaisten tietopankkien kautta. Tämä työskentelytapa on varsin erilainen verrattuna 

perinteiseen yritystoimintaan. Helakorven [28] mukaan tiimi- ja verkostotyöskentely nojaa 

kokonaan  omaan  toimintastrategiaansa. Verkostoituneet  ryhmät  pyrkivät  toimimaan 

älykkäästi jakamalla kaiken tiedon saataville ja edesauttavat toimintaa tukevaa kulttuuria. 

Yhteistoiminta on valmentavaa ja ryhmien jäsenet voivat toimia varsin itsenäisesti.
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5.3 Oppiva organisaatio ja tietämyksen hallinta

Kosken  [39]  mukaan   jokaisella  organisaatiolla  on  oma  organisaatiokulttuurinsa.  Se 

muodostuu sen jäseninä toimivien yksilöiden ja ryhmien yhteisen historian, uskomuksien, 

merkityksien ja käyttäytymissääntöjen kautta. Kehittyäkseen organisaation on tarvittaessa 

hylättävä  vanhoja  tapoja  ja  muutettava  näin  toimintaansa.  Tämä  vaatii  organisaatiolta 

nopeutta  ja  notkeutta  sopeutua  muutokseen.  Em.  ominaisuuksia  tarjoaa  oppiva 

organisaatio.  Longan  [45]  mukaan  liikemaailma  on  nopeammin  omaksunut  tarpeen 

nopeaan muutokseen ja tiedon jakamiseen, joka on seurausta jatkuvasta muutoksesta.

Argyriksen  [2] mukaan oppiva organisaatio  on organisaatio,  jossa organisaation jäsenet 

kyseenalaistavat  jatkuvasti  toimintaansa,  havaitsevat  virheitä  tai  poikkeavuuksia  ja 

korjaavat  niitä  itse  uusimalla  organisaation sekä omia  toimintojaan.  Tämä mahdollistaa 

organisaation rakenteille kyvyn sopeutua hyvin muutokseen. 

Pohjan oppivan organisaation ideologialle on luonut Peter Senge [70], joka esittää oppivan 

organisaation ominaisuudet viitenä osa-alueena: 

1. Systeemiajattelun mukaan tehdyt muutokset vaikuttavat kaikkialla organisaatiossa. 

Suuri muutos saa aikaan suuren vastustuksen. Jakamalla norsun kahtia ei saa kahta 

norsua.

2. Itsehallinnan mukaan työntekijällä on oltava mahdollisuus vaikuttaa oppimiseensa, 

sillä organisaatio oppii vain oppivien yksilöiden kautta.

3. Sisäiset  toimintaa  ohjaavat  mallit  on saatava näkyviksi,  koska niitä  kehittämällä 

voidaan edesauttaa uusien ajatusten kehittymistä.

4. Yhteisesti  muodostettu ja jaettu näkemys jossa, Työyhteisön on luotava yhdessä 

toiminnalle suuntaa. Se voidaan luoda vain keskustelun kautta.

5. Ryhmäoppiminen eli  organisaation oppimisessa ryhmien oppiminen on tärkeässä 

asemassa.
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Oppivan organisaatio tarvitsee toimiakseen Nonakan ja Takeuchin  [60] mukaan toimivaa 

tietämyksenhallintaa (engl. knowledge management). Se tarkoittaa organisaation sisäisiä 

toimintoja  tai  käytäntöjä,  joilla  tuetaan  sen  jäsenten  asiantuntijuuden  kehitystä  ja 

asiantuntijuuden jakamista.  

Tietämyksenhallinnan merkitys on Hakkaraisen ym.  [23] mukaan koettu myös tärkeäksi 

kilpailuvaltiksi  yritysten  välillä  kiristyneillä  markkinoilla.  Ongelmana  on  kuitenkin 

yksilöiden  tietämyksen  muuttaminen  yhteisölle  sopivaan  muotoon.  Syntynyttä  uutta 

tietämystä tai tietoa ei välttämättä talleteta tietojärjestelmiin sähköisessä muodossa, vaan 

tieto siirtyy keskusteluiden ja lähikontaktien kautta yksilöltä toiselle. Moni kokee tiedon 

keräämisen  ja  tallettamisen  liian  raskaaksi  operaatioksi.  Tämä  asettaa  omat  haasteensa 

tiedonhallinnalle  ja  tiedon  jakamiselle.  Wagnerin  ja  Bollojun  [85]  mukaan 

tietämyskantojen rakentamisen ongelmia ovat:

• Rajoittunut viestintä: pelkkä kirjallinen tietomuoto ei ole kaikkien mieleen

• Viive tiedon keräämisessä: tietoja ei ehditä kirjaamaan riittävällä nopeudella

• Tiedon  luotettavuus:  voiko  tietoon  luottaa,  jos  kaikki  lähteet  eivät  ole 

luotettavia?

• Ylläpidon taakka: tiedonmäärän kasvaessa sen ylläpitotyö myös kasvaa
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6 Wiki väline tiedon jakamiseen

Sana ”wiki” on havajin kieltä ja tarkoittaa nopeaa.  Luku käsittelee wikin syntyhistoriaa, 

toimintaperiaatetta  ja  sen  sovellusmahdollisuuksia  opetuksessa  sekä  tiedonhallinnassa. 

Wikin avulla on myös toteutettu NEST-järjestelmän keskeisimpiä toimintoja. 

6.1 Wikin kehittyminen

Wiki on verkkosivusto, jonka sisältöä voidaan tarvittaessa muokata käyttäen pelkästään se-

lainta. Wikin käytön ideologiana on informaatioon mahdollisimman vapaa muokattavuus. 

Käyttäjät voivat muokata verkossa olemassa olevaa informaatiota sitä täydentäen ja tarken-

taen. Avoimen tiedon tuottamisen ideologian toimivuudesta on käyty paljon keskustelua ja 

osittain  siitä  on  jouduttu  tinkimään.  Wiki-sivustojen  ylläpidossa  voi  toimia  tarvittaessa 

”moderaattoreita”, jotka seuraavat syntyvää informaatio sisältöä moraalisesta ja eettisestä 

näkökulmasta [38]. 

Lähtölaukauksen  nykyisten  wiki-järjestelmien  kehitykselle  antoi  Ward  Cunninghamin 

vuonna 1995 käynnistämä WikiWikiWeb-verkkopalvelu  [87]. Palvelinohjelmiston toteu-

tukseen Cunningham sovelsi ajatuksia Carnegie-Mellonin yliopistossa kehitetystä  KMS-

ohjelmistosta (Knowledge Management System)  [3]. KMS:n perusajatus oli mahdollistaa 

tekstimuotoisten informaatioelementtien rakentaminen ja näiden yhdistäminen tarvittaessa 

toisiinsa linkittämällä. Tämä ratkaisu helpotti muodostuneen tietokannan ylläpitoa, koska 

pieniä informaatioelementtejä voitiin muokata suoraan suurten dokumenttien sijaan. Cun-

ninghamin  toteutus  hyödynsi  Internetin  tarjoamaa   mahdollisuutta  toteuttaa  ohjelmisto 

verkkopalvelun muodossa. Palvelimesta tuli aiheesta kiinnostuneiden innostuksen kohde, 

ja se käynnisti nopeasti erilaisten wiki-palvelinohjelmistojen kehityksen ympäri maailmaa. 

Tunnetuin näistä projekteista on räjähdysmäisesti kehittynyt Wikipedia-tietosanakirja [88]. 
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Wiki on todettu tehokkaaksi tavaksi jakaa sekä välittää tietoa ja sen käyttökohteet ovat yhä 

laajempia. Helsingin Sanomien vieraskynä palstalla [72] aikuiskasvatuksen professori Juha 

Suoranta ja hypermedian yliassistentti Tere Vadén peräänkuuluttivat vaihtoehtoa kansalli-

sille korkeakouluille ehdottaen vaihtoehdoksi avointa wikiopistoa. Avoimuus nähdään iso-

na  haasteena varsinkin suljetuille opetusjärjestelmille. Aineistoja on yhä enemmän vapaas-

ti tarjolla verkkomuodossa. Miksei siis oppilaitos voisi myös olla verkossa? Verkkotyös-

kentely ja etenkin verkon hyödyntäminen opetuksessa on tulevaisuudessa yhä merkittä-

vämmässä roolissa. 

6.2 Wiki-dokumentin muodostaminen ja linkitys

Wikin käytön peruskäsitteitä ovat wiki-sana. Uusi wiki-sana määritellään luomalla sille yk-

silöllinen wiki-sivu, joka sisältää informaatiota liittyen wiki-sanaan. Uutta wiki-sivua kut-

sutaan  myös  wiki-dokumentiksi.  Kuvaus  kirjoitetaan  käyttäen  wiki-palvelinohjelmiston 

tarjoamaa editoria (kuva 7) Kirjoitettu wiki-dokumentti tallentuu palvelimen tietokantaan. 

-

Kuva 7: Wikin sivueditori
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Määriteltyä wiki-dokumenttia voi hyödyntää edelleen viittaamalla siihen muista dokumen-

teista.  Viittaaminen  tapahtuu  käyttäen  yksinkertaista  merkintäkieltä  dokumentin  sivulla. 

Käyttäjän kannalta tärkeä tehtävä on määritellä riittävän selkeä nimi luotavalle wiki-doku-

mentille,  koska nimet toimivat samalla dokumentin yksilöllisenä tunnisteena.  Kokoelma 

wiki-dokumentteja muodostaa sisällön, jota kutsutaan yleisesti sanalla wiki. 

Kuvassa 8 on kuvattu yksinkertaisen wikin sisältörakennetta. Esimerkin wiki sisältää neljä 

määriteltyä  wiki-sivua  EkaWikiSivu,  TokaWikiSivu,KolmasWikiSivu ja 

NeljasWikiSivu4. Wiki-sivun sisältöön liitetty viittaus toiseen dokumenttiin muodos-

taa linkin sivujen välille.

 Wiki-palvelun käyttäjä näkee dokumenttien välisen yhteyden linkkinä selaimen näytöllä 

kuvan 9 muodossa.

-

Kuva 8: Wiki-sanojen muodostama rakenne.
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6.3 Wiki ja tietämyksenhallinta 

Mahdollisuus hyödyntää  wikiä yrityksissä huomattiin  varsin pian wikin keksimisen jäl-

keen. Wikin avulla on toteutettu yrityksissä tietämyskantoja ja intranet-sivustoja. Wikin 

käyttöönotto ei joissain tapauksissa ole onnistunut lainkaan johtuen organisaation vastus-

tuksesta. Käyttö on koettu rasitteeksi tai organisaation kulttuuri on hankaloittanut wikin 

käyttöä [27]. 

Wikin ohella voidaan soveltaa muitakin välineitä tiedonhallinnan tukena. Wagner ja Bollo-

ju  [85] toteavat esitelmässään wikien ohella myös blogit ja foorumit tärkeiksi välineiksi 

tiedon keräämisessä ja välittämisessä. Mainitut viestintävälineet toimivat toisiaan täydentä-

vinä ja soveltuvat eri tyyppisen tiedon välittämiseen. 

Majchrzak ym. [49] raportoivat   tutkimuksesta, jossa selvitettiin yrityksen työntekijöiden 

motiiveja käyttää wikiä osana työtään. Motiiveiksi voitiin osoittaa yllättäen ensisijaisesti 

oman maineen nostaminen, työn helpottaminen ja organisaation prosessien parantaminen. 

Wikin ideologia tiedon avoimuudesta ja muokattavuudesta ei aina sovellu yrityskäyttöön 

suoraan, vaan vaatii soveltamista. Richardson ja Dominigos  [68] ovat todenneet verkko-

käytössä olevien avoimien tietämyskantojen tarvitsevan selkeästi ohjausta ja organisointia. 

-

Kuva 9: Wiki-sana sisältöineen ja linkki toiseen.
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Tiedon rakentaminen ei onnistu kaaoksessa, vaan vaatii prosesseja ja yhteisön kurinalaista 

työskentelyä. 

6.4 Wiki ja opetuskäyttö

Wikin soveltamisessa opetuskäyttöön on eletty eräänlaista etsikkoaikaa. Erilaisia tuloksia 

wikin  käyttökokeiluista  on  kuitenkin  raportoitu.  Esimerkiksi  Notari  [61]  esittelee 

pedagogista toimintamalliaan, jossa opetettavan kokonaisuuden tavoitteeksi on määritelty 

kirjallisen tehtävän suorittaminen. Opiskelijat kirjoittavat tuotoksensa wikiin. Opiskelijoita 

kehotetaan linkittämään omia tuotoksiaan tarvittaessa toisten tekemiin.  Tuotettuja sivuja 

pyritään kommentoimaan ristiin.  Tätä prosessia jatketaan,  kunnes ohjaajan määrittelemä 

tavoite  saavutetaan.  Tämä  kuulostaa  normaalilta  wikin  käytöltä,  mutta  kuvaa  ehkä 

enemmän tutkimuksen tasoa. 

Marija Cubric esittelee julkaisussaan  [8] omaa toiminta mallia sulautettuun opetukseen. 

Päätelminä  esitetään  oppilaan  tuottaman  materiaalin  riippuvan  selkeästi  ohjaajan 

panoksesta. Wiki ei siis pelkästään välineenä käytettynä paranna oppimista, mutta mah-

dollistaa uusia tehtävämuotoja. Cubric korostaakin tehtävänannon merkitystä motivoinnis-

sa.

Ohjaajan  mahdollisuus  osallistua  oppilaiden  verkkotyöskentelyyn  on  kiinnostava 

näkökulma. Lund ja Smordal [48] pohtivat tutkimuksessaan miten opettaja voi toimia wiki-

ympäristössä.  Tuloksina  he  näkivät  wikin  sovellusmahdollisuudet  opetuksessa  hyvinä, 

mutta samalla ohjaajan toiminta voi monimutkaistua. Tutkijat näkivät tarvetta myös opetta-

jan  omaan  toiminta-alueeseen  wikin  sisällä,  josta  käsin  hän  voisi  tarkkailla  ja  ohjata 

oppimistilanteita. 

Verkko-opetusympäristö Moodlessa [54] on wiki integroitu osaksi muuta toiminnallisuut-

taan. Integroinnin avulla voidaan toteuttaa opettajalle helpommin oma toiminta-alue, koska 

wiki  on  osa  koko  järjestelmää.  Esimerkiksi  wiki-dokumentteihin  voidaan  viitata  myös 

muista Moodlen toiminnoista. 
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O'Neill  [62]  on  tutkinut  wikin  käyttöä  opetuksessa  materiaalipankkina.  Wikiä  on 

tutkimuksessa  sovellettu  opetusmateriaalin  tuotannossa  yhdessä  opiskelijoiden  kanssa. 

Kurssin materiaalirunko on wiki-muodossa ja sitä täydennetään kurssin edetessä. Avoin 

materiaalintuotanto on nähty toimivana ratkaisuna. 

Wikin avulla on toteutettu myös virtuaalisia ryhmätyöskentelytiloja verkkossa. Cheng ym. 

[7]  kertovat  WICSA  Wiki  Wan  Partyn  käyttäneen  wikiä  vuodesta  2004  alkaen 

verkkoseminaarien pitämisessä.  Seminaaripäivien toimintaohjelma on sovittu  ennalta,  ja 

asiantuntijat kokoontuvat verkossa käyttäen yhteysvälineenä wikiä. 

Yleinen huomio tutkimuksista  ja julkaisuista on se, että  MediaWikiä  [50] on sovellettu 

useissa tutkimuskohteissa. Tähän syynä on Wikipedia-tietosanakirjan (perustuu MediaWi-

kiin) yleinen tunnettavuus. 
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7 NEST 1.1 -verkkotyöympäristö

Luku käsittelee NEST-verkkotyöympäristön taustaa, toteutusta ja siihen liittyvää ideolo-

giaa. Sana nest on englannin kieltä ja tarkoittaa linnunpesää. NEST 1.1 -verkkotyöympä-

ristön tehtävä on tarjota projektiryhmälle ”pesäkolo”, joka sisältää valmiina useimmat tar-

vittavat välineet ohjelmistoteknisen tuotteen toteuttamiseen. 

7.1 Verkkotyöympäristön taustaa

Tutkielman tekijä on toiminut työssään ohjelmistotestauksen, tietämyksenhallinnan ja kon-

sultoinnin alueilla. Eri projekteissa saatujen kokemusten pohjalta syntyi ajatus yhdistää eri-

laisia avoimia ohjelmistoja yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Ohjelmistojen avulla on pyritty 

toteuttamaan toimiva kokonaisuus projektityöryhmän käyttöön. Kaikki NEST-järjestelmän 

sisältämät ohjelmistot toimivat pelkästään verkossa (kuva 10), joten järjestelmää kutsutaan 

verkkotyöympäristöksi. 

-

Kuva 10: NEST 1.1 -portaalin etusivu.
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7.2 NEST 1.1 -virtuaalikone arkkitehtuuri

NEST 1.1 -järjestelmä perustuu virtualisoituun Linux-palvelinkoneeseen  [83]. Virtuaali-

palvelin ratkaisussa yksittäinen fyysinen kone voidaan jakaa ohjelmallisesti useammaksi 

palvelimeksi. Käyttäjä näkee virtuaalikoneen toiminnan kuin se olisi fyysinen kone. Ku-

vassa  11 esitetään virtualisointiratkaisu yleispiirteissään. Fyysinen palvelinkone on jaettu 

virtualisointialustaohjelmiston (engl. virtualization platform) avulla useamman NEST 1.1 -

järjestelmäpalvelimen käyttöön. 

Jokainen virtualisoitu palvelin muodostuu yhdestä suuresta tiedostokokonaisuudesta (engl. 

image file) image tiedostosta. Image-tiedostoon siirretään virtualisoitavan koneen kiintole-

vyjen informaatiosisältö. Tätä image-tiedostoa voidaan tarvittaessa kopioida ja muokata, 

mutta se on kooltaan huomattavan suuri, esimerkiksi NEST 1.1 -järjestelmän image-tiedos-

to on  noin 16 gigatavun kokoinen. 

-

Kuva 11: Fyysinen kone voidaan jakaa useaksi virtuaalikoneeksi. 
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Virtualisoinnin avulla virtuaalikoneista on tarvittaessa helppo tehdä kopioita. Tämä mah-

dollistaa sen, että kopio image-tiedostosta voidaan antaa tarvittaessa opiskelijoiden tai pro-

jektiryhmän jäsenten käyttöön. Kopion käyttäjä voi kokeilla omalla koneellaan kopioitua 

järjestelmää sekoittamatta alkuperäistä. Mitä tällä saavutetaan? Luvun 5.3 oppivan organi-

saation  periaatteiden  mukaisesti  omaehtoinen  järjestelmän  kehittäminen  tai  sen  kokeilu 

edesauttaa itsehallintaa, tiimioppimista ja kehittää myös sisäisiä toimintamalleja. Oppimi-

sen ja kokeilun kautta tehdyt uudet ratkaisut voidaan myös siirtää helpommin jo toiminnas-

sa olevan NEST-järjestelmän osaksi. Kehitetty uusi versio järjestelmästä  edesauttaa myös 

osaltaan oppivan organisaation toimintaa  [70] (kuva 12). 

NEST 1.1 -järjestelmän image-tiedostoon  on asennettu eri tuotekehityksessä käytettyjä oh-

jelmistoja. Esiasennettujen ohjelmistojen avulla on pyritty kattamaan tavallisimmat ohjel-

mistoprojektien tarpeet. Valittuja ohjelmistoja käytetään yleisesti alan yrityksissä. Valitut 

ohjelmistot edustavat kaikki lähtökohtaisesti avoimia ohjelmistoja, mutta tarvittaessa voi-

daan järjestelmään liittää myös kaupallisia ohjelmistoja.  

-

Kuva 12: Järjestelmä kehittyy saatujen kokemusten ja korjausten avulla 
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NEST-järjestelmän  palvelin  liitetään  virtualisointialustakoneen  tietoliikenneyhteyksien 

kautta sisä- tai ulkoverkkoon. Liikennöinti palvelimen ja käyttäjien välillä tapahtuu käyt-

täen HTTPS-yhteyksiä. Järjestelmän käyttäjä tarvitsee käyttäjätunnuksen ja salasanan kir-

jautuakseen järjestelmään (kuva 13).

7.3 Verkkotyöympäristön kehityshistoria

Tutkielman tekijä tutustui ensikertaa TWiki-ohjelmistoon keväällä 2004. Käyttökokemuk-

sien  pohjalta  Twikiä  päätettiin  koekäyttää  yksittäisen  projektin  tietämyksenhallinnassa. 

Käytöstä saadut kokemukset olivat positiivisia. Kevään 2005 aikana käynnistyi uusi pro-

jekti, jossa sovellettiin TWikin lisäksi myös Bugzilla-vikatietokantaa ja Testlink-ohjelmis-

toa (kuva 14). Valinnat antoivat suunnan tulevalle kehitykselle. NEST-järjestelmä oli tässä 

vaiheessa kuitenkin vielä varsin hajanainen kokoelma eri työvälineitä. 

-

Kuva 13: NEST-järjestelmä ja käyttäjien verkkoyhteydet
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Tärkein askel järjestelmän kehittämisen kannalta oli oleellisimpien ohjelmistojen valinta. 

Projektin aikana huomattiin myös tarvetta paremmin organisoiduille wiki-rakenteille ja eri 

kehitysvälineiden integroinnille. Näiden huomioiden ja käytöstä saatujen uusien kokemus-

ten pohjalta tutkielman tekijä päätti kehittää konseptia eteenpäin. NEST 1.0 kehitettiin en-

sisijaisesti opetusharjoittelun tueksi keväälle 2007. Ohjelmistoja päivitettiin uudempiin ja 

osaan tehtiin korjauksia. Opetusharjoittelun aikana järjestelmää käytettiin yksinkertaisena 

verkko-opetusalustana. 

NEST 1.0 -järjestelmässä tärkeimpiä kehitysaskeleita olivat esirakennettu wiki ympäristö, 

opetusmateriaalin ensimmäinen versio, uuden vaatimushallintaprosessin toteuttaminen ja 

kevyt tuki opetuksen ohjaamiseen. Kurssin aikana saatujen kokemusten pohjalta löytyi uu-

sia  kehittämiskohteita,  kuten  viestintämahdollisuuksien  sekä  yksilöohjauksen  kehittämi-

nen. Näitä kehittämiskohteita pyrittiin ratkaisemaan NEST 1.1 -järjestelmän toteutuksessa.

NEST 1.1 -järjestelmän jatkokehittäminen alkoi keväällä 2007. Uutena ajatuksena oli so-

veltaa  kehityksessä  ja  toteutuksessa  virtualisointia.  Virtuaalipalvelinratkaisu  helpottikin 

-

Kuva 14: NEST kehityshistoria
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järjestelmän kehittämistä ratkaisevasti. Alkuperäiset ohjelmistot pysyivät samoina, mutta 

mukaan liitettiin useita uusia välineitä. Tärkeimmät kehitetyt osa-alueet olivat uusi täysin 

wiki-pohjainen vaatimustenhallinta, wiki-sivujen luokittelu mahdollisuus, opetusmateriaa-

lin hallinnan tuki ja integrointi eri työvälineiden välillä. 

NEST 1.1 -järjestelmä sisältää tuotekehitysvälineiden ohella ominaisuuksia työryhmäohjel-

mistoista  sekä  oppimisalustoista.  Onko järjestelmä siis  verkkotyöympäristö  vai  verkko-

opetusympäristö? Käsitteenä verkkotyöympäristö nähdään usein kontekstista riippumatto-

mana yhteistyövälineenä, kuten esimerkiksi Humap Toolin [31], jonka avulla asiantuntijat 

voivat  toimia  ryhmätyössä.  Verkkotyöympäristön  käsitettä  saatetaan  käyttää  myös 

pelkästään verkko-opetukseen käytetyistä välineistä, kuten PedaNET [65] tai Moodle [54]. 

Verkkotyöympäristö  voi  siis  olla  ryhmäviestintään  soveltuva  intranet-järjestelmä  tai 

oppimisalusta, jossa opiskelijat toteuttavat tehtäviään. 

7.4 Itsenäinen järjestelmä oppivan organisaation perustana

Tavoitteena NEST-järjestelmän toteutuksessa on sen itsenäisyys suhteessa muihin tietojär-

jestelmiin.  Tämä mahdollistaa tarvittaessa järjestelmän käytön myös olosuhteissa, joissa 

ulkopuolisiin tietojärjestelmäpalveluihin ei voida tukeutua. Tavoite on saavutettu käyttäen 

apuna avoimia ohjelmistoja ja virtualisointia. Koska järjestelmä ei riipu ulkopuolisista teki-

jöistä, voidaan myös sen käyttäjälle sallia tarvittaessa enemmän oikeuksia. Yritysten käyt-

tämä suuret  keskitetyt  järjestelmät  eivät  anna tähän helposti  mahdollisuutta.  Näin ollen 

käyttäjillä on enemmän valtaa vaikuttaa omaa toimintaympäristöönsä. Luvussa 5.3 kuva-

tuilla oppivan organisaation osa-alueista on pyritty nostamaan esiin itsehallinnan merkitys. 

Yksittäisen projektiryhmän käyttämän NEST-järjestelmän itsenäisyys voi edesauttaa oppi-

van organisaation luomista. 
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NEST 1.1 -järjestelmä toimii tarvittaessa täysin ilman ulkopuolisia tietojärjestelmiä, koska 

järjestelmä sisältää kaiken tarvittavan käyttäjähallinnasta ylläpitoon (kuva 15).

7.5 Ohjelmistojen väliset integraatiot 

Asennettuja ohjelmistoja on liitetty toisiinsa käyttäen apuna integraatiorajapintoja sekä to-

teuttamalla niitä itse. Kuvassa 16 näkyy ohjelmistojen välillä vallitsevia yhteyksiä. Kaikki 

ohjelmat käyttävät pääsääntöisesti keskitettyä käyttäjähallintaa. Ohjelmistojen välisen in-

tegroinnin tavoitteena on vähentää saman informaation ylimääräistä kopiointia järjestelmän 

sisällä.  Integroinnin  avulla  voidaan  vähentää  myös  turhaa  ylläpitoa.  Yksi  Wagnerin  ja 

Bollojoun  [85]  esiin  nostamista  ongelmista  tiedonhallinnassa  on  ylläpidon  raskaus. 

Ohjelmistojen  välisten  yhteyksien  avulla  voidaan  tietoa  hajauttaa  sekä  päivittää 

automaattisesti ja näin vähentää turhan tiedon käsittelyä.

-

Kuva 15: NEST-järjestelmän ohjelmistoja ja palveluja

41



7.6 NEST 1.1 verkko-oppimisympäristönä

NEST 1.1 -järjestelmä on kokonainen projektityöympäristö työvälineineen. Tärkeä vaati-

mus on kuitenkin ollut soveltuvuus opetuskäyttöön. Työvälineitä on integroitu tiiviisti yh-

teen ytimenä toimivan Wikin kanssa (kuva  16) Näiden integraatioiden myötä järjestelmä 

edustaa verkkotyöympäristön käsitettä paljon laajemmassa merkityksessä. Järjestelmän ol-

lessa sekä työympäristö että  samaan aikaan verkko-oppimisympäristö,  asettaa  se uuteen 

valoon Hakkaraisen [22] kehotuksen suhtautua kriittisesti verkko-opetuksen antamiin etui-

hin. Erilaisia välineitä voidaan hyödyntää opetuksessa, mutta oppimista niiden avulla ei 

-

Kuva 16: NEST-järjestelmässä ohjelmistoja on integroitu toisiinsa. 
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voida  taata.  NEST-järjestelmään  on  liitetty  välineitä  ja  toimintoja,  joiden  antavat 

mahdollisuuden käyttää sitä oppimisympäristön tapaan.

7.7 Tutkivan oppimisen ja asiantuntijuuden tukeminen

NEST-verkkotyöympäristöön liittyviä tutkivan oppimisen piirteitä (ks. luku 4.6) voidaan 

nähdä seuraavissa osa-alueissa:

● Mielekkään kontekstin luominen on mahdollista ympäristöön liitettyjen eri työväli-

neiden avulla. Ohjaaja voi asettaa erilaisia ongelmia opiskelijan ratkaistavaksi.

● Tutkiminen ja kokeilu on mahdollista ilman rajoituksia, koska järjestelmä on ko-

pioitavissa ja jokainen voi kokeilla sekä käyttää omaa versiota toimivasta järjestel-

mästä. 

Verkkotyöympäristössä tarvitaan tukea tietämyksen jakamiseen ja muokkaamiseen, mikä 

vaatii työympäristöltä välineitä sekä prosesseja. Wikiä on sovellettu seuraavissa osa-alueis-

sa:

● asiantuntijatietämyksen hallintaan

● tietämyksenrakentamisprosessit 

● projekti ja oppimispäiväkirja

● perehdyttämismateriaalin hallinta

Asiantuntijatiedon tallentamisprosesseja on tuettu käyttämällä apuna TWikin  ominaisuuk-

sia. Wiki-sivujen kirjoittamisessa on ongelmana Haaken ym.  [21] mukaan on sisältöjen 

hajanainen  rakenne.  Tämä  vaatii  ajankuluessa  enemmän  ylläpitoa  ja  ylimääräistä 
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ajankäyttöä.  Haake   onkin  todennut  esimääriteltyjen  (engl.  Template)  wiki-sivujen 

käyttämisen   hyödylliseksi.  TWikissä  voidaan  käyttää  esimääriteltyjä  sivurakenteita 

helposti. Tätä ominaisuutta on hyödynnetty koko wikin toteutuksessa. Käyttäjä voi luoda 

määrätyn tyyppisen sivurakenteen varsin helposti. 

Esimäärittelyn  lisäksi  käytetään  apuna  tiedonhallinnassa  wiki-sivujen  luokitusta  (engl. 

classification). Kirjoittaja voi muokatessaan sivua luokitella sen sisällön kuva  17 mukai-

sessa näkymässä. Tämä helpottaa tiedon järjestämistä ja etsintää dokumenttimäärien kas-

vaessa. Luokittelu vastaa etäisesti kirjastojen käyttämää kirjallisuusluokittelua, mutta luo-

kat ja merkitykset ovat vapaasti määriteltävissä. Itsenäinen tiedon rakentaminen ja sen luo-

kittelu tukee luvun 5.2  ryhmäoppimisen edesauttamisessa. 

Kuvassa  18 esitellään  tärkeimmät  NEST-järjestelmään  esimääritellyt  luokitukset,  joista 

jokaisella on oma esimääritelty wiki-sivunsa. Tavoitteena on ollut luoda tuotettavalle infor-

maatiolle perusluokitukset, joita soveltamalla voidaan muodostaa suurempia tietokokonai-

suuksia. Sivujen luokittelulla on tuettu asiantuntijatiedon rakentamisprosessia.  Seuraavissa 

alaluvuissa käydään läpi tärkeimmät luokitukset ja niiden käyttötarkoitukset.

-

Kuva 17: Wiki-sivun  luokittelua
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7.7.1 Huomio ja käytänne luokitus

Ongelmanratkaisuprosessin aikana tehdään usein huomioita, jotka on saatava myös muun 

ryhmän tiedoksi.  Tutkivan oppimisen periaatteiden kannalta  huomiot  ovat  tärkeitä  [23]. 

NEST  1.1  -ympäristössä  käyttäjät  kirjaavat  huomiot  About-luokitelluille  wiki-sivuille. 

Tärkeimmät  henkilökohtaiset  muistiinpanot  voidaan kirjoittaa  Note-luokitelluille  sivuille 

(kuva 19). Ryhmän jäsenet voivat lukea vapaasti muiden jäsenten kirjaamia huomioita ja 

myös kommentoida niitä. Huomioiden jäsentyessä pidemmälle, voidaan niistä koostaa uu-

sia sivuja tai muuttaa suoraan sivun luokittelua käytänteeksi eli How To -luokkaan. 

-

Kuva 18: Määritellyt  sivuluokitukset 
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7.7.2 Projektipäiväkirja

Ryhmän toimiessa yhdessä syntyy osaamista ja tieto jäsenten osaamisesta (vrt. transaktii-

vinen  muisti  luvussa  5.2).  Formaali  tieto  on  helpommin  siirrettävissä,  sillä  se  voidaan 

kirjoittaa esimerkiksi  wikiin, mutta osaaminen sisältää aina myös hiljaista tietoa. Hiljaista 

tietoa ei voida ”irrottaa” tekijästään, koska se on syntynyt yksilön omien näkemysten ja 

kokemusten kautta. Tätä tietoa on hankala saada myös muiden tietoon. Tärkeä näkökulma 

oleellisen hiljaisen tiedon tunnistamisessa on Takeuchin & Nonakan [60] mukaan historia. 

-

Kuva 19: Esimerkki Note-luokitellusta sivusta
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Merkityksellisen tiedon löytämiseksi on tärkeää osata esittää kysymyksiä ja käydä dialogia 

tiedon omistajan kanssa. Historian tunteminen antaa mahdollisuuden esittää oleellisia ky-

symyksiä [60]. Historiatiedon keräämistä on NEST-ympäristössä on edesautettu ”projekti-

päiväkirjan” muodossa. Jokaisella ryhmän jäsenellä on mahdollisuus pitää yllä henkilökoh-

taista projektipäiväkirjaa. Projektipäiväkirjaa täydennetään tarvittaessa projektin edetessä. 

Sen päätarkoitus on saada ryhmän jäsenten toiminta näkyväksi myös tuleville uusille jäse-

nille. Projektipäiväkirjaa voidaan soveltaa myös tarvittaessa oppimispäiväkirjana.

7.7.3 Opetusmateriaalin ja harjoitustehtävien hallinta 

Oppimateriaalin hallinnassa sovelletaan esimääriteltyjä wiki-sivuja ja sivuluokitteluja. Uu-

sia oppimateriaalisivuja tai harjoitustehtäviä voidaan luoda käyttäen esimääriteltyjä runko-

ja (kuva 20). Uuden materiaalin runko mukailee Engströmin [43] määrittämää täydellisen 

oppimisprosessin  mallia:

● motivointi

● orientointi

● uuden tiedon välittäminen

● kertaus

● harjoitus

● soveltaminen

● kritiikki

● kontrolli.

Mallia ei ole tarkoitus seurata tarkasti, vaan se antaa pohjan oppimisprosessille. Määritel-

tyä runkoa voidaan muokata helposti, koska se on tavallinen wiki-sivu. 
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NEST-järjestelmään  on  sisällytetty  yksinkertainen  perehdytysmateriaali,  joka  noudattaa 

esitettyä harjoitustehtävän rakennetta. Laajemmat opetusmateriaalit on mahdollista toteut-

taa käyttäen apuna virtuaalipalvelinta.  

-

Kuva 20: Wiki-muotoinen tehtävänanto.
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8 Tuotekehitysvälineet ja SCRUM-prosessimalli 

Luku käsittelee NEST-verkkotyöympäristön osaksi liitettyjä tuotekehitysvälineitä ja niiden 

käyttöön liittyviä prosesseja. Luvussa esitellään lyhyesti tärkeimmät NEST-järjestelmään 

liitetyt  tuotekehitysvälineet TWiki, Testlink, Bugzilla  ja TRAC. Tuotekehitysvälineiden 

tehokas yhteiskäyttö  edellyttää ennalta määriteltyjä  prosesseja. NEST-järjestelmä tarjoaa 

valmiin testausprosessin sekä mahdollistaa SCRUM-mallin soveltamisen tehtävien ohjauk-

sessa.

8.1 Tuotekehitysohjelmistot verkkotyöympäristön perustana

NEST 1.1 -järjestelmä sisältää useita ohjelmistokehitysvälineitä, joista  ydinkomponentti 

on  TWiki-ohjelmisto  [80].  TWiki  eroaa  useista  käytössä  olevista  wiki-ohjelmistoista 

vahvan  laajennettavuuden  osalta.  Laajennusten  avulla  TWiki  voi  esimerkiksi  noutaa 

ulkopuolisesta tietokannasta informaatiota ja esittää sen wiki-sivun sisällössä. Kuvassa 21 

on esitetty  wiki-sivu,  jonka  sisältö  on koostettu  useamman eri  ohjelmiston  käyttämistä 

tietokannoista.  Sisältö  voidaan  noutaa  automaattisesti,  eikä  käyttäjän  tarvitse  päivittää 

sivuja itse.

Oleellisia  välineitä  NEST-järjestelmän alkuperäisessä versiossa ovat  olleet  Testlink-tes-

taushallintaväline [76] (kuva 22) sekä Bugzilla-vikatietokanta  [4] (kuva 23). Näiden väli-

neiden avulla voidaan hallita ohjelmistotestaukseen liittyviä eri työvaiheita. Testlink-ohjel-

miston avulla hallinnoidaan ohjelmistotestaukseen liittyviä testitapauksia ja niiden suoritta-

mista. Bugzilla-vikatietokantaa käytetään vikaraporttien tallentamiseen. Eri  välineet on in-

tegroitu  yhteen,  joten esimerkiksi  Testlinkissä testitapaukseen liittyvää  vikaraporttia  voi 

käyttäjä tarkastella suoraan avaamatta Bugzillaa. Kuvassa 21 on esitetty esimerkki Twikin, 

Testlinkin ja Bugzillan yhteiskäytöstä.  
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Ohjelmistotestauksen  kehittämiseksi  on määritelty  erilaisia  standardeja kuten IEEE 829 

[34] sekä ISEB-standardi [35]. NEST 1.1 - järjestelmään on laadittu testaukselle oma pro-

sessimalli  perustuen  ISEBin  määrittelemiin  käsitteisiin.  Prosessimalli  (Liitteet  7  ja  8) 

hyödyntää tehokkaasti NEST-järjestelmaän sisällytettyjä  ohjelmistoja.  

-

Kuva 21: Wiki-sivu sisältää informaatiota  vika-, testi- ja 

vaatimustietokannoista
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-

Kuva 22: Testlink-ohjelman käyttöliittymä

Kuva 23: Bugzilla-ohjelman käyttöliittymä
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8.2 Vesiputous- ja SCRUM-prosessimallit

Ohjelmistotuotannossa prosessimallien avulla voidaan kuvataan suunnitteluprosessiin liit-

tyviä eri vaiheita [25]. Vesiputousmalli on tunnetuin ohjelmistotuotannon prosessimalli. Se 

on kehitetty 1960-luvun lopulla. Vesiputousmallissa kehittäminen nähdään kuvan 24  mu-

kaisesti vaiheittain etenevänä prosessina, jossa taaksepäin siirtyminen on hankalaa.  Toi-

menpiteet  suunnittelusta  toteutukseen  ja  testaukseen  etenevät  askeleittain  eteenpäin. 

NEST-järjestelmä ei  ota kantaa käytettyyn prosessimalliin ja näin ollen siinä voidaan so-

veltaa vesiputousmallia. 

Vesiputousmallin omaksuminen on helpompaa, koska jokainen vaihe muodostaa selkeän 

kokonaisuuden.  Vesiputousmallia  on  kuitenkin  kritisoitu  erityisesti  sen  jäykkyydestä  ja 

heikkouksista vaatimusten ja toteutuksen muuttuessa [25]. Ohjelmistoprojektit ovat moni-

mutkaisia kokonaisuuksia ja kehityksen aikaiset muutokset ovat jatkuvia. Muutokseen liit-

tyvien ongelmien ratkaisemiseksi on viime vuosina esitetty ratkaisuna ketterien, agile-me-

netelmien käyttämistä. 

 

Abrahamssonin ym. [1] mukaan tyypillisiä piirteitä ketterille menetelmille ovat:

-

Kuva 24: Vesiputousmalli
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● Lohkottu  kehitystyö eli pienien muutosten ja uusien versioiden tiivis julkaisemi-

nen.

● Tarve tiiviiseen kommunikaatioon asiakkaan ja kehittäjien välillä. 

● Suoraviivaisesta toimintatavasta johtuen ketterät menetelmät pyrkivät olemaan yk-

sinkertaisia, helposti opittavia ja eri tilanteisiin mukautettavia. 

● Muutosten tekeminen tulee olla mahdollista missä kehitystyön vaiheessa tahansa.

Ketteristä menetelmistä varsin tunnetuksi on noussut SCRUM, joka pyrkii tarjoamaan mui-

den tavoin kevyen ja nopean prosessimallin ohjelmistoprojektin tueksi. Scrum sana on pe-

räisin rugby-pelistä, jossa sillä tarkoitetaan joukkueiden yhteen kasautumista pelin aikana. 

Kuvassa 25 on esitetty SCRUM-malli sisältä pääpiirteittäin seuraavat tehtävät: 

● Kaikki ohjelmistoprojektin toteuttamiseen liittyvät isot työkokonaisuudet kirjataan 

koko projektin elinkaaren ajalta Product Backlog -listaan. 

● Koko projektin toteutus on jaettu saman mittaisiin 2-4 viikkoa kestäviin jaksoihin. 

Näitä yksittäisiä jaksoja kutsutaan nimellä sprint. 
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Kuva 25: SCRUM-malli [56]



● Yksittäisen sprintin aikana pyritään toteuttamaan tehtäväkokonaisuuksia, jotka vali-

taan Sprint Backlog -listasta. 

● Projektin työryhmä pitää joka päivä Daily Scrum-palaveri, jossa sovitaan ja priori-

soidaan päivän aikana suoritettavat tehtävät. 

● Tavoitteena on saada julkaistua uusia versioita ohjelmistosta kunkin sprintin lopus-

sa.

8.3 Tehtävähallinta ja TRAC

NEST 1.1 -järjestelmään on asennettu TRAC-työkalu [78], joka soveltuu luvussa 8.2 esi-

tellyn  SCRUM-mallin  mukaiseen  projektinhallintaan.  TRACin  avulla  ohjelmistoprojek-

teissa voidaan määrittää ja hallita työtehtäviä. Työryhmän jäsen luo tarvittaessa TRACin 

avulla tehtävän kuvauksen, joka tallettuu tietokantaan. Tehtävän suorittaminen voidaan oh-

jata TRACin avulla jollekin ryhmän jäsenistä. Tehtävän etenemistä ja aikataulua voidaan 

seurata TRACin avulla. Kuvassa 26 näkyy TRACin tyypillinen tehtävälista, jossa on kol-

me avointa tehtävää eli ”tikettiä”. 
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Jokaisella luodulla tehtävällä on oma itsenäinen elinkaarensa (kuva 27). Elinkaariprosessin 

avulla kyetään seuraamaan ja dokumentoimaan tehtävän suorittamiseen liittyviä toimenpi-

teitä. 

 

-

Kuva 27: TRAC-tehtävän elinkaari

Kuva 26: TRAC:in ylläpitämä tehtävälista

55



Seuraavassa on kuvattu TRAC:iin määritellyn tehtävän elinkaarivaiheiden käytöstä ohjaa-

jan ja opiskelijan välillä. 

● Ohjaaja määrittelee uuden tehtävän, jonka oletustilaksi asettuu new. 

● Opiskelija ottaa tehtävän vastuulleen, jonka seurauksena tehtävä siirtyy assigned-ti-

laan. 

● Suoritettuaan tehtävän opiskelija sulkee sen ja tehtävä siirtyy closed-tilaan. 

● Ohjaaja voi tarvittaessa avata tehtävän uudelleen työstettäväksi siirtämällä sen reo-

pen-tilaan. 

● Tehtävän suorittajaa voidaan myös vaihtaa tekemällä vastuun siirto eli reassing. 

Kuvassa 28 on esimerkki TRACin käytöstä tuntisuunnittelussa. Kaksi ensimmäistä opetus-

jaksoa sprint1 ja sprint2 ovat tehtävien tickets osalta selvitetty (100%). Kolmannen opetus-

jakson kohdalla on tehtävistä avoinna 24 kappaletta. Tehtäviin sisältyvät kaikki ohjaajan, 

opiskelijoiden  ja  ryhmien  tehtävät.  TRACin avulla  on  luotu  SCRUM-mallin  mukainen 

sprint-jako. TRAC on lähtökohdiltaan tarkoitettu  ohjelmistoprojekteihin,  mutta  sitä voi-

daan soveltaa moniin muihinkin tarkoituksiin. NEST-järjestelmässä TRAC-työkalua on so-

vellettu tutkimuksen aikana harjoitusten tehtävänannossa.
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Kuva 28: TRAC:in avulla toteutettu tuntisuunnittelu tunnille sprint3



9 Tuoteprojekti opetusmateriaalina 

NEST-järjestelmä antaa puitteet ja välineet verkkotyöskentelylle, mutta ilman ohjausta ja 

opetusmateriaalia  täysipainoinen opetus tai työkäyttö on hankalaa. Kevään 2007 opetus-

harjoittelun  yhteydessä tutkielman tekijä suunnitteli  ja toteutti  materiaalin,  jonka avulla 

NEST-järjestelmässä simuloitiin ohjelmistoprojektia. Materiaali kirjoitettiin kuvitteellisen 

Internal Flame Drum Kit-tuoteprojektin (IFDK) näkökulmasta. Tuotettua materiaalia voi-

daan hyödyntää järjestelmään perehdyttämisessä (kuva 29). 

9.1 Kehitettävän tuotteen taustaa

Kaikki kurssin sisältämä työskentely liittyy taustalla olevaan kehystarinaan:

Syksyllä 2006 Ixonosin ruokalassa heitin ajatusleikkiä sähköisestä ”ihmisrumpukoneesta”.  

Tämä vempain kykenisi ohjaamaan rummunsoittoa opettelevaa henkilöä iskemällä harjoi-

teltavan rytmin perusteella sähköiskuja käsiin ja tarvittaessa myös jalkoihin. Iskujen pe-

-

Kuva 29: NEST 1.1 ja IFDK-materiaali
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rusteella  soitonopiskelija  voisi  löytää oman ”sisäisen” rytminsä rummunsoittoon.  Laite  

muistuttaa jossain mielessä metronomia, mutta tässä on ihminen mukana. Nimesin tuot-

teen Internal Flame Drummer Kit eli IFDK. Miten laite sitten todellisuudessa toimisi? Se  

voidaan jättää jokaisen oman mielikuvituksen varaan (kuva 30).

IFDK:n tarkoitus ja käyttö saattaa kuulostaa ulkopuolisesta ehkä huonolta vitsiltä tai jopa 

kauhukuvalta,  mutta  ohjelmistokehityksen ja erityisesti  testauksen kannalta idea sisältää 

tärkeitä osa-alueita, kuten käyttötapausten määrittely ja testisuunnittelu. 

9.2 Kurssin läpivienti

Kurssin tavoitteena on oppia soveltamaan ohjelmistotestaukseen liittyviä työvälineitä sekä 

prosesseja.   Opetus  on  jaettu  kuuteen  lähitapaamiskertaan  ja  niiden  aikana  käsitellään 

vaatimustenhallintaa, testaussuunnittelua, vikaraportointia sekä testausprosesseja. Kurssin 
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Kuva 30: Mainoskuva IFDK-laitteen 

toiminnasta.



oppimateriaali on esitetty liitteessä 6  mind-map  kuvauksena. Kurssille osallistuva ryhmä 

jaettiin kurssin alussa kolmen tai neljän hengen työryhmiin. Kukin ryhmän jäsenistä toimi 

vuorollaan oman ryhmänsä vetäjänä eri lähitapaamisten aikana. Tämän tarkoituksena on 

kannustaa ryhmiä toimimaan enemmän yhteistyössä ja avaamaan laajempaa näkökulmaa 

opiskeltavaan aiheeseen. 

Kurssin aikana ohjaaja toimii kuvitteellisen IFDK-yrityksen tuotepäällikön roolissa tavoit-

teenaan  ohjata  kurssin  opiskelijat  toimimaan  osana  tuotteen  testausprojektia.  Kurssille 

osallistuvat opiskelijat toimivat testausinsinöörien rooleissa. Osa opiskelijoista toimii kurs-

silla myös muissa rooleissa riippuen tilanteesta (kuva 31). Kurssi aloitetaan tilanteesta, jos-

sa IFDK:n vaatimusmäärittely on vielä kesken, ja siten on otollinen hetki testaussuunnitte-

lulle. 

Liitteissä 3 ja 4 on esitetty opetuskertoihin liittyneet tuntisuunnitelmat, jotka noudattivat 

osaltaan  SCRUM-prosessia  (ks.  Luku  8.3).  Kurssin  aikana  käytettiin  apuna 

oheismateriaaleja,  joiden  kautta  IFDK-projektiin  voi  tutustua.  Nämä  materiaalit  ovat 

erilaisia  laite-,  ohjelmisto-  ja  määrittelydokumentteja  (kuva  32).  Taustamateriaalia 

soveltaen voi ohjaaja rakentaa erilaisia harjoitustehtäviä. 
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Kuva 31: Simuloidun IFDK-projektin rooleja



Kevään 2008 kurssille IFDK-materiaali kirjoitettiin osittain uudestaan sopivammaksi uu-

teen NEST 1.1 -järjestelmään. Eri työvälineisiin ja tietokantoihin on syötetty tietosisältöä, 

jotka simuloivat IFDK-tuotteen elinkaarta ja toteutusta. Esimerkkejä sisällöstä ovat vaati-

musmäärittelyt, julkaisusuunnittelu  ja muut suunnitteludokumentit (kuva 33). Integroinnin 

avulla IFDK-materiaali liittyi tiiviimmin NEST-järjestelmään. 
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Kuva 32: Kuvitteellinen julkaisusuunnitelma

Kuva 33: IFDK-laitteen sähkötekninen lohkokaavio



10 Tutkimusmenetelmä ja aineiston kerääminen

Tutkimuksen tutkimusongelmat esiteltiin jo luvussa 1, joten tässä esitellään valittu tutki-

musmenetelmä eli toimintatutkimus ja käydään läpi tutkimusstrategiset linjaukset.

10.1 Toimintatutkimus tutkimusmenetelmänä 

Toimintatutkimuksen  isäksi  on  esitetty  amerikkalaista  sosiaalipsykologi  Kurt  Lewiniä 

(1890-1947). Lewin käytti tutkimusmenetelmästä nimeä Action Research. Toimintatutki-

muksen synty on kuitenkin koettu hajanaiseksi ja sen suhde perinteisiin tutkimusmenetel-

miin on aiheuttanut monia kriittisiä pohdintoja. Kemminsin [37] mukaan toimintatutkimus 

on tapa tutkia uusia ideoita tai ajatuksia käytännössä tarkoituksena muuttaa tai kehittää tut-

kittavaa kohdetta. Ebbuttin  [10] mukaan toimintatutkimuksella voidaan edesauttaa erityi-

sesti ryhmien ja yksilöiden toiminnan kehittämistä. Toimintatutkimus on systemaattista tut-

kimusta niistä toimenpiteistä, joilla ryhmät ja yksilöt voivat muuttaa ja kehittää käytössä 

olevia käytäntöjä. Toimintatutkimuksessa tutkijan rooli eroaa muista tutkimusmenetelmis-

tä. Tutkija toimii usein osana tutkittavaa ympäristöä tai toimintatapaa [40].

Eskola  [12] kuvaa toimintatutkimuksen perusprosessia spiraalimaisena syklinä (kuva 34) 

seuraavasti:

● analysoidaan tilanne

● käsitteellistetään ja muotoillaan teoria

● suunnitellaan toimenpiteet

● suoritetaan toimenpiteet

● arvioidaan vaikutukset

● aloitetaan mahdollisesti alusta
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Toimintatutkimuksen mahdollisuudet  ovat  hyvin  monipuoliset.  Kuula  [40] esittää  myös 

toimintatutkimuksen yhtenä muotona ryhmän järjestämät kehittämispalaverit. Kuulan nä-

kemyksen mukaan toimintatutkimusta käytetään pelkästään ryhmän toiminnan kehittämi-

seen. Kuulan [40] näkemyksen mukainen toimintatutkimuksen prosessi on seuraava: 

● tavoitetila

● mahdolliset kohdattavat ongelmat

● miten ongelmista selvitään

● konkreettinen suunnitelma muutokselle. 

Tärkeä ero tavanomaiseen tutkimukseen verrattuna on keskittyminen kohteen ominaisuuk-

siin.  Tavoitteena  toimintatutkimuksella  ei  ole  verrata  tutkittua  kohdetta  ulkopuoliseen, 

vaan keskittyä pelkästään tutkittavaan  kohteeseen  [40]. 

Metsämuuronen  [51] esittää kritiikkiä liittyen toimintatutkimuksen seuraavasti: tutkimus-

kohde on tilanteeseen sidottu ja määritetty, tavoitteet ja metodit on määritelty  epäselvästi, 

tulokset riippuvat tutkijoista, käytännön ja teorian yhdistämisen on vaikeaa sekä tulosten 

hyödyntäminen toisaalla on vaikeaa.
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Kuva 34: Toimintatutkimuksen yleinen prosessi 



10.2 Tutkimusmenetelmän valinnan perusteet

Metsämuurosen  [51]  esittämä  kritiikki  pitää  paikkansa  tutkielmassa  tehtyyn  arviointiin 

useilta osin. 

● NEST-järjestelmän esikehitystä ei ole tutkittu ennemmin, mutta jostain on kuiten-

kin aloitettava.

● Opiskelijoiden antamat vastaukset voivat olla harhaanjohtavia järjestelmän lyhyen 

käyttökokemuksen pohjalta, mutta  tuloksista voidaan ehkä osoittaa todellisia oppi-

mistuloksia.

● Tulokset eivät ole sovellettavissa muihin ympäristöihin, mutta tähän ei ole tarvetta

● Työn tutkija ja kurssin ohjaaja on sama henkilö, mikä voi vaikeuttaa objektiivista 

tulosten tarkastelua 

Tutkielman tutkimusmenetelmäksi valittiin toimintatutkimus seuraavin perusteluin:

● NEST-järjestelmälle ei suoraan löydy vertailukohdetta, joten tutkimus on kohden-

nettava järjestelmään itseensä. 

● NEST-verkkotyöympäristön tarkoitus on tarjota mahdollisimman hyvät edellytyk-

set opetustoimintaan. Tutkimuksen avulla pyritään kehittämään sekä järjestelmän 

että yhteisön toimintaa.

● Spiraalimainen kehittämissykli on osittain toteutunut jo edellisten versioiden aika-

na. 

● Valittua  tutkimusmetodia  voidaan  hyödyntää  myös  tulevaisuudessa  järjestelmän 

kehityksessä.

Tutkimuskohde on laaja kokonaisuus, jota on tarkasteltava  avoimesti. Tutkittavasta koh-

teesta on kerättävä tutkimusaineistoa usealla eri tavalla ja toimintatutkimus antaa siihen 
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mahdollisuudet. Esitetyn kritiikin ja perustelujen kannalta ei menetelmän käyttämiselle ole 

estettä.

10.3 NEST-järjestelmän kehityshistoria tutkimuksen kannalta

Toimintatutkimuksen  luonteeseen  liittyy  syklinen  toiminnan  kehittäminen  [12,  184]. 

NEST-järjestelmää on kehitetty käytännössä vuodesta 2005 alkaen. Aiempia kehitysvaihei-

ta käsitellään tutkimuksessa pelkästään historian näkökulmasta.  Aiempien vaiheiden kaut-

ta voidaan tarvittaessa seurata kokonaisuuden kehittymistä. Toteutettu toimintatutkimus al-

kaa NEST 1.1 -syklin kokeiluvaiheessa (kuva 35).

-

Kuva 35: Aiemmat NEST-järjestelmän kehitysaskeleet
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10.4 Verkkotyöympäristön käytettävyyden ja opetuskäytön arviointikriteerien 

määrittely

Tutkimusaineiston muodostaa opiskelijoiden laatimat projektipäiväkirjat, ohjaajan  tekemät 

huomiot, kurssipalautekyselyn sekä NEST-järjestelmän kehittämiskyselyn aineisto. Kerätty 

materiaali sisältää sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista aineistoa [29]. Kvalitatiivisen ai-

neiston  osalta  analysoinnin  tueksi   määritettiin  verkkotyöympäristön  opetuskäytön  ja 

käytettävyyden arvioinnin kriteerit. 

Kerätyn tutkimusaineiston pohjalta määritettiin NEST-järjestelmän arviointikriteerit. Kol-

mannen tutkimustehtävän (luku 2.1)  mukaan tutkielman yksi tavoite on rakentaa runko 

myös tulevien NEST-järjestelmän versioiden arviointiin. Kerätty aineisto ei kaikilta osin 

anna tuloksia asetettujen kriteerien puitteissa, mutta tulosten analysointi antaa paremman 

pohjan tuleville tutkimuksille.  

Ensimmäisen  tutkimustehtävän  kohdalla  arvioinnin  kriteerien  valinnassa painotettiin 

seuraavia osa-alueita:

● Oppilaiden aktiivisuus; Vygotsy'n [84] mukaan aktiivisuus edesauttaa tehokkaasti 

oppimista.  

● Opitun  siirrettävyys  ja  liitettävyys;  NEST-järjestelmän  tavoite  on  antaa 

mahdollisuus oppia  taitoja, joita voidaan soveltaa myös muualla.

● Ryhmäoppiminen  ja  yhteisöllinen  tiedonrakentaminen; jaettu  asiantuntijuus 

edellyttää  aktiivista  tiedonjakamista  (luku  5.2)  ja  tämän  oppiminen  ennen 

työelämään siirtymistä on opiskelijalle oleellinen taito.

● Teknologinen  toiminnallisuus; järjestelmä  ei  saa  rajoittaa  mahdollisuuksia 

oppimiseen.
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Ensimmäiseen  tutkimustehtävään  valitut  opetuskäytön  arvioinnin  kriteerit  on  esitetty 

taulukossa  2. 

Kriteerin lähde Kriteeri Aineistolle asetettu kysymys

Jonassenin mielekkään 

oppimisen  määrittely 

(luku 4.4)

Aktiivisuus Aktivoiko toiminta opiskelijoita?

Konstruktiivisuus Kykenivätkö  opiskelijat  liittä-

mään  opetettua  aiemmin 

opittuun?

Siirrettävyys Kokivatko  opiskelijat  oppimansa 

hyödylliseksi muualla?

Horilan ym. Pedagogi-

sen  käytettävyyden 

kriteerit  (luku 4.4)

Tekninen  ja  peda-

goginen  käyttökyn-

nys 

Miten  ohjaaja  sekä  opiskelijat 

kokivat  opetuskäytön?  Oliko 

käyttöönotossa ongelmia?

Hakkaraisen  tutkivan 

oppimisen  perusperi-

aatteet (luku 4.6)

Yhteisöllinen  tie-

donrakentaminen  ja 

asiantuntijuuden  ja-

kaminen

Tukiko NEST-järjestelmä opiske-

lijoiden  näkökulmasta   yhteisöl-

listä tiedonrakentamista?

Sengen  oppivan  orga-

nisaation  periaatteet 

(luku 5.3)

Ryhmäoppiminen Toimivatko opiskelijat hyvin ryh-

mässä?

Taulukko 2: Verkkotyöympäristön opetuskäytön arvioinnin kriteerit
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Toisen  tutkimustehtävän  aineistoanalyysin  kriteerien  valinnassa  on  korostettu  seuraavia 

osa-alueita:

● Ongelmatilanteiden  löytäminen; analysoimalla  ongelmia  voidaan  parantaa  no-

peasti järjestelmän käytettävyyttä. 

● Käyttökokemuksien kerääminen; niiden perusteella voidaan ymmärtää käyttäjän 

toimintaa paremmin ja näin kehittää oleellisia toimintoja.

● Opastustarpeiden  selvittäminen;  NEST-järjestelmästä  ei  ole  kirjoitettu  vielä 

käyttöohjeistoa.

Edellä  esitetylle  tutkimustehtävälle  määritetyt  käytettävyyden  arvioinnin  kriteerit  on 

esitetty taulukossa  3. 

Kriteerin lähde Kriteeri Aineistolle asetettu kysymys

Grudinin  ryhmätyöjärjestelmien 

suunnitteluongelmat (luku 3.6).

Käyttöönotto Millaisena  järjestelmän  käyttöönotto 

koettiin?

Poikkeustilanteiden hallin-

ta

Miten poikkeustilanteista selvittiin?

Nielsenin käytettävyys, heuristii-

kan lista (luku 4.3).

Virheiden estäminen Millaisia  virheitä  järjestelmässä  esiintyi 

ja miten niistä selvittiin?

Käytön  joustavuus  ja  te-

hokkuus

Miten työskentely sujui?

Esteettinen ja minimalisti-

nen suunnittelu

Millaiseksi käyttöliittymä koettiin?

Opastus ja ohjeistus Missä tilanteessa opastusta tarvittiin?

Shneidermanin lista Noudata  yhteneväisyyttä 

toimintatavoissa

Miten yhtenäisiksi järjestelmän toiminta-

tavat koettiin?

Taulukko 3: Verkkotyöympäristön käytettävyyden arviointikriteerit
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10.5 Aineiston kerääminen

NEST 1.1  -järjestelmää  koekäytettiin  Jyväskylän  ammattikorkeakoulussa  ohjelmistotes-

tauksen kurssilla keväällä 2008. Kurssille osallistui 20 henkilöä, jotka olivat kolmannen ja 

neljännen vuosikurssin AMK-insinööriopiskelijoita. Ryhmässä oli 19 miestä ja 1 nainen. 

Varsinaisten opiskelijoiden lisäksi mukana oli kaksi ulkopuolista henkilöä, jotka osallistui-

vat kurssille työelämän edustajina. Tutkielman tekijä ohjasi kurssia 18 lähitunnin ajan. Lä-

hiohjauskertoja oli kuusi kappaletta. Opetus alkoi 13.2.2008, jolloin NEST 1.1 -ympäristö 

esiteltiin opiskelijoille ensimmäistä kertaa. Aineistoa kerättiin neljällä eri tavalla:

1. Opiskelijoiden projektipäiväkirjat.  Lähituntien aikana opiskelijat kirjasivat va-

paamuotoisia huomioita ja esille tulleita kysymyksiä  wikiin projektipäiväkirjojen 

muodossa  (ks.  Luku.  7.7.2)  Opiskelijoita  motivoitiin  tekemään  kirjauksia 

korostamalla  niiden  merkitystä  kurssiarvioinnin  kannalta.  Tutkimusaineistoksi 

projektipäiväkirjoista soveltui 9 kappaletta, koska osa opiskelijoista ei kehotuksista 

huolimatta pitänyt päiväkirjoja yllä. 

2. Ohjaajan tekemät huomiot. Kurssin ohjaaja kirjasi tekemiään huomioita jokaisen 

lähitapaamisen jälkeen wikiin. Kirjattuja huomioita on esitetty liitteessä 10.

3. Kurssipalautekysely.  Palautekyselyt kerättiin viimeisen lähitapaamisen yhteydes-

sä. Ensimmäisessä kyselyssä kerättiin yleistä kurssipalautetta (Liite 1). Vastauksia 

kyselyyn saatiin 13 kappaletta. Vastaava kysely tehtiin myös keväällä 2007, jolloin 

vastauksia saatiin 19 kappaletta.

4. NEST-järjestelmän  kehittämiskysely. Kehittämiskysely  (Liite  2)  toteutettiin 

sähköisessä muodossa käyttäen apuna NEST-järjestelmään asennettua phpSurvey-

työkalua  [66].  Samaa  ohjelmistoa  on  tarkoitus  hyödyntää  tulevaisuudessa 

järjestelmän kehittämisessä. Vastauksia tähän kyselyyn saatiin 13 kpl. 
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11 Tulokset

Seuraavassa  kootaan  projektipäiväkirjojen,  kurssipalautteen,   NEST-järjestelmän 

kehittämiskyselyn sekä tutkimustehtävien tulokset.

11.1 Kurssipalautekyselyn tulokset

Tuloksissa on esitetty  vertailun  vuoksi vuosien 2007 ja 2008 kurssien palautekyselyjen 

tulokset.  Palautekyselyyn  liittyneet  väittämät  on  esitetty  liitteessä  1.  Vastauksia  tänä 

keväänä saatiin 13 kappaletta, kun niitä edellisenä vuotena saatiin 19 kappaletta. Kyselyn 

analysointi  on  jaettu  kolmen  väittämän  osioihin,  jotka  on  analysoitu  luvuissa 

11.1.1-11.1.5. Nämä osiot on jaettu seuraavasti:

● opetuksen arviointi (väittämät 1-3),

● lähituntien sujuvuuden arviointi (väittämät 4-6),

● opitun arviointi (väittämät 7-9),

● opetusmateriaalin ja oppimisympäristön arviointi (väittämät 10-12),

● kurssin eteneminen (väittämät 13-15) ja yleiset kokemukset (väittämät 16-18).

Arviointiasteikko on 1-5, missä 1 tarkoittaa vastaajan olevan täysin eri mieltä, 2 jokseenkin 

eri mieltä, 3 ei merkitystä, 4 jokseenkin samaa mieltä ja 5 täysin samaa mieltä. 

11.1.1 Opetuksen arviointi

Palautekyselyn perusteella ohjaajan opetuksessa on tapahtunut lievää positiivista kehitystä 

vuodesta 2007 vuoteen 2008 (kuva 36).
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Väittämän 1 tulosten perusteella yksilöllisen oppimisen huomioinnin koettiin parantuneen 

vuoden  2007  kurssin  tilanteesta.  Tulokseen  arvioidaan  vaikuttaneen  opettajan  aiempi 

kokemus  saman  kurssin  vetämisestä.  Vuoden  2007  kurssin  aikana  vallitsi  valvottu 

opetusharjoittelutilanne, joka toi kurssille ylimääräistä jännitettä. 
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Kuva 36: Opetuksen arvioinnin tulokset



Väittämän 2 tulosten perusteella opiskelijat kokivat myös kurssin aikana saadun ohjauksen 

parantuneen  edellisen  vuoden tulokseen  verrattuna. Tämän  arvioidaan  selittyvänosittain 

sillä, että ohjaajalla oli enemmän aikaa ohjaukseen. Kurssin aikana NEST 1.1 -järjestelmä 

ei tuottanut ylimääräisiä ylläpitotoimenpiteitä, vaan kaikki aika voitiin käyttää tehokkaasti 

ohjaukseen ja opetukseen.

Väittämän 3 tulosten perusteella ohjaajan ilmaisutaidoissa oli myös oletettavasti tapahtunut 

lievää kehitystä, koska palautteessa ei esiintynyt enää jokseenkin eri mieltä tai täysin eri 

mieltä olevia vastauksia. Syynä parantuneeseen tulokseen voidaan myös nähdä NEST 1.1 -

järjestelmän  tahaton  hitaus,  minkä  seurauksena  keskustelu  nousi  tuntien  aikana 

tärkeämpään osaan.

11.1.2 Lähituntien sujuvuuden arviointi

Tuntien  sujuvuutta  arviointiin  väittämien  4-6  kautta.  Lähituntien  sujuvuudessa  oli 

tapahtunut kehitystä, mutta myös taantumaa.  Tulokset  on esitetty kuvassa 37.

Väittämän 4 tulosten perusteella  lähituntien kulkua arvioitaessa tuntien sisällön koettiin 

osittain heikentyneen. Selitys tähän voi olla kurssin sisältöön lisätty SCRUM-prosessimal-

lin käyttö, mikä ei ollut mukana edellisen vuoden kurssin sisällössä. 

Vaikka  tuntien  sisällön  koettiin  osittain  heikentyneen,  väittämän  5  tulosten  perusteella 

kurssin  ilmapiiri  koettiin  kuitenkin  selkeästi  positiivisempana  kuin  edellisvuonna. 

Vastausten  perusteella  edellisvuoden  mediaaniluku  laski  viidestä  neljään,  mutta  'ei 

merkitystä' - vastaukset jäivät kokonaan poissa.
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Väittämän 6 tulosten perusteella opetettujen asioiden kertaamisen koettiin heikentyneen, 

koska  tuloksissa  ilmeni  'jokseenkin  eri  mieltä'  olleita  vastauksia.  Tämän  arvioidaan 

selittyvän  suuren  oppimateriaalin,  pienen  tuntimäärän  sekä  opiskelijoiden  tunneilta 

poissaolojen kautta. Lisäksi osa opiskelijoista saapui tunneille myöhässä tai poistui ennen 

tunnin loppua.
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Kuva 37: Lähituntien sujuvuuden tulokset



11.1.3 Opitun arviointi

Väittämien 7-9 avulla arvioitiin opiskelijoiden käsityksiä kurssin aikana opitusta. Tulokset 

on esitetty kuvassa kuva 38.
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Kuva 38: Tulokset väittämistä 7-9



Väittämän  7  tulosten  pohjalta  opiskelijat  kokivat  oppineensa  uutta  edellisvuoden  2007 

kurssin  tavoin.   Muutoksia  ei  vuosikurssien  välillä  voitu  osoittaa,  koska  esimerkiksi 

vastausten keskiarvo (3,95 %) parani vain yhden kymmenyksen edellisvuodesta (3.85 %).

Väittämän 8 perusteella  kurssin herättämä kiinnostus  aiheen  pariin  ei  lisääntynyt,  vaan 

asettui selkeästi 'ei merkitystä' -luokkaan. Tuloksissa 'täysin eri mieltä' -luokan vastaukset 

olivat poissa. Muutos näkyi myös tuloksen mediaaniarvossa, joka laski neljästä kolmeen. 

Väittämän 9 tulosten perusteella opitun hyödyntäminen mahdollisessa työhaastattelutilan-

teessa asettui lähes normaalijakauman muotoon. Vastauksissa ilmeni myös täysin vastak-

kaisia mielipiteitä.  Tämä saattaa selittyä  opiskelijoiden selkeällä  profiloitumisella  ohjel-

mointiin ja puuttuvalla työkokemuksella.

11.1.4 Opetusmateriaalin ja oppimisympäristön arviointi

Väittämien  10-12  avulla  selvitettiin  oppimateriaalin  sekä  oppimisympäristöön  liittyviä 

kokemuksia. Tulokset ovat kuvassa 31.

Väittämän 10 tulosten pohjalta tuotekehityksen simuloinnin kokemukset jakautuivat varsin 

paljon.  Edellisvuoteen  verrattuna  tulos  oli  heikompi.  Tätä  voi  selittää  ryhmän 

opiskelijoiden työkokemuksen puuttuminen.

Väittämän  11 tulosten perusteella  wiki  koettiin  tarkoituksen  mukaiseksi  ja  tämä näkyy 

myös  tulosten  mediaaniarvossa,  joka  asettui  neljään  edellisvuoden  kolmesta.  Wikin 

rakennetta  oli  pyritty muokkaamaan selkeämmäksi  edellisvuodesta  ja siinä oli  selkeästi 

onnistuttu.

Väittämän 12 tulosten perusteella Bugzilla ja Testlink -välineiden käyttöä ei koettu niin 

selkeäksi kuin edellisenä vuonna. Tämä näkyi myös tulosten mediaaniarvon laskemisena 

neljästä kolmeen.
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11.1.5 Kurssin eteneminen ja yleiset kokemukset

Väittämien  13-15  avulla  selvitettiin  opiskelijoiden  näkemystä  tehtävien  suorittamiseen 

verkon kautta sekä kurssin mielekkyyttä. Kurssin eteneminen ja yleiset kokemukset siitä 

jakautuivat edellisvuotta enemmän. Tuloksia esitetty kuvassa 40. 
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Kuva 39: Tulokset väittämistä 10-12



Väittämän  13  tulosten  perusteella  NEST-järjestelmän  verkkokäyttö  oli  selkeästi 

rajoittunutta.  Tämä  näkyy  myös  tulosten  mediaaniarvon  romahtamisena  edellisvuoden 

neljästä kahteen. Syynä tähän arvioidaan olevan järjestelmän sijainti laboratorion verkossa. 

Käyttääkseen  NEST-järjestelmää  opiskelijan  oli  haettava  erillinen  laboratoriotunnus  ja 

tämä koettiin hankalaksi. Edellisvuonna NEST-järjestelmä oli julkisessa Internet -verkossa 

ja sen saavutettavuus oli selkeästi helpompaa.  
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Kuva 40: Tulokset väittämistä 13-15



Väittämän 14 vastausten perusteella kurssia ei koettu edellisvuotta mielekkäämmäksi, vaan 

vastaukset  olivat  enemmän  'ei  merkitystä'  -kohdassa  arvoasteikossa.  Tulosten 

mediaaniarvo siirtyi myös neljästä kolmeen.

Väittämän  15  tulosten  perusteella  kiinnostus  oli  säilynyt  lähes  samalla  tasolla  kuin 

edellisenä vuotena.

Väittämillä 16-18 selvitettiin kiinnostuksen muutosta kurssin aikana, tehtävien määrää sekä 

IFDK-tuotteen  markkinapotentiaalia  opiskelijoiden  keskuudessa.  Tulokset  väittämistä 

16-18 on esitetty kuvassa 41. 
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Kuva 41: Tulokset väittämistä 16-18



Väittämän 16 tulosten perusteella kiinnostus jakautui enemmän kuin edellisenä vuotena ja 

jopa laski. Syynä tähän voidaan arvioida olevan tuntien aikana NEST-järjestelmän hidaste-

lu ja näin ollen käyttäjien turhautuminen tuntien aikana. 

Väittämän  17  tulosten  perusteella  tehtäviä  oli  vähintään  riittävästi  ellei  liian  vähän. 

Kolmasosa  ryhmästä  kuitenkin  koki  niitä  olevan  jokseenkin  liikaa.  Tämä  voi  selittyä 

ryhmien erilaisilla osaamistasoilla, sekä opiskelijoiden poissaoloilla. 

Väittämän  18  tulosten  perusteella  IFDK-tuotteena  olisi  käynyt  kaupaksi  selkeästi 

huonommin kuin edellisvuonna. Tulosta voidaan myös tulkita opiskelijoiden aktiivisuuden 

kannalta, koska aiheesta innostuneet opiskelijat olisivat voineet osoittaa ”ostohalukkuutta”. 

Näin tapahtui edellisellä vuosikurssilla.

11.2 NEST–järjestelmän kehittämiskyselyn tulokset

Kehittämiskyselyyn liittyi 15 kysymystä, jotka oli jaettu seuraaviin aihealueisiin: 

● NEST -järjestelmän soveltuvuus opetuskäyttöön ( kysymykset 1- 4.)

● Kurssilla opitut asiat ja järjestelmän käytön oppiminen ( kysymykset 5-  8)

● Wikin käyttö ja annettu ohjaus (kysymykset 9 - 11)

● SCRUM-mallin soveltuvuus opetuksen osaksi (kysymykset 12 -13)  

● Yleiset aiheet (kysymykset 14-15)

Arviointiasteikko  on  1-5,  missä  1  on  täysin  eri  mieltä,  2  jokseenkin  eri  mieltä,  3  ei 

merkitystä, 4 jokseenkin samaa mieltä ja 5 täysin samaa mieltä.
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11.2.1 NEST-järjestelmän soveltuvuus opetuskäyttöön ja kehittämiskohteita

NEST-järjestelmän soveltuvuutta opetuskäyttöön selvitettiin  kysymyksissä 1-2. Tulokset 

on esitetty kuvassa 42. Kysymys numero 1 tarkasteli opiskelijoiden näkemystä NEST-jär-

jestelmän soveltuvuudesta opetuskäyttöön. Opiskelijat kokivat järjestelmän kohtalaisen hy-

vänä. Toisena kysymyksenä esitettiin ajatus mahdollisuudesta soveltaa NEST-järjestelmää 

opintoihin liittyvään työprojektiin. Tämä koettiin ajatuksena paremmaksi. Tulokseen voi 

vaikuttaa mahdollisuus käyttää enemmän aikaa järjestelmään perehtymiseen työprojektin 

aikana. Nykyinen tuntimäärä on selkeästi liian pieni NEST-järjestelmän käytön oppimiseen 

ja tehokkaaseen hyödyntämiseen. 

-

Kuva 42: Kysymyksien 1 ja 2 tulokset
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Kolmannella  kysymyksellä  haettiin  ehdotuksia  NEST-järjestelmän  kehittämiseksi. 

Opiskelijoiden  antamat  ehdotukset  jakautuivat  kahdeksaan eri  osa-alueeseen  (kuva  43). 

Tärkeimmät  niistä  olivat  navigoinnin  ja  käyttäjänhallinnan  kehittäminen.  Tuloksista 

voidaan  erottaa  selkeästi  luvussa  4.3  kuvattujen  Nielsenin  ja  Shneidermanin  listojen 

sisältämiä  osa-alueita.  Aineiston  analysoinnissa  ei  käytetty  luvussa  10.4  asetettuja 

kriteerejä,  vaan  tarkoitus  oli  saada  esiin  kaikki  osa-alueet  ilman  rajoituksia.  Näistä 

esimerkki on tuloksissa ehdotus käyttäjäprofiilien ja roolien käytöstä, jonka sijoittaminen 

nykyiseen kriteeristöön olisi ollut vaikeaa

Neljäs  kysymys  kartoitti  oppilaiden  ehdotuksia  järjestelmän  muuttamiseksi.  Suuria 

muutoksia  ei  esitetty,  mutta  useita  pieniä.  Ylimääräisten  linkkien  poistaminen  wikin 

rakenteesta  todettiin  tärkeimmäksi  muutoskohteeksi.  Muut  kohteet  asettuivat 

samanarvoisiksi.  Tuloksia  ei  analysoitu  käyttäen  esimääriteltyjä  kriteerejä,  koska 

tavoitteena oli saada esiin kaikki eri muutoskohteet.  Kuvassa  44 on esitetty tärkeimmät 

muutoskohteet. 

-

Kuva 43: Opiskelijoiden ehdottamat kehityskohteet

Käyttäjän ohjaus 10%

Kirjatuminen 20%

Käyttöoppaat 10%

Profiilit 10%Nopeus 10%

Ikonien käyttö 10%

Käyttöliittymän hiominen 30%
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11.2.2 Kurssilla opitut asiat ja järjestelmän käytön oppiminen

Kysymyksellä numero 5 kartoitettiin opiskelijoiden käsitystä opitun soveltamismahdolli-

suuksista.  Saadulle  aineistolle  suoritettiin  luokittelun  lisäksi  erillinen  aineistoanalyysi, 

koska  aineisto  sisälsi  oppimiskokemuksiin  liittyviä  vastauksia.  Aineistoanalyysissä 

käytettiin ensimmäiseen tutkimustehtävään määritettyjä kriteerejä (ks. Luku 10.4).  

Luokittelun perusteella vastauksista voitiin erottaa kaksi selkeää osa-aluetta: työvälineet ja 

yleishyödyllinen oppiminen. Tärkeäksi koettiin myös prosesseihin liittyneet opit. Tulokset 

on esitetty kuvassa  45. 

Tarkemman aineistoanalyysin kannalta käsitelty aineisto oli liian suppea ja sen perusteella 

ei voitu tuottaa tarkkoja tuloksia. Vastaukset kysymyksiin olivat yleisesti liian lyhyitä. 

-

Kuva 44: NEST-järjestelmään liittyviä muutoskohteita

Yleinen käyttöliittymä 13%

Nopeampi palvelin 13%

 Toimintojen priorisointi 13%

Linkit 13% Suomenkielisyys 13%

Linkkien vähentäminen 38%
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Kuudes kysymys selvitti opiskelijoiden näkemystä tärkeimmästä opitusta asiasta. Saadulle 

aineistolle suoritettiin kvalitatiivisen analysoinnin lisäksi erillinen aineistoanalyysi, koska 

se  sisälsi  oppimiskokemuksiin  liittyneitä  vastauksia.   Aineistoanalyysissä  käytettiin 

ensimmäiseen tutkimustehtävään määritettyjä kriteerejä.

Aineisto analyysin pohjalta vastauksissa esiintyi eniten mainintaa TRAC-työvälineestä ja 

tehtävien jakamisesta sen avulla sekä testaushallinnan prosessi. Aineistoanalyysin kannalta 

käsitelty  aineisto  oli  liian  suppea,  kuten  kysymyksessä  5.  Tämän  perusteella  ei  voitu 

tuottaa tarkkoja tuloksia. Kuvassa 46 on esitetty saadut tulokset.

 

 

-

Kuva 45: Sovellettavia  aihealueita

En oppinut mitään 7%
En osaa määritellä 7%

Prosessit 14%

Työvälineet 36%

Yleistä 36%
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NEST-järjestelmän  käytön  oppimista   selvitettiin  kysymyksillä  7  ja  8.  Opiskelijoita 

pyydettiin arvioimaan omaa osaamistaan kurssin alussa sekä lopussa. Tulokset ovat esitetty 

kuvassa 47. 

Oppimisen kannalta NEST-järjestelmän käyttö koettiin alussa selkeästi hankalaksi, mutta 

käyttö helpottui kurssin edetessä.

-

Kuva 46: Tärkeimmät opitut asiat

Ei osaa sanoa 7%
Vianhallinnan prosessit 7%

Järjestelmäintegrointi 14%

Raportointi 14%

Testausprosessit 21%

Wikin käyttö 7%

TRAC tehtävän jaossa 29%
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11.2.3 Wikin käyttö ja annetut ohjeet

Wikin käyttöä ja annettua ohjeistusta selvitettiin kysymysten 9-10 avulla. Tulokset ovat 

esitetty kuvassa  48. Yhdeksäs kysymys selvitti oppilaiden näkemystä wikin tarkoituksen 

selviämisestä kurssin aikana. Tuloksen perusteella opiskelijat olivat ymmärtäneet kohtalai-

sesti wikin käyttötarkoituksen. Osalle opiskelijoista wikin rakenne tuntui kuitenkin seka-

valta. Tämä voi selittyä osittain satunnaisella osallistumisella kurssille; osa opiskelijoista 

saattoi olla poissa oleellisilta lähiopetustunneilta. Kysymys numero 10 selvitti ohjauksen 

riittävyyden tehtävien suorittamiseksi. Tuloksen perusteella ohjaus oli koettu melko riittä-

väksi.
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Kuva 47:Kysymyksien 7 ja 8 tulokset



Wiki on tärkeä osa NEST 1.1 -verkkotyöympäristöä, joten sen kehittämiseksi opiskelijoilta 

kerättiin  ideoita  kysymyksellä  numero  11.  Yhtenä  kehittämisideana  nähtiin  tarve 

linkityksen  kehittämiseen.  Lähes  puolet  vastaajista  oli  tyytyväisiä  nykytilanteeseen. 

Tulokset on esitetty kuvassa 49.

-

Kuva 48: Kysymyksien 9 ja 10 tulokset
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11.2.4 SCRUM-mallin käyttö opetuksessa

Kysymykset numero 13 ja 14 käsittelivät SCRUM-mallin käyttöä opetuksessa. Tulokset on 

esitetty kuvassa 50. 

Kysymyksen  13  tulosten  perusteella  kurssin  aikana  sovellettu  SCRUM-malli  koettiin 

ylimääräisenä  painolastina  kurssin sisällön  kannalta,  mutta  oppimisen  kannalta  siitä  oli 

selkeää hyötyä. Tämä ilmeni myös luvussa 11.2.2 esitetyn kysymyksen 6 tuloksista, jossa 

29 prosenttia  opiskelijoista  koki  TRACin käytön  oppimisen tärkeimmäksi  oppimakseen 

asiaksi.  TRACin  käytön  oppiminen  tuki  myös  selkeästi  SCRUM-mallin  oppimista. 

SCRUMin sisällyttäminen oppimateriaalin osaksi voidaan todeta tarpeelliseksi. 

-

Kuva 49: Wikin kehittämiskohteita

Ei ideoita 29%

Riittävän hyvä 14% Kehittäisin linkitystä 43%

Kehittäisin grafiikkaa 7%
Sekalaisia ideoita 7%
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11.2.5 Järjestelmän nopeuden vaikutus opetukseen 

Kurssin aikana todettiin ongelmia palvelimen nopeudessa ja sen arvioidaan vaikuttaneen 

oppimiseen.  Kysymyksellä  numero  15  selvitettiin  opiskelijoiden  näkemystä  palvelimen 

nopeuden vaikutuksesta opetukseen. Vastaukset jakautuivat laajalle, mutta nopeus voitiin 

todeta tärkeämmäksi tekijäksi. Tämä voidaan todeta tuloksien mediaaniarvo asettumisena 

luokkaan yksi.

-

Kuva 50: Kysymyksien 13 ja 14 tulokset
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11.3 Projektipäiväkirjat ja ohjaajan huomiot

Oppimispäiväkirjoja oli tutkimusaineistona käytössä yhdeksän kappaletta. Esimerkki opis-

kelijan tuottamasta projektipäiväkirjasta on liitteessä 9. Yli puolet projektipäiväkirjoista oli 

hylättävä puuttuvan sisällön vuoksi. Aineistoa täydennettiin lisäämällä mukaan ohjaajan 

kirjaamat huomiot. Kirjatut huomiot löytyvät liitteestä 10. 

Aineiston rajallisuuden lisäksi voidaan olettaa, että projektipäiväkirjoja ovat laatineet ope-

tusryhmässä  aktiivisimmat  opiskelijat.  Ensimmäisen  tutkimustehtävän   kohdalla  ei 

arviointikriteerien  käyttö  antanut  selkeitä  tuloksia.  Opiskelijoiden  antamat  kuvaukset 

projektipäiväkirjoissa  olivat  liian  suppeita,  eikä  niiden  perusteella  voitu  vetää 

johtopäätelmiä.

Toisen  tutkimustehtävänä  osalta  voitiin  suorittaa  aineistoanalyysi  asetettujen 

arviontikriteerien  pohjalta.  Näitä  tuloksia  voidaan  käyttää  vain  suuntaa  antavina  edellä 

mainittujen rajoitusten vuoksi. Tuloksina voidaan osoittaa, että 23 prosenttia opiskelijoiden 

ongelmista  kohdistui  järjestelmän  käyttöönottoon.  Tämä  ilmeni  ongelmina  pitkien 

käyttötaukojen jälkeen. Käytön joustavuus todettiin ongelmaksi 23 prosentissa huomioista. 

-

Kuva 51: Kysymyksen 15 tulokset
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Tämä voidaan tulkita käytännössä palvelimen hitaudeksi. Kuvassa  52 on esitetty  saadut 

tulokset. 

-

Kuva 52: Opiskelijoiden kirjaamia ongelmia

Käyttöönotto 23%

Virheiden estäminen 8%

Käytön joustavuus 23%
Esteettinen suunnittelu 15%

Opastus ja ohjeistus 15%

Yhteneväisyys 15%
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12 Johtopäätökset 

Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kehittämiskohteita liittyen NEST 1.1 -verkkotyöym-

päristön opetuskäyttöön. Tutkimuksen tavoite oli jaettu kolmeen tutkimustehtävään, joista 

saatujen tulosten pohjalta on päädytty seuraavissa luvuissa esitettyihin johtopäätöksiin.

12.1 Hyvien oppimiskokemusten edistäminen

Luvuissa  11.1.1-11.1.2  ja  11.2.3  esitettyjen  tulosten  perusteella  ohjaajan  toiminta  sekä 

tuntien ilmapiiri oli parantunut edellisvuodesta. Tuloksista voidaan tehdä johtopäätös, että 

ohjaajan  toiminnalla  on  ollut  selkeästi  edesauttava   merkitys   NEST-järjestelmän 

oppimisessa  ja  käytön  soveltamisessa  käytöstä  saaduissa  kokemuksissa.  Kriittisesti 

tarkasteltuna nykyisellä kurssitoteutuksella saman arvoisten oppimistulosten saavuttaminen 

eri  ryhmien  välillä  voidaan  olettaa  riippuvan  liian  paljon  ohjaajan  osaamisesta  ja 

toiminnasta. 

Luvun 11.1.3 tuloksien pohjalta opiskelijat kokivat oppineensa uutta ja hyödyllistä. Vain 7 

prosenttia ilmoitti ettei ollut oppinut mitään. 50 prosettia ryhmästä koki työvälineisiin ja 

prosesseihin liittyneet opit myös muualla sovellettaviksi taidoiksi sekä tiedoiksi. 

Tuntien ulkopuolinen verkkokäyttö oli rajoittunutta (luku 11.1.4). Syy tähän oli tietover-

kon infrastruktuuri, ja siihen ei voitu kurssin aikana vaikuttaa. Kurssin sisältö oli koettu 

melko mielekkääksi.  Kiinnostus kurssin lopussa oli kuitenkin jakautunut enemmän kuin 

edellisenä  vuotena.  Tulokseen  voidaan  olettaa  vaikuttavan  kurssin  aikana  käytetty 

SCRUM-prosessimalli, joka koettiin osittain raskaaksi (luku 11.2.4).  Edellisen kurssin ai-

kana mallia ei sovellettu. Toisaalta luvun 1.2.2 tuloksien pohjalta TRACin käyttö koettiin 

tärkeimmäksi opituksi asiaksi ja SCRUM-malli sen myötä oli tullut melko hyvin opituksi. 

Johtopäätös tästä on, että kurssin sisältö oli näiltä osin ylimitoitettu käytettyyn tuntimää-

rään nähden, mutta opetetut aiheet olivat tärkeitä. Ajan puutteen vuoksi myös tutkivan op-
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pimisen (luku 4.6) edellyttämä omaehtoinen aiheeseen perehtyminen jäi myös pintapuoli-

seksi. 

Oppimiskokemuksia eniten heikentäväksi tekijäksi osoittautui palvelimen hitaus. Yhtäai-

kaisten  käyttäjien  toimenpiteet  hidastivat  verkkotyöympäristön  toimintoja  ratkaisevasti. 

Hitaus passivoi selvästi opiskelijoiden intoa ylläpitää ja päivittää esimerkiksi wiki-sivuja. 

Palvelimen hitaus vaikeutti lähituntien etenemistä ja aiheutti turhautuneisuutta osassa opis-

kelijoista.  Pahimmillaan  tehtävien  suorittaminen  jouduttiin  joiltain  osin  keskeyttämään. 

Luvun 11.2.5 tulosten pohjalta voidaan tehdä johtopäätös, että palvelimen riittävän nopeu-

den takaamisella olisi oppimiskokemuksia voitu parantaa huomattavasti. 

Ongelmalliseksi opiskelijat kokivat myös kurssin aloitusvaiheen, koska käytössä ei ollut 

perehdytysmateriaaleja. Opiskelijat kaipasivat itseopiskelumateriaalia ja laajempaa järjes-

telmän esittelyä kurssin alussa. Alkuvaiheen käyttöongelmien katsottiin kuitenkin  helpot-

tuneen kurssin edetessä (luku 11.2.2).  

NEST-verkkotyöympäristön  opetuskäytön  arviointi  käyttäen  apuna  määriteltyjä 

arviointikriteerejä  todettiin  tarpeelliseksi,  mutta  kerätty  tutkimusaineisto  ei  tarjonnut 

riittävän hyvin analysointiin soveltuvaa materiaalia. Kriteerien soveltuvuutta arviointiin ei 

voitu  näin  ollen  todeta.  Kriteerejä  on  hyödynnettävä  tulevaisuuden  NEST-järjestelmä 

julkaisujen arvioinnissa.  

Ongelmistaan  huolimatta  NEST-järjestelmä  oppimisympäristönä  koettiin  melko 

toimivaksi,  mutta  järjestelmän  nähtiin  vaativan  vielä  kehitystyötä.  Opiskelijat  kokivat 

mahdollisuuden  käyttää  NEST-järjestelmää  apuna  työprojekteissa  varsin  hyvänä 

ajatuksena (luku 11.2.1). Tästä voidaan vetää johtopäätös, että järjestelmän kehittämistyö 

ei ole ollut täysin turhaa.

Tehtyjen johtopäätösten pohjalta parempien oppimiskokemusten saavuttamiseksi valittiin 

seuraavat kehittämiskohteet:  
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● Kurssin tuntimäärän kasvattaminen tai sisällön rajaaminen. Nykyinen 

kokonaisuus on liian laaja käytettävissä olevaan aikaan nähden. 

● Itseopiskelumateriaalin tuottaminen ja tärkeimpien toimintaprosessien 

kuvaaminen helposti omaksuttavaa muotoon

● Riittävän tehokkaan palvelimen valinta, koska vaikutukset näkyvät lä-

hes kaikessa toiminnassa.

● Opetuskäytön  arvioinnin  kehittäminen  hyödyntämään  nykyistä 

selkeämmin tutkielmassa määriteltyjä arviointikriteerejä. 

12.2 NEST-verkkotyöympäristön käytettävyyden kehittäminen

Luvun 11.2.2 tulosten perusteella järjestelmän käyttö koettiin alussa hankalaksi, mutta sen 

helpottui kurssin aikana. Luvun 11.2.1 tulosten perusteella käytettävyyden kehittämiskoh-

teista tärkeimmiksi koettiin käyttöliittymä (40 prosenttia) sekä järjestelmään kirjautumisen 

kehittäminen (20 prosenttia). Käyttöliittymän muutos ehdotuksista suurin osa koski wikiä. 

Wiki koettiin tarkoituksen mukaiseksi, mutta 38 prosenttia opiskelijoista olisi selkeyttänyt 

tai vähentänyt sen sisältämiä linkkejä. 

Tutkielman  tekijän  näkemyksen  mukaan  ohjelmistotekniikan  ammattilaisen  käyttökoke-

mukset vastaavasta järjestelmästä ovat olleet positiivisempia kuin  kurssille osallistuneiden 

opiskelijoiden. Tähän vaikuttaa selvästi parempi asiantuntemus ohjelmistotuotannon alalta. 

Osa wikin sisältämästä materiaalista ei ollut tarpeen kurssin aikana ja oli näin ollen ylimää-

räisenä rasitteena.

Lukujen 11.2.1 ja 11.3 tulosten pohjalta voidaan vetää johtopäätös,  että kehityskohteita 

määritettäessä  käytettävyyden  arvioinnin  tukesi  määritellyt  arviointikriteerit  (luku 10.4) 

soveltuivat  osittain  hyvin  tarkoitukseen.  Arviointikriteerien  pohjana olleet,  Nielsenin  ja 
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Shneidermanin (luku 4.3) listat soveltuivat hyvin kehityskohteiden määrittelyyn. Aineiston 

kerääminen  vaatii  vielä  kehitystyötä,  että  arviointikriteerejä  voidaan  täysipainoisesti 

hyödyntää.

NEST-järjestelmän käytettävyyden kannalta tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi valittiin:

● Wikin käyttöliittymän selkeyttäminen; nykyinen toteutus sisältää liikaa valmiita tai 

turhia linkkejä, jotka hämmentävät käyttäjää.

● Käyttöliittymän yhtenäistäminen; värien ja teemojen hyödyntäminen selkeyttää ko-

konaisuutta. 

● Navigoinnin  parantaminen;  käyttöliittymään  kaivataan  selkeämpiä  tapoja  liikkua 

eri ohjelmistojen välillä. 

● Käyttäjähallinnan kehittäminen; kirjautumista,  ja käyttäjätietojen päivittämistä on 

kehitettävä helpommaksi.

● Käytettävyyden  arviointikriteerien  tehokkaampi  hyödyntäminen:  käytettävyyden 

arviointiin käytettävät palautekyselyt on määriteltävä uudelleen liitäen kysymykset 

tutkielmassa määriteltyihin arviointikriteereihin.

12.3 NEST-järjestelmän arviointikriteerit

Tutkielman kolmantena tutkimustehtävänä oli määrittää kriteerit NEST-verkkotyöympäris-

tön opetuskäytön ja käytettävyyden arviointiin. Tämä tavoite saavutettiin, mutta arviointi-

kriteerien  täysipainoinen  soveltamien  ei  onnistunut  tutkimuksessa  kerättyyn  tutkimusai-

neistoon  (luvut  12.1  ja  12.2).  Yhteenvetona  voidaan  todeta,  että  mahdollisissa  uusissa 

NEST-järjestelmän  arvioinneissa  on  kiinnitettävä  tutkimuskysymysten  asettamiseen 

erityistä huomiota. 
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12.4 Yhteenveto toimintatutkimuksen kannalta

Kaikista asetetuista tutkimustehtävistä saatiin riittäviä tuloksia. Tulosten pohjalta on voitu 

vetää  johtopäätöksiä  tärkeistä  kehityskohteista  ja  uusista  tavoitteista.  Tutkimukseen 

osallistuneiden  joukko oli  kuitenkin suhteellisen pieni  ja tämän perusteella  ei  ole  voitu 

osoittaa  yksiselitteisiä  tuloksia.  Menetelmätutkimuksen  jatkokäytön  kannalta  tulevissa 

arvioinneissa  on  tärkeää  kiinnittää  huomiota  myös  asetettuihin  kyselyihin,  koska  vain 

niiden avulla voidaan kerätä tutkimukseen sopivaa aineistoa.  Osaan tutkielmassa kerätystä 

aineistosta ei voitu käyttää määriteltyjä aineistoanalyysikriteerejä, vaan tulokset perustuvat 

pelkästään  kvantitatiivisiin  menetelmiin.  Ongelmat  johtuivat  osittain  tekijän 

kokemattomuudesta laatia selkeitä kysymyksiä. Vastuksien antama rajallinen informaatio 

ei mahdollistanut luotettavan aineistoanalyysin suorittamista.

12.5 Aiheita mahdollisille jatkotutkimuksille

tutkimuksen  yhteydessä  ei  päästy  selvittämään  asiantuntijatiedon  rakentamisprosesseja 

käytännössä, koska palvelimen toiminta osoittautui liian hitaaksi. Tämä vaatii lisätutkimus-

ta toiminnallisuuden selvittämiseksi.

Opetus sekä ryhmän toiminta tapahtui luokkatilassa ja verkko-opetuksen kannalta koke-

muksia ei voitu kerätä riittävästi.  Todellisen verkko-opetuksen tutkiminen on oleellista jat-

kokehittämisen kannalta.

12.6 Yhteenveto

Tutkielmassa keskityttiin etsimään ja osoittamaan NEST 1.1 -verkkotyöympäristön opetus-

käyttöön ja käytettävyyteen liittyviä kehittämiskohteita. Näiden osa-alueiden järjestelmälli-
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sen kehittämisen tueksi määriteltiin arviointikriteerit, joiden  avulla verkkotyöympäristöä 

voidaan arvioida nyt ja tulevaisuudessa.

Opetuskäytön arviointikriteerien pohjana on käytetty Hämeen ammattikorkeakoulussa ke-

hitettyjä  pedagogisen  käytettävyyden  kriteerejä  (luku  4.4).  Valitut  kriteerit  pohjautuvat 

Nielssenin  määrittelemiin  käytettävyyden  osa-alueisiin  (luku  4.3)  sekä  Jonassenin 

esittämiin  mielekkään  oppimisen  kriteereihin  (luku  4.4).  Tutkielmassa  esitettyjä 

arviointikriteerejä voidaan käyttää  esimerkiksi palautekyselyiden teoreettisena perustana. 

Tärkeitä  osa-alueita  opetuksen  arvioinnissa  ovat  aktiivisuus,  siirrettävyys,  yhteisöllinen 

tiedonrakentaminen sekä ryhmäoppiminen.

NEST-verkkotyöympäristön käytettävyyden arviointiin määritettiin kriteerit, jotka pohjau-

tuvat Nielsenin sekä Sheidermanin esittämiin käytettävyyden osa-alueisiin (luvut 4.3-4.4). 

Kriteerien osana on myös hyödynnetty Grudinin esittämiä ryhmätyöohjelmistoihin liittyviä 

osa-alueita, kuten käyttöönottoa (luku 3.5). Tärkeimpiä valituista käytettävyyden arviointi-

kriteereistä ovat: käyttöönotto, navigaatio, poikkeustilanteiden hallinta ja ohjeistus.

NEST 1.1 -verkkotyöympäristöä koekäytettiin  ohjelmistotestauksen kurssilla  Jyväskylän 

ammattikorkeakoulussa.  Kurssin  aikana  kerättiin  aineistoa  liittyen  opetuskäyttöön  sekä 

käytettävyyteen.  Tutkimus  toteutettiin  toimintatutkimuksen  muodossa,  joka  mahdollisti 

tutkimuskohteena olleen järjestelmän vapaamuotoisemman havainnoinnin. Toimintatutki-

muksen avulla NEST-järjestelmää voitiin tarkastella useampien näkökulmien kautta ja tu-

loksina voitiin osoittaa useita kehittämiskohteita. Tärkeimmät kehittämiskohteet  opetus-

käytön kannalta olivat tuntimäärän lisääminen, itseopiskelumateriaalin kirjoittaminen sekä 

riittävän nopean palvelimen käyttö opetuksen aikana (luku 12.1).  Verkkotyöympäristön 

käytettävyyden kannalta tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi osoittautuivat wiki -linkityksen 

selkeyttäminen, käyttöliittymän yhtenäistäminen, käyttäjähallinta sekä navigoinnin kehittä-

minen (luku 12.1).

NEST 1.1 -verkkotyöympäristö  on itsenäinen  kokonaisuus ja  sen kehittämistutkimus  ei 

suoraan tarjoa tieteellistä lisäarvoa. NEST-järjestelmä on kuitenkin esimerkki oppivan or-

ganisaation peruselementin toteuttamisesta käyttäen apuna virtualisointia ja avoimia ohjel-
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mistoja. Tutkielman tekijä arvioi NEST 1.1 -verkkotyöympäristön kaltaisten järjestelmien 

yleistyvän ratkaisevasti tulevaisuudessa. 
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Liitteet
Liite 1: Kurssiarviointilomake
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Liite 2: NEST-palautekysely

Vastaajan tiedot 

● Nimi- Tunnus

1. Miten NEST-järjestelmä toimi mielestäsi opetuskäytössä? (1-5)

2. Miten NEST-järjestelmä toimisi mielestäsi työprojektissa?(1-5)

3. Mitä kehittäisit NEST-järjestelmää eteenpäin?

4. Mitä muuttaisit NEST-järjestelmässä?

5. Tunnetko oppineesi NEST ympäristöstä jotain uutta, jota voit jatkossa 
hyödyntää?

6. Mikä on sinusta tärkein oppimasi asia käyttäessäsi NEST-
järjestelmää?

7. Tuntuiko NEST-järjestelmässä toiminta hankalalta? (1-5) 

8. Helpottuiko tilanne kurssin kuluessa? (1-5)

9. Tuliko Wikin käyttötarkoitus esiin riittävästi? (Tiedonjakaminen) 
(1-5)

10. Miten kehittäisit wikin rakennetta?

11. Riittikö tunnilla annettu ohjeistus tehtävien suorittamiseen? (1-5)

12. Oliko SCRUM-tuntijako liikaa opetuksessa? (1-5) 

13. Selvisikö sinulle SCRUM:in tarkoitus? (1-5)

14. Olisiko suurempi tuntimäärä tehokkaamman palvelimen sijaan 
parantanut kurssin oppimistuloksia? (1-5)

15. Yleisiä kehitysehdotuksia?
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Liite 3:Tuntisuunnitelmat (sprint1-sprint3)

-

DAY/SPRINT 1 
WIKI ja SCRUM 

SCRUM - malli 

Jaetaan ryhmät ja tehtävät Ryhmäoppiminen! Ryhmätyöskentelyyn ohjaamista 

DAY/SPRINT 2 
Vaatimukset ja Testitapaukset 

yhmätyön merkitys projekteissa. Kerrataan 1. kertaa Pyritään oppimaan tekemällä ja havainnoimalla. Ryhmäkeskustelu 

Vaatimushallinta + 

Testlink välineen esittely 0,5 Käytetään ”draamaa” oppimisen tukena. 

Ryhmäoppiminen! Ryhmätyöskentelyn edesauttaminen 

DAY/SPRINT 3 
Testisuunnittelu 

Pyritään oppimaan tekemällä ja havainnoimalla. Ryhmäkeskustelu 

Testlink kertaus 15 min Ryhmätyöskentelyn edesauttaminen 

Ryhmäoppiminen 

Ryhmien opastamista 1 h ”Perinteinen tunti” 

Tavoiteltava ammatillinen osaaminen
 

Opetuksen sisältö - mitä opiskellaan
 

Sisältöihin käytettävä aika Pedagogiset periaatteet-oppimisprosessin vaiheet Opetusmenetelmät ja oppimateriaali 

Ryhmätyön merkitys 
projekteissa. 

Tutustutaan TWIKI- 
ohjelmistoon, jonka avulla 
tehdään ryhmätyöt verkossa. 

Wiki ja ryhmätyön 
käynnistäminen 1 h 

Pyritään oppimaan tekemällä. Ryhmää ohjataan rakentamaan 
tietoa wikiin. 

Opiskelijoiden taustojen selvittämisen 
myötä 

Opiskelija osaa kuvata mitä 
tarkoittaa vaatimushallinta ja 
vaatimusten erilaisia ilmentymia. 
Asiakasvaatimukset, 
toiminnalliset ja ei-toiminnaliset 
vaatimukset 

Tiedonrakentaminen/SCRUM 
1 h 

Konstruktiivinen tiedonrakennusprosessi pyritään 
käynnistämään heti alussa.. 

Lyhyitä katsauksia aiheeseen yrittäen 
samalla kytkeä se ryhmätyöhön. 

Oppilas kykenee kertomaan mikä 
on USE-CASE mallintamisen 
merkitys testisuunnittelun 
kannalta 

Internal Flame harjoitus 
projektiin johdatus 1h 

Oppilas tietää 
vaatimushallintavälineen 
perusominaisuuksia 

Tutustutaan Internal Flame 
kurssityön materiaaliin 

      

          

Tavoiteltava ammatillinen osaaminen
 

Opetuksen sisältö - mitä opiskellaan
 

Sisältöihin käytettävä aika Pedagogiset periaatteet-oppimisprosessin vaiheet Opetusmenetelmät ja oppimateriaali 

Wikin ja ryhmätyötehtävien 
läpikäynti 0.5 h 

Opiskelija osaa kuvata mitä 
tarkoittaa vaatimushallinta ja 
vaatimusten erilaisia ilmentymiä. 
Asiakasvaatimukset, 
toiminnalliset ja ei-toiminnalliset 
vaatimukset 

Use Case mallintamisen 
tarkastelu 
mielikuvaharjoituksen kautta 

Tehtyjen tehtävien tuloksia pyritään hyödyntämään 
välittömästi (Samalla voidaan huomata mikä meni metsään) 
Ryhmien itsereflektio 

Lyhyitä katsauksia aiheeseen yrittäen 
samalla kytkeä se ryhmätyöhön. 

Oppilas kykenee kertomaan mikä 
on USE-CASE mallintamisen 
merkitys testisuunnittelun 
kannalta 

Vaatimusten ja testitapausten 
yhteys 

Konkreettisten mielikuvien luominen 
”näytelmällä” 

  Tutustutaan Internal Flame 
kurssityön materiaaliin 

Testi tapausten suunnittelua 
1h 

          
          

Tavoiteltava ammatillinen osaaminen
 

Opetuksen sisältö - mitä opiskellaan
 

Sisältöihin käytettävä aika Pedagogiset periaatteet-oppimisprosessin vaiheet Opetusmenetelmät ja oppimateriaali 

Ryhmätyön merkitys 
projekteissa. 

Kerrataan edellisillä kerroilla 
esitettyjä asioita 

Wikin ja ryhmätyötehtävien 
läpikäynti 0.5 h 

Opiskelija osaa kuvata mitä 
testimäärittely ja 
testaussuunnittelu 

Kerrataan Testlink työkalun 
toimintoja 

Keskitytään enemmän ryhmien ohjaukseen , koko luokan 
sijasta 

  Kerrataan vaatimusten ja 
testitapausten yhteys 

Vaatimukset ja Testlink 15 
min 

  

  Tutkitaan V-mallia vielä 
tarkemmin. 

  

  Jaetaan ryhmätyöt ja tarvittava 
materiaali 

Ryhmien itsenäistä testi 
tapausten suunnittelua 1h 

    

  Aloitetaan testitapausten 
kirjoittaminen ohjatusti 
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Liite 4: Tuntisuunnitelmat (sprint4-sprint6)

 

-

DAY/SPRINT 4 
Vikaraportointi 

Materiaali Wiki:ssä 

katselmointi prosessin tuntemus -vaatimukset (requirements) Katselmointi harjoitus 30 min Opitaan tekemällä ja havainnoimalla. 

Prosessien merkitys -testitapaukset (testcase) 

-testaussuunnittelu (testplan) Ryhmätyöskentelyn edesauttaminen 

Henkilökohtaista ohjausta. 

DAY/SPRINT 5 
TESTIKIERROS + RAPORTOINTI 

Tekemällä oppii? 

Prosessien merkitys Ohjelmistovaatimusten kertaus Testlink 15 min Opitaan tekemällä ja havainnoimalla. 

Välineiden yhteiskäyttö Testlink kertaus Bugzilla 15 min Ryhmäkeskustelu 
Bugzilla kertaus Prosessit ja testiajo 1h 30 min Ryhmätyöskentelyn edesauttaminen 
Tutustutaan prosesseihin. 

DAY/SPRINT 6 
KERTAUS ja Alueen tarkastelu 

Materiaali Wikissä 

Esitelmien läpikäyntiä Opiskelijoiden tekemät esitelmät 

Vaatimukset 5 ryhmää x 20 min (reflektoidaan) 
Testitapaukset 

Raportointi 

Tavoiteltava ammatillinen osaaminen
 

Opetuksen sisältö - mitä opiskellaan
 

Sisältöihin käytettävä aika Pedagogiset periaatteet-oppimisprosessin vaiheet Opetusmenetelmät ja oppimateriaali 

Ryhmätyön merkitys 
projekteissa. 

Kerrataan aiemmin 
esitettyjä/tehtyjä asioita 

Wikin ja ryhmätyötehtävien 
läpikäynti /kertaus 15-30 min 

Ryhmät joutuvat perustelemaan ja pohtimaan aiemmin 
tekemiään ratkaisuja /valintoja (itse reflektio) 
Ryhmien tekemät tehtävät ovat osa oppimismateriaalia 
(konstruktivismi) 

Ohjelmistokehityksen ja 
testauksen prosessit? 30 min 

Jokaisella tunnilla on yhteys suurempaan kokonaisuuteen. 
Edetään askel kerrallaan, kunnes lopussa kaikki yhdistetään.. 

Ryhmäkeskustelua lyhyiden luentojen 
lomassa 

Virhetietokannan merkitys ja 
yleinen käyttö. 

Bugillaan tutustuminen ja sen 
käyttöä 1 h 

  

  Kerrataan Testlink työkalun 
toimintoja 

Uusien ryhmätyötehtävien 
anto 15-30 min 

  

  Tutustutaan testauksen / 
vikaraportoinnin prosesseihin. 

      

  Opiskellaan vianhallinta 
ohjelmiston käyttöä ohjatusti 

      

Tavoiteltava ammatillinen osaaminen
 

Opetuksen sisältö - mitä opiskellaan
 

Sisältöihin käytettävä aika Pedagogiset periaatteet-oppimisprosessin vaiheet Opetusmenetelmät ja oppimateriaali 

Ryhmätyön merkitys 
projekteissa. 

Kerrataan aiemmin 
esitettyjä/tehtyjä asioita 

Wikin ja ryhmätyötehtävien 
läpikäynti /kertaus 15 min 

Materiaali Wiki:ssä ja 
Testlink/Bugzillassa 

Ryhmien ennemmin tekemät harjoitukset liitetään isompaan 
kokonaisuuteen tekemisen kautta 
  

    
  Ryhmätyötehtävien 

tarkentamista 15 min 
    

  Suoritetaan virtuaalinen testiajo 
(simuloidaan normaali 
työtehtäviä) 

      

Tavoiteltava ammatillinen osaaminen
 

Opetuksen sisältö - mitä opiskellaan
 

Sisältöihin käytettävä aika Pedagogiset periaatteet-oppimisprosessin vaiheet Opetusmenetelmät ja oppimateriaali 

Erilaisten testauksen 
työvälineiden tuntemisen 
parantaminen 

Kerrataan edellisten kertojen 
tapahtumia 

Edellisen kerran tapahtumien 
kertausta ja mieleen 
palauttamista ~15 

Ryhmien tekemät esitelmät tuovat uusia näkökulmia jo 
opittuun. 

  Tarkennetaan muutamia 
avainkohtia: 

Pyritään etsimään erilaisia ratkaisuja kurssilla jo esitettyjen 
sijaan 

    
  Palautteen kerääminen ja 

päätöskeskustelut 30 min 
    

        
  Tutustutaan testaustyökaluihin 

ryhmien valmistelemien 
esitelmien kautta 
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Liite 5: Opetusjaksosuunnitelma
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Liite 6: Opetuskokonaisuuteen liittyvät aiheet
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Liite 7: Testausprosessin kuvaus 1/3-2/3

Testaussuunnittelu 1/3

Testaus 2/3
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Liite 8: Testausprosessin kuvaus 3/3

Raportointi 3/3
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liite 9: Esimerkki opiskelijan täyttämästä projektipäiväkirja
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liite 10: Ohjaajan kirjaamat huomiot kurssin ajalta

Ensimmäisen lähiopetuskerran alkaessa 13.2.2008 paikalla oli 20 oppilasta. Opiskelijoiden 

kommenteista nousivat esiin yleiset  huomautukset järjestelmän hitaudesta.  Wikin käyttö 

tuntui  useista  varsin  sekavalta  ja  linkkien  löytäminen  vaikealta.  Projektipäiväkirjan 

käyttöliittymä tuotti myös hankaluuksia.

Toisena lähipäivänä kurssilla 20.2.2008 oli paikalla 17 oppilasta. Lähipäivään liittyneistä 

opiskelijoiden  tekemistä  huomioista  ei  löytynyt  enää  suuria  valituksia  wikin  käytöstä. 

Vaatimusmäärittelyjen tekeminen wikiä käyttäen sujui yleisesti hyvin. Osa opiskelijoista 

koki TRACin käytön tehtävien jakamisessa sekavaksi.

Kolmantena  lähipäivänä  27.3.2008 oli  paikalla  19 oppilasta.  Kurssin  kannalta  hankalin 

osuus  on  saatu  käsiteltyä.  Työskentely  helpottuu,  koska  Testlink  toimii  pienemmillä 

resursseilla  kuin TWiki. Tehtävien jakaminen TRACissä on hidasta. Palvelimen nopeus 

vaikeuttaa toimintaa ratkaisevasti

Neljäntenä  lähipäivänä  5.3.2008  oli  paikalla  19  oppilasta.  Palvelimen  hitaus  tuottaa 

jatkuvasti ongelmia. Hidas palvelin aiheuttaa useita odotustilanteita, joiden aikana ohjaaja 

joutuu  luomaan  ad-hoc-ryhmäkeskustelua.  Tämä  hankaloittaa  varsinaisen  opetuksen 

kulkua. 

Viidentenä lähipäivänä 12.3.2008 oli paikalla 15 oppilasta. Oppilaista osa sairaana. Ennalta 

sovittu  roolijako  hankaloittaa  tehtävien  uudelleen  jakamista,  koska  samoista  ryhmistä 

puuttuu  useita  henkilöitä.  Osassa  ryhmistä  turhautuneisuutta,  koska  työt  kasautuvat 

yksittäisille henkilöille. Tilanne muistuttaa jo todellista työelämän tilannetta. 

Kuudentena  lähipäivänä  19.3.2008  oli  paikalla  18  oppilasta.  Kerrataan  aineistoa  ja 

edellisten lähitapaamisten aiheita. Osa ryhmästä osoittaa kiinnostusta NEST-järjestelmän 

jatkokäytöstä omissa projekteissa. Kiinnostus on hyvä merkki ohjaajan näkökulmasta.
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