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SUOMALAISTEN JA TANSKALAISTEN
YLIOPISTO-OPISKELIJOIDEN TAVAT ETSIÄ
VASTAUKSIA TIETOTEKNISIIN
ONGELMIIN
Suvi Isohella
Vaasan yliopisto
When people look for information that will help them to solve a computing problem, they
have a variety of options. They can try to figure out the problem on their own, they can ask
another person for help, or they can consult a manual, either online or a hardcopy. The aim
of this article is to report on a case study made among the university students in Vaasa and
Aalborg. Altogether 44 students were asked how they search for answers to computing
problems when they have many information sources to choose from. The results of the
study indicate that as the primary option, 64 percent of the Finnish students and 77 percent
of the Danish students try to solve a computing problem on their own. As the secondary
option, 32 percent of the Finnish students and 50 percent of the Danish students ask another
person for help.
Keywords: Tietokonedokumentaatio, tietotekninen ongelma, ongelmanratkaisu

1 JOHDANTO
Kluge Computerbenutzer lesen keine Handbücher otsikoi viestinnän
professori Robert Krull artikkelinsa Technische Kommunikation lehdessä 4/1996. Krullin (1996: 38) mukaan tietokoneiden käyttäjät eivät
lue käsikirjoja muun muassa siksi, että he pelkäävät joutuvansa
käyttämään liian paljon aikaa dokumentaation läpikäymiseen. Toisena
syynä Krull (1996: 40) mainitsee myös tietokonedokumentaation
lyhytikäisyyden: laitteita ja ohjelmistoja kehitetään jatkuvasti, minkä
vuoksi painettu dokumentaatio menettää nopeasti arvonsa.
Huomattavasti todennäköisempi syy on kuitenkin se, että käsikirjoja
hyödynnetään vain sen verran kuin on tarpeen tavoitteeseen
pääsemiseksi. Tavoite voi olla esimerkiksi laitteen tai ohjelmiston
käyttöönotto (Krull 1996: 40). Lisäksi Krull (emt.) mainitsee, että
käsikirjoja käytetään ongelmatilanteissa; harvat lukevat esimerkiksi
ohjelmiston mukana tulevan laajan dokumentaation kokonaisuudessaan
läpi. Artikkelissaan Krull ei ota kantaa siihen, kuinka paljon käsikirjoja
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todella käytetään ongelmatilanteissa, joten onkin kiinnostavaa pohtia,
ovatko käsikirjat ainoa vaihtoehto, johon tietokoneiden käyttäjät
turvautuvat etsiessään vastauksia tietoteknisiin ongelmiin.
Teknisessä viestinnässä ja teknisessä dokumentaatiossa on tapahtunut
paljon Krullin artikkelin julkaisuajankohdan jälkeen. Dokumentaatio
julkaistaan yhä useammin myös digitaalisessa muodossa – tai ainoastaan
digitaalisessa muodossa. Esimerkiksi ohjelmistodokumentaatio on usein
www-sivuina verkossa, jolloin se on helposti päivitettävissä, eikä Krullin
(1996: 40) mainitsema dokumentaation lyhytikäisyys ole enää ongelma.
Dokumentaation digitaalisuus tuo mukanaan kiinnostavan kysymyksen
siitä, suosivatko esimerkiksi tietokoneiden käyttäjät digitaalisessa
muodossa olevia käsikirjoja vai turvautuvatko he ongelmatilanteissa
painettuihin käsikirjoihin.
Tässä artikkelissa tavoitteenani on selvittää, miten suomalaiset ja
tanskalaiset yliopisto-opiskelijat etsivät vastauksia tietoteknisiin
ongelmiin. Kiinnitän erityistä huomiota siihen, suosivatko opiskelijat
painettua dokumentaatiota vai online-dokumentaatiota.
Muun muassa Achtelig (2002: 33) toteaa online-dokumentaation
käytön yleistyneen etenkin tietotekniikassa; hän viittaa onlinedokumentaation käyttöön yleensä. Onkin kiinnostavaa tutkia,
suositaanko online-dokumentaatiota myös tietyssä tilanteessa eli
etsittäessä vastauksia tietoteknisiin ongelmiin. Tietoteknisellä ongelmalla
tarkoitan tässä tutkimuksessa mitä tahansa tietotekniseen laitteeseen tai
ohjelmistoon kohdistuvaa ongelmaa.
Selvitettäessä tapoja, joilla tietoteknisiin ongelmiin haetaan
vastauksia, saadaan myös tietoa siitä, missä vaiheessa dokumentaatiota
mahdollisesti hyödynnetään. Tiedosta on hyötyä jatkotutkimuksissa,
muun muassa tarkasteltaessa tarkkoja käyttötilanteita, analysoitaessa
esimerkiksi painettua manuaalia ja online-dokumenttia tekstilajeina ja
kehitettäessä dokumentteja sekä sisällöllisesti että kielellisesti.
2 AINEISTO JA MENETELMÄT
Tutkimusaineisto koostuu 44 yliopisto-opiskelijan vastauksesta kyselyyn,
jossa heiltä tiedusteltiin heidän tapojaan etsiä vastauksia tietoteknisiin
ongelmiin. Aineisto kerättiin syyskuussa 2003 Aalborgin yliopistossa ja
Vaasan yliopistossa. Kyselylomake jaettiin Aalborgin yliopistossa 24:lle
opiskelijalle ja Vaasan yliopistossa 22:lle opiskelijalle. Kaksi Aalborgin
yliopiston opiskelijan lomaketta hylättiin, koska ne oli täytetty
virheellisesti. Aalborgin yliopistossa opiskelijoille jaettiin englanninkielinen lomake, johon he myös vastasivat englanniksi, Vaasan yliopistossa jaettu lomake oli suomenkielinen. Kyselyyn vastanneet Vaasan
yliopiston opiskelijat olivat 2.–4. vuosikurssin viestintätieteiden, tietotekniikan, nykysuomen ja markkinoinnin opiskelijoita. Aalborgin yliopiston
vastaajat olivat 3.–5. vuosikurssin viestinnän, informatiikan ja tanskan
kielen opiskelijoita.
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Tutkimusaineiston keruumenetelmäksi valitsin niin sanotun
informoidun kyselyn (ks. Uusitalo 1997: 91), sillä sekä Aalborgissa että
Vaasassa luennoidessani minulla oli mahdollisuus tavoittaa kyselyyn
osallistujat henkilökohtaisesti. Lomake mahdollisti myös laajahkon
aineiston keruun lyhyessä ajassa; esimerkiksi haastattelujen toteuttaminen ei olisi ollut aikataulullisesti mahdollista. Kyselylomake koostui
kolmesta osiosta: taustatiedot, käyttöohjeiden lukeminen ja tiedonhankinta. Keskityn lomakkeen kolmanteen osioon eli tiedonhankintaan ja
siinä ensimmäiseen kysymykseen, sillä se on tässä artikkelissa esitetyn
tutkimusongelman kannalta keskeinen: miten opiskelijat etsivät
vastauksia tietoteknisiin ongelmiin.
Lomakkeen kolmannen osion ensimmäinen kysymys sisälsi listan
vaihtoehtoisista tavoista hakea vastauksia tietoteknisiin ongelmiin.
Opiskelijoita pyydettiin merkitsemään heidän käyttämänsä kolme tapaa
tärkeysjärjestykseen (numero 1 = ensisijainen tapa jne.). Listassa
mainitut vaihtoehdot perustuvat osittain Schriverin tutkimusryhmän
vuonna 1986 tekemään tutkimukseen. Sen yhtenä osana oli 113:lle
henkilölle tehty kysely, jossa yliopistossa työskenteleviltä kysyttiin,
miten he etsivät vastauksia tietoteknisiin ongelmiin (Schriver 1997: 379–
390). Kyselyn tuloksena saatiin yhdeksän erilaista tapaa: 1) Etsii
vastausta manuaalista; 2) Yrittää ratkaista ongelman itse; 3) Kysyy
joltakulta toiselta henkilöltä; 4) Etsii vastausta muistiinpanoista; 5) Etsii
vastausta esittelylehtisestä; 6) Etsii vastausta online helpistä; 7) Etsii
vastausta online-manuaalista; 8) Ottaa yhteyttä online-neuvontaan; 9)
Ottaa yhteyttä päivystysvuorossa olevaan atk-tukeen (Schriver 1997:
383).
Edellä mainituista vaihtoehdoista valitsin kyselylomakkeeseeni viisi
ensimmäistä. Lisäksi kyselylomakkeessa on vaihtoehto 6) Etsin
vastausta online-manuaalista, joka sisältää sekä online helpin että
online-manuaalin, sillä tässä tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena on
painetun dokumentaation ja online-dokumentaation käyttö yleensä. Siinä
missä vaihtoehto Etsin vastausta manuaalista edustaa painettua
dokumentaatiota, edustaa vaihtoehto Etsin vastausta online-manuaalista
online-dokumentaatiota. Lisäksi lomakkeessa ovat vaihtoehdot 7)
Soitan/lähetän sähköpostia online-neuvontaan; 8) Etsin webistä; 9) Jokin
muu, mikä. Lisäsin lomakkeeseen vaihtoehdon Etsin webistä, sillä www
on nykyään tärkeä informaationlähde (ks. esim. Chiang, Chua & Storey
2001: 63; van Gils, Proper & van Bommel 2004: 1) ja oletin, että
opiskelijat käyttävät myös www:tä etsiessään vastauksia tietoteknisiin
ongelmiin.
Sekä Vaasassa että Aalborgissa kyselylomakkeet jaettiin
opiskelijoille luennolla. Jakaessani lomakkeet opiskelijoille tarkensin
seuraavia asioita: 1) Yritän ratkaista ongelman itse tarkoittaa sitä, että
opiskelija yrittää ratkaista ongelman ilman muissa kohdissa mainittuja
keinoja, yrityksen ja erehdyksen kautta; 2) Soitan/lähetän sähköpostia
online-neuvontaan sisältää myös esimerkiksi yliopiston helpdeskin ja 3)
Etsin vastausta online-manuaalista sisältää myös online helpin.
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Lomaketta täyttäessään opiskelijoilla oli mahdollisuus kysyä, mikäli
jokin lomakkeen kysymys oli epäselvä.
Analysoin aineiston erittelemällä taulukkoon vastaajittain
ensisijaiset, toissijaiset ja kolmannella sijalla olevat tavat hakea
vastauksia tietoteknisiin ongelmiin. Erittelyn jälkeen laskin taulukosta,
kuinka monta mainintaa kukin lomakkeessa mainitusta yhdeksästä
kohdasta sai, minkä jälkeen kokosin taulukkoon ensisijaiset, toissijaiset
ja kolmannella sijalla olevat tavat hakea vastauksia tietoteknisiin
ongelmiin sekä laskin kunkin tavan prosenttiosuuden. Tämän jälkeen
erottelin suomalaisten opiskelijoiden ja tanskalaisten opiskelijoiden
vastaukset omiin ryhmiinsä saadakseni selville, onko suomalaisten ja
tanskalaisten opiskelijoiden vastausten välillä eroja.
Selvittääkseni, suosivatko opiskelijat painettua dokumentaatiota vai
onlinedokumentaatiota,
muodostin
lomakkeen
yhdeksästä
vaihtoehdosta kolme luokkaa: 1) painettu dokumentaatio; 2) onlinedokumentaatio ja 3) muut (ks. Taulukko 1). Tarkastelun kohteena ovat
kaksi ensimmäistä luokkaa, painettu dokumentaatio ja onlinedokumentaatio.
Taulukko 1. Kyselylomakkeen vaihtoehtojen luokat, kun kriteerinä käytetään
sitä, missä muodossa dokumentaatio on.
Painettu dokumentaatio

Online-dokumentaatio

Muut

Etsin vastausta manuaalista

Etsin webistä

Yritän ratkaista ongelman itse

Luen tuotteen mukana tulleesta
esittelylehtisestä

Etsin vastausta online-manuaalista

Kysyn joltakulta toiselta henkilöltä
Soitan/lähetän sähköpostia onlineneuvontaan
Tarkistan muistiinpanoista
Jokin muu, mikä

Painetulla dokumentaatiolla tarkoitan tässä kaikkia painetussa muodossa
olevia tekniseen tuotteeseen liittyviä asiakirjoja. Siihen kuuluvat
painettujen manuaalien eli käsikirjojen lisäksi muun muassa painetut
opaskirjat. Myös tuotteen mukana tullut esittelylehtinen kuuluu
painettuun dokumentaatioon. Määrittelen online-dokumentaation
Dentonin ja Kellyn (1992: 153) tavoin käsittämään kaiken, minkä
käyttäjä näkee tietokoneen näytöllä. Tällöin www:n kautta haettava
informaatio ja online-manuaalista haettava informaatio kuuluvat onlinedokumentaatioon. Vaihtoehdon Soitan/lähetän sähköpostia onlineneuvontaan sijoitan luokkaan Muut, koska vaihtoehdossa ei mainita
mahdollisesta vastauksesta ja sen tyypistä (so. painettu vai onlinemuodossa oleva) mitään. Kyseinen vaihtoehto olisi kuulunut mielestäni
online-dokumentaatioon
ainoastaan
siinä
tapauksessa,
mikäli
vaihtoehdosta olisi käynyt ilmi, että kysyjä saa online-neuvonnasta
vastauksen, esimerkiksi sähköpostiviestin.
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Luokkaan Muut kuuluvat myös vaihtoehdot Yritän ratkaista
ongelman itse, Kysyn joltakulta toiselta henkilöltä ja Tarkistan
muistiinpanoista, sillä ne eivät täytä painetulle dokumentaatiolle tai
online-dokumentaatiolle tässä asetettuja kriteereitä. Myös vaihtoehto
Jokin muu, mikä kuuluu tässä luokkaan Muut, sillä kyselyyn vastanneista
(n=44) yksi vastaaja oli valinnut vaihtoehdon Jokin muu, mikä ja
maininnut siinä luovuttamisen. Laskin aiemmin saamistani tuloksista1
painettua dokumentaatiota ja online-dokumentaatiota koskevat maininnat
vastaajittain ja kokosin tulokset taulukkoon.
Myös tässä vaiheessa sijoitin ensisijaiset, toissijaiset ja kolmannella
sijalla olevat tavat omiin sarakkeisiinsa selvittääkseni, missä vaiheessa
vastaajat käyttävät painettua dokumentaatiota ja online-dokumentaatiota.
Vertasin suomalaisten ja tanskalaisten opiskelijoiden vastauksia
saadakseni selville, onko niiden välillä eroa.
3 VASTAUSTEN ETSIMINEN TIETOTEKNISIIN ONGELMIIN
Tietoteknisiä ongelmia kohdatessaan suurin osa vastaajista (34/44)
yrittää ratkaista ongelman ensin itse. Muina ensisijaisina tapoina
mainittiin vastauksen etsiminen manuaalista (4/44), joltakulta toiselta
henkilöltä kysyminen (4/44) ja vastauksen etsiminen webistä (3/44).
Lisäksi vastauksen etsiminen online-manuaalista ja tuotteen mukana
tulleen esittelylehtisen lukeminen saivat kumpikin yhden maininnan.
Toissijaisena tapana etsiä vastauksia tietoteknisiin ongelmiin 18
vastaajaa mainitsi kysyvänsä joltakulta toiselta henkilöltä. Kahdeksan
vastaajaa etsii vastausta manuaalista ja kahdeksan www:stä. Seitsemän
ilmoitti etsivänsä vastausta online-manuaalista. Kaksi vastaajaa ilmoitti
toisena vaihtoehtonaan yrittävänsä ratkaista ongelman itse, yksi mainitsi
lukevansa tuotteen mukana tulleen esittelylehtisen.
Joltakulta toiselta henkilöltä kysyminen osoittautui olevan myös
suosituin kolmannella sijalla oleva tapa etsiä vastauksia tietoteknisiin
ongelmiin, sillä 13 vastaajaa mainitsi sen tässä. Sekä manuaalia että
online-manuaalia hyödyntää yhdeksän vastaajaa, www:tä käyttää kuusi.
Kolmannella sijalla olevina tapoina mainittiin myös ongelman
ratkaiseminen itse (2/44), yhteyden ottaminen online-neuvontaan (2/44)
ja tuotteen mukana tulleen esittelylehtisen lukeminen (2/44). Yksi
vastaaja arveli kolmantena vaihtoehtonaan luovuttavansa (maininta
kohdassa Jokin muu, mikä).

1
Sekä suomalaisten että tanskalaisten opiskelijoiden ensisijaiset, toissijaiset ja kolmannella sijalla olevat
tavat hakea vastauksia tietoteknisiin ongelmiin.
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3.1 ENSISIJAINEN TAPA SUOMALAISILLA JA
TANSKALAISILLA OPISKELIJOILLA
Suomalaisista opiskelijoista 14 ja tanskalaisista opiskelijoista 17 ilmoitti
ensisijaisesti yrittävänsä ratkaista ongelman itse. Suomalaisista
opiskelijoista kolme kysyy ensin joltakulta toiselta henkilöltä,
tanskalaisista yksi. Kaksi suomalaista ja kaksi tanskalaisista mainitsi
ensisijaisesti etsivänsä vastausta manuaalista. Www:n ensisijaisena
tapana mainitsi yksi suomalainen ja kaksi tanskalaista, lisäksi yksi
suomalainen vastaaja etsii vastausta online-manuaalista ja yksi lukee
ensin tuotteen mukana tulleen esittelylehtisen. Tanskalaisista vastaajista
yksikään ei ilmoittanut hyödyntävänsä ensisijaisena vaihtoehtonaan
online-manuaalia tai tuotteen mukana tullutta esittelylehtistä.
Taulukkoon 2 on koottu kyselyn vastaukset ensisijaisen tavan mukaan.2
Taulukko 2. Suomalaisten ja tanskalaisten opiskelijoiden ensisijainen tapa etsiä
vastauksia tietoteknisiin ongelmiin.
Ensisijainen tapa

Suomalaiset opiskelijat
kpl

Etsii vastausta
manuaalista
Yrittää ratkaista
ongelman itse
Kysyy joltakulta toiselta
henkilöltä
Soittaa/lähettää
sähköpostia onlineneuvontaan
Etsii webistä

Tanskalaiset opiskelijat
%

kpl

%

2

9%

2

9%

14

64 %

17

77 %

3

14 %

1

5%

-

-

-

-

1

5%

2

9%

Etsii vastausta onlinemanuaalista
Tarkistaa muistiinpanoista

1

5%

-

-

-

-

-

-

Lukee tuotteen mukana
tulleesta esittelylehtisestä
Jokin muu, mikä

1

5%

-

-

-

-

-

-

102 %

22

100 %

Yhteensä

22

3.2 TOISSIJAINEN TAPA SUOMALAISILLA JA
TANSKALAISILLA OPISKELIJOILLA
Toiselta henkilöltä kysyminen on sekä suomalaisten että tanskalaisten
opiskelijoiden suosima tapa etsiä vastauksia tietoteknisiin ongelmiin sen
jälkeen, kun ensisijainen tapa ei tuota toivottua tulosta. Seitsemän
2

Pyöristyksestä johtuen suomalaisten vastaajien prosenttimäärien yhteenlaskettu summa on 102 %.
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suomalaista opiskelijaa ja 11 tanskalaista opiskelijaa ilmoitti toisena
vaihtoehtonaan kysyvänsä neuvoa joltakulta toiselta henkilöltä. Vastausta
etsitään myös manuaalista: viisi suomalaista ja kolme tanskalaista
vastaajaa mainitsi painetun manuaalin toisena vaihtoehtonaan. Muita
vaihtoehtoja ovat www ja online-manuaali; www:n mainitsi neljä
suomalaista ja tanskalaista vastaajaa, online-manuaalin mainitsi neljä
suomalaista ja kolme tanskalaista. Yksi suomalainen ja yksi tanskalainen
ilmoitti yrittävänsä ratkaista ongelman itse. Yksi suomalainen mainitsi
lukevansa tuotteen mukana tulleen esittelylehtisen. Taulukkoon 3 on
koottu vastaukset toissijaisen tavan mukaan.3
Taulukko 3. Suomalaisten ja tanskalaisten opiskelijoiden toissijainen tapa etsiä
vastauksia tietoteknisiin ongelmiin.
Toissijainen tapa

Suomalaiset opiskelijat

Tanskalaiset opiskelijat

kpl

kpl

%

%

Etsii vastausta manuaalista

5

23 %

3

14 %

Yrittää ratkaista ongelman
itse
Kysyy joltakulta toiselta
henkilöltä
Soittaa/lähettää sähköpostia
online-neuvontaan
Etsii webistä

1

5%

1

5%

7

32 %

11

50 %

Etsii vastausta onlinemanuaalista
Tarkistaa muistiinpanoista
Lukee tuotteen mukana
tulleesta esittelylehtisestä
Jokin muu, mikä
Yhteensä

22

-

-

-

4

18 %

4

18 %

4

18 %

3

14 %

-

-

-

-

1

5%

-

-

-

-

-

-

101 %

22

-

101 %

3.3 KOLMANNELLA SIJALLA OLEVA TAPA
SUOMALAISILLA JA TANSKALAISILLA OPISKELIJOILLA
Vaihtoehto Kysyn joltakulta toiselta henkilöltä sai eniten mainintoja sekä
suomalaisilta (7/22) että tanskalaisilta (6/22) opiskelijoilta myös
kolmannella sijalla olevana tapana etsiä vastauksia tietoteknisiin
ongelmiin. Lisäksi kuusi suomalaista ja kolme tanskalaista mainitsi
etsivänsä vastausta manuaalista. Neljä tanskalaista etsii vastauksia wwwsivuilta ja neljä online-manuaalista, suomalaisista kaksi etsii vastauksia
www-sivuilta ja viisi online-manuaalista. Kolmannella sijalla olevissa
3

Pyöristyksestä johtuen prosenttimäärien yhteenlaskettu summa on kummassakin sarakkeessa 101 %.
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tavoissa opiskelijat antoivat yksittäisiä mainintoja seuraaville
vaihtoehdoille: Yritän ratkaista ongelman itse; luen tuotteen mukana
tulleesta esittelylehtisestä; Jokin muu, mikä, jossa opiskelija mainitsi
luovuttamisen. (Ks. Taulukko 4). 4
Taulukko 4. Suomalaisten ja tanskalaisten opiskelijoiden kolmannella sijalla
oleva tapa etsiä vastauksia tietoteknisiin ongelmiin.
Kolmannella sijalla oleva
tapa

Suomalaiset opiskelijat

Tanskalaiset opiskelijat

kpl
6

%
27 %

kpl
3

%
14 %

Yrittää ratkaista ongelman
itse
Kysyy joltakulta toiselta
henkilöltä
Soittaa/lähettää
sähköpostia onlineneuvontaan
Etsii webistä

1

5%

1

5%

7

32 %

6

27 %

-

-

2

9%

2

9%

4

18 %

Etsii vastausta onlinemanuaalista
Tarkistaa muistiinpanoista

5

23 %

4

18 %

-

-

-

-

Lukee tuotteen mukana
tulleesta esittelylehtisestä
Jokin muu, mikä

1

5%

1

5%

-

-

1

5%

Yhteensä

22

101 %

22

101 %

Etsii vastausta manuaalista

4 PAINETTU DOKUMENTAATIO VAI ONLINEDOKUMENTAATIO
Dokumentaatio, etenkin tietokone- ja ohjelmistodokumentaatio
julkaistaan nykyään yhä useammin myös elektronisessa muodossa (ks.
esim. Achtelig 2002: 33). Tämän vuoksi on kiinnostavaa tarkastella myös
painetun dokumentaation ja online-dokumentaation käyttöä, tässä
tapauksessa tietoteknisiä ongelmia ratkaistaessa. Taulukossa 1 esitin
kolme luokkaa eli 1) painettu dokumentaatio; 2) online-dokumentaatio ja
3) muut, jotka muodostin kyselylomakkeen yhdeksästä vaihtoehdosta
(ks. Taulukko 1). Tarkastelen ensin suomalaisten opiskelijoiden
vastauksia (luku 4.1), minkä jälkeen tarkastelen tanskalaisten
opiskelijoiden vastauksia (luku 4.2).

4

Pyöristyksestä johtuen prosenttimäärien yhteenlaskettu summa on kummassakin sarakkeessa 101 %.
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4.1 SUOMALAISTEN OPISKELIJOIDEN PAINETUN JA ONLINEDOKUMENTAATION KÄYTTÖ
Suomalaisista opiskelijoista kolme mainitsi käyttävänsä ensisijaisesti
painettua dokumentaatiota. Kaksi heistä etsii vastausta manuaalista ja
yksi tuotteen mukana tulleesta esittelylehtisestä. Toissijaisena tapanaan
etsiä vastauksia tietoteknisiin ongelmiin kuusi opiskelijaa mainitsi
painetun dokumentaation. Viisi heistä etsii vastausta manuaalista ja yksi
lukee tuotteen mukana tulleen esittelylehtisen. Seitsemän opiskelijaa
mainitsi painetun dokumentaation kolmantena tapanaan etsiä vastauksia
tietoteknisiin ongelmiin, kuusi heistä etsii vastausta manuaalista ja yksi
tuotteen mukana tulleesta esittelylehtisestä.
Kaksi opiskelijaa mainitsi online-dokumentaation ensisijaisena
tapanaan etsiä vastauksia tietoteknisiin ongelmiin: toinen heistä
hyödyntää www:tä ja toinen online-manuaalia. Kahdeksan opiskelijaa
käyttää online-dokumentaatiota toissijaisena tapanaan, neljä heistä etsii
www:stä ja neljä online-manuaalista. Online-manuaali mainittiin myös
kolmannella sijalla olevana tapana, sillä se sai maininnan viideltä suomalaiselta opiskelijalta, lisäksi kaksi opiskelijaa etsii www:stä. Yhteensä
siis seitsemän suomalaista opiskelijaa käyttää online-dokumentaatiota
kolmantena tapanaan etsiä vastauksia tietoteknisiin ongelmiin.
Kuvio 1 havainnollistaa, miten suomalaiset opiskelijat käyttävät
painettua dokumentaatiota, online-dokumentaatiota ja muita tapoja
etsiessään vastauksia tietoteknisiin ongelmiin.
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Kuvio 1. Suomalaisten opiskelijoiden ensisijaiset, toissijaiset ja kolmannella
sijalla olevat tavat etsiä vastauksia painetusta dokumentaatiosta ja
online-dokumentaatiosta.
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4.2 TANSKALAISTEN OPISKELIJOIDEN PAINETUN JA
ONLINE-DOKUMENTAATION KÄYTTÖ
Kaksi tanskalaista opiskelijaa mainitsi käyttävänsä ensisijaisesti
painettua dokumentaatiota, kumpikin heistä etsii vastausta manuaalista.
Painettu manuaali mainitaan myös toissijaisena tapana, sillä se sai kolme
mainintaa. Niin ikään kolme opiskelijaa mainitsi painetun manuaalin
myös kolmannella sijalla olevana tapana, yksi opiskelija etsii kolmantena
tapanaan vastausta tuotteen mukana tulleesta esittelylehtisestä.
Kaksi opiskelijaa mainitsi online-dokumentaation ensisijaisena
tapanaan etsiä vastauksia tietoteknisiin ongelmiin: kumpikin mainitsi
tässä www:n. Seitsemän opiskelijaa hyödyntää online-dokumentaatiota
toissijaisena tapanaan, neljä heistä etsii www:stä ja kolme onlinemanuaalista. Kolmantena vaihtoehtoisena tapana online-dokumentaation
mainitsi kahdeksan opiskelijaa, neljä heistä etsii www:stä ja neljä onlinemanuaalista. Kuviosta 2 käy ilmi, miten tanskalaiset opiskelijat käyttävät
painettua dokumentaatiota, online-dokumentaatiota ja muita tapoja
etsiessään vastauksia tietoteknisiin ongelmiin.
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Kuvio 2. Tanskalaisten opiskelijoiden ensisijaiset, toissijaiset ja kolmannella
sijalla olevat tavat etsiä vastauksia painetusta dokumentaatiosta ja
online-dokumentaatiosta.
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET
Tarkasteltaessa suomalaisten ja tanskalaisten yliopisto-opiskelijoiden
vastauksia, voidaan todeta, että tietoteknisiä ongelmia kohdatessaan sekä
suomalaiset että tanskalaiset opiskelijat pyrkivät ensisijaisesti
ratkaisemaan ongelman itse. Krull (1996: 38) on päätynyt omissa
tutkimuksissaan samankaltaisiin tuloksiin: tietokoneita käyttäneistä
testihenkilöistä suurin osa yritti mieluummin ratkaista ongelman itse kuin
etsiä vastausta painetusta dokumentaatiosta. Toissijaisena tapana sekä
suomalaiset että tanskalaiset yliopisto-opiskelijat kysyvät neuvoa
joltakulta toiselta henkilöltä, suomalaisista vastaajista kyseisen
vaihtoehdon valitsi 32 %, tanskalaisista 50 % (ks. Taulukko 3).
Ensisijaista ja toissijaista tapaa koskevat tulokset ovat
samansuuntaiset Schriverin (1997: 383) tutkimustulosten kanssa, tosin
Schriverin (emt.) tutkimustulosten mukaan toiselta henkilöltä kysyminen
on yleisin tapa hankkia apua tietoteknisiin ongelmiin, ongelman
ratkaisemisen omin päin ollessa toiseksi yleisin tapa. Yksi syy tähän on
siinä, että Schriverin (emt.) tutkimuksen 113 vastaajaa muodostivat
tietoteknisiltä taidoiltaan hyvin heterogeenisen ryhmän. Noviisikäyttäjät
kysyivät ensin apua toiselta henkilöltä, asiantuntijat yrittivät ensin
ratkaista ongelman itse (Schriver 1997: 382). Tutkimukseni 44 vastaajaa
olivat tietoteknisiltä taidoiltaan varsin homogeeninen joukko, sillä
jokainen ilmoitti käyttävänsä tietokonetta päivittäin, lähinnä
tekstinkäsittelyyn ja internetissä surffaamiseen. Jokainen oli myös
käyttänyt tietokonetta vähintään kolme vuotta.
Kuten taulukosta 4 käy ilmi, 32 % suomalaisista vastaajista ja 27 %
tanskalaisista vastaajista kysyy ongelmatilanteessa apua joltakulta
toiselta henkilöltä myös kolmantena vaihtoehtonaan. Tulos selittyy sillä,
että olen tässä tutkimuksessa laskenut yhteen kunkin tavan saamat
maininnat. En siis esimerkiksi ole laskenut, mitä ne, jotka toissijaisena
tapanaan kysyvät neuvoa joltakulta toiselta henkilöltä, tekevät, mikäli
toiselta henkilöltä kysyminen ei tuota tulosta. Tulosten tarkempi
analysointi tarjoaakin kiinnostavan jatkotutkimusaiheen.
Tulokset osoittavat, että sekä suomalaiset että tanskalaiset opiskelijat
hyödyntävät teknistä dokumentaatiota etsiessään vastauksia tietoteknisiin
ongelmiin: 14 suomalaista opiskelijaa ja 10 tanskalaista opiskelijaa
käyttää toisena vaihtoehtonaan painettua dokumentaatiota tai onlinedokumentaatiota. Kolmantena vaihtoehtonaan niitä käyttää 14
suomalaista opiskelijaa ja 12 tanskalaista opiskelijaa.
Etsittäessä
vastauksia
tietoteknisiin
ongelmiin,
erilaisten
vaihtoehtojen valintaan vaikuttavat käyttäjän tietotekniset taidot ja
ongelma, johon etsitään vastausta (Schriver 1997: 380).
Kyselylomakkeen avulla saadut tulokset ovat suuntaa-antavia, mutta niitä
voidaan hyödyntää myös muiden menetelmien, kuten haastattelujen ja
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havainnoinnin apuna. Tulevaisuudessa esimerkiksi haastattelujen avulla
olisi mahdollista selvittää tarkemmin erilaisten vaihtoehtojen valintaan
mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä, kuten käyttäjien lukutottumuksia tai
oppimistyylejä (ks. esim. Redish 1989).
Tarkasteltaessa, suosivatko vastaajat painettua dokumentaatiota vai
online-dokumentaatiota, osoittautuu online-dokumentaatio olevan
vastaajien keskuudessa painettua dokumentaatiota suositumpaa: sekä
suomalaisista (n=22) että tanskalaisista (n=22) opiskelijoista yhteensä yli
puolet (15 opiskelijaa kummassakin ryhmässä) mainitsi onlinedokumentaation joko toisena tai kolmantena vaihtoehtonaan. Onlinedokumentaatio on yleistynyt etenkin ohjelmistodokumentaatiossa, mutta
sitä on alettu hyödyntää myös muussa käyttäjädokumentaatiossa (ks.
esim. Achtelig 2002: 33). Tässä tutkimuksessa tietoteknistä ongelmaa ei
rajattu erityisesti tarkoittamaan tietokoneohjelmistossa olevaa ongelmaa,
mutta tulokset osoittavat ainakin online-dokumentaatiota käytettävän
tietoteknisten ongelmien ratkaisuun. Jatkotutkimusta varten kiinnostavia
kysymyksiä ovat kysymykset online-dokumenttien mahdollisista
sisällöllisistä ja kielellisistä ongelmista (vrt. esim. Salmi 2003) sekä
niistä kielellisistä valinnoista, joita online-dokumentteja koostettaessa
tehdään.
LÄHTEET
Achtelig, M. 2002. Handbücher und Online-Hilfen. Weg vom Papier? Technische
Kommunikation 4/2002, 33–38.
Chiang, R., C. E. Huang Chua & V. C. Storey 2001. A smart web query method for
semantic retrieval of web. Data & Knowledge Engineering 38: 1, 63–84.
Denton, L. & J. Kelly 1992. Designing, Writing and Producing Computer Documentation.
New York, St. Louis, San Francisco: McGraw-Hill, Inc.
Gils, B. van, H.A. Proper & P. van Bommel 2004. A conceptual model of information
supply. Data & Knowledge Engineering (painossa), 1–34.
Krull, R. 1996. Sinn und Unsinn umfangreicher Dokumentation. Kluge Computerbenutzer
lesen keine Handbücher. Technische Kommunikation 4/1996, 38–40.
Redish, J. (1989). Reading to learn to do. IEEE Transactions on Professional
Communication 32: 4, 289–293.
Salmi, L. 2003. Documents multilingues pour logiciels et utilisabilité. Annales Universitatis
Turkensis No: 269: Humaniora. Turku: Turun yliopisto.
Schriver, K. A. 1997. Dynamics in Document Design. New York, Chichester, Brisbane,
Toronto, Singapore, Weinheim: John Wiley & Sons, Inc.
Uusitalo, H. 1997. Tiede, tutkimus ja tutkielma. Johdatus tutkielman maailmaan. 1.–4.
painos. Porvoo: WSOY.

374

