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1

Johdanto

Tiimityöskentely on eräs ohjelmistokehityksen kulmakivistä. Yksinkertaista tietokoneohjelmaa laajemman ohjelmiston laatiminen realistisessa ajassa on tehtävä, johon
tarvitaan väistämättä useita ohjelmoijia. Lisäksi ohjelmistotuotantoprojekti käsittää
tyypillisesti myös muita keskeisiä tehtäviä varsinaisen ohjelmakoodin tuottamisen
lisäksi. Saman ohjelmistotuotteen tai -palvelun parissa työskentelee siis jatkuvasti
muiden muassa useita ohjelmisto- ja liiketoiminta-alueiden asiantuntijoita.
Myös liiketoimintaympäristöjen ja vaatimusten nopeat muutokset ovat nykypäivän
kehityksessä selviö. Iteratiivista ja inkrementaalista kehitystä (iterative and incremental development) on jo vuosikymmenten ajan käytetty vaihtelevissa määrin lähestymistapana ohjelmistotuotantoon (Larman & Basili, 2003). Keskeistä tällöin on
juuri kehitystyön iteratiivisuus eli toistava työmalli, jossa keskeiset ohjelmistokehityksen vaiheet (kuten suunnittelu, toteutus ja testaus) toistuvat kerta toisensa
jälkeen syklisesti. Boehmin (1988) esittämä spiraalimalli tarjoaa erään esimerkin
tällaisesta perinteisestä iteratiivisesta kehitysmallista.
Nykyisenkaltainen ketterä kehitys puolestaan nostaa esille kommunikaation merkityksen ja painottaa tiimien autonomista ja itseohjautuvaa asemaa (Beck ym.,
2001b). Ketterää kehitystä luonnehtiikin yhteistyön välittömyys: raskaan, muun
muassa sopimuksellisuuteen, muodollisuuteen ja dokumentointiin perustuvan tuotantoprosessin sijaan suuri osa työn suunnittelusta, koordinoinnista ja katselmoinnista voidaan hoitaa tarveperustaisesti sekä kehitystiimin keskinäisiä säännöllisiä kokoontumishetkiä hyväksikäyttäen. Ketterän kehityksen menetelmien onkin näytetty
olevan eduksi erityisesti tiimien sisäiselle kommunikaatiolle (Pikkarainen, Haikara,
Salo, Abrahamsson & Still, 2008).
Ketterän kehityksen rinnalle ja osin seuraajaksi on noussut virtaviivainen (lean) kehitys. Virtaviivaisessa ajattelussa painokasta on hukan (waste) eliminointi (Ohno,
1978/1988; Poppendieck & Poppendieck, 2003, s. 4–8). Keskeistä modernissa ketterässä ohjelmistokehityksessä on tämän mukaisesti muutoksiin reagoimisen lisäksi jatkuva työn ja tekemisen optimointi. Tuotannonvalvontajärjestelmänä alkunsa
saaneesta Kanban-järjestelmästä (Sugimori, Kusunoki, Cho & Uchikawa, 1977) on
tullut viime aikoina suosittu virtaviivaisen kehityksen tukimekanismi myös ohjelmistokehityksen piirissä (ks. esimerkiksi Ahmad, Markkula & Oivo, 2013). Kanbanin
keskeinen ajatus on meneillään olevan työn (Work In Progress, WIP) rajoittaminen
ja uuden työn aloittaminen vetämällä (pull): Kanban-järjestelmässä työn suorittaja
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vetää uutta työtä tehtäväksi silloin kun pystyy sen sijaan, että työtä työnnettäisiin
tekijöille ulkopuolelta (Kniberg & Skarin, 2010).
Kanbanin käytölle ja modernille ketterälle kehitykselle ominaista on myös työn visualisointi työtehtäviä esittävien korttien ja työvaiheisiin jaetun taulun avulla. Esimerkiksi seinäpinnan tai valkotaulun käyttäminen Kanban-tyylisenä kehitystyön visualisointina toimii tehokkaana kommunikaatiovälineenä ja mahdollistaa mutkattoman
kokoontumisen tiimin jäsenten ja erinäisten sidosryhmien edustajien kesken. Käytettäessä nimenomaan Kanbanin mukaista taulua yhdistetään visualisointiin meneillään olevan työn rajoittaminen: työvaiheille asetetaan työmäärää kontrolloivat
WIP-rajoitteet, mikä säätelee kokonaisuudessaan työn virtausta vaiheesta toiseen
(Kniberg & Skarin, 2010).
Yllä kuvatun kaltainen, ketterää kehitystä noudattava lähestymistapa työn organisoimiseen nojaa oleellisesti fyysiseen läsnäoloon: yhteisessä tilassa työskentely on
perustavanlaatuinen mahdollistaja muodollisen prosessin keventämiselle. Vaatimus
tiimin toimimisesta yhteisessä tilassa on kuitenkin rajoittava tekijä nykyisen kaltaisissa, verkostoituneissa työympäristöissä, sillä se poissulkee esimerkiksi geografisesti
hajautuneet kehitystiimit, heikentää etätyömahdollisuuksia ja vaatii myös yhdessä
työskentelevien osalta yhteistyöhön soveltuvan tilan. Toisaalta hajautettu ohjelmistokehitys on havaittu ongelmalliseksi, ja erityisesti kommunikaatio ja luottamus on
nähty merkittävinä haasteina (S. Lee & Yong, 2010; McHugh, Conboy & Lang,
2012).
Tiimin keskinäisen kommunikoinnin lisäksi kehitystyön edistymisestä on yleisesti tarpeen viestiä myös muille sidosryhmille. Tyypillinen lähestymistapa tällaiseen
kommunikaatioon on videokonferenssien järjestäminen, sovelluksia kuten Skype for
Business (Microsoft, 2017) ja BlueJeans (Blue Jeans Network, 2017) käyttäen. Videokonferenssi tarjoaa tekstuaalista viestintää monipuolisemman kommunikaatioväylän
ja on siten tehokkaampi keino ratkaista monitulkintaisia tilanteita, mutta toisaalta videoyhteys häviää rikkaudeltaan kasvotusten kommunikoimiselle (Daft, Lengel
& Trevino, 1987). Videoyhteyteen perustuvat kokoukset ovat ongelmallisia myös
esimerkiksi suurten fyysisten esineiden, kuten valkotaulun, sisällyttämisen osalta
(Marlow, Carter, Good & Chen, 2016), mikä aiheuttaa hankaluuksia korttitaulun
käyttämiselle.
Tulevaisuuden ketterän kehityksen kannalta on oleellista mahdollistaa keskitetty
visualisoitu työn suunnittelu ja seuranta myös hajautetussa yhteistyöympäristössä. Asetelma käsittää kaksi merkittävää haastetta. Ensinnä luontevan ihmistenväli-

3
sen kommunikoinnin toteuttaminen vaatii keinoja, jotka ulottuvat pidemmälle kuin
tekstuaaliseen viestintään ja videoneuvotteluun perustuvat lähestymistavat. Hajautetun yhteistyöympäristön mahdollistamisen keskiössä on siten uudenlaisten kommunikaatioväylien kehittäminen ja hyödyntäminen.
Toisen haasteen asettaa se, että nämä uudenlaiset keinot on pystyttävä tarjoamaan
hajautetusti ja helposti lähestyttävässä muodossa. Kommunikaatioväylän tulee toimia
pitkienkin etäisyyksien yli hyväksyttävin viivein, ja erityisesti, väylän käyttöönotto
ja itse käyttö on tehtävä mahdollisimman helpoksi – niin rahallisten kustannuksien
kuin järjestelmän käytön miellyttävyydenkin osalta.
Viimeaikainen teknologinen kehitys mahdollistaa kahden keskeisen aihepiirin sulauttamisen siten, että ylläoleviin vaatimuksiin voidaan vastata. Ensimmäiseen haasteeseen, uudenlaisen kommunikaatioväylän kehitykseen, voidaan vastata virtuaalitodellisuudella eli keinotekoisen ympäristön luomisella tietokonesimulaation avulla. Tämä
tarjoaa lupaavan mahdollistajan luontevalle hajautetulle ihmistenväliselle kommunikaatiolle.
Toiseen haasteeseen eli kommunikaatioväylän varsinaiseen hajauttamiseen ja helppokäyttöisyyteen voidaan puolestaan vastata moderneilla web-teknologioilla. Internet ja erityisesti web – eräs internetin menestyksekkäimmistä sovelluksista – muodostavat nimenomaan geografisesti hajautetun ja helppokäyttöisen verkottuneeseen
tiedonjakoon perustuvan väylän. Web tarjoaa siten oivan alustan tähän haasteeseen.
Virtuaalitodellisuuden ja web-teknologioiden piirteitä yhdistelemällä pystytään näin
ollen tarjoamaan hajautettu virtuaalinen ympäristö, jonka avulla paikallisen työn
organisoimisen etuja voidaan approksimoida.
Ohjelmistotuotanto painottuu siis ketterän kehityksen lähestymistapojen ja virtaviivaisen kehityksen myötä yhä enemmän tiimityöskentelyyn, tiimin autonomiseen
asemaan sekä jatkuvaan tiimin sisäiseen ja eri sidosryhmien väliseen kommunikointiin. Toisaalta tarve kehitystyön geografiselle hajauttamiselle on ilmeinen: Etätyöskentely mahdollistaa muun muassa kehitystiimien joustavamman muodostamisen.
Lisäksi etäkommunikaatio on joka tapauksessa keskeinen tekijä suurissa ohjelmistoprojekteissa, sillä moninaisten sidosryhmien välistä kommunikointia on vaikeaa
hoitaa täysin keskitetysti.
Tämän pro gradu -tutkielman keskeiset tutkimuskysymykset koskevat nimenomaan
uudenlaisia etäyhteistyön mahdollistajia. Näkökulmana näihin keinoihin toimii ketterän ohjelmistotuotannon organisoimisen hajauttamisen problematiikka: työn suunnittelussa, tekemisessä ja seurannassa yhdessä työskentely on keskiössä, joten työn
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hajauttaminen aiheuttaa väistämättä ristiriidan. Tutkielmassa käytetty näkökulma
on rajattu nimenomaan visualisointiin pohjautuvaan työn koordinointiin, jättäen
tarkastelun ulkopuolelle muut yleiset ketterän kehityksen mekanismit, kuten ohjelmistosuunnittelun valkotaulun ääressä, erinäiset ad hoc -palaverit sekä organisaatioihin liittyvät tekijät. Tämä asetelma muodostaa tutkimuksen primaarisen, konstruktiivisen tutkimuskysymyksen:
TK1 : Millainen ketterien ohjelmistokehitystiimien etäyhteistyöskentelyn organisoimista tukevan konstruktion1 tulisi olla?
Sidosryhmäkommunikaatio muodostaa kehitystyön seurantaan liittyvän rinnakkaisen haasteen: Fyysinen korttitaulu on sidosryhmien projektinseurannan näkökulmasta ongelmallinen, sillä korttitaulun välittäminen nykyisiä etäkommunikaatioväyliä pitkin on hankalaa – kehitystiimin kannalta fyysinen taulu on kuitenkin mutkaton
ja mahdollistaa luontevan kokoontumisen yhteisesti sen ääreen. Toisaalta digitaalinen, esimerkiksi web-pohjainen korttitaulu on käytännöllinen sidosryhmäkommunikaation kannalta, mutta se ei toimi fyysisen taulun tapaan kehitystiimin yhteisenä kokoontumispaikkana eikä myöskään itsenäisenä radiaattorina; tietoradiaattorilla (information radiator) tarkoitetaan esimerkiksi juuri projektin tilaa heijastavaa,
ohikulkijoille näkyvää ja mahdollisimman vaivattomasti vilkaistavissa olevaa tietosäteilijää (Cockburn, 2006, s. 114–118). Tähän liittyen tutkielman toisena kiinnostuksenkohteena on mahdollinen uudenlaisen etäyhteistyömenetelmän lisähyöty sidosryhmäkommunikaation suoraviivaistajana, mikä muodostaa tutkimuksen toisen
tutkimuskysymyksen:
TK2 : Tarjoaako tällainen (TK1 :ssä tarkoitettu) konstruktio mahdollisuuksia sidosryhmäkommunikaation tehostamiseksi?
Tutkielman lähestymistapa on konstruktiivinen ja mukailee pääpiirteittäin Kasasen, Lukan ja Siitosen (1993) laskentatoimen piirissä esittelemän konstruktiivisen
tutkimusotteen vaiheita. Konstruktiivinen tutkimusprosessi jakautuu kuuteen vaiheeseen: ongelman etsimiseen, aihepiirin ymmärryksen hankkimiseen, ratkaisuehdotuksen konstruktion muodostamiseen, ratkaisun toimivuuden osoittamiseen, tutkimuskontribuution näyttämiseen ja ratkaisun sovellusalan pohdintaan (Kasanen
1

Konstruktiolla tarkoitetaan tässä yhteydessä ohjelmistoratkaisua, kuitenkaan poissulkematta
siihen oleellisesti liittyvien laitteistoteknologioiden osuutta.
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ym., 1993). Tutkimuskysymyksiin vastataan siis keskeisesti kehittämällä varta vasten aiheen tarkasteluun suunniteltu konstruktio, virtuaalisen yhteistyöympäristön
tarjoava sovellusprototyyppi. Prototyyppi on vertikaalinen ja skenaarioperustainen
eli tarkastelee virtuaalista etäyhteistyötä tietynlaisen käyttöyhteyden pohjalta. Prototyyppiä arvioidaan tämän mukaisesti käyttöskenaarion vaatimusten perusteella,
minkä lisäksi sen toimivuutta evaluoidaan käyttäjätestauksen avulla. Tutkielmassa
on osallisena kansainvälinen strategia-, design- ja teknologiatalo Reaktor2 .
Aihepiirin kartoitukseen liittyviä konstruktiivisen tutkimusotteen ensimmäisiä vaiheita käsitellään tutkielman kahdessa seuraavassa luvussa: Luvussa 2 esitellään keskeiset ketterän ohjelmistokehityksen organisoimisen piirteet ja niiden suhde etäyhteistyöhön. Luvussa 3 puolestaan tutustutaan ehdotettavan konstruktion keskeiseen
mahdollistajaan eli virtuaalitodellisuuteen, erityisesti etäyhteistyön näkökulmasta.
Loppuosa tutkielmasta vastaa konstruktiivisen otteen muita vaiheita: Luvussa 4 käsitellään tutkielman tutkimusmenetelmää; menetelmän osalta tutustutaan erityisesti sen keskeisimpään välineeseen eli prototyyppisovellukseen. Luku 5 käsittää tutkimuksen tulosten eli prototyyppisovelluksen esittelyn ja analysoinnin. Luvussa 6 on
keskustelua tutkimuksen löydöksistä, ja luvussa 7 annetaan lopuksi lyhyt yhteenveto
tutkielmasta.

2

Ks. Reaktor (2017).
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2

Työn organisoiminen ketterässä ohjelmistokehityksessä

Tässä luvussa käsitellään työn suunnittelun ja seurannan periaatteita ja keinoja
ketterää ja virtaviivaista ohjelmistokehitystä käytettäessä. Ensimmäisessä alaluvussa (2.1) käsitellään ketterän ja virtaviivaisen kehityksen keskeisiä ja luonteenomaisia
piirteitä ja tutustutaan erityisesti visuaaliseen työn seurantaan, tyypilliseen ketterän työn suunnittelun ja seurannan työkaluun. Toisessa alaluvussa (2.2) käsitellään
yhteistyön suhdetta etätyöskentelyyn ensin yleisesti ja sitten erityisesti ketterän ohjelmistokehityksen näkökulmasta. Lopuksi, alaluvussa 2.3, tarkastellaan hajautettuun ketterään ohjelmistokehitykseen liittyviä keinoja ja haasteita konkreettisesta
ja kokemusperäisestä näkökulmasta eli tutkielman yhteydessä tehtyjen haastattelujen kautta.

2.1

Ketterä ja virtaviivainen ohjelmistokehitys

Ohjelmistotuotannon prosessit on viime vuosikymmenten ajan jaettu karkeasti lineaariseen ja ketterään kehitykseen. Lineaarisen mallin perustana pidetään Roycen
(1970) esittelemää vesiputousmallia. Vesiputous-metaforan mukaisesti mallissa ohjelmistotuotantoprosessi koostuu peräkkäisistä vaiheista: prosessi etenee vesiputouksen lailla alaspäin aina vaatimuksista suunnittelun, testauksen ja toteutuksen kautta
käyttöön. Tällaisenaan kyseessä on siis lineaarinen tuotantomalli, jossa koko prosessi
kaikkine vaiheineen etenee yhtenä pitkittäisenä prosessina.
Äärimmilleen yksinkertaistettuna vesiputousmallin vastakohtana tai ”vaihtoehtona”
on ketterä kehitys. Nykyisen ketterän kehityksen taustalla puolestaan vallitsee iteratiivisen ja inkrementaalisen kehityksen periaatteet. Inkrementaalinen kehitys liittyy
läheisesti evoluutiomalliin, jossa ohjelmistoa kehitetään pala palalta aiemman päälle
kerrostaen. Iteratiivinen kehitys puolestaan liittyy kehityskaaren jakamiseen osiin eli
iteraatioihin, joissa toistetaan syklisesti eri ohjelmistotuotannon vaiheet. Yksittäisen
lineaarisen prosessin sijasta tällöin esimerkiksi ohjelmiston suunnittelu-, toteutus- ja
testausvaiheet toistuvat siis yhä uudestaan.
Vaikka ketterää ja sittemmin virtaviivaista kehitystä usein nimitetään moderniksi vaihtoehdoksi vesiputousmallille, ei kyseessä kuitenkaan ole todellisuudessa uusi
keksintö; iteratiivista ja inkrementaalista kehitystä on käytetty jo 1960-luvulta ja
erityisesti 1970-luvulta lähtien (Larman & Basili, 2003). Eräs kanoninen esimerkki

7
perinteisestä iteratiivisesta mallista on Boehmin (1988) esittelemä spiraalimalli, ja
myös Royce (1970) suositteli lineaarisen prosessin toistamista kahteen kertaan, ensin
alustavana kierroksena.
Nykyisenkaltaisen ketterän kehityksen erityispiirteitä voidaan tarkastella esimerkiksi
ketterän kehityksen manifestin (Manifesto for Agile Software Development) arvojen
kautta. Manifestin neljä arvoa painottavat yksilöitä ja vuorovaikutusta, toimivaa
ohjelmistoa, kehittäjien ja asiakkaan välistä yhteistyötä sekä muutoksiin vastaamista (Beck ym., 2001a). Keskeistä on siis ensinnä yhteistyö, jonka katsotaan olevan
avain onnistuneeseen ohjelmistokehitykseen. Toiseksi huomionarvoista on muutosten
toivottaminen tervetulleiksi, mikä tarjoaa perinteiselle iteratiivisuudelle uudenlaisen
näkökulman.
Ketterän kehityksen manifestia tarkastelemalla huomataan kuitenkin, että se on laadittu jo yli 15 vuotta sitten. Ketterän kehityksen prosessit eivät toki ole levänneet
tätä aikaa paikoillaan, vaan erääksi tällaisen, jo nyt ”perinteiseksi” muodostuneen,
ketterän kehityksen seuraajaksi on noussut virtaviivainen kehitys. Virtaviivaisen kehityksen perustana on menestyksekäs mutta jälleen itsessään jo iäkäs Toyota Production System -järjestelmä, jonka keskeisenä ajatuksena on hukan eliminointi ja
oleellisena tukimekanismina JOT-strategia (Juuri Oikeaan Tarpeeseen, engl. JustIn-Time) (Ohno, 1978/1988). Tavoitetilana on siis, että tarvittavat osat – ohjelmiston tapauksessa esimerkiksi toiminnot tai moduulit – toimitetaan juuri kun niitä
tarvitaan ja juuri siinä määrin kuin niitä tarvitaan.
Kommunikaatio, herkkyys toimintaympäristön muutoksille sekä työn optimoiminen
luonnehtivat siis modernia ketterää kehitystä. Edellytyksenä tehokkaalle ketterälle kehitykselle on siten näiden seikkojen maksimointi, mikä nojaa keskeisesti työtapojen ja yhdessä työskentelemisen hiomiseen saumattomaksi. Keskeistä on myös
kehitysprosessin läpinäkyvyys: toiminnan avoimuus helpottaa työn optimoimista ja
edesauttaa kehitystiimiä seuraamaan toistensa työn edistymistä.
Ketterä metodologia ja työn seuranta
Scrum on suosittu ketterän kehityksen kehys, joka on hyvin yhteensopiva esimerkiksi
ketterän kehityksen manifestin arvojen ja periaatteiden kanssa. Näin ollen Scrum
sopii hyvin apuvälineeksi ketterän kehityksen työn ohjauksen tarkasteluun.
Varsinaisen Scrum-kehyksen kehittäjät Jeﬀ Sutherland ja Ken Schwaber (2016) kuvaavat Scrumin ominaisuudet oppaassaan The Scrum Guide. Sutherlandin ja Schwa-
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berin mukaan Scrumin tavoitteena on mahdollistaa monimutkaisten ongelmien ratkominen tuottaen samalla mahdollisimman arvokkaita tuotteita ja käyttäen iteratiivista ja inkrementaalista lähestymistapaa ennakoitavuuden aikaansaamiseksi ja
riskien hallitsemiseksi (s. 3). Scrumin perustana on empiria, ja tämän mukaisesti
keskeisinä tekijöinä läpinäkyvyys (transparency), tarkastelu (inspection) ja mukautuminen (adaptation) (Schwaber & Sutherland, 2016, s. 3–4).
Huomionarvoista on, että Scrum itsessään ei ole prosessi eikä menetelmä, vaan tarjoaa kehyksen erinäisten prosessien ja tekniikoiden hyödyntämiseksi (Schwaber &
Sutherland, 2016, s. 3). Työn ohjaukseen ja prosessien soveltamiseen Scrumin määrittelemillä tapahtumilla, rooleilla ja artefakteilla on kuitenkin suuri vaikutus. Scrumin käyttö kiteytyykin juuri näihin kolmeen kategoriaan.
Scrum määrittelee viisi säännöllistä tapahtumaa (Scrum Event): sprintin, sprintin suunnittelun, Daily Scrumin, sprintin katselmoinnin ja sprintin retrospektiivin
(Schwaber & Sutherland, 2016, s. 7–13). Tapahtumilla on keskeinen osa työn jaksottamisessa ja ohjaamisessa: työn iteratiivisuus muodostuu sprinteistä eli lyhyehköistä iteraatioista, ja ennalta määriteltyjä mahdollisuuksia toiminnan tarkasteluun ja
mukauttamiseen on niin päivittäisellä tasolla (Daily Scrum) kuin iteraatiotasollakin
(katselmointi ja retrospektiivi).
Scrum-tiimiin kuuluu tuotteen omistaja (Product Owner), kehitystiimi (Development Team) ja Scrum Master (Schwaber & Sutherland, 2016, s. 5–7). Schwaber
ja Sutherland (2016, s. 5) määrittelevät tuotteen omistajan tehtäväksi niin tuotteen kuin kehitystiimin tekemän työnkin arvon maksimoimisen; varsinaiset keinot
tähän riippuvat Scrumia käyttävästä organisaatiosta, mutta viime kädessä tuotteen
omistaja on vastuussa esimerkiksi tuotetason työlistan (Product Backlog) sisällöstä ja arvottamisesta. Kehitystiimi puolestaan muuntaa tehtävät itseorganisoituvasti
sprintin tuloksen muodostaviksi inkrementeiksi (increment) eli valmiuden määritelmän (Definition of "Done") täyttäviksi kokonaisuuksiksi, ja Scrum Master auttaa
Scrumin noudattamisessa (Schwaber & Sutherland, 2016, s. 6–7).
Artefaktien osalta Scrumiin kuuluu kolme oleellista asiaa: jo yllä mainitut tuotetason
työlista ja inkrementti sekä sprinttitason työlista (Sprint Backlog) (Schwaber & Sutherland, 2016, s. 13–15). Työlistat ovat keskeisiä työn hallinnan välineitä: tuotetason
listalla esitetään tärkeysjärjestyksessä kaikki tuleva tuotteen sisältö ja sprinttitason
listalla tuotetason listalta sprinttiin valitut työt. Inkrementti puolestaan kiteyttää
inkrementaalisen kehityksen avainpiirteen: tuote kehittyy iteraatio iteraatiolta kerrostamalla sprinttien päätteeksi saadut inkrementit. Inkrementtejä nimitetään ylei-
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sesti myös arvoa tuottaviksi tai toimitusvalmiiksi inkrementeiksi, heijastaen niiden
täyttämää valmiuden määritelmää ja siten niiden arvoa todellisina kehitystyön tuloksina.
Scrum määrittelee tuotetason työlistalla oleville töille kuvauksen, järjestysluvun,
työmäärään estimaatin sekä arvon (Schwaber & Sutherland, 2016, s. 13). Vaikka
Scrum ei olekaan määritelmänsä mukaisesti prosessi, muodostuu kuitenkin eteenkin
töiden kuvausten ja estimaattien, ennaltamääriteltyjen sprinttien suunnittelupalaverien sekä tiimin roolituksen myötä tietty sisäänrakennettu prosessimaisuus ja seremoniallisuus. Toisaalta työlistat ovat esimerkki Scrumin kehysmäisyydestä: Scrum
ei määrittele tarkoin sitä, minkälaisessa muodossa listat esitetään. Näin ollen Scrum
yhtäältä jättää runsaasti vapauksia työn suunnitteluun ja seurantaan ja toisaalta
edellyttää jonkinasteisen prosessin käyttämistä työn vuon hallintaan.
Virtaviivainen lähestymistapa ja Kanban-järjestelmä tarjoavat keinoja nimenomaan
työn ja kokonaisuuden optimointiin. Poppendieckin ja Poppendieckin (2003) esittelemä – autoteollisuudessa käytettyä virtaviivaista kehitystä soveltava – virtaviivainen ohjelmistokehitys perustuu seitsemään virtaviivaiseen periaatteeseen: hukan
eliminointiin (eliminate waste), oppimisen voimistamiseen (amplify learning), päätöksenteon lykkäämiseen (decide as late as possible), nopeaan toimitukseen (deliver
as fast as possible), tiimin valtuuttamiseen (empower the team), laadun sisäänrakentamiseen (build integrity in) ja kokonaisuuden tarkasteluun (see the whole).
Kanbanin perustana on samankaltaisesti alkujaan Toyota Production System -järjestelmän muassa esitelty JOT-tuotannon tuotannonvalvontajärjestelmä (Sugimori
ym., 1977). Ladas (2009) ja Anderson (2010) puolestaan esittelivät Kanbanin sovellettuna ohjelmistotuotantoon. Kanban-järjestelmän keskiössä on – ketteränkin kehityksen tapaan – arvon tuottaminen. Ohjelmistotuotantoon sovellettuna Kanban
hyödyntää kaaviota, missä työ esitetään Kanban-korteilla ja työvaiheisiin perustuvilla sarakkeilla: korteilla esitetyt erilliset työn osaset sijoitetaan niiden työvaiheita
vastaaviin sarakkeisiin, ja kortteja siirretään työn kulloisenkin vaiheen mukaisesti
työvaiheiden läpi vasemmalta oikealle (Poppendieck & Cusumano, 2012).
Vastaavanlaisesta työn seurantajärjestelmästä on lukuisia variantteja. Kanbanissa
keskeistä on kuitenkin nimenomaan, että työvaiheita esittävien sarakkeiden sisältämä työmäärä on rajattu: näin saadaan rajoitettua jokaisen arvoa tuottavan toimen
työmäärä (Poppendieck & Cusumano, 2012). Tämä puolestaan liittyy läheisesti Kanbanin vetämiseen (pull) perustuvaan olemukseen. Kanbanissa työtä vedetään mu-

10
kaan vain, kun sen hoitamiselle on kapasiteettia sen sijaan, että työtä työnnettäisiin
(push) tehtäväksi ulkoapäin (Anderson, 2010, s. 13).
Esimerkiksi Middleton ja Joyce (2012) ovat tutkineet virtaviivaisen ohjelmistokehityslähestymistavan käyttöä: he havaitsivat tutkimuksessaan, että virtaviivaisten
periaatteiden käyttöönotto paransi kehitysprosessin tuloksia muun muassa pienten
arvokkaiden inkrementtien nopean toimituksen myötä pienentyneiden riskien kautta. Myös esimerkiksi Sjøberg, Johnsen ja Solberg (2012) ovat havainneet etuja virtaviivaisessa lähestymistavassa: heidän tutkimuksessaan havaittiin, että Scrumin korvaaminen Kanbanilla lähes puolitti toimitusajan, vähensi bugeja ja kasvatti tuottavuutta.
Ketterän kehityksen ja edelleen virtaviivaisen kehityksen myötä ohjelmistotuotannollinen kehitys heijastaa enenevässä määrin tavoiteltavaa arvoa, työn optimoimista
ja jatkuvaa seuraamista sekä työn suunnittelun ja hallinnan tarveperustaisuutta.
Yllä kuvatun Kanban-järjestelmän kaltainen visualisoiva työn seurantajärjestelmä
mahdollistaa jatkuvan työn organisoimisen ja optimoimisen minimaalisella yleisrasituksella ja on erityisesti virtaviivaisen ohjelmistotuotannon kannalta prosessin perusta.
Visuaalinen työn suunnittelu ja seuranta
Kanban-järjestelmän tyylinen korttipohjainen vuon hallintakaavio on tyypillinen
ketterän ja virtaviivaisen kehityksen työn suunnittelu- ja seurantaväline. Yksinkertainen skematisaatio tällaisesta työn visualisaatiosta on esitettynä kuvassa 2.1. Kuvan esityksessä yksittäisiä työtehtäviä edustavat kortit on kuvattu lyhyellä katkoviivalla piirrettyinä neliöinä, ja taulu on jaettu viiteen sarakkeeseen, jotka esittävät
työn eri vaiheita. Lisäksi taulu on jaettu kolmeen eri riviin, joista jokainen edustaa
esimerkiksi suurempaa, yhteen liittyvää työkokonaisuutta.
Kuvassa 2.1 tarkoitetaan työlistalla esimerkiksi työtä, joka on suunniteltu tehtäväksi, mutta joka ei ole vielä valmista toteutettavaksi tai on arvotettu alemmas kuin
jokin muu työ. Valmis kehitettäväksi -sarake puolestaan käsittää työn, jota voidaan
alkaa toteuttamaan, ja työn alla -sarakkeessa sijaitsee työ, jota tehdään parhaillaan.
Toteutukseltaan valmistunut työ siirtyy valmis-sarakkeeseen, joka voi todellisuudessa kuvastaa esimerkiksi erinäisiä testaustasoja. Kun työ on kaikin puolin hyväksytty
(esimerkiksi testattu ja katselmoitu liiketoimintasidosryhmien kannalta), voidaan se
siirtää hyväksytty-sarakkeeseen. Valmis kehitettäväksi -sarakkeen työmäärä on esi-
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Kuva 2.1: Skematisaatio visuaaliseen työn organisointiin tarkoitetusta korttitaulusta. Kuvan taulussa sarakkeet muodostavat työvaiheet, joiden lävitse työ etenee. Yksittäiset työtehtävät on esitetty katkoviivoilla piirrettyinä neliöinä. Taulun rivit havainnollistavat työn jakoa kokonaisuuksiin; samalla rivillä olevat työtehtävät liittyvät
toisiinsa. WIP-rajoitteet rajoittavat samanaikaisen työn määrää sarakekohtaisesti.

merkinomaisesti rajoitettu neljään samanaikaiseen tehtävään (WIP-rajoite sarakkeen yläpuolella). Vastaavasti työn alla -sarakkeen työmäärä on rajoitettu kolmeen
tehtävään.
Esimerkiksi Middleton ja Joyce (2012) raportoivat Kanban-taulujen hyödyistä analysoidessaan tutkimustaan virtaviivaisten ajatusten käyttöönotosta ohjelmistoprojektin hallinnointiin; tutkimuksessa Kanban-taulujen pääasiallisena tarkoituksena
oli pullonkaulojen tunnistaminen ja työn alla olevan työmäärän hallinnointi. Middletonin ja Joycen mukaan Kanban-taulujen avulla päälliköiden oli mahdollista nähdä,
missä tilassa projektit ovat ja kysyä kysymyksiä taulun pohjalta, vaikkakaan tämä
ei ollut taulujen päätarkoitus. Lisäksi taulujen sommittelua mukautettiin jatkuvasti
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ja ne toimivat siten muuntuvien projektien dynaamisina esityksinä (Middleton &
Joyce, 2012).
Majchrzak ja Stilger (2017) ovat puolestaan tutkineet hiljattain Kanbanin käyttöönottoa autoteollisuuden ohjelmistoprojekteissa. Myös Majchrzak ja Stilger havaitsivat
projektin visualisoinnin käyttöönoton jälkeen, että taulua mukautettiin jatkuvasti.
Lisäksi visualisoinnin käyttöönotto asetti prosessit jatkuvasti koko tiimin nähtäville
(Majchrzak & Stilger, 2017). Ahmad, Markkula ja Oivo (2016) havaitsivat tutkimuksessaan samankaltaisia hyötyjä ja mainitsevat kolme päällimmäistä etua Kanbanin
käyttöönotolle: parantuneen näkyvyyden työhön, vahvemman kehityksen vuon ja
vähentyneen työn alla olevan työn määrän.
Korttitaulu tarjoaa siis näkyvyyttä projektin ja prosessien tilaan. Ottaen huomioon
ketterän ja virtaviivaisen kehityksen painotuksen kommunikaatioon ja kehitystiimin
autonomiaan, liittyy työn visualisointi myös keskeisesti yhteistyöhön. Korttiseinä
toimii siten yhtäältä ikkunana projektiin ja sen tilaan, toisaalta keskustelun herättäjänä ja työn johtajana, mutta todellinen vastuu ja vapaus taulun käytöstä on kuitenkin kehitystiimillä. Tämä korostaa entisestään yhteistyön painoarvoa ketterässä
ja virtaviivaisessa kehityksessä.
Yhteistyö ja vuorovaikutus
Yhteistyö on keskeinen – kenties jopa keskeisin – piirre ketterässä kehityksessä. Tätä
heijastaa esimerkiksi ketterän kehityksen manifesti (Beck ym., 2001a). Manifestin
neljästä arvosta kaksi koskee suoraan yhteistyötä: yksilöiden ja interaktioiden arvottaminen prosesseja ja työkaluja korkeammalle (individuals and interactions over
processes and tools) sekä asiakasyhteistyön asettaminen sopimusneuvottelun edelle
(customer collaboration over contract negotiation) (Beck ym., 2001a).
Vastaavasti myös ketterän kehityksen manifestin taustalla olevat periaatteet (Beck
ym., 2001b) nostavat yhteistyön hyvin selkeästi esille. Kahdestatoista periaatteesta
erityisesti kolme koskevat suoraan yhteistyötä: Ensinnä Beck ym. (2001b) kiteyttävät manifestin neljännessä periaatteessa, että liiketoimintahenkilöiden ja kehittäjien tulee työskennellä päivittäin yhdessä koko projektin ajan. Toiseksi Beck ym.
toteavat manifestin kuudennessa periaatteessa, että tehokkain keino välittää tietoa
kehitystiimille ja kehitystiimin sisällä on kasvotusten keskustelu. Kolmanneksi manifestin kahdestoista periaate mainitsee, että tiimin tulee reflektoida toimintaansa
säännöllisesti toiminnan säätämiseksi ja tehostamiseksi (Beck ym., 2001b).
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Tämä ajattelutapa on nykyään yleisesti hyväksytty. Ajatukset ovat myös hyvin yhteensopivia yllä kuvatun korttitaulupohjaisen visualisaation kanssa: korttitaulu toimii kommunikaation välineenä ja herätteenä keskusteluille, ja toisaalta kehitystiimin
sisäisestä sekä kehittäjien ja liiketoimintahenkilöiden välisestä kommunikoinnista
muodostuvat kehitysehdotukset voidaan välittömästi saattaa kaikkien nähtäville visualisaation avulla. Näin saadaan aikaiseksi erinomaiset edellytykset keskustelevalle
ja eri sidosryhmien yhteistyöhön perustuvalle työkulttuurille.
Kommunikaatio on siis keskeinen tekijä sekä ketterässä että virtaviivaisessa ohjelmistokehityksessä. Kehitystiimin työskentelyn suunnittelun ja sisäisen seurannan näkökulmasta tiimin on oleellista työskennellä samassa tilassa, jotta muun muassa päivittäiset katsaus-, ohjaus- ja koordinointitilaisuudet voidaan järjestää työn suhteen
mahdollisimman pienellä yleiskustannuksella. On myös keskeistä, että työn tilannetta ilmentävät artefaktit, kuten korttitaulu, ovat helposti koko tiimin nähtävissä;
kokouksissa projektin visualisaatio toimii oleellisena kommunikoinnin välineenä, ja
kokousten ulkopuolella taululla on merkittävä rooli passiivisena tiedon esityksenä.
Fyysinen läsnäolo on tärkeää myös lukuisien muiden ketterän kehityksen mekanismien – esimerkiksi erinäisten ad hoc -palaverien ja tarpeen mukaan tehtävän ohjelmistosuunnittelun – kannalta, mutta näistä seikoista keskustelu on rajattu tämän
tutkielman ulkopuolelle.
Vuorovaikutuksen osalta ketterien- ja virtaviivaisten kehitystiimien keskeiset kokouksissa käytetyt keinot voidaan jakaa muutamaan eri kategoriaan: verbaaliin viestintään, nonverbaaleihin keinoihin (kuten eleisiin ja liikkeisiin), kuuntelemiseen ja havainnointiin sekä artefaktien – erityisesti korttitaulun – käyttöön ja käsittelyyn. Kokouksilla on merkittävä asema tiheän tiiminsisäisen synkronoinnin välineenä: päivittäisissä, lyhyissä kokouksissa jokainen tiimin jäsen voi helposti saattaa muun tiimin
tietoiseksi edistymisestään ja mahdollisista kokemistaan esteistä. Tässä tapauksessa
vuorovaikutuksen osalta on tärkeää, että kommunikointi on välitöntä ja käytettävissä on rikas valikoima sekä verbaaleja että nonverbaaleja keinoja. Lisäksi on oleellista,
että projektin visualisaatioon eli korttitauluun ja sen osiin on vaivatonta viitata; toisin sanoen verbaalisen viestinnän lisäksi on tärkeää voida osoittaa, siirtää, muokata
ja poistaa taulun kortteja koko tiimin nähden. Toisaalta on myös keskeistä, että tilanteessa vallitsee tietoon liittyvä epäsymmetria: jokainen tiimin jäsen tietää omalla
vuorollaan silloisesta asiasta jotakin, mitä muut eivät, joten puheenvuoro tulee olla
ensisijaisesti tällä henkilöllä.
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Kokouksilla on myös harvasyisempi projektinhallinnallinen merkitys: joko ennaltamäärättyjen iteraatioiden taitteissa tai tarpeen mukaan valittuina hetkinä on yleisesti tarpeen katselmoida tehtyä työtä ja suunnitella tulevaa. Tällaisessa tilanteessa
on tärkeää saada nopeasti ja selkeästi kokonaiskuva projektista. Projektin visualisaatiota voi myös olla tarpeen muokata päivittäistasoa merkittävämmin esimerkiksi
poistamalla tai lisäämällä kokonaisia osioita. Näissä kokouksissa ei myöskään välttämättä vallitse yhtä luontaista päivittäistä kokoontumista vastaavaa vuorottaisuutta,
vaan keskustelun kulkua saattaa ohjata esimerkiksi jokin korkeatasoinen suunnittelullinen tai katselmoinnillinen tavoite.
Tiimin keskinäisen kommunikaation lisäksi vastaavanlainen välitön yhteys on oleellinen myös asiakkaan ja tiimin välillä. Vähimmillään tämä tarkoittaa läheistä suhdetta tuotteen omistajaan tai muuhun asiakkaan edustajaan – niin työtilan kuin
kommunikoinninkin osalta. Tällöin asiakas ja kehitystiimi muodostavat tiiviin yhteistyöjoukon.
Samassa paikassa työskentely on tehokas mahdollistaja tällaiselle yhteistyölle. Etätyöskentely puolestaan muodostaa lähtökohtaisesti ristiriidan työn tekemisen ja keskeisten yhteistyöperiaatteiden välille. Toisaalta etätyö yleisesti on selvässä nousussa: Työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrissä havaittiin, että etätyö yleistyy
Suomessa nopeasti (Mähönen, 2017). Vastaavasti työ- ja elinkeinoministeriön selvityksessä tietotyön tilanteesta ja tulevaisuudesta todetaan etätyön olevan selvästi
lisääntymässä tietoteknisten sovellusten avustamana (Ahtela, 2016).
Ohjelmistotuotannon osalta etätyön mahdollistaminen voi tarjota muun muassa keinoja huipputason asiantuntijoiden ja tiettyjen osa-alueiden spesialistien tehokkaampaan hyödyntämiseen poistamalla asiantuntijoiden sitomisen tiettyyn paikkaan. Lisäksi useat ohjelmistotuotantoprojektit, kuten suuret avoimen lähdekoodin ohjelmistot, ovat perusolemukseltaan geografisesti hajautettuja. Etätyön mahdollistamiselle
ohjelmistotuotannon parissa voidaan siis nähdä merkittäviä kannustimia. Etäkommunikointi on usein myös joka tapauksessa keskeinen osa ohjelmistoprojektia: asiakkaan lähimmän edustajan lisäksi on yleisesti tarpeen viestiä projektin tilanteesta
myös muille sidosryhmille ja keskustella projektiin liittyvistä asioista toisaalla työskentelevien henkilöiden kanssa.
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2.2

Etäyhteistyö

Tietokoneavusteinen viestintä on ollut tarkeänä apuna etätyöskentelyn ja yhteistyön yhdistämisessä. Eri kommunikaatioväylillä on kuitenkin merkittäviä eroja muiden seikkojen muassa tiedonvälityksen tehokkuuden, tarkkuuden, luontevuuden ja
viiveettömyyden suhteen. Erityisesti ketterän- ja virtaviivaisen kehityksen keskeisen
vuorovaikutusmenetelmän – kasvokkain keskustelun – toisintaminen ja korvaaminen
tietokoneavusteisella yhteydellä on osoittautunut haasteelliseksi.
Daft ym. (1987) esittävät kommunikaatiovälineiden rikkauden eli ymmärryksen välityskyvyn perustuvan neljän eri tekijän yhdistelmään: palautteeseen, vihjeiden moninaisuuteen, kielelliseen monimuotoisuuteen ja henkilökohtaiseen huomioon. Kasvotusten keskustelun katsotaan olevan rikkain kommunikaation väylä sen nopean ja
tehokkaan palautesyklin ansiosta: viestiä on mahdollista selventää heti, kommunikointia voidaan ohjata nonverbaalilla viestinnällä, useita eri vihjeitä voidaan kommunikoida samanaikaisesti ja rikkaan luonnollisen kielen käyttö sekä tunteiden välitys on mahdollista (Daft ym., 1987). Nämä moninaiset kasvokkain keskustelemisen
ominaispiirteet tekevät vaihtoehtoisen kommunikaatiotavan kehittämisestä haastavaa, mutta teknologinen kehitys on kuitenkin tehnyt etäyhteistyöstä varteenotettavan vaihtoehdon moneen käyttöyhteyteen.
Tietokonevälitteinen etäyhteistyö
Muiden muassa Turner, Qvarfordt, Biehl, Golovchinsky ja Back (2010) ovat tutkineet eri kommunikaatiotyökalujen käyttöä nykypäivän työpaikassa. Tutkimuksessaan Turner ym. havaitsivat kommunikaatiotyökalujen käytön jakautuvan useiden
eri välineiden (kuten sähköpostin, kasvotusten keskustelun, puhelimen, wikin, pikaviestinnän, Twitterin ja blogien) käyttöön ja huomasivat, että ihmiset käyttävät
sujuvasti useita eri työkaluja valiten tiettyyn kommunikaatiotarpeeseen teknologian,
joka sopii siihen parhaiten. Turner ym. huomasivat myös, että käyttäjät eivät korvaa kommunikaatioväyliä uusilla teknologiolla, vaan ottavat uudet keinot käyttöön
vanhojen rinnalle. Magwenzi, van Waveren ja Chan (2016) puolestaan huomasivat
tutkimuksessaan projektikommunikaatioon liittyvästä elektronisten viestimien valinnasta, että välineeseen itseensä liittyvät ominaisuudet, kuten palautteen nopeus,
ovat viestimen valinnassa työhön, ympäristöön ja kokemukseen liittyviä tekijöitä
merkittävämpiä.

16
Karis, Wildman ja Mané (2016) ovat tutkineet hiljattain nimenomaan etäyhteistyötä
ja erityisesti videoyhteyksien hyödyntämistä kartoittaen sitä, kuinka hyvin etäyhteistyö toimii tänä päivänä. Karis ym. havaitsivat, että etäisyys aiheuttaa edelleen ongelmallisuutta, teknologisesta kehityksestä huolimatta. Toisaalta oikeissa olosuhteissa
etäisyyden vaikutusta voidaan tänä päivänä hälventää aiempaa enemmän videoyhteyden avulla (Karis ym., 2016). Karis ym. mainitsevat kuitenkin useita tekijöitä,
jotka ovat keskeisiä etäyhteistyön onnistumiselle: näitä ovat esimerkiksi videoyhteyden helppokäyttöisyys, yhteistyötyökalujen (kuten Google Docsin ja pikaviestinnän)
käyttö sekä luottamukseen ja jakamiseen perustuva työkulttuuri.
Marlow ym. (2016) kuitenkin nostavat esille videoyhteyden heikkoudet mediasisällön jakamiseen, viittaamiseen ja säilytykseen liittyen. Marlow ym. huomasivat tutkimuksessaan haasteita videokokousten ulkopuolisen sisällön jakamisessa: esimerkiksi
suurten fyysisten asioiden, kuten valkotaulun, näyttäminen kokoukseen osallistuville on hankalaa. Marlow ym. peräänkuuluttavatkin joustavampia tapoja ja käyttöliittymiä multimediasisällön hallitsemiseksi etäyhteyteen perustuvissa kokouksissa.
Pelkälle videoyhteydelle erään vaihtoehdon tarjoaa robotiikan hyödyntäminen etäläsnäoloon (ks. esimerkiksi Kristoﬀersson, Coradeschi & Loutfi, 2013), mutta tämä
ei poista fyysisen eikä digitaalisen sisällön parissa yhdessä työskentelemisen haasteellisuutta.
Etäyhteistyö ketterässä ohjelmistokehityksessä
Ohjelmistokehityksessä tietokonevälitteinen etäyhteistyö on tietyiltä osin hyvin luontevaa, sillä työskentelyn kohteena itsenään on ohjelmisto ja työvälineenä tietokone.
Hajautetun versionhallintajärjestelmän, kuten Gitin (Torvalds & Hamano, 2017),
käyttö on nykyään perusperiaate ohjelmistotuotannossa, mikä mahdollistaa suoraan
etätyöskentelyn ohjelmakoodin parissa. Versionhallintajärjestelmien ympärille rakennetut web-pohjaiset palvelut, esimerkiksi GitHub (GitHub, 2017), puolestaan
helpottavat etäyhteistyötä ohjelmakoodin parissa entisestään tarjoamalla graafisen
käyttöliittymän ohjelmakoodin versionhallintaan. Ohjelmakoodin muutosten synkronoimisen lisäksi hajautettu versionhallinta tarjoaa etäyhteistyön näkökulmasta esimerkiksi yksinkertaisen tavan koodikatselmointien toteuttamiseen.
Mitä korkeammalle abstraktiotasolle varsinaisen koodiartefaktin parissa työskentelystä noustaan, sitä enemmän etäyhteistyö aiheuttaa kuitenkin ongelmia. Ohjelmakoodin työstämiseen tarkoitetut hajautetut tekniikat eivät esimerkiksi ole enää
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juurikaan avuksi päivittäisen viestinnän, neuvonpidon tai projektinhallinnallisten
asioiden osalta.
Viestinvaihtoon perustuvat työkalut, kuten sähköposti ja nyttemmin pikaviestimet,
tarjoavat kuitenkin keinoja keskustelemiseen ja tiedon jakamiseen etätyöympäristössä. Salovaara ja Tuunainen (2013) havaitsivat tutkimuksessaan sovelluskehittäjien
väliseen pikaviestintään liittyen, että pikaviestintä tarjoaa tehokkaan keinon tiedon
jakamiseen projektiperustaisessa tietotyössä, jossa nopea kehitys tekee suuresta osasta tietoa lyhytikäistä. Salovaara ja Tuunainen huomasivat tarkastelemassaan yrityksessä, että pikaviestintää käytettiin erityisesti tiedottamiseen ja vertaistukeen.
Pazos, Chung ja Micari (2013) taas ovat huomanneet tutkimuksessaan jokseenkin
samankaltaisesti, että pikaviestimet näyttävät soveltuvan paremmin yhteistyötehtäviin ja koordinoimiseen (esimerkiksi selvennysten antamiseen ja aikataulutukseen)
kuin ristiriitojen ratkaisemiseen eli useiden näkökulmien välillä sopimiseen liittyviin tehtäviin. Kehitysprojektien organisoimiseen sisältyy kuitenkin koordinoimisen
lisäksi myös merkittävästi monimutkaista suunnittelua ja konfliktien ratkomista,
minkä johdosta pikaviestimien on vaikea nähdä tarjoavan kyllin kattavia keinoja
kokonaisvaltaisen etäyhteydenpidon mahdollistamiseksi.
Myös projektinhallintaa varten on kuitenkin kehitetty digitaalisia työkaluja. Eräs
esimerkki tällaisesta on JIRA, joka tarjoaa keinoja muun muassa hajautettuun ohjelmistoprojektin suunnitteluun ja seurantaan (Atlassian, 2017a). JIRA tarjoaa muun
muassa digitaaliset versiot Scrum- ja Kanban-tauluista (Atlassian, 2017b): JIRAa
voidaan käyttää poistamaan työskentelyn riippuvuus paikasta säilyttäen kuitenkin
ketterään tai virtaviivaiseen työn visualisointiin perustuva työn suunnittelu ja seuranta. Vastaavasti myös esimerkiksi Trello tarjoaa tauluihin ja kortteihin perustuvan
web-työkalun projektien organisointiin (Trello, 2017). Digitaalisilla tauluilla on silti ilmeisiä heikkouksia käsin kosketeltaviin, fyysisiin versioihin nähden: siinä missä
esimerkiksi seinäpintaan ja Post-it-lappuihin perustuva fyysinen taulu on perusolemukseltaan helppokäyttöinen, aiheuttaa digitaalinen esitys väistämättä epäsuoruutta interaktiivisuuteen.
Projektinhallinnallisten taulujen osalta on viime aikoina kehitetty myös digitaalisten
ja fyysisten esitysten ominaisuuksia yhdisteleviä ja niiden välistä rajaa häivyttäviä
ratkaisuja. Eräs esimerkki tällaisesta on Rittitumin, Vatanawoodin ja Thongtakin
(2016) esittämä digitaalinen Scrum-taulu, joka hyödyntää Leap Motion3 -liikeoh3

Ks. Leap Motion (2017).
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jainta käsi- ja sormieleiden mahdollistamiseksi. Esbensen, Tell, Cholewa, Pedersen
ja Bardram (2015) ovat puolestaan esittäneet digitaalisen dBoard-nimisen Scrumtaulun, joka yhdistää videokonferenssijärjestelmän ja digitaalisen Scrum-taulun.
Etätyöskentely on siis yhtäältä tehokas mahdollistaja monipuolisille ohjelmistokehitystiimeille, mutta aiheuttaa toisaalta ongelmallisuutta ketterän kehityksen periaatteiden toteuttamisen näkökulmasta. Erityisesti työn suunnittelu- ja koordinointikokouksiin liittyy merkittäviä haasteita, sillä näissä tilanteissa ihmisten välinen monipuolinen vuorovaikutus on keskiössä. Nämä aktiviteetit puolestaan ovat ketterässä
kehityksessä yleisiä ja lomittuvat muun työn kanssa. Lisäksi ketterien kokousten tulisi olla mahdollisimman vaivattomia järjestää. Luontevan vuorovaikutuksen mahdollistaminen eri paikoissa työskentelevien ihmisten välillä on siten avainasemassa
etäyhteistyöhön perustuvassa ketterässä ohjelmistokehityksessä.
Ketterien kehitystiimien kokousten multimodaalinen vuorovaikutus edellyttää etäyhteistyöjärjestelmältä tukea niin äänen välitykselle kuin projektin visualisaation parissa yhdessä työskentelemisellekin. Fyysinen taulu on tässä suhteessa hankala: vaikka taulu voitaisiinkin esimerkiksi kuvata reaaliajassa videokameralla, muodostuu interaktio taulun kanssa kuitenkin tällöin ongelmalliseksi. Näin ollen projektin korttitauluvisualisaation täytyy käytännössä olla digitaalinen, jotta se voidaan esittää
interaktiivisessa muodossa kaikille osallisille.
Digitaalisen korttitaulun parissa yhdessä työskenteleminen samanaikaisesti perinteisiä menetelmiä käyttäen taas aiheuttaa interaktiosuunnittelullisia haasteita. Esimerkiksi useiden osoittimien esittäminen samanaikaisesti kaksiulotteisella näyttölaitteella voi olla sekavaa ja puhujan ääni ja kursori jäävät toisistaan irrallisiksi. Optimaalisessa järjestelmässä modaliteetit sidostuvat toisiinsa luontevasti hyödyntäen
spatiaalisuutta eli sijaintiin ja tilaan liittyviä seikkoja tulkinnan helpottamiseksi.
Todellisissa kehitysprojekteissa käytössä olevat työkalut ja toimintatavat eivät kuitenkaan välttämättä täysin vastaa tarjolla olevia keinoja; työkalujen tarkastelun perusteella ilmenevät puutteet eivät siten myöskään välttämättä edusta suoraan käytännön tasolla havaittuja ongelmia. Kattavan kuvan muodostamiseksi ketterän ohjelmistokehityksen hajauttamisesta onkin oleellista kartoittaa myös käytännön ohjelmistoprojekteissa havaittuja seikkoja. Seuraavassa alaluvussa tutustutaan tällaiseen
näkökulmaan.
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2.3

Empiirinen näkökulma hajautettuun työn organisointiin

Toisen, yllä olevaa katsausta tukevan näkökulman hajautetun yhteistyön harjoittamiseen ja haasteisiin antavat tutkielman yhteydessä tehdyt kevyet kirjalliset haastattelut. Ohjelmistotuotannossa käytännössä käytetyt keinot ja toisaalta pragmaattisella tasolla havaitut ongelmat ovat jatkuvassa muutostilassa ja eroavat siten tyypillisesti jonkin verran kirjallisuuden kuvauksista. Tämän pohjalta haastatteluilla
täydennettiin yllä kuvattua katsausta hajautetusta ketterästä ohjelmistokehityksestä: kartoittamalla hajautetuissa ohjelmistoprojekteissa työskentelevien kehittäjien
päivittäisessä työssään käyttämiä menetelmiä saadaan yhdessä kirjallisuuden kanssa muodostettua kattava kokonaiskuva hajautetun ohjelmistokehityksen kentästä.
Kuusikysymyksinen puolistrukturoitu haastattelu kohdennettiin kolmelle Reaktorin
asiantuntijalle. Haastateltavat valittiin kahta erityistä kriteeriä käyttäen: ensinnä
edellytettiin, että haastateltava on työskennellyt hiljattain hajautetussa ohjelmistokehitysprojektissa, ja toiseksi, että haastateltavat ovat tämän osalta toimineet kukin
eri projektissa. Näin pyrittiin maksimoimaan haastattelujoukon tarjoama erilaisten
näkökulmien määrä ja varmistamaan, että saadut vastaukset vastaavat todellisia
ja ajankohtaisia käytännön kokemuksia hajautetusta työskentelystä. Haastattelun
kysymykset on esitetty alla:
K1 : Minkälaisiin sijainteihin projektin työ on hajautettu?
K2 : Missä roolissa toimit projektissa?
K3 : Miten projektin työtä organisoidaan? Onko projektissa käytössä tähän jokin työkalu (esimerkiksi fyysinen lappuseinä, JIRA tms.)?
K4 : Minkälaisia etäkokouksia (esimerkiksi dailyt4 , weeklyt, demot yms.) projektissa on? Millaista kommunikaatioväylää (esimerkiksi puheyhteys, videokonferenssi tms.) näihin käytetään?
K5 : Miten työn organisointia, suunnittelua ja seurantaa käsitellään etäkokouksissa?
K6 : Mitkä ovat merkittävimmät kokemasi etäkokouksiin liittyvät haasteet?
4

Dailyllä tarkoitetaan yleisesti päivittäistä lyhyttä kokousta, esimerkkinä Scrum-kehyksen Daily
Scrum. Vastaavasti weekly on viikottain tapahtuva synkronointikokous.
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Kukin kolmesta haastatellusta vastasi jokaiseen kysymykseen. Kysymyksien esittämisen yhteydessä mainittiin, että tiiviitkin vastaukset kysymyksiin käyvät. Tällä
sekä kysymysten määrällä pyrittiin asettamaan haastattelu sellaiseksi, että haastateltavat pystyvät vastaamaan siihen 30 minuutin ajassa: tätä pidettiin aikarajana
sille, että haastatteluun osallistuminen on käytännössä mahdollista. Saadut vastaukset olivatkin pääsääntöisesti ytimekkäitä ja kiteytettyjä. Haastateltaviin viitataan
seuraavassa lyhenteillä H1 , H2 ja H3 . Haastattelujen vastaukset on esitetty tiivistetyssä muodossa taulukossa 2.1.
Projektien sijainnin osalta (K1 ) kussakin tapauksessa työ oli hajautettu kahdelle maanosalle: Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan. H1 :n tapauksessa säännöllinen
työskentely tapahtui kolmessa eri kaupungissa, minkä lisäksi projektin työtä oli sijoitettu vielä kahteen muuhun kaupunkiin. H2 :n ja H3 :n kohdalla projektien työ
oli hajautettu kolmeen kaupunkiin. Haastateltavat osallistuivat kaikissa tapauksissa
projektin toteutukseen eli kehitykseen (K2 ). Lisäksi H1 toimi osittain myös kyseisestä asiakkuudesta vastaavana henkilönä.
Jokaisen haastatellun kohdalla projektissa oli käytössä jonkinlainen fyysinen korttiseinä. Kaikissa tapauksissa käytössä oli kuitenkin myös jokin digitaalinen organisointityökalu. H1 :n projektissa käytössä oli Kanboard-ohjelmisto eli digitaalinen
korttitaulu, ja fyysisten korttiseinien käyttö olikin tähän nähden vähemmän aktiivista. H2 :n projektissa puolestaan fyysisen taulun käyttö oli vähentynyt projektin
edetessä. H3 :n projektissa tiimi käytti itse fyysistä korttiseinää, mutta asiakkaalla
oli lisäksi käytössä JIRA.
Kaikissa haastatelluissa tapauksissa etäkokoukset olivat säännöllisiä ja niissä hyödynnettiin videoyhteyttä. Apuna työstä keskustelemiseen käytettiin Kanboard-näkymän jakamista kaikille nähtäväksi (H1 ), JIRA:n läpikäymistä (H3 ) sekä yleisesti työn
edistymisen lyhyttä kertaamista jokaisen osallisen osalta (H2 ). Etäkokousmuotona
käytettiin myös demojen eli esittelytilaisuuksien järjestämistä (H2 ).
Etäkokousten haasteiden (K6 ) osalta kommunikaatioyhteyteen liittyvät ongelmat
nousivat esiin merkittävinä. H1 mainitsi yhteysväylän latenssin aiheuttavan kommunikaatiovaikeuksia ja vuorovaikutuksen luonnottomuutta, minkä lisäksi yhteyden huono äänenlaatu teki keskustelemisesta ajoittain mahdotonta. Vastaavasti H3
mainitsi merkittävänä haasteena verkkoyhteyksien heikon laadun ja siitä johtuvan
heikon äänenlaadun ja kuvan pätkimisen. Yhteyden laadullisten ongelmien lisäksi merkittäväksi etäkokouksiin liittyväksi haasteeksi koettiin myös vapaamuotoisen
keskustelun poisjääminen (H1 ).
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Toisentyyppisenä etäkokouksiin liittyvänä ongelmana mainittiin aikaero (H2 ja H3 ).
H2 nosti esiin yleisesti kommunikoinnin asynkronisuuden haasteellisuuden: etätyöskennellessä yhteistä aikaa oli vähän, ja esimerkiksi vastausten saaminen niin sanottuihin blokkereihin eli tekemistä estäviin tekijöihin saattoi kestää useamman tunnin.
Etätyöskentelyyn on ohjelmistokehitystä koskien siis olemassa runsaasti työkaluja ja
keinoja, mutta ne eivät kykene kaikilta osin vastaamaan luontaisen vuorovaikutuksen vaatimuksiin. Tehokkaat työn organisoimista koskevat kokoukset taas ovat erottamaton osa ketterää kehitystä, joten etäyhteistyön tukemiseksi tarvitaan keinoja
luontevan kommunikoinnin mahdollistamiseksi.
Osaan etätyöskentelyn ongelmista – esimerkiksi aikaeroon ja siitä aiheutuvaan yhteisen työajan puutteeseen – on haastavaa vastata työkalujen kehittämisellä. Etäyhteistyössä on silti myös haasteita, joihin työkalujen kehityksen voidaan nähdä tarjoavan uudenlaisia ratkaisumalleja: Haastattelujen perusteella työlistojen yhteinen
läpikäyminen on tyypillistä myös hajautetuissa ohjelmistoprojekteissa. Kasvokkain
keskustelemisen sijaan etäyhteistyössä käytetään kuitenkin ääni- ja videoyhteyksiä.
Eräs selkeä haaste liittyy näiden etäyhteyksien laatuun – yhteyksien nykyinen heikko äänen ja kuvan laatu hankaloittaa vuorovaikutusta ja tekee keskustelemisesta
vaikeaa ja epäluontevaa. On siis selvää, että yhteyksien laadun parantaminen on
tarpeellista.
Hajautettuun, etäyhteyksien välityksellä tapahtuvaan työn organisoimiseen ja läpikäyntiin liittyen voidaan kuitenkin nähdä mahdollisuuksia myös innovatiivisemmille
kehitysaskeleille. Tästä esimerkkinä on visuaalisen työn organisoimisen ja luontevan (ja luotettavan) kuva- ja ääniyhteyden yhteiskäytön suoraviivaistaminen. Siinä
missä tyypillinen samaan paikkaan kokoontumiseen perustuva työn organisoiminen
kattaa kokonaisvaltaisesti niin verbaalin ja nonverbaalin kommunikoimisen kuin artefaktien parissa työskentelynkin, tarvitaan etäyhteistyön tapauksessa vastaavaan
yhteistyöhön useita eri välineitä. Luontevan kommunikoinnin ja työn organisoimisen yhdistäminen ja yhtenäistäminen voidaan siten nähdä ongelma-alueena, johon
voidaan tarjota parannusta uudenlaisilla teknologisilla ratkaisuilla. Tämän näkökulman pohjalta tarkastellaan seuraavassa luvussa 3 viime aikoina nopeasti kehittynyttä
teknologiaa: virtuaalitodellisuutta.
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Haastateltava 1 (H1 )

Haastateltava 2 (H2 )

Haastateltava 3 (H3 )

K1 : Minkälaisiin sijainteihin
projektin työ on hajautettu?

Yhteensä viisi kaupunkia kahdella maanosalla

Yhteensä kolme kaupunkia kahdella maanosalla

Yhteensä kolme kaupunkia kahdella maanosalla

K2 : Missä roolissa toimit projektissa?

Kehittäjä, asiakkuusvastaava

Kehittäjä

Kehittäjä

K3 : Miten projektin työtä organisoidaan? Onko projektissa
käytössä tähän jokin työkalu
(esimerkiksi fyysinen lappuseinä, JIRA tms.)?

Kanboard-ohjelmisto1,
fyysiset paikalliset korttiseinät

Fyysinen korttiseinä,
JIRA

Fyysinen korttiseinä,
JIRA

K4 : Minkälaisia etäkokouksia
(esimerkiksi dailyt, weeklyt,
demot yms.) projektissa on?
Millaista kommunikaatioväylää (esimerkiksi puheyhteys,
videokonferenssi tms.) näihin
käytetään?

Päivittäiset kokoukset, viikon ensimmäinen
kokous sisältää viikkotason suunnittelua.
Kommunikaatioväylinä Google Hangouts2,
Slack3, GitHub.

Päivittäiset kokoukset,
demot. Kommunikaatioväylänä videokonferenssi.

Päivittäiset kokoukset paikallisesti, lyhyt
videokonferenssi kaksi
kertaa viikossa.

K5 : Miten työn organisointia, suunnittelua ja seurantaa
käsitellään etäkokouksissa?

Viikottaisessa suunnittelussa valitaan
tehtävät ja asetetaan
viikkotavoite. Jaetun
Kanboard-näkymän
avulla keskustellaan ja
priorisoidaan työtä.

Työn edistyminen käydään lyhyesti läpi jokaisen osalta.

JIRA:n läpikäynti, yleistä keskustelua.

K6 : Mitkä ovat merkittävimmät kokemasi etäkokouksiin
liittyvät haasteet?

Latenssi, vapaamuotoisen keskustelun poisjäänti, huono äänenlaatu.

Aikaero, kommunikoinnin asynkronisuus, yhteisen ajan vähyys, vastausten saamisen viipyminen esteiden sattuessa eteen.

Huonot verkko yhteydet
ja niistä johtuva huono
kuvan- ja äänenlaatu,
aikaero.

1
2
3

Ks. Guillot (2017).
Ks. Google (2017e).
Ks. Slack (2017).

Taulukko 2.1: Tiivistetyt haastattelukysymyksien vastaukset.
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3

Virtuaalitodellisuuteen perustuva etäyhteistyö

Tämä luku käsittelee virtuaalitodellisuuden ominaisuuksia erityisesti etäyhteistyön
näkökulmasta. Alaluvussa 3.1 esitellään ensin yhtäältä virtuaalitodellisuuden peruselementit ja tarkastellaan toisaalta virtuaalitodellisuuden käyttöä etäyhteistyön
mahdollistajana. Toisessa alaluvussa (3.2) käsitellään virtuaalitodellisuutta nimenomaan nykyisen teknologisen tilanteen osalta. Nykytilaa tarkastellaan kahdelta eri
näkökulmalta: ensin yleisellä tasolla ja sitten keskeisimpien laitteistototeutusten läpikäynnillä.

3.1

Virtuaalitodellisuuden perusta

Virtuaalitodellisuudella tarkoitetaan karkeasti tarkasteltuna tietokonesimuloinnin
avulla luotavaa keinotodellisuutta. Teknologisesta näkökulmasta eteenkin nykypäivän virtuaalitodellisuuteen mielletään tyypillisesti liittyvän jonkinlainen silmikko, johon sijoitetut näyttölaitteet piirtävät silmille stereoskooppista kuvaa. Keskeistä on
yleisesti, että silmikko seuraa pään liikkeitä ja mahdollistaa näin keinotodellisuuden eri suuntien tarkastelun. Pään asennon seuraamisen myötä keinotodellisuutta
voidaan täydentää myös liikkeisiin reagoivalla spatiaalisella äänentoistolla.
Näyttölaitteiden lisäksi oleellinen osa virtuaalitodellisuutta on myös syöttölaitteisto. Yksinkertaisimmillaan tämä voi tarkoittaa pään liikkeisiin reagoivan näkymän
keskikohdan käyttämistä osoittimena. Myös huomattavasti monipuolisemmat syöttölaitteet ovat mahdollisia: erillisellä käsiohjaimella voidaan esimerkiksi seurata käden liikkeitä ja asentoja. Lisäksi syöttölaitteena voidaan käyttää käyttäjän itsensä
liikkumista tilassa, jolloin keinotodellisuudesta on mahdollista toteuttaa vielä vakuuttavampi.
Virtuaalitodellisuus ei ole käsitteenä eikä edes teknologiana kuitenkaan uusi keksintö. Varhaisimpana esimerkkinä nykyisenkaltaisesta virtuaalitodellisuussilmikosta pidetään vuonna 1968 Ivan Sutherlandin (1968) esittelemää päähän kiinnitettyä
kolmiulotteista näyttölaitetta (a head-mounted three dimensional display). Toisenlainen, edelleenkin validi lähestymistapa virtuaalitodellisuuteen puolestaan ilmeni
vuonna 1992, kun Cruz-Neira, Sandin, DeFanti, Kenyon ja Hart (1992) esittelivät
CAVE-ympäristön, jossa virtuaalitodellisuus luodaan projisoimalla kuvia käyttäjää
ympäröiville huoneen seinä-, lattia- ja kattopinnoille.
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1990-luvulla virtuaalitodellisuuden ympärille nousi myös merkittävä hype kuluttajille suunnattujen laitteiden myötä; esimerkiksi Engler (1992) kuvaa silloista innostusta
peleihin sovellettuun virtuaalitodellisuuteen artikkelissaan ”Aﬀordable VR by 1994”.
Eräs merkittävä 1990-luvun peliteollisuuden tuoteperhe oli Jonathan D. Waldernin
kehittämä Virtuality, joka tarjosi verkotettujen laitteiden myötä myös mahdollisuuden pelata toisten pelaajien kanssa (Steinicke, 2016). 90-luvun virtuaalitodellisuus
osoittautui kuitenkin enemmän hypeksi kuin todelliseksi teknologiseksi murrokseksi.
Virtuaalitodellisuus ja yhteistyö
Perry (2016) esittää, että virtuaalitodellisuuden ensimmäinen todellinen voittajasovellus (killer app) koskee pelien sijasta tavanomaisia sosiaalisia tilanteita, kuten bisnes-tapaamisia tai luentoja. Perinteisiin yhteysmenetelmiin nähden virtuaalitodellisuus tarjoaa kuitenkin huomattavasti monimuotoisemman kanavan (Perry,
2016). Teollisuudessa koetellaan parhaillaan kyseistä ajatusta: esimerkkejä tästä
ovat hiljattain lanseeratut Oculus Rooms (Oculus VR, 2016b) ja Facebook Spaces
(Facebook, 2017) -virtuaalitilat ystävien kanssa oleiluun.
Myös nimenomaan yhdessä työskentelemistä virtuaalitodellisuuden avulla on tutkittu viime aikoina. Esimerkiksi Luxenburger, Prange, Moniri ja Sonntag (2016)
ovat tutkineet katseen ja käsien seurannalla varustetun virtuaalitodellisuuslaitteiston hyödyntämistä interaktiiviseen potilastietojen tarkasteluun, tavoitteenaan tien
viitoittaminen lääketieteen ammattilaisten reaaliaikaiselle etäyhteistyölle.
Khan, Li ja Ur Réhman (2016) taas ovat tutkineet virtuaalitodellisuuden yhdistämistä keholliseen etäläsnäoloon (embodied telepresence) kommunikointitilanteessa,
jossa käyttäjät ovat muuten samassa paikassa, mutta yksi käyttäjistä on toisaalla.
Aiemmissa videokommunikointiin ja robotiikkaa hyödyntäviin etäläsnäolojärjestelmiin perustuvissa ratkaisuissa ongelmana on, että toisaalla oleva käyttäjä tuntee
olonsa irrallaan olevaksi (disconnected) muista; tämän syynä on erityisesti se, että
ratkaisut eivät ota huomioon etäkäyttäjän ja muiden käyttäjien erilaisia ympäröiviä
tiloja (Khan ym., 2016). Khanin ym. ehdotuksessa toisaalla oleva henkilö työskentelee virtuaalitodellisuussilmikon avulla muiden, niin sanottujen paikallisten henkilöiden (local collaborators) kanssa. Muille toisaalla työskentelevä henkilö esitetään
kehollistetulla etäläsnäolojärjestelmällä (embodied telepresence system) eli ääni- ja
kuvaviestinnän hoitavalla taulutietokoneella varustetulla robotilla (Khan ym., 2016).

25
Virtuaalitodellisuus on houkutteleva yhteistyöväline myös tietokoneavusteiseen suunnitteluun (Computer-Aided Design, CAD) liittyen. Al khatib, Fleche, Mahdjoub ja
Sagot (2015) ovat tutkineet virtuaalitodellisuuden hyötyä suunnittelijoiden välisessä yhteistyössä suunnittelukokouksissa. Al khatib ym. huomasivat tutkimuksessaan,
että virtuaalitodellisuus parantaa useita yhteistyön osa-alueita, kuten ryhmän motivaatiota sekä kommunikaation laatuvaikutelmaa, mutta toisaalta esimerkiksi suunnittelukatselmointien havainnoidun tehokkuuden ei huomattu muuttuneen mitenkään perinteisen CAD-järjestelmän käyttöön verrattuna.
Virtuaalitodellisuuteen liittyvät läheisesti myös virtuaaliset yhteistyöympäristöt
(Collaborative Virtual Environments, CVE). Virtuaalisilla yhteistyöympäristöillä
tarkoitetaan kolmiulotteisia tiloja, jossa käyttäjät voivat kommunikoida ja työskennellä yhdessä jakaen virtuaalisia esineitä (Chellali, Milleville-Pennel & Dumas,
2013), joten kyseessä voidaan nähdä olevan virtuaalitodellisuuteen perustuvien etäyhteistyöympäristöjen yläkäsite.
Poppe, Brown, Recker, Johnson ja Vanderfeesten (2017) ovat tutkineet avatarien eli
virtuaalihahmojen käyttöä virtuaalisissa yhteistyöympäristöissä. Keskeisenä ajatuksena on, että avatarit tarjoavat visuaalisia vihjeitä, jotka puolestaan viestivät käyttäjän huomion ja toiminnan keskipisteestä (Poppe ym., 2017). Poppe ym. huomasivat, että avatarien käyttö helpottaa yhteisymmärrykseen pääsemistä ja virheiden
korjaamista ja tästä johtuen kommunikointia yleisesti. Toisaalta tulosten laatuun ja
työn tehokkuuteen avatarien ei juuri havaittu tekevän muutosta (Poppe ym., 2017).
Poppen ym. tulokset muistuttavat siten esimerkiksi yllä mainitun Al khatibin, Flechen, Mahdjoubin ja Sagotin (2015) tutkimustuloksia: virtuaalitodellisuus helpottaa
kommunikointia, mutta ei välttämättä tee työstä tehokkaampaa.
Virtuaalitodellisuus tarjoaa siis potentiaalia yhteistyöskentelyyn ja mahdollisuuksia kommunikoinnin helpottamiseksi erityisesti tehtävissä, joissa on tarpeen neuvotella eri vaihtoehdoista, ratkoa ristiriitoja ja työskennellä jaettujen virtuaalisten
artefaktien parissa. Ketterän ohjelmistokehityksen kannalta virtuaalitodellisuus on
siten lupaava mahdollistaja tyypillisten ketterien kokousten hajauttamiselle. 1990luvun virtuaalitodellisuuskokeiluihin verrattuna tämän päivän virtuaalitodellisuussovelluksilla on käytettävissään myös merkittävästi suuremmat teknologiset voimavarat, joiden avulla virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen on paitsi realistista, myös
yksinkertaista.
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3.2

Teknologinen nykytila

Virtuaalisen todellisuuden eri vaihtoehtoja voidaan tarkastella esimerkiksi Milgramin, Takemuran, Utsumin ja Kishinon (1994) esittämän todellisuuden ja virtuaalisuuden välisen jatkumon (Reality-Virtuality Continuum) avulla. Milgramin ym.
jatkumon ääripäissä on nimen mukaisesti todellinen ympäristö (Real Environment)
ja virtuaalinen ympäristö (Virtual Environment). Sekoitettu todellisuus (Mixed Reality, MR) eli ympäristö, missä sekä todellisen että virtuaalisen maailman asioita esitetään samassa näkymässä, puolestaan sijoittuu jatkumon ääripäiden välille
(Milgram ym., 1994). Milgram ym. määrittelevät lisätyn todellisuuden (Augmented
Reality, AR) tarkoittamaan simuloitujen vihjeiden lisäämistä luonnolliseen palautteeseen ja sijoittavat tämän jatkumolla todellisuuden ja jatkumon keskikohdan välille. Lisäksi jatkumosta seuraa lisätyn todellisuuden vastinpari eli lisätty virtuaalisuus (Augmented Virtuality, AV), joka puolestaan sijaitsee jatkumon keskikohdan
ja virtuaalisuuden välillä (Milgram ym., 1994).
Tämän tutkielman näkökulmasta huomio keskittyy virtuaalitodellisuuteen eli todellisuuden ja virtuaalisuuden välisen jatkumon kannalta virtuaaliympäristöä koskevaan äärilaitaan. Myös tämä ääripää voidaan kuitenkin jakaa edelleen eri osiin.
Nykypäivän virtuaalitodellisuusteknologia tarjoaa karkeasti jaoteltuna neljä perustavanlaatuisesti erilaista virtuaalisuuden muotoa: passiivisen virtuaalitodellisuuden,
interaktiivisen virtuaalitodellisuuden, interaktiivisen kehollisen virtuaalitodellisuuden ja niin sanotun huonekokoluokan (room-scale) virtuaalitodellisuuden. Kyseiset
ratkaisut tarjoavat eri tasoisen immersion eli vaikutelman läsnäolosta virtuaaliympäristössä.
Milgram ym. (1994) esittivät todellisuuden ja virtuaalisuuden jatkumon yhteydessä myös kaksi muuta ulottuvuutta: toiston tarkkuuden (Reproduction Fidelity) eli
kuvan laadun ja läsnäolon metaforan laajuuden (Extent of Presence Metaphor) eli
immersion. Milgramin ym. esitys käsittelee lähinnä sekoitettua todellisuutta, mutta
toiston tarkkuuden ja läsnäolon ulottuvuudet sopivat hyvin myös nykyisten virtuaalitodellisuusvaihtoehtojen tarkasteluun. Virtuaalitodellisuuden nykymuodot on tämän pohjalta esitetty immersion suhteen kuvassa 3.1. Kuvassa eri toteutustavat on
esitetty siten, että mitä ilmaisuvoimaisempi teknologia on kyseessä, sitä lähempänä
se on immersiivisyyttä eli ulottuvuuden oikeaa laitaa.
Passiivista virtuaalitodellisuutta edustavia laitteita ovat esimerkiksi modernit älypuhelimet käytettynä ilman syöttölaitteita; käyttäjä voi katsella älypuhelimen avulla
(joko sellaisenaan tai, vakuuttavamman esityksen saamiseksi, silmikkoon sijoitettu-

27
Passiivinen
virtuaalitodellisuus

Interaktiivinen
virtuaalitodellisuus

Interaktiivinen
kehollinen
virtuaalitodellisuus

Huonekokoluokan
virtuaalitodellisuus

Immersio

Kuva 3.1: Nykyiset virtuaalitodellisuuden eri toteutusvaihtoehdot immersion suhteen. Kuvassa jatkumon oikea laita esittää suurinta mahdollista immersioa; mitä
lähempänä teknologia on sitä, sitä vakuuttavamman keinotodellisuuden se mahdollistaa.

na) virtuaalitodellisuusympäristössä eri suuntiin, mutta ympäristön kanssa ei voi olla
vuorovaikutuksessa. Lisättäessä älypuhelimen pariksi esimerkiksi käsiohjain siirrytään jo selvästi vuorovaikutteiseen ympäristöön: käyttäjän ei tarvitse tyytyä pelkästään seuraamaan virtuaaliympäristöä, vaan myös interaktiivisuuden toinen suunta
eli ympäristöön vaikuttaminen on käytettävissä. Yksinkertaisten passiivisten ja interaktiivisten virtuaalitodellisuustoteutusten välinen raja on kuitenkin häilyvä, sillä
käytännössä kaikki toteutukset tarjoavat jonkinlaisen painikkeen interaktiokeinoksi
(tai yksinkertaisimmillaan esimerkiksi käyttäjän näkymän keskikohtaa voidaan käyttää kursorina). Interaktion asteeseen vaikuttaakin tässä mielessä laitteistoa enemmän sovellustason interaktiosuunnittelu.
Tällaiset yksinkertaisimmat, esimerkiksi älypuhelimeen perustuvat virtuaalitodellisuusvälineet – niin passiiviset kuin interaktiivisetkin – edellyttävät kuitenkin käyttäjän pysymistä paikoillaan. Tämä johtuu siitä, ettei yksittäisellä silmikkoon sijoitetulla laitteella kyetä havainnoimaan sen sijaintia (tarpeellisella tarkkuudella), joten
ainoastaan pään asento voidaan mallintaa virtuaalitodellisuusympäristöön. Näin ollen kehon muita liikkeitä ei voida siirtää sellaisenaan virtuaalitodellisuuteen. Tämän
luonnollisena seurauksena on puolestaan, että käytön miellyttävyyden kannalta käyttäjän on syytä pysyä paikoillaan: näin vahingossa tapahtuvia todellisen liikkumisen
ja virtuaalitodellisuuden esityksen eriäväisyyksiä ilmenee mahdollisimman vähän.
Selvä parannus immersioon saavutetaankin seuraamalla silmikon sijaintia erillisellä
ulkoisella sensorilla. Yksinkertaisimmillaan sijaintia voidaan seurata edestäpäin, jolloin saadaan aikaiseksi niin sanottu 180 virtuaalitodellisuus. Kuvassa 3.1 tätä virtuaalitodellisuuden muotoa on nimitetty keholliseksi, sillä merkittävänä erona yksin-
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kertaisiin interaktiivisiin muotoihin kehon liikkeitä pystytään seuraamaan ainakin
jossain määrin.
Immersiivisimmän virtuaalitodellisuuskokemuksen tarjoaa tällä hetkellä huonekokoluokan virtuaalitodellisuus. Tämä tarkoittaa käytännössä niitä järjestelmiä, jotka
pystyvät seuraamaan käyttäjää niin edestä päin kuin takaakin eli laitteistoja, jotka
tarjoavat niin sanotun 360 seurannan (ks. esimerkiksi Oculus VR, 2017b). Tässä virtuaalitodellisuuden toteutustavassa käyttäjän on mahdollista liikkua ympäröivässä todellisessa tilassa, ja liikkuminen heijastetaan vastaavana virtuaalitodellisuuteen. Huonekokoluokan virtuaalitodellisuuden vaikuttavuuden ilmeisenä kääntöpuolena on kuitenkin sen vaatima fyysinen tila. Rajoitteena on toki myös kehon
liikkeiden varsinainen seuraaminen: käyttäjästä seurataan tyypillisesti esimerkiksi
erityisiä käsiohjaimia sekä silmikkoa, ei käyttäjää itseään. Lisäksi vakuuttavin mahdollinen grafiikanpiirto vaatii yhä tehokkaan, perinteisen tietokoneen (mobiililaitteen
sijasta); huonekokoluokan silmikot ovat siten edelleen yleisesti langallisia (vaikkakin
viime aikoina on kehitetty myös langattomia vaihtoehtoja5 ), hankaloittaen merkittävästi virtuaalitodellisuusympäristössä liikkumiseen eläytymistä.
Toteutusteknologiat muodostavat keskenään hierarkkisen rakenteen. Interaktiivisen
virtuaalitodellisuusympäristön mahdollistavaa toteutusta voidaan yleisesti käyttää
myös passiivisen virtuaalitodellisuuden esittämiseen. Vastaavasti huonekokoluokan
virtuaalitodellisuuslaitteistosta voidaan triviaalisti sivuuttaa käyttäjän seurantaan
liittyvät ominaisuudet, ja järjestelmää voidaan käyttää yksinkertaisemman interaktiivisen (ja siten myös passivisen) virtuaalitodellisuusympäristön esitykseen.
Kehittyneimmillä virtuaalitodellisuusteknologioilla pystytään läsnäolon ja vuorovaikutuksen kannalta toteuttamaan monia merkittäviä seikkoja. Huonekokoluokan järjestelmällä voidaan esimerkiksi mallintaa käyttäjän pään ja käsien asentojen lisäksi
niiden asema toisiinsa nähden sekä ympäristön suhteen. Näin päästään yläkehon
osalta jo melko korkeaan tasoon kehollisten eleiden toisintamisessa.
Yhdistelemällä kehittyneimpiä virtuaalitodellisuusteknologioita ja muita ihmisen
ja tietokoneen välisen interaktion huippumenetelmiä pystytään tarjoamaan vieläkin kattavampia vuorovaikutusmenetelmiä sekä läsnäolon vaikutelmaa. Esimerkiksi
Leap Motion -sensorilla pystytään seuraamaan paitsi käsien, myös sormien asentoja (Leap Motion, 2017). Näin virtuaalitodellisuusympäristöön voidaan sisällyttää
vieläkin hienostuneempia vuorovaikutuskeinoja. Myös silmänliikkeiden seuraamista
5

Ks. esimerkiksi DisplayLink, 2017.
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voidaan hyödyntää (ks. esimerkiksi Piumsomboon, Lee, Lindeman & Billinghurst,
2017). Virtuaalitodellisuudessa on siis mahdollista käyttää myös nonverbaalisen vuorovaikutuksen hienovaraisempia keinoja, kuten katseen suuntaamista, käsieleitä ja
näiden yhdistelmiä.
Hankalammalta vaikuttava suunta vuorovaikutuksessa onkin palaute. Kohtuullisen
laadukkaan visuaalisen palautteen (eli grafiikan piirron) tuottaminen on toki suoraviivaista, minkä lisäksi myös auditiivisen palautteen eli äänipalautteen käyttö on
yksinkertaista. Äänipalautteen osalta myös äänen sijoittelu virtuaaliseen tilaan ja
sen mukauttaminen käyttäjän liikkeisiin eli äänen spatialisointi on luontevaa virtuaalitodellisuudessa. Tuntoaistin osalta palautteen tuottaminen on kuitenkin haastavaa. Haptisesta eli tuntoaistiin liittyvästä palautteesta on tosin virtuaalitodellisuuden tiimoilta useita erilaisia esimerkkejä, aktiivisesta haptisesta palautteesta (ks.
esimerkiksi Martínez, García, Oliver, Molina & González, 2016) ihmisen havaintokyvyn ominaisuuksia hyväksikäyttävään passiiviseen palautteeseen (Azmandian,
Hancock, Benko, Ofek & Wilson, 2016). Uskottavan haptisen palautteen tuottaminen – erityisesti huonekokoluokan virtuaalitodellisuuden mittakaavassa – on kuitenkin moninkertaisesti kompleksisempaa kohtuullisen immersiiviseen visuaaliseen ja
auditiiviseen palautteeseen nähden.
Käytännön sovellutuksissa virtuaalitodellisuuden mahdollisuudet jäävät kuitenkin
jonkin verran jälkeen kehityksen huipusta, sillä järjestelmän täytyy olla myös käyttäjän kannalta realistisesti hankittavissa ja käytettävissä. Seuraavassa annetaan tiivis katsaus tämänhetkisiin, laajalti saatavissa ja käytettävissä oleviin virtuaalitodellisuuden laitteistoratkaisuihin.
Virtuaalitodellisuuden kaupalliset laitteistototeutukset
Tämänhetkisistä virtuaalitodellisuusratkaisuista ominaisuuksien suhteen monipuolisimmat ovat HTC:n ja Valven kehittämä VIVE (HTC Corporation, 2017a) ja Oculus
VR:n kehittämä Oculus Rift (Oculus VR, 2017a). VIVE:n keskeinen piirre on sen tarjoama tuki huonekokoluokan virtuaalitodellisuudelle SteamVR-seurantaa käyttäen
(HTC Corporation, 2017b). SteamVR perustuu seuranta-asemiin (Tracking Basestations), jotka seuraavat lasersäteilijöiden avulla sensoreilla varustettuja kohteita
(kuten käsiohjaimia ja silmikkoa), minkä lisäksi kohteissa on suuritarkkuuksinen
IMU (inertial measurement unit) kohteen asennon, nopeuden ja kulmanopeuden
seuraamisen avuksi (Valve, 2017).
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Myös Oculus Riftin tukea huonekokoluokan virtuaalitodellisuudelle on parannettu
viime aikoina (Oculus VR, 2017b), ja järjestelmän tueksi on lisäksi julkaistu hiljattain myös nimenomaan virtuaalitodellisuuskäyttöä varten suunnitellut käsiohjaimet
(Oculus VR, 2017a). Näin ollen eroavaisuudet Riftin ja VIVE:n välillä ovat vähentyneet. Kummankin järjestelmän perustana on grafiikan piirtämisen hoitaminen
järeällä perinteisellä tietokoneella, jolloin käytettävissä on suorituskyvyn näkökulmasta maksimaalisesti resursseja.
Toisenlaisen näkökulman moderniin virtuaalitodellisuuteen tarjoavat mobiililaitteet.
Älypuhelinten suorituskyky on kasvanut valtaisaa vauhtia, ja kenties vieläkin oleellisemmin, näyttöteknologian kehitys on mahdollistanut kohtuullisen tarkat mutta
pienikokoiset näytöt. Tämä on avannut oven älypuhelinten hyödyntämiseen aidosti mobiileina, yksittäisestä yksiköstä koostuvina kokonaisvaltaisina virtuaalitodellisuuslaitteina. Lisäksi nykyisissä puhelimissa on sisäänrakennettuna tarvittavat sensorit muun muassa puhelimen asennon ja kiihtyvyyden seuraamiseen. Yksinkertaisimmillaan älypuhelimen käyttäminen passiivisen virtuaalitodellisuuden mahdollistamiseen tarkoittaa puhelimen asettamista yksinkertaiseen silmikkokehikkoon, kuten pahvista taiteltavaan Google Cardboard -kehikkoon (Google, 2017d). Google
Daydream (Google, 2017b) ja Samsung Gear VR (Samsung, 2017a) puolestaan tarjoavat hienostuneemman toteutuksen samasta lähestymistavasta.
Sekä Google Daydream että Samsung Gear VR tarjoavat lisäksi pienikokoiset kaukoohjaimet, jotka mahdollistavat erinäisten interaktioiden toteuttamisen (ks. Google,
2017c; Samsung, 2017a). Interaktiivinen virtuaalitodellisuus on siten mahdollista
myös ilman kookasta ja monimutkaista huonekokoluokan virtuaalitodellisuuslaitteistoa, joskin konkreettiseen liikkumiseen liittyvät interaktiot täytyy tällöin poissulkea.
Nykypäivän virtuaalitodellisuusteknologioita luonnehtii siten monimuotoisuus, eikä
mikään yksittäinen tekniikka ole vielä saavuttanut vakiintunutta asemaa.
Virtuaalitodellisuus tarjoaa yksinkertaisimmillaankin käyttäjälle katsomissuuntaan
reagoivan ”näköalapaikan” keinotekoiseen ympäristöön. Yksinkertaisen käsiohjaimen
avulla pystytään tarjoamaan jo huomattavasti monipuolisempi, interaktiivinen ympäristö. Myös huonekokoluokan tarjoamat keinot – erityisesti luontainen liikkuminen virtuaaliympäristössä – ovat realistisesti käytettävissä, vaikkakin hinta, laitteiston monimutkaisuus ja tarvittava fyysinen tila kasvavat tällöin selkeästi. Nykypäivän virtuaalitodellisuusteknologia mahdollistaa siten uudenlaisten virtuaalisten
kokemusten toteuttamisen käytännön tasolla, vaikka virtuaalitodellisuuden kenttä
onkin edelleen voimakkaassa muutostilassa.
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4

Konstruktio

Tässä luvussa esitellään tutkielmaan liittyvän tutkimuksen perusta ja lähestymistapa. Tutkimuskysymykset on esitelty tutkielman johdannossa (luvussa 1). Tutkielman
kokonaisvaltaisena lähestymistapana on konstruktiivinen tutkimusote (Kasanen ym.,
1993). Kaksi edeltävää lukua (luvut 2 ja 3) käsittelivät pääasiallisesti konstruktiivisen otteen kahta ensimmäistä vaihetta – ongelman etsimistä ja aihepiirin ymmärryksen hankkimista. Tässä luvussa käsitellään konstruktiivisen otteen kolmatta
vaihetta – konstruktion muodostamista – nimenomaan tutkimusmenetelmällisestä
näkökulmasta.
Alaluvussa 4.1 esitellään tutkimuksessa käytetty lähestymistapa ja tutkimusmenetelmä. Alaluvussa 4.2 puolestaan käsitellään tutkimuksen päävälinettä: konstruktioa
eli tutkimuskysymyksiin vastauksia tarjoavaa prototyyppisovellusta. Tämän osalta
esitellään muun muassa sovellusprototyypin suunnitteluperusteet ja rajaus. Itse konstruktio eli tutkimuksen tulos kuvataan seuraavassa luvussa 5.

4.1

Lähestymistapa

Tutkielmassa käytetyn tutkimusmenetelmän eli konstruoimisen käsitteellisenä pohjana on Fraylingin (1993) esittelemä taiteen ja suunnittelun tutkimuksen jaottelu
ja erityisesti research through art and design -luokka eli ajatus tutkimuksesta suunnittelun avulla (through). Konstruoinnin pragmaattisena tukena toimii Fraylingin
(1993) ajatukseen pohjautuva Zimmermanin, Forlizzin ja Evensonin (2007) esittämä
malli research through design 6 -menetelmän soveltamisesta interaktiosuunnittelututkimukseen. Mallin keskiössä on suunnitteluartefaktien tarkastelu tuloksina, joiden
avulla voidaan siirtyä nykytilasta toivottuun tilaan (Zimmerman ym., 2007).
Prototyyppisovelluksen konstruointi on keskeisesti tulevaisuus-orientoitunutta: prototyypillä ei pelkästään pyritä tarkastelemaan tämän hetkisiä mahdollisuuksia, vaan
myös tutkimaan lähestymistavan potentiaalia tulevaisuuden kehityksen kannalta.
Konstruktion oleellisena osana onkin nimenomaan muutos nykyisin vallitsevasta tilasta tavoitteelliseen tilaan, jossa etäyhteistyön haasteisiin pystytään vastaamaan
nykyistä paremmin. Näin ollen research through design -menetelmä soveltuu osuvasti aiheen tarkasteluun.
6

Lähestymistavasta käytetään tässä tutkielmassa alkuperäistä englanninkielistä nimitystä, sillä
sanan through painotusta on vaikeaa säilyttää muuttumattomana lyhyessä suomennoksessa.
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Lisäksi Zimmerman ym. (2007) mainitsevat mallinsa etuihin lukeutuvan ensinnä sen,
että mallin avulla on mahdollista tarttua ihmisen ja tietokoneen välisen vuorovaikutuksen kentän osalta niin sanottuihin häijyihin ongelmiin (wicked problem). Rittel
ja Webber (1973) esittelivät häijyjen ongelmien käsitteen yhteiskunnallisten ongelmien tiimoilta; kyseessä ovat ongelmat, joita ei voida määritellä tarkasti, sillä niihin
on risteäviä näkökulmia, minkä lisäksi ongelmien lisätiedot ovat ratkaisuiden takana.
Häijyihin ongelmiin ei myöskään ole esimerkiksi binääristä oikein–väärin-vastausta
vaan ratkaisut sijaitsevat ennemmin hyvän ja huonon välillä – ja riippuvat siltikin
tulkitsijasta (Rittel & Webber, 1973).
Tässä tutkielmassa tarkasteltava etäyhteistyön mahdollistamisen ongelma voidaan
nähdä pohjimmiltaan häijynä ongelmana, minkä johdosta Zimmermanin ym. (2007)
malli soveltuu tarkasteluun hyvin. Optimaalista ketterän kehityksen etäyhteistyön
organisoimisen mahdollistavaa rakennetta ei voida määritellä tarkoin, sillä ketterä etäyhteistyö on periaatteessa oksymoron: ketterä kehitys perustuu nimenomaan
kommunikointiin, nopeaan reagoimiseen ja nyttemmin äärimmäiseen työn optimointiin, mutta etätyöskentely edellyttää väistämättä ylimääräistä kommunikaation välittäjää. Vaikka tilanteessa on ristiriita, voidaan ketterän etäyhteistyön mahdollistaminen kuitenkin nähdä paradoksina ja siten ratkaistavissa olevana ongelmana – research through design -lähestymistavan avulla voidaan visioida ketterän kehityksen
mahdollistava etäyhteistyökonstruktio, joka osoittaa ketterän etäyhteistyöskentelyn
käsitteen olevan ristiriitainen vain näennäisesti.
Zimmerman ym. (2007) mukaan heidän esittämänsä mallin etuna on myös muun
muassa se, että se kannustaa keskustelemaan tavoitetiloista ja tutkimuksen mahdollisista laajamittaisista vaikutuksista. Juuri tästä on keskeisesti kysymys ketterän
ohjelmistokehityksen etäyhteistyöskentelyn mahdollistamisessa: etätyöskentely ketterässä kehitystiimissä on järjenvastaista, koska nykyiset etäyhteistyöskentelyn keinot ja työkalut eivät mahdollista luontevaa vuorovaikutusta. Lähestymällä aihetta
tavoitetilan – eli samassa paikassa työskentelyyn rinnastettavissa olevan etäyhteistyön näkökulmasta – saadaan kuitenkin näkyvyyttä nykytilaa kauemmas. Tutkimuksen konstruktio toimii siten tavoitetilan välittäjänä ja mahdollistaa keskustelun
siirtämisen vallitsevasta tilanteesta lähemmäs tavoitetilaa.
Lisäksi Zimmermanin ym. (2007) malli sisältää neljä evaluointikriteeriä tutkimuskontribuution arvioimiseksi, kattaen prosessin (process), kekseliäisyyden (invention),
merkityksen (relevance) sekä laajennettavuuden (extensibility). Kriteerit soveltuvat
hyvin konstruktiivisen tutkimuksen tueksi, sillä ne ottavat huomioon sen erään kes-
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keisen ominaispiirteenpiirteen: tutkimuksen validiteetin aseman. Research through
design -lähestymistapaan perustuvassa tutkimuksessa validiteettiin liittyvää toistettavuutta ja sen vaatimaa dokumentaatiota ei ole mielekästä edellyttää tieteellisestä
tutkimuksesta totutulla tavalla: ei näet ole realistista ajatella, että eri suunnittelijat
päätyisivät saman ongelman tiimoilta samanlaisiin artefakteihin (Zimmerman ym.,
2007). Tämän tutkimuksen kontribuutiota arvioidaan näiden kriteerien pohjalta luvussa 6, joka vastaa konstruktiivisen tutkimusotteen (Kasanen ym., 1993) toiseksi
viimeistä vaihetta: tutkimuskontribuution osoittamista.
Tutkimusmenetelmän keskipisteenä on siis ratkaisumallin konstruktio eli hajautettua ketterää ohjelmistokehitystä tukeva virtuaalitodellisuusympäristö, joka mahdollistaa tavoitetilan tarkastelemisen. Seuraavassa alaluvussa 4.2 tutustutaan lähemmin konstruktion suunnittelun perustaan ja prototyypin rajaukseen eli varsinaiseen
tarkasteltavaan tavoitetilaan.

4.2

Prototyyppisovellus

Ratkaisumallin konstruktio muodostuu kahdesta tasosta ja niitä vastaavista välineistä. Käsitteellisellä tasolla konstruktion ytimenä on jaettu yhteistyöympäristö ja sen
oleellisena mahdollistajana virtuaalitodellisuus. Toteutustasolla puolestaan keskiössä
on ratkaisun hajautettavuus ja käyttöönoton esteiden (niin kustannuksellisten kuin
sosiaalistenkin) minimointi. Avaimena tähän on web-teknologioiden hyödyntäminen;
web-pohjainen virtuaalitodellisuuspalvelu sijaitsee perinteisten web-palveluiden tapaan yksilöllisen osoitteen takana ja sen käyttö muistuttaa – käyttöliittymää ja
interaktioita lukuun ottamatta – muita web-palveluita. Web-perustaista virtuaalitodellisuutta pystytään käyttämään yksinkertaisesti nykyisillä älypuhelimilla, joten
käyttöönotto on periaatteessa vaivatonta myös laitteiston näkökulmasta.
Keskeisenä prototyypin suunnitteluperiaatteena onkin juuri yksinkertaisuus. Tämä
ilmenee kolmella eri tavalla. Ensinnä web-teknologiat mahdollistavat virtuaalitodellisuussovelluksen helpon käyttöönoton ilman kallista ja monimutkaista erityislaitteistoa. Tämä on hyvin oleellinen osa ehdotettua ratkaisua. Vaikka kehittyneimmät
huonekokoluokan virtuaalitodellisuusratkaisut tarjoavatkin monipuolisempia mahdollisuuksia immersiivisten virtuaalitodellisuusympäristöjen toteuttamiseen, on teknologioiden kääntöpuolena heikko lähestyttävyys. Huonekokoluokan laitteistot ovat
ensinnäkin huomattavasti mobiililaitteita hintavampia, ja vielä oleellisemmin, niiden käyttö edellyttää käyttäjän näkökulmasta interaktiota hyvin spesifin laitteiston
kanssa.
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Toiseksi yksinkertaisuus esiintyy myös eräänlaisella metatasolla. Web-teknologiat
mahdollistavat ketterän kehityksen paitsi itse prototyypin fokuksena, myös prototyypin itsensä kehitystyössä. Modernien web-teknologioiden ja esimerkiksi JavaScriptohjelmointikielen7 avulla sovellusta ei tarvitse kääntää, vaan se on tulkittavissa suoraan web-selaimella. Tämä helpottaa prototyyppikehitykselle oleellista nopeaa kokeilemista. Lisäksi web-teknologioiden – tätä nykyä myös virtuaalitodellisuuden –
ympärille on muodostunut vahva niin sanottu ekosysteemi eli uudelleenkäytettävien
ja toistensa kanssa yhteensopivien ohjelmakirjastojen ja -kehysten sekä työkalujen
joukko.
Kolmanneksi yksinkertaisuus ilmenee itse sovellusprototyypin sisällössä. Konstruktio on tiukoin rajattu skenaariopohjainen vertikaalinen prototyyppi, missä tutkimuskysymyksille kohtisuorat seikat on pitkälti jätetty tarkastelun ulkopuolelle. Prototyypin rajaukseen tutustutaan tarkemmin alla.
Vaatimukset ja rajaus
Prototyyppisovelluksen sisältö perustuu luvussa 2 esiteltyihin keskeisiin ketterän
ohjelmistokehityksen yhteistyön piirteisiin, kuten luonnolliseen kommunikaatioon ja
vuorovaikutukseen sekä artefaktien parissa yhdessä työskentelemiseen. Näiden pohjalta muodostuu prototyypille eräänlainen vaatimusmäärittely; prototyyppiä evaluoidaan luvussa 5 vaatimusten täyttymisen perusteella, minkä myötä voidaan vastata tutkielman tutkimuskysymyksiin.
Ketterän kehityksen yhteistyöhön liittyvät edellytykset jakautuvat kuitenkin laajalle
alueelle, minkä johdosta sovellusprototyypin näkökulma on fokusoitu näiden pohjalta rajattuihin spesifeihin vaatimuksiin. Oleellinen rajaus ja vaatimuksia yhdistävä
tekijä on, että prototyyppikonstruktiossa keskitytään ainoastaan korttitaulun äärellä
tapahtuvaan vuorovaikutukseen. Muut hajautettuun ketterään kehitykseen liittyvät
piirteet on jätetty rajauksen ulkopuolelle. Tämän rajauksen mukaisesti tarkastelu
keskittyy seuraavaan viiteen vaatimukseen:
V1 : Käyttäjillä täytyy olla ympäristössä tietyt spatiaaliset sijainnit, ja toisten
käyttäjien täytyy pystyä havaitsemaan tämä selvästi.
7

Ks. esimerkiksi Mozilla Contributors, 2017a.
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V2 : Järjestelmän täytyy välittää käyttäjien äänikommunikaatio lähes reaaliaikaisesti ja kelvollisella äänenlaadulla, ja käyttäjän ääni on kytkettävä ympäristössä käyttäjän visuaaliseen sijaintiin.
V3 : Käyttäjien katsomissuunta täytyy voida esittää visuaalisesti, ja todellisten
katsomissuunnan muutosten täytyy heijastua ympäristöön lähes reaaliaikaisesti.
V4 : Käyttäjien täytyy voida osoittaa asioita ympäristössä.
V5 : Yhteistyöympäristön täytyy tarjota reaaliajassa muokattavissa oleva projektin tilaa visualisoiva korttitauluesitys.
Vaatimusten rajauksen myötä prototyypistä muodostuu vertikaalinen eli tiettyihin
piirteisiin ja niiden kyllin kattavaan toteutukseen perustuva (siinä missä näiden
piirteiden kanssa kohtisuorat seikat voidaan sivuuttaa). Näin tarkastelussa voidaan
keskittyä minimaalisen asiaa demonstroivan toteutuksen eli niin sanotun Minimum
Viable Productin8 (MVP) myötä tutkimuskysymyksen TK1 (ks. luku 1) primaarisiin
seikkoihin.
Vaatimuksen V1 täyttymiselle voidaan asettaa melko suoraviivaisesti vähimmäisehto: vaatimus voidaan katsoa täyttyneeksi, kun käyttäjät näkevät toisensa ympäristössä ja pystyvät tunnistamaan toisensa (eli erottamaan eri käyttäjät toisistaan).
Äänikommunikaation osalta (V2 ) täyttymisen ehtoja täytyy tarkastella useammasta
näkökulmasta: täyttymisen edellytykseksi asetetaan ensinnä kelvollisen äänenlaadun (toisin sanoen sellaisen äänenlaadun, että puheesta saa vaivatta selvää) saavuttaminen hyvissä verkko-olosuhteissa. Toiseksi äänen välityksessä ei saa hyvissä
verkko-olosuhteissa ilmetä kohtuutonta viivettä: hyväksyttävänä viiveenä pidetään
noin yhden sekunnin latenssia. Kolmanneksi äänen stereokuvan tulee vastata käyttäjän pään liikkeitä. Toisin sanoen äänen spatialisoinnin tulee toimia sellaisella tasolla,
että käyttäjä pystyy havainnoimaan toisten käyttäjien äänten kuuluvan joko edestä
tai jommastakummasta sivusuunnasta, käyttäjän omasta pään asennosta riippuen.
Takaa kuuluvan ja edestä kuuluvan äänen erottamista toisistaan ei puolestaan tarkastella, sillä tämä on itsessään psykoakustisesti ja äänentoistollisesti haastava aihealue.
Vaatimusten V3 –V4 täyttymisen vähimmäisehdot ovat puolestaan jälleen asetettavissa suoraviivaisesti: Käyttäjien sijainteja vastaavasti käyttäjien täytyy voida mil8

Ks. Ries, 2011.
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lä hetkellä hyvänsä tunnistaa toisen, näkökentässä olevan käyttäjän katseen suunta (V3 ) vähintään suurpiirteisesti eli pään asennon mukaisesti. Osoittamisen osalta (V4 ) käyttäjien täytyy pystyä erittelemään katseiden suuntia tarkemmin toisten
käyttäjien osoittamat kohteet.
Viimeinen vaatimus (V5 ) on kuitenkin itsessään laaja, minkä johdosta vaatimuksen
perustaksi on muotoiltu skenaario eli tiettyjen käyttötapausten muodostama kokonaisuus. Prototyyppisovelluksen kannalta kiinnostavaa on erityisesti vuorovaikutus
ja yhteistyö ketterän ohjelmistokehityksen tyypillisen jokapäiväisen työn organisoimisen kannalta. Skenaarion perustan muodostaa päivittäinen synkronointipalaveri (kuten esimerkiksi Scrum-kehyksen Daily Scrum), jossa kehitystiimi kokoontuu
korttitaulun eteen saattamaan toisensa tietoisiksi oman työskentelynsä tilanteesta.
Skenaario kokonaisuudessaan on seuraavanlainen:
Kehitystiimin jäsenet kokoontuvat korttitaulun eteen päivittäistä synkronointipalaveria varten. Jokainen esittää vuorollaan edellisen palaverin jälkeen edistämänsä työn sekä sen, minkä parissa aikoo työskennellä seuraavaksi, käyttäen
apunaan työtehtävien korttiesitystä taululla. Tarvittaessa muut voivat kysyä aiheeseen liittyviä tarkentavia kysymyksiä. Kokous päätetään yhteisestä päätöksestä.
Tyypillisesti työtehtäviä koskevat kortit siirretään taululla seuraavaan työvaiheeseen niin pian kuin on mahdollista. Prototyypin on oleellista tukea siten myös korttien siirtelyä taululla. Vaikka siirtely tapahtuukin yleensä todellisuudessa kokousten
ulkopuolella (eli viipymättä), voidaan tätä interaktiota simuloida myös kokousskenaarion sisällä. Tällöin myös yksittäisen käyttäjän interaktio taulun kanssa tulee
väistämättä katetuksi.
Yllä esitelty vaatimus V5 jakautuu siten esitetyn skenaarion pohjalta edelleen seuraaviin alavaatimuksiin:
V5.1 : Korttitaulun täytyy pystyä esittämään työtehtäviä koskevia kortteja, joihin voidaan selvästi viitata.
V5.2 : Korttitaulun täytyy pystyä esittämään eri työvaiheita.
V5.3 : Korttitaulun kortteja täytyy voida osoittaa siten, että muut havaitsevat
tämän selvästi.
V5.4 : Korttitaulun korttien täytyy olla siirreltävissä.
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Myös vaatimuksen V5 täyttymiselle voidaan nyt asettaa alavaatimusten kautta suoraviivaisesti vähimmäisehdot. Alavaatimuksen V5.1 osalta taululle täytyy ensinnä
olla piirrettävissä kortteja teksteineen ja toiseksi käyttäjien täytyy voida erottaa
kortit toisistaan muun muassa niiden sijainnin ja tekstin perusteella. Tähän liittyen
alavaatimuksen V5.2 täyttymisen ehdoksi asetetaan, että korttitaulu voidaan jakaa
työvaiheita kuvastaviin sarakkeisiin, joihin kortit voidaan sijoittaa. Alavaatimusta
V5.1 tukien käyttäjien täytyy lisäksi voida erottaa juuri se kortti, johon joku käyttäjistä osoittaa (V5.3 ): ehtona on siis, että osoitettava kortti ja käyttäjän osoittamisen
visuaalinen esitys ovat silminnähden yhteydessä toisiinsa. Korttien sijaintien täytyy
lisäksi olla dynaamisia (V5.4 ) eli käyttäjien täytyy voida vaikuttaa korttien sijainteihin.
Uusien korttien luominen ja olemassa olevien korttien sisällön muokkaaminen ei
ole kaikkein keskeisimmässä asemassa kuvatussa skenaariossa, joten tämä interaktio
on rajattu prototyypin ulkopuolelle. Korttien sisällön muokkaamiseksi on kuitenkin
kuviteltavissa useita ratkaisuja erinäisiä tekstinsyöttömenetelmiä käyttäen.
Vaatimusten V1 –V5 täyttymistä ja siten konstruktion onnistumista vaatimusten
osalta voidaan arvioida kevyttä ohjelmiston hyväksymistestausta muistuttavalla prototyyppisovelluksen vapaamuotoisella tutkivalla testauksella. Käytännössä vaatimusten täyttymistä voidaan siis yllä kuvattujen vähimmäisehtojen kautta tarkastella
suorittamalla prototyyppisovellusta ja tarkastamalla, että asetetut ehdot pätevät.
Kyseessä on siis periaatteessa niin sanottu black box -testaus eli testausmenetelmä,
jossa sovelluksen sisäiseen toteutukseen ja rakenteeseen ei oteta kantaa. Tekniset
lähtökohdat ovat kuitenkin toki keskeisiä kokonaiskuvan kannalta, joten seuraavassa kuvataan nimenomaan se teknologinen lähestymistapa, jolla yllä mainittuihin
vaatimuksiin vastataan.
Teknologiaratkaisut
Yllä mainitun mukaisesti keskeisenä prototyyppisovelluksen teknologia-alustana on
web. Rungon prototyypille muodostaa WebVR-spesifikaatio (W3C, 2016) ja WebVR
API -rajapinta, joka ohjaa virtuaalitodellisuuslaitteiden tarjoaman informaation
web-sovelluksien käytettäväksi (Mozilla Contributors, 2017f). Toisena peruspilarina sovelluksessa käytetään WebRTC -spesifikaatiota (W3C, 2017) ja WebRTC API
-rajapintaa, joka puolestaan mahdollistaa web-selainten välisen audio- ja data-kommunikoinnin ilman välittäjää (Mozilla Contributors, 2017d).
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Sekä WebVR:ssä että WebRTC:ssä on etuna se, että ne mahdollistavat sovelluksen
käyttöönoton muita moderneja web-sovelluksia vastaavalla helppoudella. Esimerkiksi WebRTC mahdollistaa audioyhteyden ilman, että käyttäjän tarvitsee asentaa
erillisiä selainliitännäisiä (Mozilla Contributors, 2017d).
Vastaavin perustein prototyyppisovelluksen pääasiallisena laitteistoalustana ovat mobiililaitteet: nämä tukevat laitteiston osalta samankaltaista ajatusmallia itsenäisestä,
helppokäyttöisestä tuesta hajautetulle virtuaalitodellisuudelle. Web-teknologioiden
eräänä etuna niin sanottuun natiiviin mobiilisovellukseen eli varta vasten tiettyä mobiilialustaa varten kehitettyyn sovellukseen on, että sovellus on periaatteessa suoraan käytettävissä myös toisenlaisilla päätelaitteilla (kuten työpöytäkoneilla sekä
kannettavilla tietokoneilla). Yleisesti web-teknologiat löyhentävät sovelluksen kytkentää tiettyyn laitteisto- ja käyttöjärjestelmäalustaan. Vastaavasti myös kytkentä
tiettyyn virtuaalitodellisuuslaitteistoon on löyhä, joten tuen lisääminen erilaisille virtuaalitodellisuussilmikoille ja -ohjaimille jälkikäteen on periaatteessa yksinkertaista.
Käytännössä tämänhetkinen virtuaalitodellisuusteknologia on kuitenkin edelleen
uutta ja vakiintumatonta, erityisesti web-teknologioiden osalta. WebVR-spesifikaatio
on edelleen luonnosasteella (W3C, 2016) ja WebVR API -rajapinnan selaintuki
on heikkoa (ks. esimerkiksi Mozilla Contributors, 2017f). Prototyyppisovelluksen
kannalta tämä ei kuitenkaan ole ongelmallista, sillä sovelluksen ei ole tarpeen tukea kattavasti eri päätelaitteita ja selaimia. Lisäksi on ennakoitavissa, että webvirtuaalitodellisuusteknologioiden tuki laajentuu tulevaisuudessa. Tilannetta helpottaa myös WebVR Polyfill eli WebVR-spesifikaation JavaScript-toteutus (Google,
2017h). WebVR Polyfill -moduuli on mahdollista sisällyttää kehitettävään sovellukseen, minkä avulla sovellus toimii myös selaimissa, jotka itsessään eivät tue WebVRspesifikaatiota.
Tämän prototyyppisovelluksen kannalta tilannetta mutkistaa kuitenkin entisestään
se, että myös WebRTC-spesifikaation selaintuki on vielä tällä hetkellä puutteellista. Sovellustason WebRTC adapter -sovittimella voidaan yhtenäistää WebRTC API
-rajapinnan käyttöä sovelluskoodin näkökulmasta, mutta selaimesta puuttuvaa tukea tällä ei voida korjata. Erityisen ongelmallista mobiililaitteiden kannalta on, että
Applen Safari-selain ei tue keskeisiä WebRTC API:n komponentteja (ks. esimerkiksi Mozilla Contributors, 2017b). Applen iOS-mobiilialustalle julkaistavissa webselaimissa taas on käytettävä Safarissakin käytettyä WebKit-renderöintimoottoria
(Apple, 2017), mikä tarkoittaa, etteivät myöskään muut iOS-alustalle saatavissa olevat selaimet voi tukea WebRTC:tä. WebKit-tuki WebRTC:lle on kuitenkin tarjolla
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seuraavan iOS-käyttöjärjestelmäversion eli iOS 11:n mukana julkaistavassa Safariversiossa (Fablet, 2017).
Prototyyppikonstruktion kannalta oleellista on kuitenkin korkeamman abstraktiotason tarkastelu eikä niinkään tämänhetkinen todellinen selaintuki. Prototyypin alustaksi on näin ollen valittu Android (ks. Google, 2017a), joka mahdollistaa Applen
iOS-alustaa joustavammin eri renderöintimoottorien käytön selaimissa ja tukee näin
WebVR:n ja WebRTC:n käyttöä. Tästä johtuen Android-alusta soveltuu tällä hetkellä paremmin prototyyppikonstruktion pohjaksi.
Mobiili-virtuaalitodellisuuden kenttä on kuitenkin fragmentoitunut myös Androidalustan sisällä virtuaalitodellisuuslaitteistoratkaisuiden osalta, jakautuen tällä hetkellä kolmeen merkittävään silmikko- ja ohjainvaihtoehtoon: Googlen Cardboardiin
(Google, 2017d), uudempaan Googlen Daydreamiin (Google, 2017b) ja Samsungin
Gear VR:ään (Samsung, 2017a). Prototyyppisovelluksen alustaksi on valittu Gear
VR, sillä se tarjoaa silmikon lisäksi myös virtuaalitodellisuuskäyttöön suunnitellun
käsiohjaimen.
Gear VR -silmikko on 345 gramman painoinen pehmustettu kehikko, joka tarjoaa
101 näkökentän ja pystyy seuraamaan tarkasti käyttäjän pään liikkeitä korkealla
1000 Hz taajuudella sisäänrakennettujen sensoriensa avulla (Samsung, 2017a). Gear
VR -silmikkoon asetetaan älypuhelin, joka toimii muun muassa silmikon näyttönä
ja hoitaa äänentoiston. Gear VR -ohjain puolestaan sisältää omat, 208 Hz näytteenottotaajuudella toimivat sensorinsa (Samsung, 2017b), joiden avulla myös ohjaimen
asentoa pystytään seuraamaan. Ohjain sisältää lisäksi liipaisinpainikkeen, ohjaimen
päällä sijaitsevan kosketuslevyn (touchpad) – joka toimii myös painikkeena – sekä apupainikkeet takaisinpäin navigoimiseen, aloitustilaan palaamiseen ja äänenvoimakkuuden säätämiseen.
Myös Googlen Daydream sisältää käsiohjaimen (Google Cardboard puolestaan ei);
Gear VR on kuitenkin vakiintuneempi alusta ja sen kanssa yhteensopivien älypuhelinten levinneisyys siten suurempi (vaikkakin tilanne Daydreamin osalta on hiljattain parantunut9 ). Näin ollen Gear VR on mielekäs valinta prototyyppikonstruktion
alustaksi. Todellisuudessa valinnalla ei kuitenkaan ole tarkastelun tai toteutuksen
kannalta oleellista merkitystä, vaan tuki myös Daydreamille olisi triviaalia lisätä
sovellukseen.
9

Samsungin Galaxy S8 ja S8+ -älypuhelimet ovat nykyisin yhteensopivia myös Googlen
Daydream -silmikon kanssa (Google VR, 2017).
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Web-pohjaisen mobiili-virtuaalitodellisuuden kenttä on siis lupaava, mutta voimakkaassa muutos- ja kehitystilassa. Korottamalla tarkastelun abstraktiotasoa ja huomioimalla mobiililaitteiden ja webin levinneisyys, voidaan kuitenkin nähdä, kuinka
nämä ratkaisut tarjoavat tehokkaan keinon saattaa virtuaalitodellisuussovelluksia
helposti saataville. Seuraavassa luvussa 5 esitellään seikkaperäisemmin prototyyppisovelluskonstruktion rakenne, keskeiset ominaisuudet ja oleelliset teknologiset ratkaisut.
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5

VR DeVRoom: etäläsnäolosovellus ketterän kehityksen tueksi

Tässä luvussa tarkastellaan sovelluskonstruktion välityksellä aiemmissa luvuissa käsiteltyjä aiheita – ketterää työn organisoimista, etäyhteistyötä ja virtuaalitodellisuuden hyödyntämistä – yhdessä toistensa kanssa. Luku jakautuu kahteen keskeiseen
teemaan: VR DeVRoom -sovelluksen10 eli prototyyppikonstruktion esittelyyn ja sen
evaluointiin.
Alaluvussa 5.1 kuvataan ensin sovelluksen tarjoama virtuaalitodellisuusympäristö.
Tämän jälkeen, alaluvussa 5.2, esitellään sovelluksen keskeinen toiminnallisuus ja
erityisesti sen tukemat vuorovaikutukselliset interaktiokeinot. Alaluvussa 5.3 käsitellään sovellusta teknisestä näkökulmasta oleellisimpien seikkojen osalta ja annetaan sovelluksen kuvaus arkkitehtuuri- ja toteutustasoilla. Luvun päättävässä alaluvussa 5.4 tarkastellaan sovelluksen täyttämiä tavoitteita ja havaittuja ongelmakohtia, ensinnä tutkielmassa aiemmin määriteltyjen keskeisten vaatimusten osalta
ja toiseksi prototyyppisovelluksen käyttäjätestauksen löydösten kannalta.

5.1

Virtuaalitodellisuusympäristö

Prototyyppisovelluksen virtuaalitodellisuusympäristö on yksinkertainen huone, jonka etuseinällä on korttitaulu. Virtuaaliselta kooltaan huone on 7m ⇤ 7m ⇤ 3, 2m ja
korttitaulu puolestaan 3 metriä leveä ja 1,8 metriä korkea. Vaikka huoneella ei sinänsä ole prototyypin fokuksen kannalta keskeistä merkitystä, tarjoaa se kuitenkin
kiinnekohtia katseelle ja helpottaa näin virtuaalitodellisuusympäristön havainnointia. Virtuaalitodellisuusympäristö on esitettynä kuvassa 5.1.
Kutakin käyttäjää vastaa huoneessa kuvan 5.1 tapaan avatar eli virtuaalihahmo.
Avatarit on värikoodattu ja nimikoitu tunnistamisen helpottamiseksi (käyttäjä voi
antaa itselleen nimimerkin liittyessään virtuaalikokoukseen). Yksittäisessä kokouksessa on rajoitettu määrä paikkoja, ja käyttäjän sijainti huoneessa määritetään liittymisen yhteydessä automaattisesti (riippuen siitä montako käyttäjää huoneessa on
jo entuudestaan). Käyttäjän poistuessa kyseinen paikka vapautetaan seuraavan liit10

Sovelluksen ohjelmakoodi on nähtävissä kahteen koodirepositorioon jaettuna osoitteissa
https://github.com/Pietrorossellini/vrdevroom ja https://github.com/Pietrorossellini/vrdevroomsignaling-server.
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Kuva 5.1: Prototyyppisovelluksen virtuaalitodellisuusympäristö. Kuvassa näkyy
etualalla nimikoidut käyttäjien esitykset eli avatarit ja taustalla korttitaulu. Kuva on rajattu tasavälisestä lieriöprojektiosta (equirectangular projection).
tyjän käytettäväksi. Tällä pyritään takaamaan käyttäjille mahdollisimman toimivat
sijainnit toisten käyttäjien ja korttitaulun suhteen. Kuvassa 5.2 on esitetty yksittäisen käyttäjän näkemä näkymä korttitaululle päin katsottaessa.
Periaatteessa myös liikkuminen huoneessa olisi mahdollista, mutta tämä edellyttäisi
käytössä olevalta ohjaimelta tähän sopivia ominaisuuksia. Toisaalta liikkuminen toisi mukanaan myös ylimääräisiä haasteita, erityisesti toisten käyttäjien liikkumisen
aiheuttamat näköesteet.
Käyttäjien avatarit itsessään ovat primitiivisiä, sillä hahmojen hienostunut mallinnus ei sinänsä ole tarkastelun kannalta keskeistä. Tämän lisäksi yksinkertaisilla
malleilla vältetään mahdolliset vieraaseen laaksoon (uncanny valley) liittyvät ongelmat. Masahiro Morin vuonna 1970 esittelemän vieraan laakson hypoteesin mukaan
ihmiset alkavat vierastaa ihmismäistä robottia, kun sen olemus vastaa ihmistä tarpeeksi muttei kuitenkaan täysin (Mori, 1970/2012). Sittemmin vieraan laakson hypoteesin on yleisesti huomattu liittyvän läheisesti myös tietokonegrafiikkaan. Myös
virtuaaliympäristön huone on ulkoasultaan pelkistetty, sillä myöskin tähän liittyvät
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Kuva 5.2: Virtuaalitodellisuusympäristön korttitaulunäkymä käyttäjän näkökulmasta kuvattuna (perspektiivikuvakaappauksena). Korttitaululla on esitettynä neljä eri
työvaihetta (sarakkeet), kolme eri työkokonaisuutta (rivit) ja yksittäiset työtehtävät
(yksittäiset kortit).
mallinnus- ja teksturointikysymykset ovat suurelta osin ortogonaalisia konstruktion
fokukseen nähden.
Oleellisena piirteenään avatarit esittävät kuitenkin käyttäjän pään asennon ja sen
muutokset. Pään asennon seuraaminen on yksinkertainen mutta melko luotettava approksimaatio käyttäjän katsomissuunnasta ja mahdollistaa katseen suunnan ja
pään asennon muutosten käyttämisen kommunikointikeinona. Seuraavassa alaluvussa tutustutaan tarkemmin muihin ympäristössä käytössä oleviin kommunikointikeinoihin.

5.2

Keskeiset ominaisuudet ja interaktiot

Prototyyppisovelluksen mahdollistamat kommunikointikeinot jakautuvat puhumiseen ja korttitaulun parissa yhdessä työskentelemiseen. Puheen osalta oleellinen ominaisuus on äänen spatialisoiminen eli sijoittelu virtuaalisessa tilassa: kunkin käyttäjän lähettämä äänivirta liitetään virtuaaliympäristössä kyseisen käyttäjän avatariin.
Kuulokuva toisten käyttäjien suhteen reagoi käyttäjän omiin pään asennon muutoksiin ja kunkin puhujan ääni kuulostaa tulevan siitä suunnasta, mihin kyseisen
käyttäjän avatar on sijoitettu.
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Kullakin käyttäjällä on virtuaaliympäristössä käytössään myös käsiohjaimella käytettävä laser-osoitin, jolla on mahdollista osoittaa mitä tahansa ympäristön kohdetta. Käytännössä osoittimella pystyy siis osoittamaan prototyyppisovelluksen korttitaulun kortteja ja toimimaan niiden kanssa vuorovaikutuksessa. Laser-osoittimen
säde on jatkuvasti näkyvillä käyttäjälle itselleen, mutta pitämällä käsiohjaimessa
olevaa painiketta pohjassa välittyy säde myös kaikille muille käyttäjille. Näin käyttäjä voi ensinnä ohjata muiden huomioita aloittamalla jonkin kohteen osoittamisen,
ja toisaalta tällä pyritään välttämään häiritsevyyttä, jota kaikkien säteiden jatkuva
näyttäminen aiheuttaisi.
Käyttäjän osoittaessa jotakin kohdetta näytetään muille käyttäjille säteen lisäksi
korostettuna myös osoitettu kortti. Sekä säde että kortti esitetään osoittavan käyttäjän värillä, jotta (mahdollisesti usean samanaikaisen osoittajankin) osoittamisesta
on helppoa saada selvää. Kuvassa 5.3 on esitettynä osoittaminen toisen käyttäjän
näkökulmasta.

Kuva 5.3: Osoittamisen näkyminen toisille käyttäjille: osoittaminen heijastetaan
muille piirtämällä käyttäjän osoitinta vastaava säde (ray) ja korostamalla osoitettu
kortti käyttäjää vastaavalla värillä.
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Korttien siirtely on oleellinen osa korttitaulun parissa työskentelyä. Myös tämä toiminnallisuus on yhdistetty laser-osoittimen käyttöön. Osoitetusta kortista pystyy
tarraamaan kiinni painamalla pohjaan käsiohjaimen liipaisimen, ja tämän jälkeen
kortti on mahdollista raahata drag and drop -tyylisesti haluttuun paikkaan taululla. Kortti jätetään haluttuun paikkaan vapauttamalla liipaisin. Kun käyttäjä ottaa
kiinni jostakin kortista, välitetään osoittimen säde ja korostetaan valittu kortti automaattisesti muiden käyttäjien näkymissä. Kortteja liikutellessa ei ole siis tarpeen
erikseen huolehtia muiden painikkeiden painamisesta säteen heijastamiseksi muille.
Siirrettäväksi valittu kortti esitetään osoittamisesta poiketen läpikuultavana niin
käyttäjälle itselleen kuin muillekin, jotta kyseiset kaksi interaktiota on helppo erottaa toisistaan. Lisäksi korttien sijainti on rajoitettu taululle, joten käyttäjä ei voi
vahingossa siirtää korttia pois taululta ympäristön muille pinnoille (vaikkakin tällainen toiminnallisuus olisi toki suunnitelmallisesti mahdollista lisätä).
Nykyisissä virtuaalitodellisuuskäyttöön sopivissa näyttölaitteissa (niin älypuhelimissa kuin muissakin silmikoissa) ongelmana on, että näyttöjen tarkkuus on kehityksestä huolimatta edelleen suhteellisen alhainen. Tästä johtuen kuvan tarkkuus on
selkeästi puutteellinen ihmissilmän erottelukykyyn nähden. Tämä puolestaan tarkoittaa, että pienikokoisista elementeistä on vaikeaa tai jopa mahdotonta saada selvää. Prototyyppisovelluksen kannalta tämä merkitsee sitä, ettei korttitaulun korttien tekstiä pysty kunnolla lukemaan sellaisenaan. Sovellukseen on toteutettu tekstin
heikkoa luettavuutta kompensoivana ratkaisuna zoomaus-työkalu, jolla käyttäjä voi
tuoda haluamansa kortin lähemmäs itseään. Käyttäjälle näkyvä zoomattu kortti on
esitettynä kuvassa 5.4.
Zoomaus-työkalu on yhdistetty muiden interaktiokeinojen tapaan käsiohjaimeen.
Konstruktiossa käytetyn Gear VR -ohjaimen päälipainike toimii myös kosketusherkkänä levynä, minkä johdosta sitä on mahdollista hyödyntää useampaan eri tehtävään
ilman erillistä modaliteettien vaihtamista. Sovelluksessa sormen pitäminen levyllä aktivoi zoomaus-työkalun, mikä tuo silloisen tai seuraavaksi osoitettavan kortin
etualalle; kosketuksen täytyy jatkua pienen hetken ajan työkalun aktivoitumiseksi, jotta vahinkokosketukset eivät turhaan kytke zoomausta päälle. Yllä kuvatusti
painikkeen painaminen pohjaan puolestaan aktivoi säteen heijastamisen (ja kytkee
samalla zoomaus-työkalun automaattisesti pois päältä). Tietyn käyttäjän zoomaamisella ei ole vaikutusta muiden käyttäjien näkymiin.
Prototyypin perusajatuksena on siis jaettu virtuaaliympäristö, joka mahdollistaa sekä luontevan äänikommunikaation että yksinkertaisen korttitaulun parissa yhdessä
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Kuva 5.4: Zoomaus-työkalu: Nykyisten virtuaalitodellisuusnäyttölaitteiden tarkkuus
on suhteellisen alhainen, joten pienikokoista tekstiä ei pysty lukemaan kunnolla.
Prototyyppisovelluksessa tätä seikkaa kompensoi zoomaus-työkalu, jolla käyttäjä voi
tuoda osoittamansa kortin lähemmäs itseään.
työskentelemisen, yksittäistä helposti käyttöönotettavaa sovellusta käyttäen. Sovelluksen interaktiomenetelmissä on pyritty hyödyntämään reaalimaailmasta tuttuja
keinoja, kuten osoittamista ja tarttumista, jotta sovelluksen opittavuuden kynnys
olisi mahdollisimman matala. Ohjaavana suunnitteluperiaatteena onkin ollut yksinkertaisuus, mikä heijastuu myös sovelluksen toteutustason ratkaisuihin. Seuraavassa
alaluvussa tarkastellaan prototyyppisovellusta nimenomaan tästä näkökulmasta eli
esitellään sen keskeisimmät arkkitehtoniset ja toteutukselliset ratkaisut.

5.3

Sovelluksen arkkitehtuuri ja rakenne

Prototyyppi on yleisarkkitehtuuriltaan vertaispohjainen. Sovelluksen perustavanlaatuisena piirteenä on WebRTC-spesifikaation käyttö käyttäjien väliseen kommunikaatioon, mikä käytännössä määrittää prototyypin yleisarkkitehtuurin. Sovellus on
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kuitenkin web-pohjainen (ja paketoitu käytettyine kirjastoineen yksittäiseksi ohjelmakoodipaketiksi). Tämä tarkoittaa, että sovelluksen ohjelmakoodi tarjoillaan tiedostopalvelimelta, josta se haetaan aina käytön alussa. Tämän lisäksi sovellus on
web-sovellusten piirissä tavanomainen eikä tarjoa erityisiä keinoja saatavuuden parantamiseksi, toisin kuin esimerkiksi niin sanotut progressiiviset web-sovellukset11
(progressive web app), eli se on vahvasti riippuvainen tiedostopalvelimesta. Näin
ollen myös tiedostopalvelin on keskeinen osa yleisarkkitehtuuria, vaikkakaan sovellustasolla se ei ole oleellisessa asemassa.
Kolmantena keskeisenä komponenttina sovelluksen yleisarkkitehtuurissa on signalointipalvelin. Vaikka arkkitehtuuri on yleisesti vertaispohjainen ja siten perinteisessä mielessä palvelimeton, tarvitaan vertaisten toisiinsa yhdistämiseen kuitenkin
välittäjä. Käytännössä asiakkaat ottavat siis ensin yhteyden signalointipalvelimeen,
joka välittää aiemmin liittyneille asiakkaille tiedon myöhemmin liittyvistä asiakkaista. Tämän jälkeen asiakkaat voivat muodostaa keskenään toistensa välille yhteyden. Vastaavasti signalointipalvelin tiedottaa myös poistuneista asiakkaista. Signalointipalvelimen toteutus itsessään on WebSocket-pohjainen (ks. esimerkiksi Mozilla
Contributors, 2017e), perustuen Socket.IO-abstraktioon (ks. Socket.io, 2017). Prototyypin yleisarkkitehtuuri kokonaisuudessaan on esitetty kuvassa 5.5.
Yleisarkkitehtuurista seuraa, ettei sovelluksella ole keskitettyä tilaa (centralised
state), vertaisten kirjanpitoa signalointipalvelimella lukuun ottamatta. Yhtäältä tämä yksinkertaistaa sovelluksen rakennetta poistamalla yksittäiseen, keskitettyyn
komponenttiin nojaamisen tilanhallinnassa (sekä tämän komponentin mahdolliseen
hajauttamiseen liittyvän monimutkaisuuden). Toisaalta tämä tarkoittaa, että kokonaistilasta ei myöskään ole yksittäistä, autoritaarista esitystä.
Erityisesti hajautetusta lähestymistavasta seuraa, että virtuaalimaailmaan toisia
myöhemmin liittyvien täytyy koostaa maailman tila keskitetyn tietolähteen asemasta muiden keinojen avulla. Tämä on sovelluksessa ratkaistu kahdella eri tavalla: Vertaisten oman tilan osalta jokainen vertainen lähettää tilansa ajoittain muille, jolloin
myös myöhemmin liittyvät saavat tilat tietoonsa. Korttitaulu on kuitenkin jaettu eikä luonnostaan yhdenkään vertaisen ”oma”. Yksi vertaisista toimiikin aina johtajana,
joka lähettää säännöllisesti jaettujen olioiden (tässä tapauksessa korttitaulun) tilan
muille. Tilan tallennus on sivuutettu prototyypin osalta, joten jaettu tila nollaantuu viimeisen vertaisen poistuessa. Todellisessa toteutuksessa tilan persistointi olisi
11

Ks. esimerkiksi Google, 2017f.
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toki välttämätöntä, mutta prototyypin tavoitteen kannalta asialla ei ole merkitystä. Prototyyppiarkkitehtuurina hajautus tarjoaakin hyvin yksinkertaisen ratkaisun
virtuaalimaailman tilan hallintaan.

Kuva 5.5: Prototyypin yleisarkkitehtuuri. Varsinainen arkkitehtuuri on vertaispohjainen: kukin sovellusilmentymä kommunikoi suoraan toisten kanssa. Asiakassovellus haetaan kuitenkin aloittaessa tiedostopalvelimelta ja vertaisten yhdistämiseen
tarvitaan signalointipalvelinta.

Virtuaalitodellisuusympäristön rakenne
Sovelluksen pohjana on WebVR API -rajapinta. Välikerroksena on kuitenkin
A-Frame-kehys, joka pohjautuu HTML-merkintäkieleen ja dokumenttioliomalliin
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(Document Object Model, DOM) (A-Frame, 2017c). A-Frame itsessään pohjautuu
three.js-grafiikkakirjastoon12 ja tarjoaa sen päälle rakennetun entiteetti-komponenttijärjestelmä-arkkitehtuurin (entity-component-system, ECS) (A-Frame, 2017b). Yksinkertaisimmillaan entiteetit toimivat säiliöinä, joihin liitetään komponentteja, jotka puolestaan tarjoavat entiteeteille esimerkiksi tietynlaista toiminnallisuutta. Järjestelmät taas mahdollistavat tietyntyyppisten komponenttien globaalin hallinnan.
ECS-malli muistuttaa siten jossain määrin perinteistä strategia-mallia (strategy)
(ks. Gamma, Helm, Johnson & Vlissides, 1995, s. 315–323). Olennaisena ominaisuutenaan ECS-arkkitehtuuri noudattaa yleisesti hyvänä pidettyä ajatusta koostamisen
suosimisesta perinnän sijaan (composition over inheritance and hierarchy) (A-Frame,
2017b). Kattavamman kuvauksen saamiseksi ECS-mallista ks. esimerkiksi Martin,
2007.
Prototyyppisovellus käsittää kolme keskeistä toteutustason osa-aluetta: kolmiulotteisen ympäristön, kommunikaation ja äänen. A-Frame-kehys esittää kolmiulotteisen
ympäristön asetelmaverkkona (scene graph) eli rakenteena, jossa entiteeteillä voi olla
useita lapsia mutta ainoastaan yksi vanhempi, ja jossa lapset perivät vanhempiensa
kuvaukset (transformations) (A-Frame, 2017a). Näin ollen prototyyppisovelluksen
kolmiulotteinen maailma muodostuu entiteeteistä ja komponenteista, jotka rakentuvat asetelmaverkoksi. Varsinaisia ECS-mallin mukaisia järjestelmiä sovelluksessa ei
sinänsä ole, mutta yksinkertaisia – jokseenkin samankaltaisia – entiteettejä hallinnoivia osia kylläkin. Kuvassa 5.6 on esitetty pelkistettynä oleellisimmat asetelmaverkon
käsittämät entiteetit ja niihin liitetyt komponentit.
Entiteetit, joille ei kuvassa 5.6 ole merkitty komponentteja, ovat kolmiulotteisen
ympäristön yksinkertaisia ”passiivisia” (eli esityksellisiä ja ei-interaktiivisia) osia.
Keskeisimmät entiteetit puolestaan ovat ensinnä Avatar, joka esittää etäyhteyden
päässä olevaa vertaiskäyttäjää sekä sen lapsientiteetti RayCaster, joka esittää vertaisen osoitinta (eli käsiohjaimella kontrolloitua laser-osoitinta). Näiden entiteettien
vastinpareina toimivat entiteetit Camera, joka on käyttäjän itsensä näkymä sekä
Pointer13 , joka taas on käyttäjän oma osoitin.
12

Ks. Mr.doob, 2017.
Osoittimella on kuvassa 5.6 kaksi variaatiota: Pointer on varsinainen virtuaalitodellisuuden
osoitin ja Cursor varatoteutus perinteisiä tietokoneita varten.
13
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Kuva 5.6: Yksinkertaistettu näkymä sovelluksen asetelmaverkosta. Asetelma (scene)
on esitetty tummennettuna, siihen liittyvät entiteetit suorakulmaisina säiliöinä ja
entiteettien komponentit säiliöiden sisällä.
Kommunikaatioratkaisut
Sovelluksen kommunikaatio-osio koostuu WebRTC-yhteyksistä ja niitä hallinnoivasta commsHandler-oliosta. Kommunikaatio-osiolla on kaksi keskeistä tehtävää: (1) äänen lähetys ja vastaanotto ja (2) kolmiulotteisen ympäristön muutosten lähetys ja
vastaanotto. ECS-komponentit hoitavat tarvittavien entiteettien muutosten välityksen commsHandlerille. Vastaanottavassa päässä commsHandler vastaanottaa takaisinkutsufunktion avulla RTC-kanavia pitkin tulevan informaation ja välittää sen
edelleen receiver-oliolle, joka puolestaan välittää informaation lopulta tapahtumana (event) asianosaisille entiteeteille. Entiteettien tiedon vastaanotosta vastaavat
komponentit puolestaan hoitavat tapahtumien kuuntelemisen ja tilan päivittämisen.
Sovelluksen kolme keskeistä osiota sekä niiden oleellisimmat entiteetit, komponentit
ja oliot on esitetty kuvassa 5.7.
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Kuva 5.7: Sovelluksen kolme keskeisintä osakokonaisuutta (kuvassa esitetty pakkauksina) sekä niiden väliset suhteet. Entiteetit on esitetty (vaakasuoralla viivalla jaettuina) säiliöinä ja komponentit merkitty komponenttisymboleilla. Sovelluksen perustana oleva A-Frame-kehys ja edelleen three.js-kirjasto on tummennettu.
WebRTC-komponentit on merkitty pyöristettyinä ja varjostettuina laatikkoina ja
muut keskeiset osat tavallisina suorakulmioina.

Prototyyppisovelluksen viimeinen oleellinen osakokonaisuus eli ääni (kuvassa 5.7
kokonaisuus Audio sekä Audio-alkuiset komponentit) perustuu Web Audio API
-rajapintaan (ks. Mozilla Contributors, 2017c) ja koostuu kuuntelija-oliosta (lis-
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tener), äänisolmuista (audio node) sekä näitä käyttävistä ECS-komponenteista. Äänen spatiaalisuus syntyy siten, että kuuntelija kytketään kameraentiteettiin ja vastaavasti äänisolmut kytketään vertaisten edustajiin eli avatareihin. Jokainen äänisolmu itsessään muodostaa äänen reititysverkon ja käsittää muun muassa äänen panoroinnista vastaavan solmun. Kuuntelija ja solmut ovat kytköksissä toisiinsa siten,
että kuuntelija edustaa kuuntelupistettä, joka heijastaa panorointisolmujen muutokset kuulokuvaan.
Kommunikaation kulku on esitetty esimerkin kautta kuvien 5.8 ja 5.9 sekvenssikaavioissa. Kuvat esittävät käyttäjän katsomissuunnan muutoksen välitystä ja heijastusta etäkäyttäjille. Kuvassa 5.8 on esitettynä muutoksen lähettäjän ohjelmasekvenssi ja kuvassa 5.9 puolestaan vastaanottajien sekvenssi. Toimintaa kokonaisuudessaan jaksottaa piirtosilmukka 14 (rendering loop).
A-Frame-kehys tarjoaa käytännössä ECS-komponenteille rajapinnan, mihin lukeutuu muun muassa tick-funktio, jota kutsutaan jokaisella piirtosilmukan kierroksella.
Web-pohjaisessa virtuaalitodellisuudessa tavoitetahti ruudunpäivitykselle on 60 kuvaa sekunnissa (Google, 2017g), joten vastaavasti piirtosilmukkaa pyritään ajamaan
tällä tahdilla. Lähettäjän (kuva 5.8) osalta koko tiedonvälitys tapahtuu käytännössä
tick-funktion sisällä. Vastaanottaja (kuva 5.9) puolestaan ottaa tiedon vastaan piirtosilmukan suhteen asynkronisesti ja hoitaa ainoastaan kolmiulotteisen ympäristön
päivityksen tick-funktion sisällä. 60 päivityksen käsittely sekunnissa on kuitenkin
laskennallisesti huomattavaa, joten sovelluksessa tahti on rajoitettu tiedonvälityksen
osalta 15 päivitykseen sekunnissa (kuvassa 5.8 predikaattifunktion shouldUpdate
kutsu). Tämä ei kuitenkaan tarjoa sulavaa esitystä vastaanottajalle, joten vastaanottavassa päässä päivitysten väliset tilat interpoloidaan tick-funktioissa lineaarisesti
(kuvassa 5.6 komponentit Lerp.Avatar ja Lerp.Pointer).
Käyttäjän osoittimen tilan välitys tapahtuu vastaavasti yllä kuvatulla tavalla. Äänivirran välitys ja toisto itsessään on sovelluksen näkökulmasta abstrahoitu (Web
Audio ja WebRTC-rajapintojen taakse), mutta äänen spatialisointi hoidetaan yllä
kuvatusti piirtosilmukkaa hyväksikäyttäen.
Yleisesti prototyyppisovelluksessa käytetyt teknologiat tarjoavat rakennetason näkökulmasta hyvin yksinkertaisen lähestymistavan virtuaalitodellisuusympäristön to14

Piirtosilmukan ominaisuuksien käsittely ei sisälly tämän tutkielman piiriin; kuvaukseksi piirtosilmukasta ks. esimerkiksi Gregory, 2014, s. 339–379 (myös vertaisarkkitehtuuriin perustuvasta
verkotetusta piirtosilmukasta on lyhyt kuvaus sivuilla 376–377).
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Kuva 5.8: Käyttäjän katsomissuunnan muutoksen lähetys. Entiteettioliot on esitetty
varjostettuina, komponenttioliot varjostamattomina ja muut osat tummennettuina
ja pyöristettyinä.

Kuva 5.9: Käyttäjän katsomissuunnan muutoksen vastaanotto. Entiteettioliot on
esitetty varjostettuina, komponenttioliot varjostamattomina ja muut osat tummennettuina ja pyöristettyinä.
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teuttamiseen. Lisäksi myös käyttäjän näkökulmasta sovelluksen käyttöönotto on
helppoa. Seuraavassa alaluvussa 5.4 tutustutaan tarkemmin sovelluskonstruktion
saavuttamiin tavoitteisiin ja toisaalta havaittuihin ongelmakohtiin.

5.4

Evaluointi

Seuraavassa arvioidaan prototyyppikonstruktion onnistuneisuutta ja lähestymistavan toimivuutta. Fokuksena on luvussa 1 esiteltyjen tutkimuskysymysten määrittämä näkökulma eli etäyhteistyö; tarkastelussa ei siis niinkään käsitellä konstruktion
teknisiä yksityiskohtia. Tutkielman rakenteen osalta prototyypin evaluointi vastaa
Kasasen ym. (1993) esittämän konstruktiivisen tutkimusotteen neljättä vaihetta eli
ratkaisun toimivuuden osoittamista.
Tuloksia tarkastellaan kahdesta eri näkökulmasta: Ensinnä evaluointi käsittää prototyypin läpikäynnin edellisessä luvussa 4 esiteltyjen toiminnallisten vaatimusten
(V1 –V5 ) osalta. Tämä toimii suuntaa-antavana verifiointina konstruktion ratkaisumallin soveltuvuudelle erityisesti TK1 :n suhteen. Toiseksi evaluointi perustuu sovellusprototyypin käyttäjätestaukseen, jossa prototyyppiä koeteltiin edellisessä luvussa esitetyn skenaarion mukaisesti. Tämä näkökulma puolestaan auttaa konstruktion
toimivuuden validoimisessa. Evaluoinnin myötä muodostuu ensin vastaus primaariseen tutkimuskysymykseen (TK1 ), jonka pohjalta seuraavassa luvussa 6 rakennetaan
vastaus tutkimuskysymykseen TK2 .
V1
Konstruktiolle asetettiin ensinnä seuraava visuaalis-spatiaalinen vaatimus (V1 ): käyttäjillä täytyy olla ympäristössä tietyt spatiaaliset sijainnit, ja toisten käyttäjien täytyy pystyä havaitsemaan tämä selvästi. Vaatimuksen täyttymisen osalta asetettiin
vähimmäisehdoksi, että käyttäjien täytyy voida nähdä ja tunnistaa toisensa virtuaalitodellisuusympäristössä. Konstruktiossa vaatimukseen vastattiin keskeisesti avatarien eli virtuaalihahmojen käytöllä.
Avatarien avulla vaatimukseen vastaaminen osoittautui suoraviivaiseksi: käyttäjät
sijoitetaan automaattisesti tietyille paikoille virtuaalitodellisuusympäristössä ja esitetään värikoodatuilla ja nimikoiduilla hahmoilla, joten käyttäjät pystyvät helposti
ensinnä näkemään toisensa ja toiseksi tunnistamaan hahmot toisistaan. Vaatimus
voidaan siten katsoa selvästi täyttyneeksi, mikä on todennettavissa tarkastelemalla
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sovelluksen esittämää virtuaaliympäristöä useamman yhtäaikaisen istuntoon liittyneen käyttäjän näkökulmasta.
V2
Konstruktion äänikommunikaation osalta asetettiin seuraavanlainen kaksiosainen
vaatimus (V2 ): järjestelmän täytyy välittää käyttäjien äänikommunikaatio lähes reaaliaikaisesti ja kelvollisella äänenlaadulla, ja käyttäjän ääni on kytkettävä ympäristössä käyttäjän visuaaliseen sijaintiin. Vaatimuksen täyttymiselle puolestaan asetettiin kolme erityistä vähimmäiskriteeriä: kelvollinen äänenlaatu, vähäinen viive sekä
dynaaminen äänen stereokuva.
Kaksi ensimmäistä vähimmäisehtoa ovat sinänsä teknisiä, mutta arvioitavissa yksinkertaisesti myös suorittamalla sovellusta. Äänen stereokuvan edellytys puolestaan
liittyy keskeisesti avatarien käyttöön: konstruktiossa käyttäjien äänet sidottiin avatareihin, mikä tarkoittaa, että ehdon täyttymiseksi kuulokuvan tulee vastata avatarien välisiä suhteita. Myös tämän edellytyksen täyttyminen on todennettavissa
suoraviivaisesti suorittamalla sovellusta ja tarkastelemalla visuaalisen esityksen ja
kuulokuvan vastaavuutta useamman käyttäjän näkökulmasta.
Yleisen tason näkökulmasta edellytykset täytettiin: sovellus välittää käyttäjien äänikommunikaation ja sijoittaa äänet kyseisten käyttäjien avatareihin. Sovellusta suorittamalla ja kyseisiä seikkoja tarkastelemalla huomataan erityisesti, että hyvissä
verkko-olosuhteissa ääni välittyy hyväksyttävällä viiveellä ja erittäin kelvollisella äänenlaadulla. Tarkemmassa tarkastelussa äänen stereokuvaan liittyen havaittiin kuitenkin puutteita: äänen spatialisointi toimi yleensä, muttei aina. Ajoittain äänentoistosta katosi spatiaalisuus, jolloin kaikkien käyttäjien äänet kuuluivat kuulokuvassa keskeltä. Tämän johdosta prototyyppisovelluksen äänen spatialisointiin liittyvää
vaatimusta ei voida katsoa täysin täytetyksi.
Analysoidessa äänen spatialisointiin liittyviä ongelmia huomattiin, että puutteet
vaikuttavat aiheutuvan sovelluskerroksen alapuoleisista epäluotettavista rajapintatoteutuksista eli yleisesti teknologian riittämättömästä kypsyystasosta. Äänen käsittelyn onnistuminen web-teknologioiden avulla riippuu käytettävästä web-selaimesta,
ja web-pohjainen mobiilivirtuaalitodellisuus puolestaan edellyttää käytännössä
Chromium-pohjaista selainta15 . Konstruktiossa havaittiin kuitenkin ongelmia ni15

Ks. esimerkiksi WebVR Rocks, 2017; The Chromium Projects, 2017; O’Shaughnessy, 2016;
Oculus VR, 2016a.
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menomaan WebRTC:n kautta välitettyjen äänivirtojen ja Chromiumin Web Audio
-tuen välillä, muistuttaen aiemmin dokumentoituja ongelmia Chromium-projektissa
(ks. Chromium, 2016, 2017).
Lisäksi tarkastelussa havaittiin, että äänen laatu ja äänikommunikaation toimivuus
riippuvat verkkoyhteyden laadusta. Konstruktion ratkaisumalli ei siis poista esimerkiksi alaluvussa 2.3 esiin tuotuja haasteita huonon verkkoyhteyden aiheuttamista
kommunikointivaikeuksista. Tämä ongelma on kuitenkin käytännössä ortogonaalinen konstruktion näkökulmaan nähden ja rajattu nimenomaan tarkastelun ulkopuolelle konstruktiolle asetettujen vaatimusten määrittelyn yhteydessä.
V3
Käyttäjien visuaalisen sijainnin lisäksi konstruktiolle asetettiin seuraava vaatimus
käyttäjien katsomissuunnan esittämisestä (V3 ): käyttäjien katsomissuunta täytyy
voida esittää visuaalisesti, ja todellisten katsomissuunnan muutosten täytyy heijastua ympäristöön lähes reaaliaikaisesti. Vaatimuksen täyttymiselle asetettiin vähimmäisehdoksi se, että käyttäjät pystyvät näkökenttänsä puitteissa tunnistamaan
toisten käyttäjien katseiden suunnat ainakin suurpiirteisesti päiden asentojen perusteella. Vaatimus liittyy konstruktiossa jälleen keskeisesti avatarien käyttöön.
Vaatimukseen V3 liittyvät havainnot jakautuvat kahteen tasoon. Yleisellä tasolla –
ja erityisesti asetetun vähimmäisedellytyksen puitteissa – vaatimus täytettiin: avatarien päät heijastavat reaaliaikaisesti kyseisten käyttäjien päiden todellisia asentoja. Näin ollen käyttäjät pystyvät havainnoimaan toistensa katseiden suunnat tulkitsemalla virtuaaliympäristössä olevien avatarien päiden asentoja, mikä on jälleen
todennettavissa suoraviivaisesti suorittamalla sovellusta ja tarkastelemalla samanaikaisesti useamman käyttäjän näkymiä.
Tarkemmalla tasolla tarkasteltuna pään asento ei kuitenkaan välttämättä vastaa
suoraan katseen suuntaa: käyttäjä saattaa esimerkiksi katsoa silmillään pään asentoon nähden toisaalle. Käyttäjien tarkan katsomissuunnan välitys on kuitenkin jälleen haaste, joka ei liity varsinaisesti suoraan konstruktioon, ja joka suljettiin tarkastelun ulkopuolelle vaatimuksia määritellessä.
Pään asennon välittäminen tarjoaa siis kohtuullisen approksimaation katsomissuunnasta, mutta tarkempi esitys – esimerkiksi silmien suunnan seuraaminen ja välittäminen – edellyttäisi konstruktion näkökulman ulkopuolisia ratkaisuja. Huomattavaa on
kuitenkin, että konstruktion avatarit ovat hyvin primitiivisiä, mikä aiheuttaa jonkin
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verran hankaluuksia erityisesti päiden pienten asentojen muutosten havainnointiin.
Tähän puutteeseen puolestaan olisi suoraviivaista vastata toisenlaisilla, seikkaperäisemmin mallinnetuilla avatareilla. Puutteellisuus johtuu siis erityisesti konstruktion
suunnittelutason virheestä. Näin ollen vaatimus V3 voidaan katsoa vain osittain täytetyksi.
V4
Konstruktiolta edellytettiin myös tukea osoittamiselle (V4 ): käyttäjien täytyy voida osoittaa asioita ympäristössä. Osoittamisen osalta edellytykseksi asetettiin, että
käyttäjien täytyy pystyä erittelemään osoitetut kohteet katsomissuuntaa tarkemmin. Konstruktiossa vaatimukseen vastattiin käyttäjien kontrolloimilla säteillä, joilla käyttäjät voivat osoittaa hyvin tarkasti tiettyjä kohteita ympäristössä.
Osoittamisen havaittiinkin toimivan tehokkaasti: käsiohjainta käyttämällä käyttäjät
voivat osoittaa kohteita vapaasti reaalimaailmasta tutuilla eleillä, ja toisten käyttäjien on helppoa seurata kunkin käyttäjän lähettämää sädettä. Lisäksi säteet on
värikoodattu avatareja vastaavilla väreillä, joten myös usean samanaikaisen säteen
selkeä seuraaminen on mahdollista. Vaatimus saatiin siten täytettyä onnistuneesti,
mikä voidaan aiempia vaatimuksia vastaavasti todentaa yksinkertaisesti sovelluksen
suorituksella ja useamman käyttäjän näkymien samanaikaisella tarkastelulla.
V5
Viimeinen vaatimus asetettiin koskemaan työn organisoimiseen liittyvää korttitaulua
(V5 ): yhteistyöympäristön täytyy tarjota reaaliajassa muokattavissa oleva projektin
tilaa visualisoiva korttitauluesitys. Vaatimus määriteltiin neljän spesifin alavaatimuksen kautta. Ensinnä korttitaulun täytyy tukea kortteja ja niihin viittaamista
(V5.1 16 ). Kyseisen alavaatimuksen täyttymisen edellytykseksi asetettiin tuki tekstiä
sisältäville korteille, jotka käyttäjät voivat erottaa toisistaan muun muassa niiden
sijaintien ja tekstien perusteella. Konstruktiossa vaatimuksen osalta keskeisessä asemassa on juurikin korttitaulu, joka sisältää yksinkertaisina neliöinä esitettyjä kortteja teksteineen. Konstruktiossa korteilla on lisäksi aina tietty korttitaulun alueelle
rajoitettu sijainti.
16

V5.1 : Korttitaulun täytyy pystyä esittämään työtehtäviä koskevia kortteja, joihin voidaan selvästi viitata.
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Toiseksi korttitaululta edellytettiin tukea eri työvaiheiden esitykselle (V5.2 17 ), ja tähän liittyen edellytettiin nimenomaan korttitaulun jakamista sarakkeisiin, joihin kortit voidaan sijoittaa. Tämän pohjalta konstruktion korttitaulu on jaettu esimerkinomaisesti neljään eri työvaihesarakkeeseen.
Lisäksi, vaatimukseen V4 liittyen, korttitaulun korttien vaadittiin olevan osoitettavissa siten, että muut käyttäjät voivat havaita osoittamisen helposti (V5.3 18 ). Alavaatimuksen täyttymisen vähimmäisehdoksi asetettiin, että käyttäjät voivat erottaa
juuri sen nimenomaisen kortin, jota osoittava käyttäjä kulloinkin osoittaa. Konstruktiossa alavaatimukseen vastattiin kahdella toisiaan täydentävällä tavalla: Ensinnä käyttäjien kontrolloimat säteet toimivat jo itsessään osoittimina, joita muiden
käyttäjien on yksinkertaista seurata. Lisäksi osoitetut kortit kuitenkin väritetään
kyseisen käyttäjän avataria vastaavalla värillä, jolloin muiden käyttäjien on entistä
helpompi löytää taululta kulloinkin osoitettu kortti.
Viimeiseksi korttitauluun liittyväksi alavaatimukseksi asetettiin, että korttitaulun
kortit ovat siirreltävissä (V5.4 19 ). Tämän onnistumisen vähimmäisedellytykseksi asetettiin yksinkertaisesti se, että käyttäjät voivat vaikuttaa korttien sijainteihin. Konstruktiossa vaatimukseen vastattiin toteuttamalla drag and drop -tyylinen käsiohjaimella käytettävä interaktio korttien siirtelemiseen korttitaululla.
Korttitauluesitykselle asetettu kokonaisvaatimus (V5 ) täytettiin jälleen yleisellä tasolla: virtuaalitodellisuusympäristöön onnistuttiin toisintamaan perinteinen työn organisoimiseen soveltuva korttitaulu ja sen keskeiset (tarkasteltaviksi määritellyt) interaktiot. Eri työvaiheiden esittäminen (V5.2 ), korttien osoittaminen (V5.3 ) ja korttien siirteleminen (V5.4 ) onnistuu konstruktion lähestymistavalla hyvin, ja luonnollisesti myös itse korttien esitys (V5.1 ) onnistuu näin ollen muiden osavaatimusten
esiehtona. Edellytysten täyttyminen voidaan jälleen todentaa ensinnä sovelluksen
suorituksella ja korttitaulun tarkastelulla ja toiseksi taulun tarkastelulla useamman
eri käyttäjän näkökulmasta: jokainen käyttäjistä näkee synkronoidusti toisten käyttäjien osoittamat kortit sekä muutokset korttien sijainteihin.
Korttien esitys ei kuitenkaan ole täysin ongelmatonta: nykyisten virtuaalitodellisuuteen soveltuvien näyttölaitteiden tarkkuus on heikko (niin mobiililaitteiden kuin
hienostuneempienkin silmikoiden osalta), minkä johdosta korttien tekstin esittäminen on haastavaa. Konstruktiossa tätä haastetta kompensoitiin sekä alaluvussa 5.2
17

V5.2 : Korttitaulun täytyy pystyä esittämään eri työvaiheita.
V5.3 : Korttitaulun kortteja täytyy voida osoittaa siten, että muut havaitsevat tämän selvästi.
19
V5.4 : Korttitaulun korttien täytyy olla siirreltävissä.
18
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esitellyllä zoomaus-ominaisuudella että korttien tekstin koon dynaamisella säätelyllä. Tämä ei kuitenkaan poista sitä, että piirtotarkkuus jää selvästi jälkeen ihmissilmän erottelukyvystä ja siten reaalimaailman korttitauluesityksestä. Puutteellisuuden syynä on siis käytännössä laitteistoteknologian riittämätön kehitystaso. Tämä
on lähestymistavan konkreettisen käyttökelpoisuuden – ja myös tekstin esitykselle
asetetun edellytyksen – kannalta niin merkittävä heikkous, ettei vaatimusta V5 voida
katsoa täysin täytetyksi.
Vaatimusten V1 –V5 täyttyminen on esitetty tiivistettynä taulukossa 5.1. Lisäksi
vaatimuksen V5 täyttyminen on esitetty osavaatimusten suhteen eriteltynä taulukossa 5.2.
V1

V2

V3

V4

V5

Täysin

Osittain

Osittain

Täysin

Osittain

Taulukko 5.1: Konstruktiolle asetettujen vaatimusten täyttyminen.
V5.1

V5.2

V5.3

V5.4

Osittain

Täysin

Täysin

Täysin

Taulukko 5.2: Konstruktiolle asetetun vaatimuksen V5 osavaatimusten täyttyminen.
Tarkasteltaessa lähestymistavan toimivuutta ja onnistuneisuutta on eroteltava toisistaan kaksi eri näkökulmaa. Ratkaisumallin sopivuutta etäyhteistyöhön voidaan
arvioida ensinnä abstraktilla tasolla. Tästä näkökulmasta – eli lähestymistavan keskeisten ajatusten toimivuuden osalta – havaitaan, että ratkaisumalli on varteenotettava: virtuaalitodellisuuden käyttö mahdollistaa tutkimushypoteesin mukaisesti
muun muassa spatiaalisuuden hyväksikäytön ja luontevan tuen työskentelyartefakteille, kuten korttitaululle.
Toisen näkökulman lähestymistavan toimivuuteen tarjoaa tarkastelu pragmaattisella
tasolla. Vaillinaisesti täytetyt vaatimukset liittyvät läheisesti tähän tarkastelutasoon.
Esimerkiksi äänikommunikoinnin spatialisointi toimii periaatteessa hyvin, mutta on
ongelmallinen konkreettisen web-pohjaisen ratkaisumallin ja siten toimintavarmuuden kannalta. Vastaavasti myös esimerkiksi alhainen näyttötarkkuus aiheuttaa ongelmia todelliselle käytölle. Lähestymistapa itsessään on siis varteenotettava, mutta
teknologiset yksityiskohdat ovat merkittäviä ratkaisun konkreettiselle toimivuudelle.
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Käyttäjätestaus
Prototyyppikonstruktion soveltuvuutta sen keskeiseen käyttötarkoitukseen eli ketterän ohjelmistokehitystiimin etäyhteistyöhön arvioitiin kirjattujen vaatimusten lisäksi
käyttäjätestauksella. Testisessiossa käyttäjät pitivät prototyyppisovelluksen välityksellä luvussa 4 esitetyn skenaarion mukaisen synkronointipalaverin. Testikäyttäjiä oli
neljä ja koe-palavereja kaksi; kumpaankin palaveriin osallistui kolme käyttäjää eli
kaksi testikäyttäjistä osallistui molempiin kokouksiin.
Käyttäjät olivat ohjelmisto-alan ammattilaisia ja siten myös prototyypin kannalta niin sanottuja asiantuntijakäyttäjiä. Testisession näkökulma pystyttiin näin rajaamaan etäyhteistyön mahdollistamisen kannalta merkittäviin seikkoihin, samalla sivuuttaen tekniset yksityiskohdat. Palaute testikokouksista kerättiin kirjallisella
puolistrukturoidulla haastattelulla välittömästi testisession jälkeen. Haastattelukysymykset on esitetty alla:
P1 : Miten vertaisit prototyyppiä tavalliseen dailyyn (face-to-face)?
P2 : Miten vertaisit prototyypin käyttöä videokonferenssiin (kuten Skypeen)?
P3 : Minkälaisissa tilanteissa voisit nähdä käyttäväsi tällaista järjestelmää?
P4 : Mitkä olivat vuorovaikutuksen kannalta suurimmat hankaluudet prototyypissä?
P5 : Tuleeko jotain muuta mieleen?
Jokainen testikäyttäjistä vastasi kysymyksiin P1 –P4 ja kolme käyttäjistä myös kysymykseen P5 . Vastaukset olivat yleisesti lyhyitä ja ytimekkäitä ja vaihtelivat pituuksiltaan muutaman lauseen ja parin tekstikappaleen välillä.
Kasvotusten tapahtuvaan tyypilliseen päivittäispalaveriin verrattuna (P1 ) prototyypin vajavaisuus nousi selvästi esiin kolmen testikäyttäjän vastauksissa; toisaalta yksi
kyseisitä vastaajista totesi kuitenkin prototyypin mahdollistavan korttitaululla olevien asioiden helpon läpikäymisen ja tiettyihin työtehtäviin (eli kortteihin) viittaamisen. Yksi testisession koekäyttäjistä puolestaan piti prototyyppiä osittain vertailukelpoisena tavalliseen palaveriin, mutta koki yleiskuvan saamisen hitaaksi lappujen
yksi kerrallaan zoomailemisen myötä.
Videokonferenssiin verrattuna (P2 ) prototyyppi erottui edukseen: Kaksi käyttäjistä
arvioi prototyypin tarjoavan videokonferenssia paremman läsnäolontunteen. Toinen
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kyseisitä käyttäjistä koki lisäksi erityisenä parannuksena videokonferenssiin nähden
sen, että kuka tahansa osallistujista pystyi kysymään, keskeyttämään ja osoittamaan taululla olevia asioita – siinä missä videokonferenssisovellusta käyttäen usein
yksi osallistujista presentoi ja muut kuuntelevat. Samantapaisesti yksi testisessioon
osallistuneista käyttäjistä piti prototyyppiä selvästi miellyttävämpänä verrattuna
videokonferenssiin, jossa joku osallistujista jakaa työlistanäkymän omalta tietokoneeltaan: korttien osoittamisen myötä käyttäjä koki videokonferenssia helpommaksi
kunkin tiiminjäsenen kulloisenkin puheenaiheen seuraamisen. Toisaalta yksi testikäyttäjistä arvioi prototyypin sisältävän videokonferenssia vastaavan määrän ongelmia ja käytön aloittamiseen liittyviä hankaluuksia.
Kysymyksen P2 osalta yksi testikäyttäjistä vertasi lisäksi äänen toimintaa prototyypin ja videokonferenssin välillä: videokonferenssissa useamman osallistujan yhtäaikainen puhuminen aiheuttaa ongelmia äänten puuroutuessa, kun taas prototyypissä
äänen spatialisointi ja avatarien välinen interaktio toimi käyttäjän näkökulmasta
erittäin hyvin. Toisaalta yksi käyttäjistä arveli kysymysten P2 ja P4 pohjalta visuaalisten puhuja-indikaattorien olevan tarpeen suuremman osanottajamäärän kokouksissa.
Testikäyttäjien mainitsemat potentiaaliset käyttöyhteydet prototyypin edustamalle
lähestymistavalle (P3 ) vastasivat pitkälti konstruktion suunniteltua käyttöyhteyttä: kaksi käyttäjistä arvioi lähestymistavalle sopivaksi käyttökohteeksi hajautetun
tiimin työskentelyn, yksi käyttäjistä yleisesti etätyöskentelyn ja viimeinen testikäyttäjistä erityisesti tilanteet, joissa pieni ryhmä käsittelee jotakin yhteistä fyysistä
artefaktia, kuten juuri korttiseinää.
Tietyt prototyypin interaktiokeinojen toimintatavat nousivat kuitenkin esille testikäyttäjien kokemina merkittävinä vuorovaikutuksellisina hankaluuksina (P4 ): Kaksi
käyttäjistä toivoi, että korttien zoomaus heijastuisi myös muille käyttäjille. Yksi
käyttäjistä puolestaan koki hankalaksi ensinnä sen, ettei osoittaminen välittynyt
automaattisesti muille käyttäjille (vaan edellytti erillistä painikkeen painamista),
ja toiseksi sen, että ymmärryksen varmistamiselle hyödyllinen katsekontakti puuttui. Yksi testisessioon osallistuneista käyttäjistä mainitsi käsiohjaimen ajoittaisen
toimimattomuuden merkittävänä hankaluutena.
Vapaamuotoisen kysymyksen (P5 ) myötä yksi käyttäjistä nosti lisäksi esiin kaikkein
suurimpana ongelmana alhaisen näyttötarkkuuden. Toiseksi merkittävimpänä ongelmana kyseinen käyttäjä puolestaan piti käytön aloittamista: jotta erilaiset käyttäjät
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osaisivat käyttää järjestelmää, tulisi käytön aloituksen olla äärimmäisen yksinkertaista. Yleisesti käyttäjä kuitenkin mielsi prototyypin toimivan hyvin.
Palautteita tarkastellessa huomataan, että eri testikäyttäjien palautteissa on selkeitä
yhtäläisyyksiä: prototyyppi miellettiin esimerkiksi yleisesti vuorovaikutuksen osalta
samassa paikassa työskentelemistä heikommaksi – toisaalta prototyyppi nähtiin kuitenkin miellyttävämpänä kuin videokonferenssi. Vastaavasti testikäyttäjien vastauksissa oli nähtävissä samankaltaisuuksia myös prototyypin potentiaalisten käyttöyhteyksien osalta: enemmistö vastaajista koki prototyypille varteenotettavaksi kohteeksi etätyöskentelyn yleisesti ja puolet vastaajista erityisesti hajautettujen tiimien
työskentelemisen.
Huomattavaa on myös, että suurimpina vuorovaikutuksellisina hankaluuksina koettiin muun muassa tiettyjen prototyypin interaktioiden toiminta. Prototyypin suunnitteluperusteina oli minimoida juuri zoomaamiseen ja osoittamiseen liittyvien interaktioiden välitys toisille käyttäjille. Suunnitteluperusteen taustalla oli ajatus siitä,
että näin vältettäisiin turha visuaalinen häiriö. Testikäyttäjien palautteet antavat
kuitenkin syytä epäillä kyseisen suunnitteluperusteen pätevyyttä, ja interaktioiden
toiminta olisikin todennäköisesti syytä tarkastaa esimerkiksi seikkaperäisemmällä,
vertailevalla käyttäjätutkimuksella.
Konstruktio etäyhteistyöskentelyn mahdollistajana
Tutkielman primaarisen tutkimuskysymyksen TK1 20 avulla haettiin vastausta siihen, minkälainen ketterien ohjelmistokehitystiimien etäyhteistyöskentelyn organisoimista tukevan konstruktion olisi tarpeen olla. Tutkimuskysymystä tarkasteltiin
muodostamalla eräs perusteltu ratkaisumalli kyseiseen ongelma-alueeseen. Sekä konstruktiolle asetettujen vaatimusten täyttymisen että käyttäjätestauksen avulla kerätyn palautteen perusteella konstruktiossa käytetty lähestymistapa osoittautui yleisesti toimivaksi.
Vaatimusten osalta huomattiin, että prototyypin ratkaisumallilla kyettiin täyttämään useat ohjelmistokehitystiimin etäyhteistyön mahdollistamiselle asetetuista
kriittisistä ehdoista. Vaikka prototyyppi oli rajattu vertikaaliseksi eli toiminnallisuuden määrän suhteen keilamaiseksi, muodostivat sovellukselle asetetut vaatimukset kuitenkin kokoelman etäyhteistyön kannalta oleellisia piirteitä: tämän nojalla
20

TK1 : Millainen ketterien ohjelmistokehitystiimien etäyhteistyöskentelyn organisoimista tukevan konstruktion tulisi olla?
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voidaan nähdä, että myös etäyhteistyötä kattavammin tukevan konstruktion rakentaminen virtuaalitodellisuutta hyödyntäen on mahdollista.
Käyttäjätestauksella saatu palaute antoi tukea useille prototyyppikonstruktion lähestymistavalle oleellisista hypoteeseista. Käyttäjätestauksen perusteella huomattiin keskeisesti, että virtuaalitodellisuuspohjainen lähestymistapa tarjoaa perinteistä videoyhteyttä suuremman immersion eli läsnäolontunteen. Vastaavasti myös konstruktiolle keskeisten interaktiokeinojen, kuten osoittamisen, huomattiin helpottavan vuorovaikutusta vakiintuneisiin ratkaisuihin nähden.
Käyttäjätestaus osoitti kuitenkin myös, ettei konstruktio toimi korvaajana samassa
paikassa työskentelemiselle. Toisaalta taas prototyyppi miellettiin yleisesti videoyhteyttä ja perinteistä organisointisovelluksen näkymän jakamista miellyttävämmäksi
etäyhteistyömenetelmäksi, joten tältä osin tarkasteltuna lähestymistapa sijoittuu siis
toimivuudeltaan samassa paikassa työskentelemisen ja perinteisten etäyhteistyömenetelmien välimaastoon. Tämä on itsessään huomionarvoinen saavutus, sillä inkrementaalisellakin parannuksella etäyhteistyöoloihin voidaan nähdä olevan merkittävä
vaikutus etätyön miellyttävyyden ja tuottavuuden kannalta.
Vaatimusten täyttymisen tarkempi tarkastelu paljasti kuitenkin lisäksi, että konstruktiossa käytetty tekninen lähestymistapa – web-teknologioiden hyödyntäminen
– on tällä hetkellä ongelmallinen. Tämä ei kuitenkaan ole varsinainen este konstruktion abstraktin lähestymistavan toimivuuden kannalta, kahdesta keskeisestä syystä:
Ensinnä voidaan nähdä, että tilanne kyseisten teknologioiden toimivuuden kannalta
paranee tulevaisuudessa. Toiseksi vastaavanlainen virtuaalitodellisuutta hyödyntävä
etäyhteistyöympäristö voitaisiin toteuttaa myös muita teknisiä ratkaisuja käyttäen,
mikä mahdollistaisi todennäköisesti prototyyppikonstruktiossa kohdattujen ongelmien ohittamisen.
Tutkimuskysymyksen TK1 osalta voidaan siis todeta, että ketterien ohjelmistokehitystiimien etäyhteistyöskentelyn organisoimista tukevan konstruktion tulee yhtäältä
tarjota mahdollisimman pitkälti reaalimaailman kanssakäymistä muistuttava kommunikointiväline ja toisaalta olla käyttäjän kannalta mahdollisimman helppokäyttöinen ja varmatoiminen. Tästä näkökulmasta ja research through design -prosessin
hengessä voidaan siten sanoa, että virtuaalitodellisuus tarjoaa erään potentiaalisen lähestymistavan tämän tavoitteen saavuttamiseksi, ja pidemmällä aikajänteellä
myös erityisesti web-pohjainen virtuaalitodellisuus voi olla varteenotettava ratkaisu.
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6

Keskustelu

Tässä luvussa tarkastellaan konstruoimisen välityksellä kerättyjen tulosten vaikutuksia. Käsittelyn runkona toimii konstruoimisen pohjana käytetyn Zimmermanin ym.
(2007) mallin neljä evaluointikriteeriä tutkimuskontribuution arvioimiseksi: prosessi,
kekseliäisyys, merkitys ja laajennettavuus. Research through design -lähestymistavan myötä tulosten validiteetin kattava dokumentoiminen ja arvioiminen ei ole mielekästä, vaan sen sijaan huomiona on tulosten merkitys (Zimmerman ym., 2007).
Tähän liittyen tarkastelussa kiinnitetään huomiota myös erityisesti konstruktion
utiliteettiin eli hyödynnettävyyteen. Kasasen ym. (1993) esittämän konstruktiivisen tutkimusotteen suhteen tämä luku vastaa otteen toiseksi viimeistä vaihetta eli
tutkimuskontribuution osoittamista.
Konstruktion keskeiseksi hypoteesiksi asetettiin, että web-pohjainen mobiilivirtuaalitodellisuus toimii mahdollistajana ketterän ohjelmistokehitystiimin etätyöskentelyn organisoimiselle. Konstruktiossa käytetyillä ratkaisuilla ja niiden valintaperusteilla on luonnollisesti oleellinen asema tulosten analysoimisessa (käytetty prosessi,
keskeiset toteutustason ratkaisut sekä perusteet niiden taustalla on esitelty ja dokumentoitu luvuissa 4–5), ja keskeiset johtopäätökset jakautuvatkin tarkastelutason
mukaan kahteen tasoon.
Virtuaalitodellisuuteen pohjautuvalla ratkaisumallilla voidaan – tutkielman näkökulman mukaisesti – periaatteessa vastata koeteltaviksi asetettuihin ketterän ohjelmistokehitystiimin etäyhteistyön haasteisiin. Tutkielman toinen tutkimuskysymys
(TK2 21 ) asetettiin puolestaan koskemaan ohjelmistokehitystiimien etäyhteistyötä tukevan konstruktion mahdollisia lisähyötyjä nimenomaan sidosryhmäkommunikaation tehostamisessa. Prototyyppikonstruktion kautta saatuja tuloksia tarkastelemalla huomataan, että lähestymistapa tarjoaa potentiaalia myös sidosryhmäkommunikaation suoraviivaistamiseen. Tämä seuraa ensinnä virtuaalitodellisuuden tarjoamasta mahdollisuudesta esittää joustavasti erilaisia digitaalisia artefakteja. Esimerkiksi kehitystiimin virtuaalitodellisuudessa käyttämän korttitaulun esittäminen erilaisina, kullekin sidosryhmälle sopivina näkyminä, olisi yksinkertaista. Vastaavasti
korttitaulu voitaisiin integroida keskeisten sidosryhmien jo käyttämiin organisointityökaluihin, jolloin niiden tilanne heijastuisi korttitauluun.
21

TK2 : Tarjoaako tällainen (TK1 :ssä tarkoitettu) konstruktio mahdollisuuksia sidosryhmäkommunikaation tehostamiseksi?
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Toiseksi virtuaalitodellisuusympäristö tarjoaa luontevan tuen erilaisille tavoille osallistua kokouksiin. Sovellus voidaan ensinnäkin toteuttaa tukemaan useita erilaisia
päätelaitteita aina perinteisistä tietokoneista kaikkein edistyneimpiin virtuaalitodellisuuslaitteistoihin, jolloin kokoukseen osallistumiselle ei ole erityisiä laitevaatimuksia. Lisäksi sovelluksen varsinaisista interaktioista voidaan rakentaa erilaisia variantteja ja kokoukseen voidaan luoda esimerkiksi erilaisessa asemassa olevia osallistujia,
kuten taulua manipuloivia tiiminjäseniä ja sivusta seuraavia katselijoita. Virtuaalitodellisuuteen perustuva lähestymistapa voidaan siis yksinkertaisimmillaan nähdä
laajennoksena nykyisiin, jo käytössä oleviin menetelmiin. Näin ollen virtuaalitodellisuuden käyttöönoton ei tarvitse edellyttää vanhojen järjestelmien korvaamista, vaan
virtuaalitodellisuutta voidaan käyttää nimenomaan eri ratkaisujen välisenä siltana
ja siten myös kehitystiimin ja sidosryhmien välisen kommunikoinnin suoraviivaistajana.
Sovelluskonstruktion todellista merkitystä ja utiliteettia arvioidessa myös tekninen
tarkastelutaso on kuitenkin keskeisessä osassa, ja konstruktiosta havaitaan, että webpohjaiseen virtuaalitodellisuuteen perustuva yhteistyömalli ei ole ongelmaton. Ilmeisimmät haasteet liittyvät web-pohjaisten teknologioiden tuoreuteen: reaaliaikaisen kommunikaation (WebRTC), virtuaalitodellisuuden (WebVR) ja äänenkäsittelyn (Web Audio) yhdistäminen ei ainoastaan tarkoita muutostilassa olevien rajapintojen käyttämistä, vaan kolmen vakiintumattoman teknologian hyödyntämistä
yhdessä.
Haasteet eivät siten näyttäydy niinkään korkean abstraktiotason tarkastelussa (etäyhteistyön kannalta keskeiset piirteet on periaatteessa mahdollista toteuttaa yksinkertaisesti ja sopivissa olosuhteissa ne toimivat hyvin), vaan ongelmat manifestoituvat konkreettisen toteutuksen merkitystä, laajennettavuutta ja utiliteettia arvioidessa. Mobiilin web-pohjaisen virtuaalitodellisuuden oleellisena kannustimena on erityisesti sovelluksen käyttöönoton suoraviivaisuus ja alustariippumattomuus, mutta
kyseisen motivaation ja todellisen nykytilan välillä on ristiriita. Käytännössä lähestymistapa edellyttää laite-, käyttöjärjestelmä- ja selainyhdistelmää, joka on ensinnä
mobiili ja toiseksi tukee kaikkia kolmea keskeistä spesifikaatiota (WebVR, WebRTC
ja Web Audio). Lisäksi tarjolla tulee olla käsiohjain interaktioiden mahdollistamiseksi. Kyseessä on siis vaatimusten suhteen monimutkainen yhdistelmä, joka edellyttää
vielä tänä päivänä kompromisseja; lopputuloksen kannalta tämä aiheuttaa sekä toiminnallisia että laadullisia rajoitteita. Kuva 6.1 havainnollistaa tätä teknologista
kenttää.
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WebVR

Mobiililaitteet

WebRTC

Web Audio

Kuva 6.1: Prototyyppikonstruktiolle keskeiset teknologiat. Lähestymistapa edellyttää kaikkien neljän osa-alueen toteutumista (tummennettu leikkaus kuvassa), mikä
aiheuttaa rajoituksia laite-, käyttöjärjestelmä- ja selainvaihtoehdoille.

Yleisesti nykyisen web-pohjaisen virtuaalitodellisuusteknologian maturiteetti ei ole
käytettävissä oleviin rajapintatoteutuksiin liittyen täysin riittävä tuotantokelpoisten
ratkaisuiden toteutukselle ja laajamittaiselle käyttöönotolle. Tämä liittyy oleellisesti
lähestymistavan kekseliäisyyteen: Virtuaalitodellisuuden kenttä on edelleen teknologisesti tuore ja jatkuvassa muutostilassa. Tämä tarkoittaa yhtäältä uudenlaisia
etuja perinteisiin ratkaisuihin nähden – esimerkkeinä spatiaalisuuden luonnollinen
hyödyntäminen sekä tosimaailman ja digitaalisten artefaktien välisen rajan häivyttäminen. Toisaalta seurauksena on käytännön tason ja konkreettisten toteutusten
haasteet.
Keskeistä on kuitenkin nimenomaan, että virtuaalitodellisuuden kenttä on tällä hetkellä hyvin aktiivisen kehityksen kohteena. Virtuaalitodellisuus on ollut viime aikoina huomattavassa nosteessa, mikä käy ilmi niin kaupallisten virtuaalitodellisuuslaitteistojen tarmokkaasta kehityksestä, tarjolla olevista moninaisista virtuaalitodellisuussovelluksista kuin hiljattain julkaistujen tutkimusten määrästäkin.
Tutkielmassa käsitellyn prototyyppikonstruktion kannalta ja erityisesti etäyhteistyön näkökulmasta huomataan, että hajautettu yhteistyö on eräs selkeä tämänhetkinen kiinnostuksenkohde virtuaalitodellisuuden sovellutusten saralla. Esimerkkejä
tuoreista, prototyyppisovelluksen kanssa jokseenkin samankaltaisista toteutuksista
on useita. Esimerkiksi Bigscreen (2017) lähestyy immersiivisen etäläsnäolon kenttää
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perinteisen näyttölaiteparadigman siirtämisellä osaksi virtuaalitodellisuutta: käyttäjät voivat liittyä yhteiseen tilaan ja tuoda sinne omat, itsessään kaksiulotteiset
näyttönsä yhdessä työskentelemiseksi. Bigscreenin käyttökohteita on muun muassa
yhdessä pelaamisen ja elokuvien katselemisen lisäksi myös nimenomaan etäyhteistyö
ja videokonferenssin korvaaminen virtuaalisilla kokoushuoneilla (Bigscreen, 2017).
Vizible (WorldViz, 2017) puolestaan tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden suunnitella
immersiivisiä myynti- ja tuote-esityksiä ja tavata asiakkaita virtuaalitodellisuusympäristössä, vähentäen näin tarvetta matkustamiselle ja edesauttaen ymmärryksen
välittämistä kolmiulotteisten esitysten avulla. Qbit Technologies (2017) taas tarjoaa virtuaalitodellisuusympäristöjä kokoustamiseen ja tapahtumien järjestämiseen,
mahdollistaen reaaliaikaisen kommunikoinnin lisäksi erityisesti muun muassa kaksiulotteisen sisällön, kuten presentaatioiden ja kuvien, jakamisen virtuaalitilassa sekä katsekontaktin välityksen ja ilmeiden tunnistamisen.
Erityisen selkeä paralleeli tutkielman puitteissa rakennetulle prototyyppikonstruktiolle on rumii (Doghead Simulations, 2017), joka on geografisesti hajautetuille
liiketoimintatiimeille suunnattu virtuaalitodellisuusratkaisu kommunikoimiseen ja
etäyhteistyöhön. Doghead Simulations (2017) mainitsee useita eri virtuaalitodellisuusalustoja tukevan rumiin auttavan ketterän suunnittelun, sprinttipohjaisen kehityksen sekä projektin hallinnan ja aikataulutuksen optimoimisessa (Doghead Simulations, 2017). Äänikommunikoinnin ja presentaatioiden esittämisen lisäksi rumii
tarjoaa mahdollisuuden kolmiulotteisten tuotteiden suunnitteluun tukemalla objektien yhteistä manipuloimista virtuaaliympäristössä (Doghead Simulations, 2017).
Tuoreet virtuaalitodellisuuteen perustuvat etäyhteistyösovellutukset tukevat prototyyppikonstruktion näkökulmaa ja osoittavat, että aihepiirissä on vähintään potentiaalia, jonka myötä aiheen tarkempi tutkiminen ja tarkastelu voi hyvinkin osoittautua kannattavaksi. Myös virtuaaliseen etäyhteistyöhön läheisesti liittyvien yksittäisten aihepiirien saralla tapahtuva kehitys ja tuoreet edistysaskeleet tarjoavat uusia
mahdollisuuksia etäyhteistyön luontevuuden parantamiseksi. Muun muassa vuoden
2017 SIGGRAPH-konferenssi ja virtuaalitodellisuuden selkeä esilläolo konferenssissa
heijastavat kiinnostusta aihealuetta kohtaan (ks. ACM SIGGRAPH, 2017). Esimerkiksi konferenssissa esitetyt menetelmät käsiohjaimen sijainnin seurantaan mobiilivirtuaalitodellisuusjärjestelmissä (F. Lee, 2017) ja haptisen palautteen liittämiseen
tietokoneella luotuihin kohteisiin sekoitetussa todellisuudessa (Kervegant, Raymond,
Graeﬀ & Castet, 2017) ovat lupaavia edistysaskeleita myös nimenomaan etäyhteistyön kannalta.
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Suhteuttamalla tutkielmassa esitettyä konstruktioa virtuaalitodellisuuden kenttään
kokonaisuudessaan sekä moninaisiin ketterässä kehityksessä käytettyihin prosesseihin, menetelmiin ja työtapoihin – ei siis ainoastaan visualisoituun työn organisointiin
– havaitaan, että konstruktio ei sellaisenaan vastaa ketterän kehityksen etäyhteistyön haasteisiin kokonaisvaltaisesti. Yhtäältä tämä on selvää: konstruktio rajattiin
tarkoin käsittelemään skenaariopohjaisesti visuaalista, hajautettuun yhteistyöhön
perustuvaa työn järjestämistä. Toisaalta on kuitenkin mielenkiintoista ja keskeistä
pohtia etäyhteistyön todellisesti edellyttämiä keinoja kokonaisuutena sekä erityisesti
tähdentää sen osakokonaisuuden asemaa, johon prototyyppikonstruktio tarjosi näkemystä.
Ketterän kehityksen sisältämien erinäisten menetelmien ja työskentelytapojen listaaminen kaikenkattavasti on haastavaa ellei mahdotonta, sillä ketterässä kehityksessä
on nimenomaan oleellisesti kyse mukautumisesta muuttuviin tilanteisiin. Näin ollen
ketterässä kehityksessä käytetyt keinot ja prosessit määrittyvät lopulta aina tapauskohtaisesti – vaikkakin käytössä oleva kehys kuten Scrum saattaa asettaa jonkinlaiset
raamit työskentelylle.
On kuitenkin melko selvää, että ketterässä kehityksessä on kommunikoimisen ja tiimityöskentelyn painotuksen myötä lukuisia tilanteita, joissa kehitystiimi työskentelee yhdessä. Eräs esimerkki tällaisesta on ohjelmiston vapaamuotoinen, yhteistyöhön
perustuva suunnittelu esimerkiksi valkotaulun äärellä. Toisena esimerkkinä voidaan
nähdä samassa fyysisessä tilassa työskentelemisen tarjoama tietoisuus muiden tiimin jäsenten työskentelystä: voi esimerkiksi olla hyödyllistä havainnoida asiakkaan
keskustelu jonkun tiimin jäsenen kanssa tai tiimin jäsenten välinen keskinäinen keskustelu jostakin toteutusratkaisusta, vaikkei itse olisikaan näihin suoraan osallisena.
Prototyyppikonstruktio ei suoraan tarjoa ratkaisumallia yllä kuvattuihin tilanteisiin. Toisaalta konstruktio voidaan kuitenkin nähdä laajennuskelpoisena lähtökohtana myös tällaisten tarpeiden kattamiseksi. Korttitaulun manipuloimista vastaavasti
voidaan esimerkiksi kuvitella virtuaalinen valkotaulu, johon käyttäjät voivat piirtää yhdessä. Tiiminsisäisen jatkuvan yhteyden vahvistamiseksi taas voidaan esimerkiksi ajatella jätettävän virtuaalitodellisuusympäristön ääniyhteys aina avoimeksi,
silloinkin kun työskennellään muuten virtuaalitodellisuuden ulkopuolella.
Konstruktio vastaa sellaisenaan siis ainoastaan tiettyyn, tarkoin rajattuun – ja käytetyistä työtavoista riippuen mahdollisesti suppeaan – osa-alueeseen ketterän etäyhteistyön todellisista edellytyksistä. Tämän lisäksi konstruktion avulla havaittiin jo
pelkän kyseisen osa-alueenkin sisältävän itsessään haasteita, mistä seuraa, että koko-
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naisvaltaisen samassa paikassa työskentelyä vastaavan etäyhteistyön saavuttaminen
vaatii merkittävästi lisää tutkimusta ja työtä.
Prototyyppikonstruktion tarjoamaa tietoa onkin huomionarvoista pohtia hyvin fokusoidusti. Tutkielmassa esitetyllä konstruktiolla on käytännössä kaksiosainen merkitys: prototyyppi toimii paitsi karttana tämänhetkisiin haasteisiin, myös viittana tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Oleellinen ja hyödyllinen tutkielmassa käytetyn menetelmän eli konstruoinnin ja erityisesti prototyyppiin perustuneen kehityksen tarjoama anti koskee nimenomaan jälkimmäistä: näkemyksen avartamista tulevaisuuden mahdollisuuksien suhteen. Prototyyppisovellus demonstroi, että hyvinkin
yksinkertaisella toteutuksella voidaan saavuttaa selkeä edistysaskel vakiintuneisiin
työkaluihin nähden. Kun tämä havainto yhdistetään virtuaalitodellisuuden kentän
tämänhetkiseen yleiseen aktiivisuuteen, huomataan, että prototyypin osoittama lähestymistapa näyttäytyy erityisesti tulevaisuuden kannalta laajennettavuudeltaan
lupaavana.
Konstruktio jättää siis avoimeksi useita ketterään kehitykseen ja etäläsnäoloon liittyviä kysymyksiä, kuten lähestymistavan todellisen soveltuvuuden rajauksen ulkopuolisiin työtapoihin. Tällaiseen kokonaisvaltaiseen näkökulmaan konstruktiivinen
tutkimusote ei välttämättä olisi ylipäätään menetelmänä sopiva, vaan kattavampi ja kartoittavampi lähestymistapa olisi todennäköisesti hyödyllinen. Konstruointi
toimi kuitenkin pragmaattisena tarkastelutapana ja sillä saatiin hyvin konkreettista
näyttöä web-pohjaisen virtuaalitodellisuuden hyödynnettävyydestä ketterän ohjelmistokehityksen kontekstissa. Käytettyyn näkökulmaan ja rajaukseen suhteutettuna menetelmän voidaan siten nähdä olleen osuva, sillä menetelmällä saatiin luotua
hyödyllistä tietoa.
Tutkielman keskeinen tulos on näin ollen kaksijakoinen. Tämän päivän näkökulmasta web-pohjaiseen virtuaalitodellisuuteen perustuvan etäyhteistyön tilanne on
jokseenkin rajoittunut. Tulevaisuuden kannalta tilanne on kuitenkin toisenlainen:
virtuaalitodellisuuden kentän aktiivinen tila näyttäytyy lupaavana mahdollistajana prototyypin jatkokehitykselle ja ratkaisun laajentamiselle. Tästä näkökulmasta
painokkaaksi jää nimenomaan lähestymistavan potentiaali, laajennettavuus ja lupaavuus uudenlaisena kokonaisvaltaisena työtapana.
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7

Yhteenveto

Tiimityöskentely ja yhteistyö ovat luonteenomaisia piirteitä modernille ketterälle
ohjelmistokehitykselle. Vaivattomalle ja tehokkaalle yhteistyöskentelylle on keskeistä, että niin kehitystiimin jäsenet kuin lähimmät sidosryhmien edustajatkin työskentelevät konkreettisesti yhdessä. Tyypillisesti tämä tarkoittaa samassa fyysisessä
paikassa työskentelemistä. Etätyöskentelyllä on kuitenkin merkittäviä potentiaalisia etuja, kuten joustavuus tiimien muodostamisen suhteen, erityisosaajien tehokas
hyödyntäminen ja työn vähäinen riippuvuus tietystä fyysisestä paikasta. Tuotteliaan
etäyhteistyöskentelemisen mahdollistaminen näyttäytyy siten kannattavana.
Tämän tutkielman keskiön on muodostanut etäyhteistyön aseman tarkastelu modernin ketterän ohjelmistokehityksen kontekstissa. Perinteisiä etätyöskentelyvälineitä
luontevamman vuorovaikutuksen mahdollistamiseksi esitettiin web-teknologioihin ja
virtuaalitodellisuuteen pohjautuva sovelluskonstruktio. Seuraavassa kerrataan keskeisimmät konstruoinnin välityksellä tehdyt havainnot ja käsitellään lisäksi lyhyesti
tutkielmassa käytetyn Kasasen ym. (1993) esittämän konstruktiivisen tutkimusotteen otteen viimeistä vaihetta eli ratkaisun sovellusalan pohdintaa – tutkielman näkökulmasta käsin ekstrapoloiden.
Yleisesti virtuaalitodellisuus tarjoaa lupaavan lähestymistavan uudenlaisille etäyhteistyömenetelmille, joissa fokukseksi voidaan nostaa joustavat ihmistenväliset vuorovaikutuskeinot. Virtuaalitodellisuus on myös luonteva alusta eri modaliteettien yhdistämiselle ja digitaalisten artefaktien monipuoliselle manipuloimiselle. Prototyyppikonstruktion myötä havaittiin, että spatiaalisen äänikommunikaation ja ketterälle
työn organisoimiselle ominaisen työtä visualisoivan korttitaulun yhdistäminen on
mahdollista ja periaatteessa suoraviivaista virtuaalitodellisuusteknologiaa hyväksikäyttäen. Konkreettisten toteutusten osalta teknologiavalinnat nousevat kuitenkin
merkittävään asemaan, ja modernien web-teknologioiden kokonaisvaltainen hyödyntäminen on haastavaa keskeisten rajapintatoteutusten keskeneräisyyden johdosta.
Abstraktilla tarkastelutasolla verkostoituneiden virtuaalitodellisuusympäristöjen
etuja on kuitenkin helppo visioida. Teknologioiden kypsyyteen liittyvien merkittävien rajoitteiden voidaan nähdä hälvenevän ajan mittaan, jolloin sovellustasolla on
mahdollista keskittyä muun muassa innovatiivisten palveluiden ja interaktioiden toteuttamiseen. Niin tutkimustyö kuin tuotekehityskin on virtuaalitodellisuuden kentällä tällä hetkellä aktiivista, joten myös uudenlaisten teknologioiden voidaan nähdä
avartavan mahdollisuuksia hyödyntää virtuaalitodellisuutta etäläsnäoloon ja hajau-
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tettuun yhteistyöhön. Inkrementaalisina kehitysaskeleina tulevaisuuden virtuaalitodellisuusteknologian voidaan kuvitella tarjoavan tämän päivän ratkaisuihin nähden
esimerkiksi korkeampia näyttötarkkuuksia ja monipuolisempia syöttölaitteita, joiden
avulla monien reaalimaailmasta tuttujen interaktioiden toisintaminen tulee mahdolliseksi.
Ketterän ohjelmistokehityksen kontekstissa virtuaalitodellisuuden voidaan nähdä
tarjoavan hyötyjä paitsi prototyypillä mallinnetun skenaarion eli kehitystiimin keskinäisen päivittäisen synkronoinnin suhteen, myös esimerkiksi joustavan ohjelmistosuunnittelun tiimoilta. Prototyyppisovelluksen korttitaulua vastaavasti voidaan kuvitella esimerkiksi virtuaalinen valkotaulu tai muu ohjelmistosuunnittelullinen mallinnustyökalu, jota tiimin jäsenet voivat käyttää yhdessä virtuaalitodellisuuden välityksellä.
Toisaalta prototyyppikonstruktio herättää myös uusia kysymyksiä: miten esimerkiksi vahvasti tekstipohjaiset mutta yhteistyönä tehdyt työn osa-alueet, kuten parikoodaus eli ohjelmakoodin työstäminen ja kirjoittaminen pareittain, olisi luontevaa yhdistää virtuaalitodellisuuspohjaiseen etäyhteistyöhön? Jatkokysymyksenä
voidaankin kysyä, ovatko tällaiset työtavat ylipäätään yhteensopivia virtuaalitodellisuuden kanssa. Virtuaalitodellisuuden soveltuvuuden rajojen kartoitus hajautetun
ketterän ohjelmistokehityksen osalta on siten eräs kiinnostava jatkotutkimuskohde.
Konstruktion muodostamat tulokset toimivatkin hyvänä lähtökohtana mahdolliselle
toisentyyppiselle jatkotutkimukselle, jossa näkökulma on konstruoinnin keilamaisen
fokuksen sijasta laveampi.
Lisäksi tutkielman havainnoista on johdettavissa myös suoraviivaisesti inkrementaalisia jatkotutkimuskohteita, kuten vaihtoehtoisten toteutustason ratkaisuiden koettelu; esimerkiksi konstruktion keskeiset ja osin ongelmalliset web-teknologiat olisi
mahdollista korvata muilla ratkaisuilla. Myös etäyhteistyöympäristöjen interaktiosuunnittelu tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia jatkotutkimukselle niin huonekokoluokan virtuaalitodellisuuden kuin muidenkin syöttölaitteiden osalta.
Tutkielman sidosryhmäkommunikointia koskeva tutkimuskysymys voitaisiin myös
asettaa primaariseksi lähtökohdaksi, ja tätä voitaisiin tarkastella muun muassa virtuaalitodellisuuden tietojärjestelmäintegraatioiden kautta. Korttitaulu voitaisiin esimerkiksi synkronoida liiketoiminnallisten projektinseurantajärjestelmien kanssa siten, että korttitauluun tehtävät muutokset heijastuvat automaattisesti suoraan liiketoiminnasta vastaavien henkilöiden järjestelmiin. Vastaavasti prototyyppikonstruktioa voitaisiin laajentaa kehitystiimin sisäisen työskentelyn näkökulmasta kattamaan
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todellisia käyttötapauksia, esimerkiksi korttien sisällön lukemista ohjelmakoodin ja
työtehtävien organisoimiseen käytetystä järjestelmästä, kuten GitHubista.
Virtuaalitodellisuuspohjaiselle etäyhteistyöjärjestelmälle on helppoa nähdä myös lukuisia ohjelmistotuotannon ulkopuolisia sovelluskohteita. Muun muassa verkkoluennot sekä erilaiset työpajat ja tapahtumat vaikuttavat käyttöyhteyksiltä, jotka voisivat hyötyä merkittävästi virtuaalitodellisuuspohjaisesta etäyhteydestä. Yleisesti verkostoidun virtuaalitodellisuuden kentällä on helppoa nähdä lukuisia potentiaalisesti
hedelmällisiä tutkimuskohteita, niin teknisten kuin sosiaalistenkin aiheiden saralla.
Tässä tutkielmassa on tarkasteltu virtuaalitodellisuuden ja etäyhteistyön välistä suhdetta pragmaattiselta kannalta sovelluskonstruktion välityksellä. Virtuaalitodellisuus on kuitenkin kiinnostava aihealue myös käsitteellisellä tasolla, sillä se tarjoaa perustavanlaatuisesti uudenlaisen käyttöliittymäparadigman – niin perinteisiin
pöytäkoneisiin kuin nykyisiin mobiililaitteisiinkin nähden. Siinä missä digitaalisten
palveluiden käyttöliittymät on totuttu esittämään tyypillisesti kaksiulotteisina ja
käyttäjän näkökulmasta tiettyyn esineeseen sidottuina, kääntää virtuaalitodellisuus
asetelman päälaelleen, sillä käyttäjä sijoitetaankin käyttöliittymän sisälle. Toisaalta
taas käyttöliittymäparadigma ei nimenomaan ole lainkaan uudenlainen, vaan äärimmäisen tavanomainen: idealistisesti virtuaalitodellisuuteen voitaisiin toisintaa sellaisenaan todellisesta todellisuudesta totutut interaktiomenetelmät. Virtuaalitodellisuus ei siten ole merkittävä pelkästään lupaavana teknologia-alustana, vaan myös
status quon murtajana.
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