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2. TAUSTAA KOKOUS- JA KONFERENSSIJÄRJESTELMISTÄ  
Kun yksilöt tai ryhmät ovat esimerkiksi maantieteellisesti etäällä toisistaan, on sosiaalinen kanssakäyminen niin työ-
asioiden, opiskelun kuin vapaa-ajan osalta haastavampaa. Erilaiset sähköiset viestintävälineet ovat mahdollistaneet 
yhteydenpidon pitkienkin välimatkojen päähän. Ihmisiä ovat yhdistäneet matkapuhelimet, Internet-puhelut, keskus-
telufoorumit, chatit, verkkokokousjärjestelmät ja verkko-oppimisalustat.  
Keskustelufoorumit eivät kuitenkaan ole aina riittävä tapa toimia, kun on kyse työasioiden käsittelystä esimerkiksi 
isojen ryhmien kesken. On monia erilaisia tilanteita, joissa ei ole aikaa tai mahdollisuutta matkustaa samaan koko-
uspaikkaan. Näissä ja monissa vastaavissa tapauksissa on luontevaa käyttää verkkokokousjärjestelmää, varsinkin, 
jos kyseessä on pieni ryhmä tai kahdenkeskinen neuvottelu. Neuvotteluissa tärkeintä on toimiva ääniyhteys. Myös 
kuva sekä yhteiset dokumentit ja muistiot ovat tärkeässä roolissa. Tärkeitä ovat myös muut yhteistoiminnan välineet, 
joiden tulee olla käytettävissä mahdollisimman helposti samassa tilassa.

Mikä on verkkokokous?
Verkkokokouksella tarkoitetaan kahden tai useamman pisteen välistä reaaliaikaista ääni- ja kuvayhteyttä. Verkko-
kokousta käytetään erityisesti silloin, kun osapuolet ovat fyysisesti etäällä toisistaan eikä kasvokkaisen tapaamisen 
järjestäminen ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista. Sekä pienissä että suurissa kokouksissa ja konferensseissa 
voidaan hyödyntää verkkokokous- ja konferenssijärjestelmiä. 
Verkkokokousjärjestelmien käyttötapoja ovat muun muassa verkkoseminaarit, opetustilanteet ja kokoukset, ryhmä-
työskentely, etäkonsultointi ja muu henkilökohtainen ohjaus.

Hyödyt
Verkkokokousjärjestelmien käytöstä saatavia hyötyjä ovat paitsi ajansäästö, myös kustannussäästö, ympäristöystäväl-
lisyys, useamman ryhmän samanaikainen tavoitettavuus sekä mahdollisuus tapaamisen järjestämiseen lyhyelläkin va-
roitusajalla. Erityisen tärkeää käyttötilanteissa on, että teknologia toimii ja on mahdollisimman helppokäyttöistä. Lisäksi 
verkkokokoustilanteen sujuvuuteen vaikuttavat yhteysnopeus, tiedonsiirtotavat ja käytettävissä oleva laitteisto.

3. ESISELVITYSTYÖ

3.1 Yleistä
Verkkokokous- ja konferenssiohjelmia on globaalisti useita kymmeniä, ellei jopa satoja. Suurin osa näistä on kuitenkin 
melko tuntemattomia sekä usein toimeksiantona yksittäiselle asiakkaalle tehtyä tuotekehitystä, jolloin toimittaja on 
laittanut tuotteen myös yleiselle myyntilistalleen. Tähän selvitykseen on koottu verkkokokous- ja konferenssijärjestel-
miä, jotka ovat kansainvälisessä mittakaavassa potentiaalisia ja menestyneitä.

Esiselvityksen aikana selvitettiin järjestelmistä perusasiat, joiden perusteella arvioitiin kunkin järjestelmän poten-
tiaalisuutta verkkokokous- ja konferenssijärjestelmänä. Näitä perusasioita olivat muun muassa ohjelmistotyyppi, 
lisenssityyppi, alkuperämaa, yhteystiedot, kielet, markkina-asema, asiakasmäärät, levinneisyys, markkina-alue, pe-
rusominaisuudet, tuetut käyttöjärjestelmät, tuotekehitysvisio (roadmap), taloudellinen toimintaperiaate, taustayhteisö, 
laajennettavuus, yhteensopivuus, käyttötarkoitus sekä muut mahdolliset hyödynnettävissä olevat tiedot.

3.2 Mukaan otetut ohjelmat
Esiselvityksessä olivat mukana seuraavat verkkokokous- ja konferenssijärjestelmät:
1. Adobe Connect Pro
2. Bridgit Conferencing Software
3. Central Desktop Live
4. Cisco WebEx
5. Citrix Online – GoToMeeting 
6. Collabrix
7. Dimdim
8. E-meeting
9. eAuditorium
10. Elluminate
11. Ezenia
12. Genesys (ja interCall)
13. iLinc
14. KaBlink Conferencing
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15. Lotus Live (Sametime & Lotus Sametime Unyte)
16. Microsoft Office Live Meeting
17. Netviewer Meet
18. Openmeetings
19. Saba Centra
20. Vmukti
21. WebHuddle Beta
22. Wimba
23. Yugma
24. Pikaviestimet, kuten Skype, Live Messenger, Mumble
25. 3D-maailmat, kuten OpenSim, Second Life. 

3.3 Järjestelmien perustiedot
Kaikkien järjestelmien peruskieli on englanti.  Mikäli järjestelmä on saatavilla muilla kielillä, nämä kielet on mainittu 
järjestelmän yhteydessä.

Adobe Connect Pro
Yhdysvaltalainen Adobe Connect Pro on yksi tunnetuimmista verkkokokous- ja konferenssijärjestelmistä ja siten 
markkinajohtaja tällä segmentillä. Suomessa järjestelmä on saavuttanut lähes standardin aseman. Järjestelmän 
saa käyttöönsä toimittajan ylläpitämänä ASP-palveluna (Application Service Provider) vuosimaksulla tai hankkimal-
la omistuslisenssin omalle palvelimelle, jolloin ylläpito- ja tukisopimuksen solmimalla saadaan käyttöön uusimmat 
versiot. Järjestelmä soveltuu valmistajan ilmoituksen mukaan käytettäväksi verkkokokouksissa, tuote-esittelyissä, 
verkkoseminaareissa sekä opetuksessa.

Järjestelmässä on erittäin monipuoliset ominaisuudet. Perusominaisuuksien ilmoitetaan toimivan järjestelmän se-
lainpohjaisuuden ansiosta kaikissa yleisimmissä käyttöjärjestelmissä. Järjestelmä voidaan integroida muun muassa 
Blackboard- ja Moodle-oppimisalustojen kanssa. Englannin lisäksi järjestelmä on käännetty myös useille muille kielille, 
ei kuitenkaan suomeksi.

Adobe Connect Pro:ssa on kuitenkin joitakin käyttöjärjestelmätukeen liittyviä puutteita, esimerkiksi Linux-pohjaisessa 
käyttöjärjestelmässä oman työpöydän jakaminen ei onnistu. Järjestelmän kehittämissuunnitelmista ei ole julkistettu 
roadmapia. Kehitystyön taustayhteisönä on Adoben oma tuotekehityshenkilöstö sekä käyttäjäfoorumit. Adobe Connect 
Pro:n asiakkaita ovat muun muassa useat Suomen korkeakoulut, ammatilliset oppilaitokset, kunnat ja yritykset.

Bridgit Conferencing Software
Kanadalainen Bridgit Conferencing Software on hieman tuntemattomampi järjestelmä tällä segmentillä, sillä järjes-
telmästään löytyy vain muutamia viittauksia ulkomaalaisiin ja suomalaisiin toimijoihin. Järjestelmä on kuukausimak-
sullinen ja käyttötarkoitukseksi on määritelty etäkoulutus.

Käyttöjärjestelmävaihtoehdoissa ei ole Linux-mahdollisuutta, jolloin toimintaympäristöt ovat Windows ja Mac. Järjes-
telmän kehittymisestä ei ole saatavilla yleistä tietoa. 

Central Desktop Live
Yhdysvaltalainen Central Desktop Live on mainitsemistaan nimekkäistä asiakkaista (Sony, Toshiba, Lenovo) huolimat-
ta kovin tuntematon tekijä. Järjestelmä soveltuu paremmin käyttäjien väliseksi yhteistyövälineeksi kuin varsinaiseksi 
verkkokokousjärjestelmäksi. Järjestelmän perusominaisuudet ovat hyvät, mutta ominaisuuksiin ei sisälly videomahdol-
lisuutta. Käyttöjärjestelmistä tuetaan ainoastaan Windowsia. Central Desktop Livestä on olemassa erilaisia versioita, 
mutta niiden testausmahdollisuudet ovat heikot. Lisäksi yrityksen Internet-palvelu on sekava ja päivittämätön. Järjestel-
män kehittämisestä ei ole saatavilla lisätietoa. Erillistä taustayhteisöä ei ole, vaan yritys kehittää järjestelmää itse.

Cisco WebEx
Yhdysvaltalainen WebEx on yksi laajimmalle levinneistä verkkokokous- ja konferenssijärjestelmistä. Järjestelmä on 
tarkoitettu käytettäväksi kokous- ja koulutustoiminnassa.
Käyttö vaatii kuukausi- tai vuosilisenssin. 
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Tunnetuimpia käyttäjiä Suomessa on Poliisiammattikorkeakoulu. Internet-haulla löytyy  globaalisti paljon aktiivisia 
käyttäjiä. Järjestelmä sisältää kaikki olennaiset ominaisuudet ja toimii kaikissa yleisimmissä käyttöjärjestelmissä. 
Järjestelmän kehittämisen roadmapia ei ole yleisesti saatavilla. Myöskään erillistä taustayhteisöä ei ole, vaan yritys 
kehittää järjestelmää itse.

Citrix Online – GoToMeeting 
GoToMeeting on yhdysvaltalainen verkkokokous- ja konferenssijärjestelmä. Valmistajan mukaan järjestelmä on ensisi-
jaisesti tarkoitettu  kokouskäyttöön. Videomahdollisuutta ei kuitenkaan ole. Järjestelmä toimii niin Windows- kuin Mac-
ympäristöissä. Käyttäjän koneelle asennettava asiakasohjelmisto vaikeuttaa GoToMeeting-järjestelmän käyttöä. 

Järjestelmän vahvuutena on suuri taustaorganisaatio. Tuotekehityksestä ei kuitenkaan ole saatavilla julkista infor-
maatiota.

Collabrix
Amerikkalainen Collabrix on keskittynyt Pohjois-Amerikan markkinoihin. Järjestelmä on tarkoitettu konferenssikäyt-
töön. Perusominaisuuksista on mainittu vain ääni- ja video-mahdollisuus. Järjestelmä toimii ainoastaan Windows-
käyttöjärjestelmässä eikä tuotekehitysasioista ole saatavilla informaatiota. 

Dimdim
Yhdysvaltalainen DimDim on avoimeen lähdekoodiin perustuva, globaalisti laajalle levinnyt järjestelmä. Valmistajan 
mukaan järjestelmä on tarkoitettu konferenssikäyttöön.  Perusominaisuuksiltaan DimDim on hyvin kattava. Järjestelmä 
toimii selaimella yleisimmissä käyttöjärjestelmissä ja se on integroitavissa eri palveluihin ja järjestelmiin. 

Avoin lähdekoodi mahdollistaa ohjelmiston vapaan käytön. Saatavana on myös kaupallinen versio. Järjestelmän 
tuotekehitysvisio sekä roadmap ovat vapaasti saatavilla. Kehitystyön taustayhteisönä toimivat valmistaja itse sekä 
käyttäjä- ja kehitysyhteisöt. Järjestelmää kehitetään suhteellisen aktiivisesti. 

E-meeting
Kiinalainen E-meeting on vähemmän tunnettu verkkokokous- ja konferenssijärjestelmä. E-meeting toimii yleisimmissä 
käyttöjärjestelmissä selainpohjaisesti sisältäen olennaisimmat ominaisuudet. Järjestelmän tuotekehitysvisiota tai muita 
siihen liittyviä tietoja ei ole saatavilla. Lisäksi järjestelmän Internet-sivusto on puutteellinen.

eAuditorium
Yhdysvaltalainen eAuditorium on vähemmän tunnettu järjestelmä. Valmistajan mukaan järjestelmä on tarkoitettu 
konferenssi- ja opetuskäyttöön.  Ainoastaan Windows on mainittu tuettuna käyttöjärjestelmänä. Järjestelmän tuote-
kehitysvisiota ei ole saatavana. Internet-sivusto ei anna riittävästi perustietoa järjestelmästä.

Elluminate
Amerikkalainen Elluminate on saanut suosiota useissa oppilaitoksissa, erityisesti korkeakouluissa, ympäri maailman. 
Suomessa Elluminate on käytössä Ilmatieteen laitoksella. Valmistajan mukaan käyttötarkoitukseksi on määritelty 
ensisijaisesti opetus- ja koulutuskäyttö. 

Järjestelmä sisältää olennaiset perusominaisuudet ja se toimii Windows-, Mac- ja Linux – käyttöjärjestelmissä. Jär-
jestelmä on mahdollista integroida muun muassa Moodle- ja Blackboard-oppimisalustojen kanssa. Tuotekehitystä 
tehdään yhdessä asiakkaiden kanssa, mutta siitä ei ole saatavilla julkista tietoa.

Ezenia
Yhdysvaltalainen Ezenia tekee yhteistyötä muun muassa Hewlett Packardin kanssa. Järjestelmästä löytyvät kaikki 
olennaiset perusominaisuudet. Ezenia toimii Windows-käyttöjärjestelmissä. Tuotekehityksestä ei ole saatavilla tie-
toa.
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Genesys

Yhdysvaltalainen Genesys on saavuttanut kohtuullisen markkina-aseman. Yrityksen pääasiakkaina ovat kansainvä-
liset yritykset ja yhteyksiä on myös Suomeen. Käyttötarkoitukseksi on ilmoitettu kokouskäyttö.

Järjestelmä ei tue yleisimpiä Linux-pohjaisia käyttöjärjestelmiä Lisäksi järjestelmä on käytettävissä vain toimittajan 
omalta palvelimelta. Tuotekehitysvisiota ei ole julkisesti saatavilla. 

iLinc
Yhdysvaltalainen iLinc on myös menestynyt melko hyvin markkinoilla. Ohjelma on käytössä maailmanlaajuisesti, yksi 
merkittävistä käyttäjistä on Sony. Suomessa järjestelmä on aktiivisesti käytössä Pohjois-Suomessa. Muun muassa 
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu käyttää järjestelmää ja tarjoaa sen käyttöä palveluna muille alueen organisaatioille. 
Käyttötarkoitukseksi on ilmoitettu kokous- ja opetuskäyttö. iLinc sisältää olennaiset perusominaisuudet ja se toimii Win-
dows- ja Mac-käyttöjärjestelmissä. Tuotekehitys on yrityksen omaa toimintaa, eikä siitä ole saatavilla julkisia tietoja.

KaBlink Conference
KaBlinkin alkuperämaa ei ole tiedossa, koska järjestelmä toimii CPAL-lisenssillä (The Common Public Attribution 
License). Käytännössä järjestelmä käyttää avointa lähdekoodia, jolloin sen markkina-asemaa on vaikea määritellä. 
Järjestelmä on tarkoitettu konferenssikäyttöön.

Avoin lähdekoodi luo järjestelmälle erilaisia mahdollisuuksia. Käyttökieliä on useita.  Tuotekehitys on kohtuullisen 
aktiivista. Taustayhteisönä ovat ohjelmistoyritys Novell sekä kehittämiseen liittyvä wiki ja foorumit. 

Lotus Live (Sametime & Lotus Sametime Unyte)
Amerikkalainen Lotus Live -tuoteperhe on laajentunut kollaboraatiotyökalu Lotus Sametime Unyte:lla, johon on 
mahdollista liittää myös verkkokokousominaisuudet. Markkina-asemaa on vaikea arvioida, koska järjestelmä liittyy 
laajempaan kokonaisuuteen IBM:n Lotus-tuoteperheessä.

Lotus Live Unyte sisältää olennaisimmat perusominaisuudet ja se toimii yleisimmillä käyttöjärjestelmillä. Tietoa tuo-
tekehitysasioista ei ole julkisessa levityksessä. Taustayhteisönä on tietotekniikkayritys IBM.

Microsoft Office Live Meeting
Yhdysvaltalaisen ohjelmistojätin Microsoftin Office Live Meeting -ohjelma on yksi markkinoiden hallitsijoista. Järjes-
telmä on tarkoitettu kokouskäyttöön.

Järjestelmästä on tarjolla kaksi eri versiota, selainpohjainen sekä Windowsiin asennettava ohjelma. Järjestelmä si-
sältää olennaiset perusominaisuudet ja se toimii Windowsissa, Macissa ja Linuxissa selainpohjaisen version kautta. 
Selainpohjainen versio ei sisällä ääni- ja video-ominaisuuksia, joten järjestelmä ei ole kovin käyttökelpoinen ilman 
erillistä ohjelmiston asennusta. Integraatiot Outlook- ja Office-paketteihin ovat mahdollisia. Kielivaihtoehtoja on useita. 
Järjestelmän tuotekehitysvisiota ei ole julkaistu, mutta ohjelma kehittynee Microsoftin kehitystyönä.

Netviewer Meet
Saksalainen Netviewer Meet on levinnyt markkinoilla jonkin verran. Käyttötarkoitukseksi on määritelty konferenssi-
käyttö. Järjestelmässä on riittävät perusominaisuudet toimien Windowsissa ja Macissa.

Järjestelmän tuotekehitysvisiota ei ole saatavilla ja kehittämisestä vastaa yritys itse. Järjestelmää myydään pääosin 
yrityskäyttöön, mutta oletettavasti järjestelmä soveltuu myös koulutuskäyttöön.

Openmeetings
Kehityksensä alkutaipaleella oleva saksalainen Openmeetings kehittyy avoimen lähdekoodin järjestelmänä aktiivises-
ti, selvitysraporttia kirjoitettaessa lisenssinä oli GPL (General Public License). Käyttötarkoitus on konferenssikäyttö. 
Järjestelmän levinneisyyttä ei pystytä täysin määrittelemään. Järjestelmän kehittäjä- ja käyttäjäfoorumeissa tapah-
tuvan aktiivisen kehittämistyön perusteella voi päätellä järjestelmän olevan potentiaalinen tulevaisuuden menestyjä. 
Järjestelmä toimii yleisimmillä käyttöjärjestelmillä selainpohjaisuutensa ansiosta. Kielivaihtoehtoja on useita.
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Openmeetingsin tuotekehitysvisio on kuvattu selkeästi järjestelmän Internet-sivuilla. Taustayhteisönä toimivat aktiiviset 
kehittäjä-  ja käyttäjäfoorumit, jotka kehittävät järjestelmää jatkuvasti.  Avoin lähdekoodi on mahdollistanut integroita-
vuuden moneen ohjelmistoon, muun muassa Moodle-oppimisalustaan. Nopeasti kehittyvä Openmeetings on jo melko 
varteenotettava konferenssijärjestelmä.

Saba Central
Markkinoilta löytyy myös amerikkalainen Saba Central. Järjestelmän asiakkaita ovat muun muassa Sony ja Hitachi. 
Järjestelmä on tarkoitettu opetuskäyttöön.

Saba Central sisältää olennaiset perusominaisuudet ja se toimii Windows- ja Mac-käyttöjärjestelmissä. Tuotekehitys-
visiota ei ole saatavilla. Yritys kehittää tuotetta itsenäisesti.

Vmukti
Intialainen Vmukti on vähemmän tunnettu järjestelmä. Järjestelmä on tarkoitettu konferenssikäyttöön.

Järjestelmä sisältää olennaiset perusominaisuudet ja se toimii Windows-käyttöjärjestelmässä. Tuotekehitysvisiota ei 
ole julkaistu, eikä yrityksen Internet-palveluissa tai käyttäjäfoorumeissa ole aktiivista toimintaa. 

Webhuddle Beta
WebHuddle Beta on avoimen lähdekoodin järjestelmä, jonka levinneisyydestä ei ole tarkkaa tietoa. Järjestelmä on 
tarkoitettu kokouskäyttöön.  Järjestelmä sisältää olennaiset perusominaisuudet ilman videomahdollisuutta. WebHuddle 
Beta toimii yleisimmissä käyttöjärjestelmissä ja Internet-selaimissa. Järjestelmästä on myös ladattavissa palvelinver-
sio. Käyttökieliä on useita.

Järjestelmän tuotekehitysvisiota ei ole julkistettu, vaikka kehittäjä- ja käyttäjäfoorumit ovat olemassa. Foorumeilla ei 
kuitenkaan ole ollut kovin aktiivista toimintaa viimeisen puolen vuoden aikana.

Wimba
Wimba on pohjoisamerikkalainen järjestelmä, jonka käyttötarkoitus on koulutuskäyttö. Wimba toimii Windows- ja MAC-
käyttöjärjestelmissä. Järjestelmässä on lisäksi tarjolla erilaisia kieltenopetukseen liittyviä työkaluja (Wimba Voice) ja 
oppimisalustoihin integroituva pikaviestisovellus (Pronto).

Järjestelmän tuotekehitysvisiota ei ole saatavilla ja yritys vastaa itse tuotteen jatkokehittämisestä. Järjestelmä toimii 
ainoastaan kehittäjän omalla palvelimella.

Yugma
Amerikkalainen Yugma on vähemmän tunnettu järjestelmä, joka on tarkoitettu konferenssityökaluksi. 

Järjestelmä toimii yleisimmissä käyttöjärjestelmissä selainpohjaisena. Järjestelmä sisältää olennaiset perusominai-
suudet, mutta videomahdollisuudet puuttuvat kokonaan. Ääniyhteys suositellaan muodostettavan pikaviestintäohjelma 
Skypen kautta. 

Järjestelmän tuotekehitysvisiota ei ole julkistettu. Taustayhteisönä on yritys itse sekä käyttäjäfoorumit. Foorumeilla ei 
kuitenkaan ole havaittavissa erityistä aktiivisuutta.

Pikaviestimet
Erilaiset pikaviestimet kuten Skype, Live Messenger ja Mumble on suunniteltu alunperin kirjoitettuun viestintään, ja 
ääni ja video-ominaisuudet on lisätty niihin vasta jälkikäteen. Pikaviestimillä onnistuu nykyisin myös usean osallistujan 
välinen yhteys. Tästä ominaisuudesta voi olla hyötyä opetuskäytössä. Pikaviestimistä puuttuvat kehittyneet ominai-
suudet, kuten liitutaulu ja muut kollaboraatiotyökalut.

Pikaviestimen käyttö opetuksessa on mahdollista, mikäli opetus voidaan toteuttaa äänen, videon ja chatin avulla 
tai materiaalien jakoon käytetään rinnalla jotain muuta välinettä. Pikaviestimien ominaisuudet eivät kuitenkaan ole 
vielä verrattavissa verkkokokous- ja konferenssijärjestelmiin, joissa on tarkoituksenmukaisempia toiminnallisuuksia 
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opetuskäyttöä varten. Toisaalta pikaviestimien levinneisyys ja helppokäyttöisyys ovat aivan eri luokkaa kuin verkko-
kokous- ja konferenssijärjestelmien. 

3D-maailmat 
Erilaiset 3D-maailmat kuten Second Life ja OpenSim eivät ainakaan toistaiseksi sovellu verkkokokous- tai konferens-
sikäyttöön laajassa mittakaavassa. Huolimatta siitä, että joillain suomalaisilla oppilaitoksilla ja yhteisöillä on opetus-
käyttöön varattuja alueita näissä ympäristöissä, ne eivät kuitenkaan täytä tietoturvavaatimuksia.

Second Life -tyyppinen maailma on virtuaalinen kohtaamispaikka, jossa voidaan toimia yhdessä ja jossa on mahdollista 
järjestää tapaamisia, kokouksia ja koulutuksia. Vuorovaikutus eri osallistujen kesken on näkyvää ja aktiivista Second 
Lifessä. Verrattuna perinteisiin konfrenssityökaluihin, lisämaustetta vuorovaikutukseen tuo kunkin käyttäjän luoma 
profiili, avatar. Kommunikointi tapahtuu puheen ja kirjoituksen lisäksi avatarin eleillä ja ilmeillä.

Second Lifea voi hyvin käyttää monipuolisena oppimisympäristönä tai vaikka pelkästään yksittäisen PowerPoint-esityk-
sen esittämiseen. Integrointi eri järjestelmiin, kuten Moodleen, on myös mahdollista. 3D-tekniikka mahdollistaa uusien 
toimintatapojen käyttöönottamisen, esimerkiksi simuloinnin käytön osana harjoitusta tai tehtävää. Virtuaalimaailmaan 
voidaan luoda harjoittelua tai tutustumista varten tiloja tai ympäristöjä, joita ei voitaisi käyttää oikeassa elämässä.

Uudet 3D-maailmat toimivat Windows- ja Linux- käyttöjärjestelmissä. Ongelmia kuitenkin tuottavat vielä 3D- maailmo-
jen melko suuret järjestelmänvaatimukset verrattuna perinteisiin verkkokokous- ja konfrenssijärjestelmiin. 

3.4 Esiselvitystyön johtopäätökset 
Suurin osa markkinoilla olevista verkkokokous- ja konferenssijärjestelmistä on Yhdysvalloista. Muutamia eurooppa-
laisia ja aasialaisia järjestelmiä on myös olemassa. Perinteiset, kaupalliset järjestelmät ovat saavuttaneet merkittävän 
aseman markkinoilla, mutta vähitellen myös avoimen lähdekoodin järjestelmät ovat nostamassa markkinaosuuksiaan, 
sitä mukaa kun ihmisten tietoisuus avoimesta lähdekoodista sekä sen hyödynnettävyydestä leviävät. 

Tässä esiselvitystyössä on käyty läpi yhteensä 25 erilaista järjestelmää. Niistä kahdeksan verkkokokous- ja konfe-
renssijärjestelmän ominaisuuksia ja mahdollisuuksia analysoidaan tarkemmin seuraavassa laajassa selvityksessä. 
Selvitysryhmän suosituksesta laajempaan testaukseen valittiin kahdeksan järjestelmää. Nämä ovat OpenMeetings, 
GoToMeeting, iLinc, Microsoft Office Live Meeting, Webex, DimDim, Elluminate ja Adobe Connect Pro.

4. LAAJAN SELVITYKSEN SKENAARIOT
Verkkokokous- ja konferenssijärjestelmien selvitystyön laajassa selvitysosassa arvioitiin kahdeksan eri järjestelmän 
ominaisuuksia ja soveltuvuutta erilaisiin käyttöjärjestelmiin.

Laajassa selvityksessä muodostettiin arviointikriteeristöön pohjautuva, yksityiskohtaisempi kuvaus valituista järjestel-
mistä. Arviointikriteeristönä käytettiin Mediamaisteri Groupin arviointikriteeripatteristoa, johon tehtiin toimeksiantajan 
kanssa neuvotellut muutokset sekä painotukset. Lisäksi verkkokokous- ja konferenssijärjestelmien arvioinnin ja ver-
tailun tueksi luotiin neljä erilaista konkreettista käyttötilanneskenaariota.

4.1 Skenaario 1: pienryhmä- ja parityöskentely
Yksi tyypillisimmistä verkkokokousjärjestelmien käyttötavoista on pari- ja pienryhmätyöskentely, jossa kaksi tai kolme 
henkilöä yleensä fyysisesti eri paikoissa keskustelevat keskenään.

Esimerkit:

Parityöskentelynä tapahtuva esimies-alaiskeskustelu 
• Esimies ja alainen keskustelevat tulevan viikon työtehtävistä. Esimies on Helsingissä ja työntekijä Rovaniemen 

toimipisteessä. Esimies esittelee lyhyesti tehtäviä ja näyttää niihin liittyviä dokumentteja, joihin he yhdessä te-
kevät muistiinpanoja sekä huomioita. Nämä muistiinpanot voidaan tarvittaessa tallentaa ja niihin voidaan palata 
myöhemmin.

Kolmen ympäri Suomea sijoittuvan aikuisopiskelijan välinen ryhmätyöskentely.
• Aikuisopiskelijat ideoivat, suunnittelevat ja kirjoittavat konkreettisesti heille annettua ryhmätyötä. He piirtävät mind 

mapia sekä kirjaavat ylös tekemiään huomioita sekä lähettävät toisilleen lähdelinkkejä ja muuta aineistoa. Ryh-
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mätyön raporttia kuvittaakseen he lähettävät toisilleen katsottavaksi erialisia kuvia, joista he yhdessä valitsevat 
sopivimmat.

Opinnäytetyön ohjauskeskustelu
• Opinnäytetyön tekijä ja ohjaaja keskustelevat opinnäytetyöstä. Opiskelija kokoaa työn keskeisen sisällön Power-

Point- dokumentiksi tai muuksi dokumentiksi ja lähettää samalla lähdeluettelon ohjaajalle nähtäväksi. Opiskelija 
pyytää ohjaajaa lyhyesti tutustumaan opinnäytetyössä ilmenneisiin ongelmakohtiin. 

4.2 Skenaario 2: kokous
Tämä käyttöskenaario on verkkokokous- ja konferenssijärjestelmien osalta ehkä tavallisin. Neuvotteluun osallistuu 
yleensä useita henkilöitä (noin kymmenen henkilöä) ja neuvottelussa on erilaisia dokumentteja käsiteltävänä. Verkko-
neuvottelutilanteessa korostuu esimerkiksi tilaan kirjoitettujen viestien ja huomioiden tallentuminen johonkin tiettyyn 
paikkaan. Lisäksi neuvottelutilanteessa on tärkeää puheenvuorojen rytmittämisen ja jakamisen helppous. 

Esimerkit:

Kansainvälisen hankkeen suunnitteluryhmän kokous eri maiden välillä
• Kokouksessa suunnitellaan hanketta ja esitellään jo tehtyjä asioita. Samalla neuvotellaan ja päätetään miten 

edetään. Suunnitteluryhmän jäsenten tekniset taidot ovat vaihtelevia, joten he vaihtavat käyttöliittymänsä kielen 
omakseen helpottaakseen järjestelmän käyttöä (lokalisointi). Hankkeen projektipäällikkö johtaa puhetta ja myöntää 
puheenvuoroja sekä hallitsee esitettäviä aineistoja.

Johtoryhmän kokous
• Johtoryhmän kokouksen asiat esitellään ja niistä päätetään verkkokokoustilassa erilaisten menetelmien ja do-

kumenttien avulla. Osallistujilla on mahdollisuus esimerkiksi äänestää ja tehdä muistiinpanoja. Puheenjohtaja 
myöntää puheenvuoroja ja pitää yllä järjestystä. Eri johtoryhmän jäsenillä on mahdollisuus näyttää erilaisia do-
kumentteja kokouksen aikana.

Yrityksen markkinointi- ja myyntitiimien yhteispalaveri
• Markkinointitiimin kolme työntekijää ovat samassa kokoushuoneessa Helsingin yhteisen konferenssimikrofonin 

ääressä ja myyntitiimin seitsemän myyjää ovat kaikki eri puolilla maata. Joku myyjistä saattaa olla kahvilan 
langattomassa verkossa, toinen nettikahvilan kiinteässä verkossa ja muutama matkapuhelimen kautta luodun 
Internet-yhteyden päässä.

4.3 Skenaario 3: opetustilanne
Tässä skenaariossa kuvataan opetustilanteita, joissa on vähintään 11 - 20 osallistujaa. Vuorovaikutuksen mahdollis-
taminen sekä järjestelmän selkeä käyttöliittymä helpottavat osallistumista.

Esimerkit:

Yliopiston luento
• Yliopiston professori tai lehtori luennoi ennalta ilmoitetusta aiheesta ja esittää asiansa erilaisia viestintävälineitä 

hyödyntäen. Luentotilanteessa viestintä on pääasiassa yksisuuntaista: luennoitsija puhuu ja osallistujat kuunte-
levat. Luentoa voi seurata paikan päällä luentosalissa tai verkkokokousjärjestelmän välityksellä.

Koulutustilanne
• Kirjoittamisen perusopintojen kurssille osallistutaan etänä verkkokokousjärjestelmän välityksellä. Koulutusis-

tunnon aikana käydään läpi osallistujien tekstejä, kommentoidaan niitä ja esitetään parannusehdotuksia. Kou-
lutustilanteessa hyödynnetään monipuolisesti kuvaa, ääntä ja tekstiä. Käytettävissä on työkaluja, joiden avulla 
osallistujat voivat tuoda näkemyksiään esille.

4.4 Skenaario 4: seminaari
Isossa tilaisuudessa (yli 100 henkilöä) järjestelmän rooli muuttuu ja erilaiset tekniset vaatimukset korostuvat. Tärkeintä 
on, että ääni- ja kuvayhteys toimii. Sen sijaan yksittäisten työkalujen (esimerkiksi liitutaulu) käyttö on vähäisempää.
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Esimerkit:

Yrityksen yhtiökokous
• Kokouksessa käsiteltävät dokumentit näkyvät kaikille osallistujille. Osallistujat kuulevat kaikki kokouksen pu-

heenvuorot ja esitykset. Puheenjohtaja johtaa puhetta ja hänellä on oikeus järjestää neuvoa-antavia tai sitovia 
äänestyksiä. Jokainen kokoukseen osallistuja kirjautuu kokoukseen tunnuksillaan ja voi esittää kysymyksiä ko-
kouksen aikana. Puheenjohtaja voi nostaa esitettyjä kysymyksiä yleiseen keskusteluun. Osallistujilla on rajattu 
oikeus tehdä vastaesityksiä ja tuoda esitykseensä kuuluvat materiaalit näkyville. 

Asiantuntijakonferenssi
• Asiantuntijakonferenssissa on tärkeintä pystyä kuuntelemaan puhujan esitystä ja seurata tilaisuudessa esitettyjä 

materiaaleja. Osallistujille mahdollistetaan tarvittaessa kysymysten esittäminen joko chatin tai ääniyhteyden 
kautta.

5. JÄRJESTELMIEN ARVIOINTI

5.1 Järjestelmistä arvioitavat ominaisuudet
Arvioinnin ja vertailun helpottamiseksi tehtiin erillinen arviointikriteeristö, joka jakautuu viiteen pääluokkaan. Nämä 
pääluokat ovat tekninen, hallinnoinnin, vuorovaikutuksen, käytettävyyden sekä kustannusvaikutusten arviointi.

Tekninen arviointi
Seuraavaksi kuvataan kaavioiden avulla järjestelmistä selvitetyt perusominaisuudet, loppukäyttäjän vaatimukset, 
palvelinvaatimukset ja integrointi muihin järjestelmiin.

Kaavio 1. Loppukäyttäjän vaatimukset.

Loppukäyt tä jän 
vaat imukset

KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ-
RIIPPUMATTOMUUS

TOIMIVUUS ILMAN 
OHJELMISTOASENNUSTA

TOIMINTA VANHOILLA 
KONEILLA

 (laitteistotason 
vaatimukset)

TIETOLIIKENNEVAATIMUKSET

MOBIILIKÄYTTÖ
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Kaavio 2. Palvelinvaatimukset.

Kaavio 3. Integrointi.

MAHDOLLISUUS ASP/
SAAS VAIHTOEHTOON

PALVELINLAITTEISTO

MAHDOLLISUUS OMAAN 
PALVELIMEEN

PALVELINKÄYTTÖ-
JÄRJESTELMÄ

TIETOTURVA 
(salattu yhteys)

PALVELINOHJELMISTOT

PÄIVITTYMINEN / ROADMAP

Pa lve l invaat imukset

INTEGROINTI 
KÄYTTÄJÄTUNNISTUKSEEN, 

kuten LDAP  ja Windows Active 
Directory

INTEGROINTI YLEISESTI

INTEGROINTI 
OPPIMISALUSTOIHIN, kuten 

Moodle ja Blackboard

INTEGROINTI SOSIAALISIIN 
MEDIOIHIN

In tegro in t i
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ÄÄNESTYKSET
OSALLISTUJIEN VÄLINEN 

VUOROVAIKUTUS

OHJAAJAN JA 
OSALLISTUJAN VÄLINEN 

VUOROVAIKUTUS

CHATIN 
HISTORIA

YHTEINEN CHAT

YKSITYINEN CHAT

JAETTU 
MUISTIO

VIITTAUS/OMA 
STATUS – TYÖKALU

OSALLISTUJAPALAUTE SEKÄ 
OSALLISTUJIEN JAKAMINEN 
PIENRYHMIIN (BREAKOUT)

Vuorova ikutuksen 
arv io in t i

Kaavio 5. Vuorovaikutuksen arviointi.

ADMIN KÄYTTÖLIITTYMÄ

RAPORTOINTI

HALLINNOINTI 
JA YLLÄPITO Ha l l inno inn in 

a rv io in t i

ASENNUS JA
 KONFIGUROINTI

HALLINNOINNIN
HELPPOUS

KÄYTTÖOIKEUSTASOT

KÄYTTÖOIKEUSTASOT
esim. opettajat/oppilaat

KÄYTTÄJIEN KUTSU-
TOIMINTO

KÄYTTÖLIIT-
TYMÄRÄÄTÄLÖINTI

esim. välilehdet

KOKOUKSEN VETÄJÄN KÄYT-
TÖLIITTYMÄ SEKÄ OSALLISTU-

JAN KÄYTTÖLIITTYMÄ

Kaavio 4. Hallinnoinnin arviointi.
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Kustannusvaikutusten arviointi
Järjestelmien lisensointimalleja on useita erilaisia. Hinnat vaihtelevat ainakin seuraavasti:
• kuukausi- tai vuosimaksu
• yritys- tai oppilaitosasiakas
• järjestelmän kehitysversio (esimerkiksi betaversio)
• avoimen lähdekoodin järjestelmä.

Kaupallisten järjestelmien hinnoittelut ovat moniulotteisia. Yritykset ilmoittavat järjestelmien hinnat alkaen -hintoina. 
Eri järjestelmät eivät ole hinnoittelultaan vertailukelpoisia, koska hinnan muodostuminen riippuu monesta eri tekijästä. 
Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi tilaajaorganisaation koko, käyttäjien määrä, samanaikaisten käyttäjien määrä, toimi-
pistekohtaiset lisenssimaksut, oma asennus vai palvelu sekä julkisyhteisö vai yksityisasiakas. Avoimen lähdekoodin 
järjestelmät eivät ole myöskään täysin ilmaisia, vaan niissä tulee huomioida ainakin ylläpitokustannukset. Näillä pe-
rusteilla järjestelmiä ei vertailtu lisensointihinnoittelun osalta. Todelliset kustannukset ovat tilaajakohtaisia.

5.2 Pisteytys
Arviointiprosessin ensimmäisessä vaiheessa järjestelmien kaikki toiminnot ja työkalut laitettiin paremmuusjärjestyk-
seen yleisessä arvioinnissa. Paremmuusjärjestys muodostettiin järjestelmien keskinäisellä vertaamisella. Erillistä 
arvosteluasteikkoa ei laadittu. Järjestelmät laitettiin paremmuusjärjestykseen sen mukaisesti, miten ne kunkin toimin-
non ja työkalun osalta menestyvät muihin järjestelmiin verrattuna yleisesti. Vertailtavat toiminnot ja työkalut arvioitiin 
pisteasteikolla 1-8. Paras toiminto tai työkalu sai kahdeksan (8) pistettä sekä heikoin yhden (1) pisteen. Mikäli kyseistä 
ominaisuutta ei löytynyt järjestelmästä, se sai nolla (0) pistettä. Joidenkin ominaisuuksien osalta järjestelmien asettami-
nen paremmuusjärjestykseen oli haasteellista ja tämän vuoksi useampi järjestelmä on saanut saman pistemäärän.

Arviointiprosessin toisessa vaiheessa eli skenaariokohtaiseen tarkasteluun siirryttäessä käytettiin apuna paino-
kertoimia. Skenaarioissa on vertailtavina skenaarion toteutumisen kannalta tärkeimmät ominaisuudet ja työkalut.  
Painokerrointen tarkoituksena on korostaa eri skenaarioiden tärkeimpiä työkaluja ja ominaisuuksia. Ominaisuudet 
on jaettu perusominaisuuksiin ja lisäominaisuuksiin. Skenaarion kannalta tärkeimmät ominaisuudet ovat pakollisia 
ominaisuuksia, joiden on löydyttävä järjestelmästä kyseisessä verkkoviestintätilanteessa. Skenaariossa lisäarvoa 
tuovat, mutta eivät välttämättömät ominaisuudet ovat niitä ominaisuuksia, jotka täydentävät verkkoviestintätilannetta. 
Skenaariossa hyvänä lisänä olevat ominaisuudet ovat sellaisia ominaisuuksia, joiden merkitys kokonaisuuden kannalta 
ei ole tärkeä, mutta tuovat käyttökokemukseen lisäarvoa.

Kaavio 6. Käytettävyyden arviointi.

MUISTETTAVUUS

Käyte t tävyyden 
arv io in t i

OPITTAVUUS

KÄYTTÄJÄTUKI JA 
OPASTUS

TEHOKKUUS

KIELIVAIHTOEHDOT MIELLYTTÄVYYS

SOVELTUMINEN ERIKOKOISILLE 
RYHMILLE

OMAN VIRTUAALISEN 
TILAN RÄÄTÄLÖINTI

KUNKIN TOIMINNON OHJEIS-
TUKSEN SAATAVUUS
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Painokertoimet ovat:
• skenaarion kannalta tärkeimmät ominaisuudet: painokerroin 2
• skenaariossa lisäarvoa tuovat, mutta eivät välttämättömät ominaisuudet : painokerroin 1,5
• skenaariossa hyvänä lisänä olevat ominaisuudet: painokerroin 1.
• skenaariossa ominaisuudet, joilla ei ole välitöntä hyötyä tai merkitystä: painokerroin 0.

Selvitystyöhön osallistuneiden verkostosta kerättiin asiantuntija-arviot siitä, miten tiettyä ominaisuutta tai työkalua tulisi 
painottaa jokaisessa skenaariossa. Näin saatiin muodostettua arviointityössä käytettävät painokertoimet.

Jokaisen skenaarion kohdalla suurimman pistemäärän saanut toiminto tai työkalu on kyseisen skenaarion paras. 
Pisteiden ja sijoituksen määräytyminen eri ominaisuuksien  tai työkalujen osalta on kerrottu selvityksessä.

6. ARVIOINTITULOSTEN HAVAINNOINTI

Yleinen arviointi
Yleinen arviointi -taulukkoon liitteessä 1 on koottu kaikki ne ominaisuudet ja työkalut, joita on arvioitu kahdeksasta 
verkkokokous- ja konferenssijärjestelmästä. Taulukossa on esitetty järjestelmien paremmuusjärjestys arviointiproses-
sin ensimmäisen vaiheen arvioinnin osalta.

Skenaariotaulukot 
Skenaariokaavoihin on koottu järjestelmien arviointi skenaarioittain. Jokaisesta skenaariosta on tehty painotukset. 
Skenaarioihin on valittu ne työkalut ja ominaisuudet, joilla on merkitystä nimenomaisesti kyseisessä käyttöskenaa-
riossa.

7. TESTATUT JÄRJESTELMÄT JA NIIDEN VAHVUUDET JA HEIKKOUDET
Testaustilanteessa selvitysryhmä teki aluksi järjestelmistä yleisen tason huomioita. Näiden huomioiden lisäksi järjes-
telmän soveltuvuus jokaiseen skenaarioon on arvioitu erikseen. Testausryhmä testasi ominaisuuksien ja työkalujen 
toimivuuden eri käyttöjärjestelmä- ja selainkokoonpanoilla. 

Testatut järjestelmäversiot olivat:
• OpenMeetings 0.8rc4:

 selaimessa toimiva 
• GoToMeeting:

 Windowsiin ladattava ohjelma
• iLinc 10:

 Windowsiin ladattava ohjelma, Maciin selaimessa suoritettava java-ohjelma
• Microsoft Office Live Meeting:

  Windowsiin ladattava ohjelma, muissa selaimessa suoritettava java-ohjelma (äänet ja video eivät toimi)
• WebEx:

 selaimessa suoritettava java-ohjelma
• Dimdim 5.1:

 selaimessa toimiva 
• Elluminate 9.6:

 selaimessa suoritettava java-ohjelma
• Adobe Connect Pro 7

 selaimessa toimiva, tietyt ominaisuudet vaativat erillisen laajennuksen (ei Linux).

Testaukset suoritettiin seuraavanlaisilla käyttöjärjestelmä-/selainkokoonpanoilla:
• Windows XP Pro, Firefox 3
• Windows XP Pro, Internet Explorer 6
• Windows Vista Business, Firefox 3.5
• Mac OSX, Safari 4
• Ubuntu Linux, Firefox 3.

Testaustilanteessa käytettiin henkilökohtaisia headset-tyyppisiä kuulokkeita mikrofoneineen. Käytettävät kamerat oli-
vat Plug and play –tyyppisiä, suoraan käytettäviä kameroita, jotka eivät tarvinneet ajuriasennusta eivätkä laitteistoon 
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integroituja kameroita.

Testaustilanteiden yhteysnopeudet olivat 10/10 valokuituyhteys Tampere (2 testaajaa), Hämeenlinna 8/1 ADSL (yksi 
testaaja) ja Turku 8/1 ADSL (2 testaajaa).

7.1 OpenMeetings
OpenMeetings-järjestelmä on avoimen lähdekoodin ohjelma. Tämän vuoksi järjestelmän käyttöönoton ja käytön 
kustannukset ovat alhaiset. 

OpenMeetingsin käyttöliittymä (Kuva 1.) on tottumattomallekin käyttäjälle toimiva ja tietotekniikan perusteet hallitseva 
henkilö pystyy käyttämään järjestelmää sujuvasti. Järjestelmä toimii eri Internet-selaimilla hyvin, eikä vaadi esimerkiksi 
erillisen ohjelmiston asennusta. Ainoastaan selaimen Flash-laajennus tulee olla asennettuna. Laaja lokalisoitavissa 
oleva kielivalikoima on myös selkeä etu. Käyttäjä voi itse valita, haluaako hän käyttää järjestelmässä sekä kuvaa että 
ääntä vai pelkkää ääntä.

Kuva 1. Kuvakaappaus OpenMeetings

Äänen ja kuvan laatu todettiin testaustilanteessa melko hyväksi, tosin äänet hieman kaikuivat ja kuvayhteydessä oli 
joitakin ongelmia. Nämä ongelmat johtuivat kuitenkin lähinnä laitteistosta, eivät niinkään järjestelmästä. Oman tai 
kuvan testausmahdollisuutta ei järjestelmässä ole. Tämä saattaa aiheuttaa epävarmuutta esimerkiksi verkkoneuvot-
telutilanteeseen tultaessa. Heikkoudeksi katsotaan myös, ettei pääkäyttäjä pysty hiljentämään keskustelijaa. 

Chatin olemassaolo ja hyvä käytettävyys ovat OpenMeetingsin etuja, mutta chat-tilasta ei pysty kopioimaan tekstiä, 
eivätkä Internet-osoitteet konvertoidu linkeiksi. Chatissa on mahdollista lähettää vain yleisiä, kaikille näkyviä vieste-
jä. Chat-ikkunan on oltava kokonaan auki, sillä järjestelmä ei anna ilmoitusta chattiin kirjoitetuista uusista viesteistä. 
Chatiin kirjoitettua materiaalia ei myöskään pysty tallentamaan itselleen esimerkiksi pdf-tiedostona. Tätä tallennus-
toimintoa korvaa kuitenkin se, että chat-ikkunan tyhjentäminen on tehty käyttäjäkohtaiseksi. Tällöin edes järjestelmän 
pääkäyttäjä ei pysty tyhjentämään osallistujien chat-ikkunoita. 

Järjestelmän liitutaulu on keskivertoa parempi ja sillä on suurempi rooli kuin muissa testatuissa järjestelmissä, koska 
kaikki toiminta tapahtuu liitutaulun avulla: esimerkiksi järjestelmään ladatut tiedostot esitetään liitutaulussa. Liitutaulun 
sisällön voi tallentaa itselleen JPG-muodossa.

OpenMeetings tukee 32 tiedostomuotoa, mikä helpottaa tiedostojen lataamista. OpenMeetingsissa onkin kaikista ver-
tailluista verkkokokous- ja konferenssijärjestelmistä laajin tuki eri tiedostomuodoille. Tiedostojen jakaminen onnistuu 
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Kuva 2. Kuvakaappaus GoToMeeting

myös muille käyttäjille, mutta isoja tiedostoja ladattaessa järjestelmä saattaa hidastua hetkellisesti. 

Työpöydän jakaminen järjestelmässä on mahdollistettu Windowsissa sekä osittain Linuxissa. PowerPoint-esitystä 
näytettäessä diasta toiseen siirtyminen onnistuu vain käyttäjillä, joille on annettu siihen oikeus. Järjestelmässä on 
äänestysmahdollisuus. 

Järjestelmän käytettävyyttä heikensi jossain määrin keskeneräinen ja karunnäköinen käyttöliittymä. Testiryhmää 
häiritsivät oletusasetuksena näkyvät pienet videoikkunat, jotka ovat näkyvillä, vaikka henkilön videoyhteys ei olekaan 
päällä. Asetuksia muuttamalla nämä ikkunat saa kuitenkin pois käytöstä. Videoikkunat vievät näytöltä paljon tilaa, 
eikä esimerkiksi osallistujalistan tai pääkäyttäjäoikeuksien näkyville saaminen onnistu ilman ikkunoiden siirtämistä. 
Lisäksi käytettävyyttä heikensi ennalta-arvaamaton tilanne, jossa käyttäjät-valikon piilotuksen yhteydessä myös files- 
ja users-valikot hävisivät. 

7.2 GoToMeeting
Järjestelmän etuna on selkeä ja helposti omaksuttava käyttöliittymä (Kuva 2.). Kaikki toiminnot suoritetaan näytön 
jakamisen kautta. Näytön jakaminen olikin GoToMeetingissa testattavista järjestelmistä paras, mikä kompensoi mui-
den ominaisuuksien puuttumista.

Järjestelmässä näkee selkeästi, kenellä on puheenvuoro. Osallistujalistan järjestystä voi muokata saapumisajan tai 
nimen mukaan. Pääkäyttäjä voi mykistää käyttäjän. Pääkäyttäjä voi antaa osallistujille oman näytön hallintaoikeu-
det, mutta pääkäyttäjillä on etuoikeus hiiren käyttöön. Kaiken kaikkiaan GoToMeeting on ominaisuuksiltaan melko 
rajallinen, esimerkiksi videokuvan lähettäminen puuttuu järjestelmästä kokonaan. Myöskään tiedostojen jakaminen 
ja esittäminen ei ole mahdollista.
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Kuva 3. Kuvakaappaus iLinc

Järjestelmän yksi selkeä haittapuoli on erillisen ohjelmiston lataaminen ja asentaminen käyttäjän koneelle, mikä ra-
joittaa ja hidastaa kokouksiin osallistumista. Windows Vista -käyttöjärjestelmää käytettäessä GoToMeetingiin sisään 
pääseminen kesti lähes puoli tuntia. Linux-koneella järjestelmää ei voitu testata ollenkaan. Muilla käyttöjärjestelmä- ja 
selainkokoonpanoilla testaaminen onnistui.

Järjestelmän ääniasetuksia voi säätää helposti, mutta siitä huolimatta äänenlaatu testaustilanteessa oli melko heik-
ko. GoToMeetingissa äänen laatu on selkeästi huonompi kuin esimerkiksi OpenMeetingsissa. Mac-koneella äänten 
kuuluvuuden kanssa oli erityisen suuria haasteita. Chat-työkalussa oli samoja puutteita kuin esimerkiksi OpenMee-
tingsissa. Tekstiä ei voi kopioida, eivätkä Internet-osoitteet konvertoidu linkeiksi. Ainoastaan Mac-koneella onnistui 
tekstin kopioiminen leikepöydälle. Järjestelmässä on osallistujien välinen yksityinen chat, ja chat-keskustelut ovat 
tallennettavissa omalle koneelle rtf-muodossa. Chat-viestit saa halutessaan näkyviin puhekuplina näyttöön. Järjes-
telmästä ei löydy äänestys-, viittaus- tai palautetyökalua. Lisäksi on melko rajalliset käyttöoikeustasot. Kokoukseen 
liityttäessä osallistujan täytyy tietää kokouksen ID-numero.

7.3 iLinc
iLinc toimii Windows-käyttöjärjestelmässä. Järjestelmä vaatii toimiakseen erillisen ohjelmiston asentamisen koneelle. 
Mac-koneella iLinc toimii ainoastaan Java-pohjaisessa sovelluksessa, kun taas Linux-pohjaista käyttöjärjestelmää 
ei tueta ollenkaan. Järjestelmässä oleva ääniasetusten testausikkuna osoittautui testattujen järjestelmien osalta par-
haimmaksi ja selkeimmäksi. Äänen ja videon laatu oli järjestelmässä melko hyvä. 

Käyttöliittymä (Kuva 3.) on suhteellisen selkeä, vaikka ominaisuuksia on paljon.
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Kuva 4. Kuvakaappaus Microsoft Office Live Meeting

Järjestelmän chat on toimiva, ja toisin kuin OpenMeetingsissa ja GoToMeetingissa, siinä voi myös kopioida ja liittää 
tekstiä leikepöydälle. Chat osaa myös konvertoida Internet-osoitteet suoraan linkeiksi. Lisäksi järjestelmässä on käy-
tettävissä yksityinen chat. Chatin sisällön saa myös tallennettua omalle koneelle tekstimuodossa.

Järjestelmän sisällä oleva, jaettu web-selain toimii siten, että yksi käyttäjä toimii ohjaajana ja muut voivat seurata 
web-selaimen käyttöä. Toiminnot avautuvat kukin eri välilehdille ja näkyvät ainoastaan osallistujalle itselleen, ellei 
niitä erikseen aseteta näkyväksi kaikille. Tämä ominaisuus voi olla hyödyksi kokouksen vetäjälle, joka voi valmistella 
session etukäteen ja asettaa sivut näkyväksi muille osallistujille kokouksen alkaessa.

Järjestelmä on monipuolinen ja sen käytön opettelu saattaa tämän vuoksi vaatia hieman enemmän aikaa. Selkeä 
rakenne ja kuvakkeet auttavat kuitenkin käyttäjää oppimaan järjestelmän eri toimintoja. 

Järjestelmän positiivisiin ominaisuuksiin kuuluu, että äänestystuloksista saadaan automaattisesti kaaviot näkyviin, ja 
nämä kaaviot voidaan jakaa myös osallistujille. Järjestelmään on sisällytetty oma tulostuspainike.

Tietoliikenneyhteyksien rasitetta voidaan hallita jakamalla tietoliikennekaistaa eri verkkokokoushuoneiden välillä. Huo-
neiden käyttöominaisuuksia voidaan muokata, jolloin järjestelmän eri huoneiden tarvitsemaan tietoliikennemäärään 
voidaan vaikuttaa.

iLincin äänestys- ja palautetoiminnoissa on pieniä puutteita: käyttäjä ei tiedä varmasti, onko hänen vastauksensa 
rekisteröitynyt vai ei. Järjestelmän puutteena on myös se, että vain yksi käyttäjä kerrallaan voi muokata liitutaulua.

7.4 Microsoft Office Live Meeting
Järjestelmässä on yksinkertainen ja selkeä käyttöliittymä (Kuva 4.), joka muistuttaa hieman monille käyttäjille tuttua 
Windows-ohjelmien käyttöliittymää. Käyttäjäystävällisyyttä lisää Kysymykset ja vastaukset -ikkuna.
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Kuva 5. Kuvakaappaus WebEx

Video ja ääni toimivat järjestelmässä kohtuullisen hyvin, mutta äänen laatu ei kuitenkaan ole vertailtujen järjestelmien 
parhaimmistoa. Henkilöiden mykistyspainikkeen käytössä ilmeni myös joitain ongelmia. 

Live Meetingiin kirjautumisessa oli kaikista arvioiduista järjestelmistä eniten ongelmia. Järjestelmässä on melko hei-
kosti ohjeistettu kirjautumissivu, jossa on harhaanjohtavasti nimetyt linkit ja painikkeet. Muiden käyttäjien kutsuminen 
verkkokokoukseen onnistuu suoran linkin tai järjestelmän kautta lähetettävän sähköpostiviestin kautta. Toimiakseen 
kunnolla järjestelmä vaatii erillisen ohjelmiston asennuksen koneelle.

Järjestelmässä voi antaa useammalle henkilölle kokouksen vetäjän eli presenterin oikeudet. Jokainen, jolla on pre-
senter-oikeudet, voi jakaa tiedostoja osallistujille. Tiedostojen lataaminen ei kuitenkaan ole ongelmatonta, esimerkiksi 
testaustilanteessa tiedostojen lataaminen kesti kohtuuttoman kauan.

Kuka tahansa osallistuja voi kirjoittaa Kysymykset ja vastaukset -ikkunaan kysymyksiä, joihin presenter voi vastata 
yksityisesti tai kaikille yhteisesti. Live Meetingissa voi käyttää jaettua muistiota, kuten Abode Connect Prossa. Vain 
presenter voi täydentää muistiota ja muut näkevät ainoastaan sen sisällön. Suojattuihin huoneisiin pääsee sisään vain 
salasanalla tai presenterin kutsumana. Järjestelmään sisältyy liitutaulu sekä äänitysmahdollisuus. Live Meetingissa 
ei kuitenkaan ole yhteistä chat-tilaa, ainoastaan kahden käyttäjän välinen, yksityinen chat. Näytön jako ja näytön 
etäkäyttö toimivat sekä Windows- että Linux-käyttöjärjestelmissä, mutta näytönjaon päivitysnopeus on hidas.

Live Meeting on monipuolinen järjestelmä ja sen käytön opettelu saattaa tämän vuoksi vaatia hieman enemmän aikaa. 
Suurimmalle osalle käyttäjistä Windows-käyttöliittymä on tuttu, mikä helpottaa Live Meetingin käytön opettelua. 

Selaimella toimivassa Webaccess-versiossa äänet ja video eivät toimi lainkaan.

7.5 WebEx
WebExin käyttöliittymä (Kuva 5.) on selkeä, äänen laatu järjestelmässä on hyvä ja videokuva näkyy hyvin. Vuorovai-
kutteisuuden mahdollistamiseksi järjestelmä sisältää chatin, oman muistion sekä liitutaulun.
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Kuva 6. Kuvakaappaus DimDim

Chatissa voi kopioida ja liittää tekstiä. Internet-osoitteet konvertoituvat linkeiksi. Chat toimii sujuvasti ja siinä on mah-
dollisuus lähettää yksityisviestejä osallistujille. Chatin voi tallentaa txt-muotoon. 

WebExin käyttöliittymä on erilainen riippuen käyttöjärjestelmästä. Ominaisuuksiltaan eri käyttöjärjestelmäversiot ovat 
samanlaisia, mutta visuaalisuudessa on eroavaisuuksia.  Kuva 5 on Windows-version käyttöliittymä. Mac-käyttöliitty-
män versio on aavistuksen visuaalisempi ja Linux-versio on visuaalisuudeltaan pelkistetty. Käyttöliittymässä on run-
saasti valikoita, mikä tekee siitä toisaalta hieman sekavan. Valikoissa on esimerkiksi kaikkien nähtävissä ne toiminnot, 
jotka ovat ainoastaan pääkäyttäjien käytettävissä. Puutteina mainittakoon, että järjestelmä ei sisällä viittaus-työkalua 
ja osallistujien palautteen antaminen onnistuu vain äänestys- ja kyselytyökalun avulla.

Tiedostojen näyttäminen ja jakaminen eivät olleet ongelmattomia. Esimerkiksi PowerPoint-tiedostojen osalta järjes-
telmä vaatii, että kyseinen ohjelma on asennettuna koneelle, eikä OpenOfficen vastaava ohjelma käynyt PowerPoint-
tiedostojen avaamiseen. 

Äänestys-työkalu on WebExin yksi hyvistä ominaisuuksista. Äänestyksissä äänestäjä näkee, milloin hänen vastauk-
sensa on lähetetty. Äänestykselle on asetettavissa aikaraja ja äänestyksiä voi luoda itse. Järjestelmä laatii äänes-
tyksistä kattavat, tallennettavissa olevat tulosraportit. Järjestelmässä on mahdollista tallentaa myös muuta sisältöä 
vaivattomasti. Kokoushuoneesta poistuttaessa järjestelmä tiedustelee halukkuutta sisällön tallennukseen.

Järjestelmä mahdollistaa käyttäjien mykistämisen joko yksittäin tai tarvittaessa kaikki osallistujat kerrallaan. Kokouksen 
vetäjän tehtävä voidaan siirtää toiselle osallistujalle. Työpöydän jakaminen sekä etähallinta toimivat järjestelmässä 
hyvin. Mikäli käyttäjä on mykistetty ennen työpöydän jakoa tai sen aikana, ei mykistystä voi purkaa kuin vasta työ-
pöydän jakamisen päätyttyä.

Järjestelmän eri toimintojen sijoittuminen useisiin eri kohtiin käyttöliittymässä haittaavat järjestelmän opittavuutta. 
Käyttäjän on ensimmäistä kertaa kirjautuessaan hankala hahmottaa tarvitsemiensa eri toimintojen löytyminen jär-
jestelmästä. Käyttäjän on mahdollista hakea tuki-informaatiota ja opastusta järjestelmän monipuolisilta kotisivuilta. 
Järjestelmän visuaalinen ulkoasu on miellyttävä. 

7.6 DimDim
Järjestelmään kirjautuminen on vaivatonta. Kirjautumisvaiheessa järjestelmän automaattinen yhteensopivuustesti 
testaa tietokoneen asetuksien vastaavuuden järjestelmän vaatimuksiin.

Järjestelmän visuaalinen ulkoasu on miellyttävä.
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Kuva 7. Kuvakaappaus Elluminate

Järjestelmän eri toimintojen sijoittelu hankaloittaa järjestelmän käyttöä, koska niiden etsiminen vie aikansa. Käyt-
täjätukea saa järjestelmän kotisivuilta Support-osiosta. Järjestelmässä ei voi havaita, kuka käyttäjistä on milloinkin 
äänessä.

Järjestelmässä ei ole tietyn käyttäjän mykistystoimintoa, vaan kukin käyttäjä voi mykistää haluamansa henkilöt. Tes-
tatussa järjestelmäversiossa on äänioikeus neljällä henkilöllä kerrallaan. Kokouksen kestoaika on esitetty selkeästi 
digitaalisen kellonäytön muodossa.

Näytönjako vaatii erillisen ohjelmiston asennuksen. Ohjelmistoa asennettaessa järjestelmä ohjaa ulos huoneesta 
ja paluu huoneeseen tapahtuu kirjautumalla järjestelmän etusivun kautta uudelleen. Järjestelmä tukee ainoastaan 
kolmea tiedostomuotoa: PowerPoint-, PowerPoint 2007- sekä pdf-muotoa.

Järjestelmässä on chat, mutta yksityisviestien lähettäminen ei ole mahdollista. Internet-osoitteet konvertoituvat linkeik-
si. Tekstin kopioiminen chatista on mahdollista. Järjestelmässä on äänestysmahdollisuus, mutta vain yksinkertaisilla 
kyllä/ei -vastausvaihtoehdoilla. Järjestelmä sisältää puheenvuoron pyytämiseen tarvittavan viittaus-työkalun.

Järjestelmässä voi tallentaa kokouksen kulun, mutta videomuotoinen aineisto on ladattavissa sähköpostiin tulevan 
linkin kautta. Järjestelmässä voi kerätä palautetta ja palautteet ohjataan suoraan kokouksen vetäjän sähköpostiin. 

7.7 Elluminate
Käyttöliittymän monipuolisuus ja vakiokuvankäsittelyohjelmaa muistuttava ulkoasu tekevät kokonaisuudesta seka-
van.

Järjestelmän äänenlaatu on hyvä: ääni ei kaiu eikä kierrä. Käyttäjä voi säätää videon laatua asetusvalikosta eri käyt-
tötilanteisiin parhaiten soveltuvaksi.

Järjestelmässä on monipuolinen liitutaulu sekä chat. Chatissa Internet-osoitteet konvertoituvat linkeiksi. Chatissa 
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Kuva 8. Kuvakaappaus Adobe Connect Pro

on mahdollista kopioida teksti. Chat-historian voi tallentaa tiedostoksi. Liitutaulun sisällön voi tallentaa esimerkiksi 
kuvana tai pdf-tiedostona. Työpöydän jakaminen ja etäohjattu työpöytä toimivat niin Macissa, Windowsissa kuin 
Linuxissakin. 

Järjestelmä mahdollistaa erityisesti ohjaajan ja osallistujan välisen vuorovaikutuksen monilla ominaisuuksilla. Ohjaa-
jalla on laajat osallistujien seurantamahdollisuudet sekä mahdollisuudet etäpöydän haltuunottoon ja ohjaajan roolin 
luovutukseen. Järjestelmä sisältää käyttäjäkohtaiset oikeuksien määrittelyt ja indikaattorit, jotka ilmaisevat muun muas-
sa, mikäli osallistuja ei vielä näe päivittynyttä näyttöä esimerkiksi liitutaulua vaihdettaessa tai työpöytää jaettaessa. 

Järjestelmä sisältää kokouksen keston näytön, joka on myös DimDim-järjestelmässä. Järjestelmässä on mahdollista 
muuttaa asetuksia huonekohtaisesti: huoneiden osalta voidaan muun muassa rajoittaa puheoikeuksien määrää ja 
muuttaa huoneen ulkoasua. Järjestelmä muuntaa kokoustallenteet automaattisesti podcasteiksi, muissa järjestelmissä 
tämä ei ole mahdollista. 

Järjestelmässä on äänestysmahdollisuus, jossa on vaihtoehtoina muun muassa monivalinnat ja aukkotehtävät. Jär-
jestelmä sisältää viittaus-toiminnan. Järjestelmässä on mahdollista antaa palautetta Quiz-toiminnon avulla. 

Järjestelmä sisältää opetustilanteen suunnittelutilan, jossa opetustilanne voidaan suunnitella ja rakentaa etukäteen 
valmiiksi. 

7.8 Adobe Connect Pro 
Järjestelmässä on helposti hahmotettava, miellyttävä käyttöliittymä (Kuva 8). Järjestelmässä voidaan muokata ulko-
asua huonekohtaisesti sekä luoda eri välilehdille erisisältöiset näkymät.

Järjestelmän äänen ja videon laatu ovat hyvät. Järjestelmässä on monipuoliset ominaisuudet, kuten chat, äänestys, 
viittaus-työkalu sekä osallistujapalaute. Ominaisuuksien sijoittelu järjestelmässä on selkeä.

Järjestelmässä on jokaisella huoneella ja käyttäjällä oma kansionsa tiedostojen tallennukseen. Tiedostojen lataaminen 
järjestelmään on mahdollista etukäteen. Ladatut tiedostot jäävät talteen huoneeseen tai omaan kansioon, josta ne 
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Kaavio 7. Eri järjestelmien skenaarioissa ja yleisessä arvioinnissa saavutetut sijoitukset ja niiden määrät.

voidaan tarvittaessa ladata käyttöön.

Järjestelmän integrointi sosiaalisen median palveluihin on vaikeaa. Näytönjako ei toimi Linuxissa. Järjestelmä tu-
kee rajallisesti eri tiedostomuotoja, mutta apuna järjestelmässä on ohjelmiston mukana tuleva, koneelle ladattava 
FlashPaper-ohjelma, jolla voidaan luoda järjestelmässä näkyviä FlashPaper-dokumentteja monista eri tiedostoista. 
Järjestelmän ohjeissa on tieto FlashPaper-ohjelmasta.

8. ARVIOINNIN TULOKSET

8.1 Yleisesti arvioinnista
Kaavioiden maksimipistemäärät muodostuvat seuraavasti:
Yleinen arviointi. Vertailtujen ominaisuuksien määrä kerrottuna parhaimman sijoituksen pisteellä eli kahdeksalla.
Skenaariokohtainen arviointi. Vertaillut ominaisuudet kerrottuna parhaimman sijoituksen painokertoimella lasketulla 
pistemäärällä eli kahdeksalla, kahdellatoista tai kuudellatoista. 

Järjestelmät saivat skenaariokohtaisissa ja yleisarvioinnissa seuraavia sijoituksia:

Adobe Connect Pro sijoittui parhaiten yleisessä arvioinnissa ja skenaarioittain tehdyissä arvioissa. Toisella sijalla 

esiintyi useimmin iLinc, mutta joissakin skenaariossa myös Openmeetings sekä Elluminate. Openmeetings sijoittui 
skenaariossa 1 (pienryhmä- ja parityöskentely) 2. sijalle. Kyseisessä skenaariossa painotetut ominaisuudet osoittau-
tuivat Openmeetings-järjestelmän vahvuuksiksi. 

Elluminate sijoittui 2. sijalle skenaariossa 3 (opetustilanne), vaikka käyttöliittymä ja monipuoliset ominaisuudet olivat 
käyttötilanteen alussa haasteellisia. Perehtymisen jälkeen Elluminate kuitenkin osoittautui toimivaksi järjestelmäksi. 

3. sija jakautui iLincin ja Elluminaten kesken. 4. sijalla esiintyivät WebEx, Elluminate, sekä Openmeetings. 5. sijalla 
olivat sekä WebEx että Openmeetings. 6. sija oli pääasiassa Dimdimin hallussa, mutta myös Office Live Meeting si-
joittui yleisessä arvioinnissa 6. sijalle. Office Live Meeting piti muissa arvioinneissa sijaa 7. Sijalla 8. pysytteli kaikissa 
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Kaavio 8. Eri järjestelmien skenaarioissa ja yleisessä arvioinnissa saavutettujen sijoitusten keskiarvot.

Kaavio 9. Yhteispistemäärä skenaario 1:ssa (pienryhmä- ja parityöskentely 2-3 henkilöä). 

skenaarioissa GoToMeeting, jonka vähäiset toiminnot olivat merkittävin syy heikkoon sijoitukseen pisteytysarvioin-
nissa.

Seuraavaksi olevassa taulukossa on vielä esitetty järjestelmien paremmuusjärjestys arvioinnissa, kun sijoitusten 
keskiarvot sekä yleisessä arvioinnissa että kaikkien skenaarioiden arvioissa on otettu huomioon.

8.2 Skenaario 1 (pienryhmä- ja parityöskentely, 2 - 3 henkilöä)

Yhteenveto Skenaario 1:n yhteispistemäärästä:
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Kaavio 10. Yhteispistemäärä skenaario 2:ssa (kokous, 4-10 henkilöä). 

Kaavio 11. Yhteispistemäärä skenaario 3:ssa (opetustilanne, 11-20 henkilöä). 

8.3 Skenaario 2 (kokous, 4 - 10 henkilöä)

Yhteenveto Skenaario 2:n yhteispistemäärästä:

8.4 Skenaario 3 (opetustilanne, 11 - 20 henkilöä)

Yhteenveto Skenaario 3:n yhteispistemäärästä:
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Kaavio 12. Yhteispistemäärä skenaario 4:ssa (seminaari, 100+). 

Kaavio 13. Eri järjestelmien yleisarvioinnin pisteet. 

8.5 Skenaario 4 (seminaari, 100+)

Kyseinen skenaario oli hankala arvioida, sillä arvioinnissa ei kyetty simuloimaan isoa kokoustilannetta. Näin ollen 
arviointi perustuu puhtaasti eri ominaisuuksiin ja niiden soveltuvuuteen suurilla ryhmillä. Yhteenveto Skenaario 4:n 
yhteispistemäärästä:

8.6 Yhteenvetoa arvioinneista

Yleisen arvioinnin osalta kärkikolmikko vertailluista järjestelmistä on hyvin selvä (Kaavio 7). Jos yleisen arvioinnin 
perusteella saatua järjestystä verrataan sijoituksiin, jotka on saatu laskemalla yhteen yleisen arvion ja skenaario-
kohtaisten arvioiden keskiarvot, kärkikolmikko on edelleen sama. Mutta 4. ja 5. sija on näissä taulukoissa vaihtanut 
paikkaa, samoin sijat 6. ja 7. Skenaariokohtaisella arviolla ei ollut merkittävää vaikutusta lopputulokseen. Kun taas 
verrataan skenaariokohtaisia arvioita, huomataan, että sijoituksissa on hieman enemmän vaihtelua. Yleisen arvioinnin 
perusteella muodostetussa paremmuusjärjestystaulukossa oli eniten vaihtelevuutta.
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Sijoitukset

Kaavio 14. Järjestelmien sijoitus pisteytyksen ja selvitysryhmän mielipiteiden pohjalta skenaariossa 1.

9 JOHTOPÄÄTÖKSET

Loppuraportissa arvioiduissa verkkokokous- ja konferenssijärjestelmissä on pääsääntöisesti melko samankaltaiset 
perusominaisuudet. Siten eri järjestelmien asettaminen paremmuusjärjestykseen ei arviointiprosessin aikana ollut 
selvitysryhmälle helppo tehtävä. Adobe Connect Pro tuntuu olevan ansaitusti laajassa käytössä oppilaitoksissa. 
Arvioiduissa järjestelmissä on potentiaalisia haastajia etenkin tietyissä skenaarioissa. Yleisesti ottaen myös iLinc 
pärjäsi hyvin kaikissa skenaarioissa. OpenMeetings ja DimDim menestyivät vuorostaan pienen ryhmän tapaamisissa. 
Elluminate nousi hyvin esille opetustilannetta koskeneessa skenaariossa. 

Mielenkiintoinen havainto on avoimen lähdekoodin Openmeetings-järjestelmän sijoittuminen melko korkealle vertai-
lussa, vaikka järjestelmä onkin vasta kehitystaipaleensa alkumetreillä. Mielenkiintoista oli myös huomata, että selvi-
tysryhmän mielestä yksi tärkeimmistä ominaisuuksista, jaetut muistiinpanot, puuttui kaikista muista järjestelmistä paitsi 
ACP:stä ja Office Livestä. Toisaalta selvitysprosessin aikana oli haastavaa löytää riittävän kattavia sekä erityisesti 
objektiivisia perustietoja järjestelmistä.

Vertailun vuoksi ja arvioinnin oikeellisuuden varmistamiseksi selvitysryhmä muodosti oman ennakkoarvion sijoituksista 
ennen pisteiden laskua. Selvitysryhmän oma arvio sijoituksista perustui selvitysryhmän jäsenten henkilökohtaisiin 
kokonaisvaikutelmiin järjestelmän toimivuudesta ominaisuuskohtaisen pisteytyksen sijasta. Selvitysryhmän oma arvio 
erosi jossakin määrin yleisestä ja skenaariokohtaisesta arvioinnista. Jäljempänä on kuvattu selvitysryhmän mielipiteet 
järjestelmien sijoituksista skenaariokohtaisesti.

Skenaario 1

Vaikka Adobe Connect Pro sijoittui ykköstilalle pari- ja pienryhmätyöskentely -skenaariossa ominaisuuksien perus-
teella tehdyn pisteytyksen mukaan, selvitysryhmän jäsenet sijoittivat sen vasta sijalle 3. Selvitysryhmän mielipiteen 
mukaan skenaariossa parhaiten menestyivät Dimdim ja toisena Openmeetings.  Selvitysryhmän mielestä DimDimissä 
ja Openmeetingissä on riittävät ominaisuudet pienen ryhmän työskentelyyn , sillä ominaisuuksien kirjo voi hämmentää 
parityöskentelyssä. Selvitysryhmän oma arvio tässä skenaariossa eroaa pisteytyksen tuloksena saadusta sijoituksesta 
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Sijoitukset

Kaavio 15. Järjestelmien sijoitus pisteytyksen ja selvitysryhmän mielipiteiden pohjalta skenaariossa 2.

siten, että osa selvitysryhmästä olisi sijoittanut DimDimin sijalta 6. sijalle 1. Pari- ja pienryhmätyöskentelytilanteisiin 
DimDim on yksinkertaisuudessaan riittävin ominaisuuksin varustettu, vaikka järjestelmä pisteytyksen tuloksena sijoit-
tuu sijalle 6. Hyvänä puolena DimDimissa on käyttöliittymän visuaalinen selkeys. Heikkoutena on hieman rajoitetut 
toiminnot, mutta usein tämän skenaarion käyttötilanteessa toimitaan kuitenkin pelkistetyin ominaisuuksin. Openmee-
tings oli tässä skenaariossa selvitysryhmän mielestä, kuten pisteytyksen mukaankin, sijalla 2.

Pisteytyksen mukaan häntäpäähän sijoittuneet Office Live ja GoToMeeting olisivat ansainneet paremmat sijoitukset 
tässä skenaariossa. Näiden järjestelmien sijoitukseen vaikuttavat eniten, että kumpikin vaatii erillisen ohjelmiston 
asennuksen omalle koneelle toimiakseen kunnolla, ja ne olivat ominaisuuksiltaan muita pelkistetympiä. Adobe Connect 
Pro, iLinc, Elluminate ja WebEx koettiin ominaisuuksiltaan turhankin monipuolisiksi tässä skenaariossa. Pienryhmis-
sä työskennellessä ominaisuuksien kirjon sijaan painotetaan usein helppoa ja selkeää käyttöliittymää sekä tiettyjä, 
yleensä kaikista järjestelmistä löytyviä perusominaisuuksia.

Tietyistä järjestelmistä löytyvien pienryhmähuoneiden (Breakout) merkitys korostuu pari- ja pienryhmä -skenaarion 
käyttötilanteista esimerkiksi sellaisessa opetustilanteessa, jossa koko ryhmän osallistujat jaetaan pienempiin ryhmiin 
tai pareihin, joissa työskennellään jonkin aikaa ja tämän jälkeen palataan takaisin koko ryhmän tilaan.  Pienryhmä-
huoneiden käyttömahdollisuus on seuraavissa järjestelmissä: Adobe Connect Pro, Elluminate, iLinc sekä Office Live 
Meeting. 

Skenaario 2

Selvitysryhmän mielipide poikkesi hieman pisteytyksen tuloksena saaduista sijoituksista. 1. sijalla pysyi Adobe Connect 
Pro, mutta selvitysryhmän mielestä 2. sijalle tulisi sijoittaa GoToMeeting. GoToMeeting sijoittui kaikissa skenaarioissa 
viimeiselle sijalle, mutta olisi selvitysryhmän mielestä voinut sijoittua paremmin erityisesti tässä skenaariossa ja myös 
yleisessä arvioinnissa. GoToMeetingissa on selkeä käyttöliittymä sekä riittävät pienryhmätyöskentelyssä ja neuvotte-
lukäytössä tarvittavat ominaisuudet. Lisäksi GoToMeetingissä kaikki tapahtuu ruudunjaon kautta, mikä osoittautuikin 
vertailun parhaaksi ominaisuudeksi kyseisessä ohjelmistossa. Haittapuolena on ohjelmiston asennus omalle koneel-
le, mikä osaltaan tiputti sijoitusta. Koska GoTo Meetingin ominaisuudet olivat niin pelkistettyjä, järjestelmä jäi kaiken 
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Sijoitukset

Kaavio 16. Järjestelmien sijoitus pisteytyksen ja selvitysryhmän mielipiteiden pohjalta skenaariossa 3.

kaikkiaan arvioissa loppupäähän. Office Live Meeting olisi selvitysryhmän mielestä ansainnut paremman sijoituksen 
tässä skenaariossa.

Skenaario 3

Selvitysryhmä oli yksimielinen siitä, että Adobe Connect Pro:n oikea paikka olisi ollut sijalla 2. Elluminate olisi sel-
viytymisryhmän mielestä ansainnut 1. sijan. Elluminate sisältää monia sellaisia erityisominaisuuksia, joita ei ollut 
muissa järjestelmissä, ja joita voidaan hyödyntää nimenomaan opetustilanteessa. Ohjelmisto sisälsi muun muassa 
opetussuunnitelma-työkalun, jonka avulla opetustilanteen voi suunnitella ja rakentaa etukäteen. Myös käyttäjäkohtai-
set indikaattorit siitä, näkyykö jaettu näyttö tai esitys kaikille osallistujille, on yksi näistä hyödyllisistä erityisominaisuuk-
sista. Lisäksi Elluminatessa oli monipuolisimmat työkalut opetustilanteen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Elluminaten 
vahvuuksia on myös integrointi oppimisalustoihin sekä tallenteiden jakaminen podcastinä esimerkiksi mobiililaitteella 
katsottavaksi. 

Skenaario 4
Selvitysryhmä oli omassa arviossaan jokseenkin samaa mieltä kärkikolmikosta ominaisuuksien mukaan pisteytettyyn 
arviointiin verrattuna. Muiden sijoitusten osalta mielipiteet hieman erosivat, mutta ajatukset olivat kuitenkin pääpiir-
teittäin samansuuntaisia. Arviointiin olisi voinut vaikuttaa jonkin verran se, että joistakin sovelluksista oli saatavilla 
erikseen online-seminaarikäyttöön oma versionsa ja oma huonetyyppinsä seminaareille. Näitä eroja ei tässä arvioin-
nissa kuitenkaan huomioitu.

10. POHDINTA
Verkkokokous- ja konferenssijärjestelmät ovat muuttuneet kovin yksipuolisista pelkästään ääni- ja videoyhteyttä vä-
littävistä järjestelmistä monipuolisiksi, monenlaista vuorovaikutusta mahdollistaviksi järjestelmiksi. Vuorovaikutuksen 
edistäminen ja sosiaalinen media tulevat nousemaan tärkeään asemaan taloudellisesti heikkoina aikoina, jolloin kus-
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tannussäästöjä sekä yhteisöllisyyttä voidaan hakea virtuaaliympäristössä toimimisesta. Tämän vuoksi organisaatiot 
tarkastelevat palvelukokonaisuutta yhä enemmän omista tarpeistaan käsin, eivätkä hanki ohjelmistoa tai palvelua 
ratkaisemaan vain yhtä haastetta tai ongelmaa. Pahimmillaan kymmenien eri järjestelmien samanaikaisesta käytöstä 
halutaan siirtyä dynaamisiin ja integroitaviin järjestelyihin ja palveluihin. Integrointi ja siten automatisoitu tiedonsiirto 
luovat mahdollisuuden reaaliaikaisempaan toimintaan sekä siirtävät henkisiä ja fyysisiä voimavaroja todellisiin stra-
tegian mukaisiin toimintoihin.

On nähtävissä, että sosiaalinen media, 3D-oppimisympäristöt sekä erilaiset verkkokokousjärjestelmät toimivat osana 
integroitua palvelukokonaisuutta tehostaen organisaation toimintaa. Suurin haaste on saada uudet toimintamallit ja 
mahdollisuudet osaksi arkipäiväistä toimintaa. Tämä luo paineita ihmisten tietoteknisten taitojen ylläpitämiselle sekä 
aktiiviselle kehittämiselle. 

Virtuaalisten 3D-maailmojen, kuten Second Lifen ja OpenSimin, suosio kasvaa tulevaisuudessa. Tämän myötä 
virtuaaliset konferenssit 3D-maailmassa lisääntyvät. Ne voisivat hyvin toimia maailmanlaajuisten organisaatioiden 
kohtauspaikkoina konferensseissa ja koulutuksissa.

Haasteita 3D-maailmoille ainakin toistaiseksi tuo tekninen toimivuus ja varmuus. Osallistujat saavat varautua uudel-
leen kirjautumisiin ja koneensa uudelleen käynnistämisiin. Virtuaalimaailma ei myöskään vastaa toiminnoiltaan tai 
ympäristöltään täysin todellista maailmaa. Virtuaalimaailmassa voidaan luoda sellaisia elementtejä, mitkä eivät ole 
mahdollisia todellisessa maailmassa johtuen erilaisista rajoitteista. Avatarit eivät kuvasta käyttäjän todellista minää 
vaan nimi ja ulkonäkö voivat poiketa todellisuudesta oleellisesti. Vaikka organisaatiot voivatkin luoda virtuaalimaail-
massa omia tilojaan, ei niissä silti voi säilyttää luottamuksellista tai salaista aineistoa. 

Vaikka 3D-oppimisympäristöt ja virtuaalimaailmat ovat kehittymässä hyvin mielenkiintoiseen suuntaan, on niiden 
todellinen käyttö vasta edelläkävijöiden, yksittäisten käyttäjien ja organisaatioiden varassa. Ihmisten itsensä muodos-
tamat sosiaaliset virtuaaliverkostot nousevat ensin pinnalle ja niiden käyttötarkoitus ja soveltaminen organisaatioiden 
näkökulmasta tulevat ajankohtaisiksi myöhemmin. Tietyillä toiminta-alueilla, kuten terapiassa, isoille massoille suun-
natuilla luennoilla ja roolipeleissä voidaan silti saavuttaa mielenkiintoisia käyttökokemuksia. Sosiaalinen media on jo 
juurtunut nuorten ja nuorten aikuisten työvälineeksi, jolloin se kaikkine muotoineen tulee entistä ajankohtaisemmaksi 
ja tutummaksi ihmisille. Kaiken uuden oppiminen vie aikansa, mutta antaa samalla mahdollisuuden erilaisiin yhteyden-
pidon sekä työskentelyn muotoihin. Mitä nämä muodot ovat, sitä ei pystytä täysin ennustamaan, vaan tulevaisuuden 
suuntaviivat määrittyvät vähitellen.
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LIITTEET
 Liite 1. Verkkokokous- ja konferenssijärjestelmien arviointi- ja pisteytystaulukot
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