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Yliopistossa tietotekniikan opiskelu aloitetaan usein ohjelmoinnin peruskurssilla. Erilaiset 

ohjelmointiympäristöt muodostavat perustan nykyaikaiselle ohjelmoinnille ja sovelluskehi-

tykselle. Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on tuottaa aiempiin tutkimuksiin ja olemas-

saoleviin standardeihin perustuen objektiivinen kriteeristö eri ohjelmointiympäristöjen ver-

tailuun ja tutkia samalla mille kriteereille tulisi antaa painoarvoa, jotta peruskurssin opiske-

lijoille valittaisiin optimaalisin ohjelmointiympäristö. Luodun arvostelukriteeristön on tar-

koituksena olla apuna arvioitaessa eri ohjelmointiympäristöjä aloittelevan opiskelijan kan-

nalta. Arvostelukriteeristöön valittuihin kriteereihin vaikuttaa niiden tyypillisyys osana oh-

jelmointiympäristöä sekä ohjelmistojen laatua määrittäviä standardeja. 

  



 

iii 

 

ABSTRACT 

 

Lappeenranta University of Technology 

School of Business and Management 

Degree Program in Computer Science 

 

Simo Partinen 

 

Evaluation criteria for integrated development environments 

 

Bachelor’s Thesis 

 

2016 

 

40 pages, 25 tables 

 

Examiners: M.Sc. (Tech.) Antti Herala 

   

Keywords: computer science 1, cs1, integrated development environment, IDE, evaluation, 

assessment, criteria 

 

University studies in computer science are usually started with Computer Science 0 and 

Computer Science 1 -classes (CS0 and CS1 respectively). Different integrated development 

environments form the basis for modern programming and software development. Integrated 

development environment chosen for an introductory course may have become a de facto 

choice without ever contesting its selection. The motivation for this thesis is to form a review 

criteria based on earlier studies and existing standards to objectively evaluate the most opti-

mal IDE for an introductory course. It also aims to find out weights for each criteria depend-

ing on which criteria are of most importance for a novice programmer. The composed criteria 

based review table was formed by selecting criteria that appear typical in integrated devel-

opment environments and in standards that define software quality. The review criteria are 

of aid in objectively reviewing integrated development environments for novice students. 
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

 

CS0  Computer Science 0 

Ohjelmoinnin alkeiskurssi 

CS1  Computer Science 1 

  Ohjelmoinnin peruskurssi 

GB  Gigabyte 

  Gigatavu 

GUI  Graphical User Interface, 

Graafinen käyttöliittymä 

IDE  Integrated development environment, 

  Integroitu ohjelmointiympäristö 

JDK  Java Developer Kit 

  Java ohjelmointikielen kehitysympäristö 

LUT  Lappeenranta University of Technology 

  Lappeenrannan teknillinen yliopisto 

MB  Megabyte 

  Megatavu 

MCDM Multiple-criteria decision making 

  Monikriteerinen päätöksenteko 
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1 JOHDANTO 
 

Tämä on johdantokappale kandidaatintyöhön, missä esitellään työn keskiössä olevat ohjel-

mointiympäristöt, esitetään työssä tutkittavat asiat sekä rajataan työn aihetta. Lopuksi esitel-

lään työn rakenne. 

 

1.1 Ohjelmointiympäristöjen tausta 

 

Ohjelmointiympäristöistä on tullut ohjelmistoprojektien monimutkaistumisen myötä kor-

vaamattoman tärkeitä työkaluja sovelluskehityksessä [1]. Suurin osa nykypäivän sovellus-

kehittäjistä käyttää työssään jotain ohjelmointiympäristöä eli IDE:a (Integrated Develop-

ment Environment) [2]. Ohjelmointiympäristöjen tarkoituksena on tarjota sovelluskehittä-

jille yhtenä kokonaisuutena kolme usein ohjelmoinnissa tärkeää työkalua: 

1. Tekstieditori, jolla kirjoitetaan ohjelman lähdekoodi haluttuun tekstitiedostoon. 

2. Kääntäjä, joka kääntää lähdekoodin konekielelle, jota tietokone ymmärtää. 

3. Testaustyökalu, jonka avulla ohjelmoija voi testata ohjelmaa ja korjata havaittuja vir-

heitä ohjelmastaan. 

Osa työpöytäkäyttöön tehdyistä IDE:ista, kuten Microsoft Visual Studio [3], Eclipse [4], 

NetBeans [5] ja Xcode [6], tarjoavat edellä mainittujen perustoimintojen lisäksi myös muun 

muassa työkalut graafisen käyttöliittymän eli GUI:n (Graphical User Interface) suunnitte-

luun, luokkien hallintaan ja tarkasteluun sekä automaattiseen lähdekoodin täydennykseen. 

Kompleksisuutensa takia ne vaativat kuitenkin suurten asennustiedostojen käsittelyä, työ-

lästä asennus- ja konfigurointiprosessia sekä riittävästi laskentatehoa tietokoneelta [1]. Mo-

nitahoiset IDE:t voivat toisaalta olla myös vaikeimpia lähestyä aloittelevalle ohjelmoijalle 

[7]. 

 

1.2 Tavoitteet ja rajaukset 

 

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on pyrkiä vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 
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1. Minkälaisella arvostelukriteeristöllä olisi mahdollista vertailla ohjelmoinnin perus-

kurssilla käytettäviä ohjelmointiympäristöjä? 

2. Miten arvostelukriteerejä tulisi painottaa ohjelmoijan taitotasosta riippuen? 

 

Työ rajautuu tarkastelemaan kriteereitä ja niiden painoarvoa ensimmäisen vuoden tietotek-

niikan opiskelijan näkökulmasta, jonka vuoksi opiskelijalla ei oleteta olevan huomattavaa 

määrää aiempaa ohjelmointitaustaa. Tavoitteena on saada aikaan arvostelukriteeristö ja sen 

painoarvot. Muodostettua kriteeristöä tulisi voida käyttää valittaessa ohjelmoinnin perus-

kurssille osallistuville opiskelijoille optimaalisinta ohjelmointiympäristöä. 

 

1.3 Työn rakenne 

 

Johdannon jälkeen kerrotaan lyhyesti CS1-tasoisesta ohjelmoinnin peruskurssista yliopis-

tossa. Tarkoituksena on antaa lukijalle käsitys siitä, minkälaisessa ympäristössä mahdollista 

kriteeristöä voitaisiin käyttää. 

 

Asetelman kuvailun jälkeen siirrytään arvostelukriteeristön perusteluun ja muodostamiseen. 

Kriteeristö esitetään ensin taulukkomuodossa, jonka jälkeen jokainen valittu kriteeri ja sen 

painoarvo perustellaan. Muodostetulla kriteeristöllä suoritetaan tällä hetkellä ohjelmoinnin 

peruskurssilla käytössä olevalle IDLE-ohjelmointiympäristölle esimerkkiarvostelu ja tarkas-

tellaan sen saamaa pistemäärää pohtien, onko IDLE aloittelevalle ohjelmoijalle sopivin oh-

jelmointiympäristö. Lopuksi yhteenvedossa kootaan työn aikana saatuja havaintoja yhteen. 
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2 OHJELMOINNIN PERUSKURSSI LAPPEENRANNAN 

TEKNILLISESSÄ YLIOPISTOSSA 
 

Tässä kappaleessa esitellään lyhyesti Lappeenrannan teknillisen yliopiston CS1-tasoinen oh-

jelmoinnin peruskurssi. Kappaleessa tutustutaan itse kurssiin ja sen tavoitteisiin. Sen lisäksi 

luodaan lyhyt katsaus käytössä olevaan ohjelmointikieleen ja integroituun ohjelmointiym-

päristöön. 

 

2.1 Kurssin kuvaus ja tavoitteet 

 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston Ohjelmoinnin perusteet -kurssi on tietojenkäsittelyä 

sekä pääaineena että sivuaineena lukevalle opiskelijalle edellytyksenä usealle seuraavalle 

ohjelmointia ja tietojenkäsittelyä käsittelevälle kurssille. LUT:n (Lappeenranta University 

of Technology) opinto-oppaan mukaan kurssin tavoitteena on, että opiskelija pystyy selittä-

mään ohjelmoinnin peruskäsitteet, rakenteet ja niiden toimintaperiaatteet sekä tekemään pie-

niä ohjelmia imperatiivisella ohjelmointikielellä [8], jossa ohjelmoija kertoo käsky käskyltä 

tietokoneelle mitä halutaan tehtävän. Ohjelmoinnin perusteet kurssin kesto on kaksi periodia 

eli kymmenen viikkoa ja se suoritetaan yleensä ensimmäisen lukuvuoden syyslukukauden 

aikana. Kurssi koostuu sekä videoitavista luennoista, suorituksen kannalta pakollisten har-

joitustehtävien teosta, ohjelmointiprojektista sekä tentistä. Tentin voi vaihtoehtoisesti suo-

rittaa myös kaksiosaisina välikokeina periodien lopussa. Loppuarvioinnissa tentti tai väliko-

keet muodostavat puolet arvosanasta ja harjoitustehtävät ja ohjelmointiprojekti toisen puolen 

[8]. 

 

Kurssin aikana suoritettavissa harjoitustehtävissä ja ohjelmointiprojektissa käytetään Python 

ohjelmointikieltä, josta kerrotaan tarkemmin lisää myöhemmin. Käytännössä tapahtuvan oh-

jelmoinnin lisäksi opiskelijat voivat ansaita lisää harjoituspisteitä vastaamalla viikkokyselyi-

hin, jotka koostuvat edellisen luentoviikon aiheista koostetuista oikein ja väärin väittämistä. 

Viikoittain järjestettävissä harjoitusryhmissä on mahdollista saada pienryhmäohjausta ohjel-

mointitehtävien tekemiseen. Harjoitustehtävät ja ohjelmointiprojekti palautetaan verkossa 

toimivaan oppimisympäristö Viopeen [9], jonka tarkoituksena on tarkastaa opiskelijan laa-

timan lähdekoodin toimivuus.  
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Kurssin tarkoituksena ei ole opettaa opiskelijalle, kuinka luoda ja hallita isoja ohjelmistoja, 

vaan lähinnä tutustuttaa ja johdattaa opiskelija aiheeseen eli itse ohjelmointiin. Kurssin vas-

tuuopettajan mukaan ohjelmoinnin perusteet on monelle ensimmäinen ja viimeinen ohjel-

mointikurssi, jolloin käytettävä IDE ei ole pääasiassa. Ohjelmoinnin perusteet on ensimmäi-

sen opiskeluvuoden kurssi, johon osallistuu vuosittain noin 300 opiskelijaa. Kurssin laajan 

opiskelijamäärän vuoksi opettajan kontakti yksilöön ei ole välttämättä mahdollista. Opetta-

jan mukaan tästä syystä on tärkeää luoda positiivisia oppimiskokemuksia opiskelumotivaa-

tion kasvattamiseksi. 

 

2.2 Ohjelmointikieli 

 

Python on Python Software Foundationin määritelmän mukaan tulkattava, interaktiivinen 

olio-ohjelmointikieli [10]. Se on korkean tason yleiskäyttöinen ohjelmointikieli, jota voi-

daan käyttää monenlaisten ongelmien ratkaisuun. 

 

Ohjelmoinnin perusteet -kurssilla käytetään Python-ohjelmointikieltä, jonka keskeisenä ele-

menttinä on lähdekoodin tulkittavuus ja yksinkertaisuus. Pythonin yksinkertainen syntaksi 

mahdollistaa ohjelmien tuotannon vähemmillä riveillä koodia verrattuna esimerkiksi Javaan 

[11] ja Pythonia suositellaankin usein ensimmäiseksi ohjelmointikieleksi [12]. 

 

2.3 Ohjelmointiympäristö 

 

IDLE (Integrated Development and Learning Environment) on graafinen Python ohjelmoin-

tiympäristö, jota kurssilla käytetään tällä hetkellä. IDLE toimitetaan Pythonin asennustie-

dostojen mukana, joten sitä ei tarvitse etsiä ja asentaa erikseen. Täysin Pythonilla toteutetulla 

IDLEllä luetellaan olevan useita hyödyllisiä ominaisuuksia. IDLE on alustariippumaton eli 

se toimii ongelmitta samalla periaatteella Windowsissa, Unix-yhteensopivissa järjestelmissä 

– kuten Macin OS X:ssä – ja Linuxissa. IDLEeen sisältyy Python komentoikkuna, tekstiedi-

tori, lukuisia ohjelmointia helpottavia ominaisuuksia sekä monikäyttöinen testaustyökalu. 

Edellä mainittujen lisäksi sen mukana tulee laajat asetus- ja selaintominnot ja dialogit [9]. 
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Useita Pythonia käsitteleviä teoksia kirjoittanut Al Sweigart kritisoi Invent with Python blo-

gissaan IDLEä pääasiassa käytettävyysongelmista [14]. Sweigart kutsuu IDLEä blogissaan 

myös kertakäyttö IDE:ksi, jota käytetään vain ohjelmoinnin ensiaskeleita ottaessa. 

 

Kurssin vastuuopettajan mukaan kurssilla IDLE on vakiintunut de facto IDE:ksi, sillä sen 

yksinkertainen ja vaatimaton käyttöliittymä alentaa kynnystä ohjelmoinnin aloittamiseen. 

Yliopisto ei kuitenkaan rajoita opiskelijaa käyttämään kurssilla IDLEä vaan myös muiden 

ohjelmointiympäristöjen käyttö on sallittua. Tämän kandidaatintyön pääasiallinen motiivi 

on muodostaa arvostelukriteeristö, jonka avulla voidaan vertailla eri ohjelmointiympäristöjä. 

Arvioinnin perusteella opiskelijoiden kurssilla käyttämää ohjelmointiympäristöä voitaisiin 

mahdollisimman objektiivisesti. Vertailun perusteella kurssilla käytettävä ohjelmointiympä-

ristö voidaan vaihtaa kriteeristön perusteella aloittelijaystävällisempään vaihtoehtoon, jos 

sellainen löytyy. 
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3 OHJELMOINTIYMPÄRISTÖJEN 

ARVOSTELUKRITEERIEN MUODOSTAMINEN 
 

Tässä kappaleessa käydään läpi taustaa, miksi ohjelmistoja kannattaisi arvioida kriteeripe-

rusteisesti, jonka jälkeen esitellään taulukoituna valitut arvostelukriteerit ja niiden esimerk-

kipainoarvot ohjelmointia aloittelevan opiskelijan tapauksessa. Valitut kriteerit perustellaan 

ja kappaleen lopussa suoritetaan esimerkkiarviointi IDLE ohjelmointiympäristölle. 

 

3.1 Ohjelmistojen kriteeriperusteinen arvottaminen 

 

Vuonna 1993 julkaistussa artikkelissaan Galletta et al. toteavat, että yksi ensimmäisistä käyt-

täjän tekemistä päätöksistä on valita omiin tarpeisiinsa sopiva laitteisto ja ohjelmisto [15]. 

Heidän mukaansa lopputulokseen päädytään usein samanlaisen päätöksen kautta kuin mo-

nikriteerisessä päätöksenteossa (MCDM) käyttäjän joutuessa tutkimaan jo julkaistuja taulu-

koita joissa eri komponentteja on vertailtu eri kriteerein.  

 

Arvostelukriteeristöä muodostettaessa on tärkeää ottaa huomioon minkälaiselle kohderyh-

mälle arviointi suoritetaan, sillä kokenut ohjelmoija arvostaa eri asioita käyttämässään oh-

jelmointiympäristössä verrattuna aloittelevaan ohjelmoijaan [15]. Xicom Technologiesin so-

velluskehittäjä Amanda Clinen mukaan uudelle ohjelmoijalle ohjelmointiympäristön varmat 

vaatimukset ovat, että ohjelmointiympäristö on yksinkertainen, auttaa kirjoittamaan lähde-

koodia mahdollisimman tehokkaalla tavalla, sisältää tarpeelliset työkalut ja ominaisuudet 

sekä suoraviivaistaa työnkulkua [16]. 

 

Kriteeristöpohjainen arviointi on kvantitatiivinen arviointi ohjelmistosta useiden tekijöiden 

perusteella, jolla voidaan ohjata päätöksentekoa [17]. Kevin Parker perustelee perusohjel-

mointia käsittelevien kurssien ohjelmointikielivalintaa kriteeristöpohjaisella arvioinnilla 

[18]. Hän toteaa, että koska sama valintaprosessi toistuu muutamien vuosien välein, kehittä-

mällä ja dokumentoimalla tietty valintakriteeristö ja prosessi kriteeristön hyödyntämiselle 

johtaa jatkossa helpommin toistettavissa olevaan arviointiprosessiin. 
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3.2 Arvostelukriteerit 

 

Seuraavaksi esitetty taulukko 1 esittää ohjelmointiympäristön arvostelukriteeristön sellaisen 

henkilön näkökulmasta, jolla ei ole aiempaa kokemusta ohjelmoinnista. Taulukon oikeassa 

laidassa painoarvo 1 kuvaa, että ominaisuus tärkeydeltään normaali eli sen itseisarvo ohjel-

moinnissa on vakio; sitä osaa arvostaa niin aloitteleva kuin kokenutkin ohjelmoija. Jos pai-

noarvo on suurempi kuin 1, kriteeri on tärkeämpi aloittelevan ohjelmoijan näkökulmasta. 

Painoarvoltaan pienempi kuin 1 kriteeri ei ole niin tärkeä aloittelevalle ohjelmoijalle, mutta 

se on silti olennainen osa ohjelmointiympäristöjä ja ohjelmistojen laatustandardia. Kriteer-

istö on johdettu Software Sustainability Instituten mallia [17] mukaillen ISO/IEC 

25010:2011 Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) -- Sys-

tem and software quality models [19] laatustandardista. 
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Taulukko 1. Arvosteluun vaikuttavat kriteerit ja painoarvot 

Kriteeri Selitys Paino-

arvo 

Asentuvuus ja 

siirrettävyys 

Ohjelmiston asentuminen ja ohjelmistolla tuotetun lähde-

koodin toimivuus ongelmitta alustariippumattomasti. 

1 

Raskaus ja lait-

teistovaatimukset 

Ohjelmiston optimaalisen toiminnan resurssivaatimukset. 1 

Käytettävyys ja 

opittavuus 

Ohjelmiston käytön oppimisen helppous. 2 

Dokumentaatio Ohjelmiston sisältämän dokumentaation kattavuus esi-

merkiksi käyttöohjeiden ja tutoriaalien muodossa. 

1 

Ohjaus ja ymmär-

rettävyys 

Ohjelmiston opastus ohjelmoijan tekemän lähdekoodin 

toiminnasta ja virheistä. 

2 

Saatavuus Ohjelmiston saatavuus ja saatavuuskustannukset. 1 

Yleisyys Ohjelmiston käyttöaste yleisellä tasolla mahdollisen avun 

saamisen helpottamiseksi. 

1.5 

Laajuus Ohjelmisto sisältää laajan valikoiman ominaisuuksia ja li-

säkirjastoja. 

0.5 

 

Taulukossa 1 esitetyt kriteerit on valittu sen mukaan miten oleellisia ominaisuuksia ne ovat 

integroiduissa ohjelmointiympäristöissä. Kriteereille valittuihin painoarvoihin vaikuttaa nii-

den oleellisuus aloittelevan ohjelmoijan kannalta. Käytettävyyden ja opittavuuden painoar-

voa sekä ohjauksen ja ymmärrettävyyden painoarvoa kohotettiin arvoon 2 sillä ne koettiin 

useassa eri tutkimuksessa aloittelijalle tärkeiksi [2, 5, 11, 12, 14, 22, 23]. Yleisyys on saanut 

kohotetun painoarvonsa 1.5, koska Bacchelli et al. [30] sekä Software Sustainability Institute 
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[17] mainitsevat sen omilla tahoillaan tärkeäksi osaksi aloittelevien ohjelmoijien oppimis-

prosessia. Ohjelmointiympäristön laajuuden painoarvoa on laskettu arvoon 0.5, sillä se ko-

ettiin usean tahon toimesta aloittelijoiden oppimista hidastavaksi tekijäksi [1, 7, 18, 31, 32]. 

 

3.3 Arvostelukriteerien selitys 

 

Asennettavuus ja siirrettävyys 

ISO/IEC 25010:2011 määrittelee asennettavuuden ja siirrettävyyden seuraavasti: 

 

“Siirrettävyys on tehokkuusaste, jolla systeemi, tuote tai komponentti voidaan siirtää 

yhdestä laitteisto-, ohjelmisto- tai käyttöympäristöstä toiseen. 

Asennettavuus on tehokkuusaste, jolla tuote tai systeemi voidaan onnistuneesti asen-

taa tai poistaa tietyssä ympäristössä” [19, p. 10-16]. 

 

Asennettavuudella tarkoitetaan ohjelmiston asentamisen tai asennuksen poistamisen help-

poutta [19]. Siirrettävyydellä kuvataan ohjelmiston ja esimerkiksi sillä tuotetun koodin toi-

mintakykyä siirryttäessä järjestelmästä ja ympäristöstä toiseen. Asennettavuus voidaan 

myös nähdä osana siirrettävyyttä [20]. 

 

Harjoitustehtäviä voi tehdä ja palauttaa verkko-oppimisympäristöön sekä yliopiston mikro-

luokissa että opiskelijan omalla tietokoneella. Opiskelijalle on hyötyä siitä, että laadittu läh-

dekoodi on mahdollista avata ja ajaa ympäristöstä huolimatta. 

 

Taulukossa 2 on esitetty tämän kriteerin pisteytyksessä huomioon otettavat asiat: 
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Taulukko 2. Asennettavuuden ja siirrettävyyden arviointi 

Vaikuttava tekijä Arvio 

Asennustiedostojen saatavuus. Helppoa/Vaikeaa 

Mahdollisesti tarvittavien kolmannen osapuolen liitännäisten saata-

vuus. 

Helppoa/Vaikeaa 

Asennuksen ja poistamisen helppous. Helppoa/Vaikeaa 

Asennuksen poistamisen helppous. Helppoa/Vaikeaa 

 

Raskaus ja laitteistovaatimukset 

Ohjelmointiympäristöt voivat sisältää paljon erilaisia toimintoja ja laajan toimintokirjaston 

omaava ohjelmointiympäristö saattaa vaatia tietokoneen laitteistolta paljon. Mitä laajempi 

ohjelmisto on sitä enemmän se myös vie tilaa kiintolevyltä. 

 

Maltilliset laitteistovaatimukset ovat eduksi kannettavan tietokoneen omistaville opiskeli-

joille, sillä kannettavien tietokoneiden suorituskyky ei ole työpöytäkäytössä olevien tietoko-

neiden tasolla. Kannettavien laitteiden verrattain rajoitetun tallennustilan vuoksi, 1 gigatavu 

valittiin raja-arvoksi ohjelmointiympäristön asennuksen koolle. Washingtonin yliopistossa 

toteutetun tutkimuksen mukaan opiskelijoiden keskuudessa kannettavien tietokoneiden 

määrä suhteessa pöytäkoneisiin on suuri; 85 % vastanneista opiskelijoista ilmoitti omista-

vansa kannettavan tietokoneen, kun vain 40 % vastanneista ilmoitti omistavansa pöytäko-

neen [21]. Suomessa ainakin Lapin yliopiston ja Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksen 

opiskelijat saavat käyttömaksua vastaan kannettavan tietokoneen tai Helsingin tapauksessa 

vaihtoehtoisesti taulutietokoneen käyttöönsä [22, 23].  

 

Taulukossa 3 on esitetty tämän kriteerin pisteytyksessä huomioon otettavat asiat: 
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Taulukko 3. Ohjelmiston raskauden ja laitteistovaatimusten arviointi 

Vaikuttava tekijä Arvio 

Ohjelmointiympäristö toimii ongelmitta kannettavalla tietoko-

neella ja niiden asettamissa laitteistorajoituksissa. 

Kyllä / Ei 

Asennuksen vaatima kiintolevytila. Alle 1 GB / Yli 1 GB 

 

Käytettävyys ja opittavuus 

ISO/IEC 25010:2011 määrittelee käytettävyyden ja opittavuuden seuraavasti:  

 

“Käytettävyys on aste, jolla tuotetta tai systeemiä voidaan käyttää tiettyjen käyttäjien 

toimesta määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi tehokkaasti ja käyttökontekstin 

tarpeet tyydyttäen. 

Opittavuus on aste, jolla tiettyä tuotetta tai järjestelmää voidaan käyttää määritelty-

jen käyttäjien toimesta määriteltyjen oppimistavoitteiden saavuttamiseksi, jotta tuo-

tetta tai järjestelmää voidaan käyttää tyydyttävällä tavalla tehokkaasti ja riskittä” 

[19, p. 10-16]. 

 

Baskaran et al mukaan käytettävyyteen panostamalla voidaan parantaa ohjelmiston käyttö-

kokemusta ihmiskäyttäjälle ja se nähdään usein avainattribuuttina ohjelmiston tehokkaalle 

ja tarkalle käytölle. Parhaaseen käytettävyyteen päästään, kun ohjelmiston kehitysvaiheessa 

käytetään alan parhaita käytäntöjä. Heidän näkemyksensä mukaan [24] loppukäyttäjälle pa-

nostus ohjelmiston käytettävyyden suunnitteluun näkyy helppokäyttöisyytenä. 

 

Baxter et al. mukaan [17] opittavuuteen vaikuttaa kuinka suoraviivaista on oppia ohjelmiston 

normaalitoiminnan kannalta tärkeät toimenpiteet ja edistyneemmän toiminnan kannalta tär-

keät toimet. Kriteeriperusteisessa arvioinnissaan he tuovat esille opittavuutta helpottavina 

tekijöinä Getting started -ohjeen ja muun ohjauksen merkityksen. 

 

Käytettävyys ja opittavuus ovat tärkeitä etenkin aloittelevan ohjelmoijan näkökulmasta, jotta 

aloituskynnys olisi mahdollisimman alhainen. Tästä syystä kriteerin painoarvoa on kohotettu 

loppuarvostelussa. 



 

14 

 

 

Taulukossa 4 on esitetty tämän kriteerin pisteytyksessä huomioon otettavat asiat: 

 

Taulukko 4. Käytettävyyden ja opittavuuden arviointi 

Vaikuttava tekijä Arvio 

Käyttöliittymä on intuitiivinen ja selkeä. Kyllä/Ei 

Käyttöliittymän avainominaisuudet ohjelmoinnin kannalta ovat 

esillä ja erottuvat ympäristöstään. 

Kyllä/Ei 

Käyttöliittymä hyödyntää yleisesti tunnettuja näppäinoikoteitä. Kyllä/Ei 

Ohjelmointiympäristön peruskäytön vaikeus. Helppoa/Vaikeaa 

Ohjelmointiympäristö sopii peruskurssin vaatimuksiin. Kyllä/Ei 

 

Dokumentaatio 

Dokumentaatiolla tarkoitetaan ohjelmointiympäristön sisältämien ohjekirjojen ja tutoriaa-

lien laatua ja määrää. Valmistajan tarjoama tuki ja ohjaus voi auttaa aloittelevaa ohjelmoijaa 

alkuun pääsemisessä esimerkiksi helppojen, step-by-step esimerkkien muodossa [25].  

 

Taulukossa 5 on esitetty tämän kriteerin pisteytyksessä huomioon otettavat asiat: 

 

Taulukko 5. Dokumentaation arviointi 

Vaikuttava tekijä Arvio 

Saatava ohjekirja antaa selkeän kuvan peruskäytöstä. Kyllä/Ei 

Esimerkkien ja tutoriaalien kattavuus ja määrä. Laaja/Suppea 

Dokumentaatio antaa selkeän yleiskuvan ohjelmointiympäristön ky-

vyistä ja mahdollisuuksista sen käyttöön. 

Kyllä/Ei 

Ymmärrettävässä muodossa aloittelijalle tekstissä käytetyn kielen ja sen 

rakenteen osalta. 

Kyllä/Ei 
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Ohjaus ja ymmärrettävyys 

Ohjauksella ja ymmärrettävyydellä tarkoitetaan ohjelmiston antamaa palautetta ohjelmoijan 

kirjoittamasta koodista ja sen toiminnasta. 

 

Sorva et al. listaavat tutkimuksessaan [26] ohjelmiston visualisointijärjestelmistä neljä op-

pimishaastetta jotka aloitteleva opiskelija voi kohdata ja joihin ohjelmiston visualisointijär-

jestelmällä voidaan vastata: 

1. Aloitteleva ohjelmoija voi nähdä ohjelmansa vain pätkänä koodia ilman ajatusta, mi-

ten se käyttäytyy ajon aikana dynaamisesti osana prosessia. 

2. Ongelmat ymmärtää tietokonetta laitteena joka vaatii tarkat määrittelyt halutusta toi-

minnasta. Joillekin aloittelijoista ei ole selvää, että tietokone ei kykene samanlaiseen 

inhimilliseen päättelyyn kuin ihminen. 

3. Väärinkäsitykset ohjelmoinnin fundamentaalisista rakenteista ja konsepteista. Useat 

näistä väärinkäsityksistä liittyvät ajonaikaiseen toimintaan ja asioihin joita ei näe 

suoraan lähdekoodista. 

4. Vaikeudet seurata ohjelman tilaa ja mitä ohjelma tekee minäkin hetkenä. Kokemat-

tomuudesta johtuva kyvyttömyys havainnoida ohjelman tilaa seuraamalla abstrak-

tisti oikeita liikkuvia osia on osasyyllinen vaikeuksiin. 

 

Ohjelmointiympäristön antama ohjaus ja sen ymmärrettävyys ovat aloittelevalle ohjelmoi-

jalle tärkeitä. Huomauttamalla mahdollisista virheistä ja kertomalla kuinka ne voi korjata jo 

ennen virheiden konkretisoitumista koodia kääntäessä tai sitä ajaessa, aloitteleva ohjelmoija 

saa heti alusta alkaen positiivisia oppimiskokemuksia. Tästä syystä kriteerin painoarvoa on 

kohotettu loppuarvostelussa. 

 

Taulukossa 6 on esitetty tämän kriteerin pisteytyksessä huomioon otettavat asiat: 
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Taulukko 6. Ohjauksen ja ymmärrettävyyden arviointi 

Vaikuttava tekijä Arvio 

Ohjelmointiympäristö ilmoittaa ja osoittaa selkeästi virheet käyttäjän kirjoitta-

massa koodissa ohjelmaa kääntäessä. 

Kyllä/Ei 

Ohjelmointiympäristö tarjoaa käyttäjälle ehdotuksia väärän koodin korjaa-

miseksi jo ennen kääntämistä. 

Kyllä/Ei 

Ohjelmointiympäristö pystyy antamaan korkean tason kuvauksen siitä kuinka 

käyttäjän lähdekoodi toimii esimerkiksi visualisoimalla tapahtumia. 

Kyllä/Ei 

Ohjelmointiympäristö kykenee esittämään käyttäjän määrittelemien muuttu-

jien arvot käyttäjälle. 

Kyllä/Ei 

 

Saatavuus 

ISO/IEC 25010:2011 määrittelee saatavuuden seuraavasti: 

 

“Saatavuus on aste, jolla järjestelmä, tuote tai komponentti on toimintakykyinen ja 

saavutettavissa kun sitä tarvitaan” [19, p. 10-16]. 

 

Parker et al mainitsevat artikkelissaan [18] ensimmäisen ohjelmointikielen valintakriteeris-

tön muodostamisesta saatavuuskustannukset tärkeänä tekijänä; osan näistä kustannuksista 

muodostaa käytettävä ohjelmointiympäristö. Heidän mukaansa valittaessa opiskelijoille en-

simmäistä ohjelmointikieltä, myös vähäkustanteinen opiskelijaversio nähtiin isona etuna.  

 

Jotkut uusimmista ohjelmointiympäristöistä, kuten Cloud9 [27], Koding [28] ja Codenvy 

[29], ovat syntyneet hyödyntämään internetin mahdollistamia ja viime vuosina yleistyneitä 

pilvipalveluita. Hajauttamalla IDE:ien raskaat ydinprosessit pilveen, käyttäjä voi käynnistää 

ohjelmointiympäristönsä verkkoselaimella välittömästi. Lisäksi pilvipalvelun avulla IDE ja 

projektit ovat aina ajantasaisena mukana, kunhan verkkoyhteys toimii. Tällöin ohjelmoin-

tiympäristö voi vapautua monista alustarajoituksista ja sen paikallisten resurssien käyttö vä-

henee [1]. 
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Taulukossa 7 on esitetty tämän kriteerin pisteytyksessä huomioon otettavat asiat: 

 

Taulukko 7. Saatavuuden arviointi 

Vaikuttava tekijä Arvio 

Ohjelmointiympäristö on ilmainen tai siitä on saatavilla aloittelijalle sopiva il-

maisversio. 

Kyllä/Ei 

Ohjelmointiympäristö on mahdollista ladata verkosta tai sen käyttö on mah-

dollista verkon yli. 

Kyllä/Ei 

Ohjelmointiympäristölle on tarjolla jatkuvaa tuotetukea ja sen kehitystä jatke-

taan. 

Kyllä/Ei 

Ohjelmointiympäristö perustuu avoimeen lähdekoodiin. Kyllä/Ei 

 

Yleisyys 

Yleisyydellä tarkoitetaan ohjelmointiympäristön saavuttaman käyttäjäkunnan laajuutta ja 

yleistä hyväksyntää niin akateemisesti kuin yritystasolla. Software Sustainability Instituten 

ohjelmien arvostelukriteeristössä [17] pelkästään yhteisö nähdään niin tärkeänä, että se on 

nostettu omaksi kriteerikseen, jota arvioidaan yhteisön koon ja rakenteen avulla. Ohjelmis-

tokehittäjät turvautuvat usein muiden ohjelmoijien kokemukseen verkkotutoriaalien ja kes-

kustelupalstojen muodossa ratkoessaan kohtaamiaan ongelmia [30]. Kriteerissä pyritään 

huomioimaan myös kehittäjän suhtautuminen yhteisöön esimerkiksi arvioimalla esillä ole-

via menestystarinoita ja ohjelmistoon liittyviä julkaisuja. [17]. Akateemisella hyväksynnällä 

tarkoitetaan tämänhetkistä tai suunniteltua käyttöönottoa muissa koulutuslaitoksissa [18]. 

Vahva esimerkki yhteisön merkityksestä ohjelmistoille ovat avoimeen lähdekoodiin perus-

tuvat projektit, joita käyttäjät itse ajavat eteenpäin mukauttaen ja jatkokehittäen niitä omiin 

tarkoituksiinsa.  

 

Aloitteleva ohjelmoija voi tukeutua havaitsemissaan ongelmatilanteissa paitsi valmistajan 

tarjoamaan tukeen myös yhteisön synnyttämiin ja ylläpitämiin keskustelupalstoihin, sekä 

yhteisön tuottamiin ohjeisiin ja videoihin. Tästä syystä kriteerin painoarvoa on hieman ko-

hotettu loppuarvostelussa. 
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Taulukossa 8 on esitetty tämän kriteerin pisteytyksessä huomioon otettavat asiat: 

 

Taulukko 8. Yleisyyden arviointi 

Vaikuttava tekijä Arvio 

Ohjelmointiympäristöllä on aktiivinen käyttäjäyhteisö. Kyllä/Ei 

Ohjelmointiympäristö on akateemisesti hyväksytty. Kyllä/Ei 

Ohjelmointiympäristön käytöstä on kolmannen osapuolen kirjoittamaa kirjal-

lisuutta. 

Kyllä/Ei 

Ohjelmointiympäristöllä on toteutettu projekteja jotka ovat olleet menesty-

neitä ja niihin voi tutustua. 

Kyllä/Ei 

 

Laajuus 

Laajuudella tarkoitetaan ohjelmointiympäristön sisältämien ominaisuuksien, toiminnalli-

suuksien ja lisäkirjastojen määrää.  

 

Laajimmat ohjelmointiympäristöt tukevat perustoimintojen lisäksi useita lisätoimintoja ku-

ten graafisen käyttöliittymän suunnittelutyökalut, luokkien selaustyökalun, työkalut staatti-

seen koodin analysointiin, lähdekoodin versiohallintajärjestelmän sekä koodin automaatti-

täydennyksen [1]. Laajuudella on kuitenkin varjopuolensa, sillä nämä ohjelmointiympäristöt 

vaativat kompleksisuutensa takia suurten tiedostomäärien siirtelyä, työlään asennus- ja kon-

figurointiprosessin sekä paljon laskentatehoa tietokoneelta [1]. Monimutkaisen IDE:n kuten 

Eclipsen kanssa aloittelijat saattavat kohdata vaikeuksia pelkästään projektin aloittamisen 

kanssa [7]. 

 

Aloittelevalle ohjelmoijalle olisi tärkeää oppia ensin ohjelmoinnin fundamentaaliset raken-

teet ja käytännöt [18]. Ohjelmointiympäristöjen ammattilaisohjelmoijille tarkoitetut lisäomi-

naisuudet voivat olla aloittelijan näkökulmasta sekoittavia eivätkä näin ollen edesauta pe-

rusasioiden oppimista. Kölling et al. toteavat vuonna 1995 julkaisemassaan tutkimuksessa, 
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että opiskelijoiden tulisi voida keskittyä ohjelmoinnin konsepteihin eikä ohjelmointiympä-

ristöön itseensä [31]. Jeanne Murtagh ja John Hamilton ovat samoilla linjoilla muutamaa 

vuotta myöhemmin tehdyssä tutkimuksessaan, ja toteavat että ohjelmoinnin perusteita opet-

tavilla kursseilla ohjelmointiympäristön tulisi olla aloittelijan ymmärrettävissä [32]. Näistä 

syistä kriteerin painoarvoa on hieman laskettu loppuarvostelussa. 

 

Taulukossa 9 on esitetty tämän kriteerin pisteytyksessä huomioon otettavat asiat: 

 

Taulukko 9. Laajuuden arviointi 

Vaikuttava tekijä Arvio 

Näkyvin osa ohjelmointiympäristöä keskittyy itse ohjelmointiin Kyllä/Ei 

Ohjelmointiympäristön lisätoiminnallisuuksia tai ominaisuuksia on eroteltu 

taitotason mukaan 

Kyllä/Ei 

 

3.4 Arvostelukriteeristön käyttö 

 

Eri kriteerien pisteyttäminen voidaan kokea hyvin subjektiiviseksi, tekijästä riippuvaksi, toi-

menpiteeksi. Tästä syystä jokaisen kriteerin valintaa perusteltaessa on taulukoitu kahdesta 

viiteen toteamaa, joihin vastaamalla kriteeri pystytään pisteyttämään mahdollisimman ob-

jektiivisesti. Osa toteamista voidaan kokea subjektiivisina eli täydellisen objektiiviseen tu-

lokseen pääseminen ei ole mahdollista eikä siihen pyritä. 

 

Jokainen kriteeri pisteytetään asteikolla nollasta kymmeneen. Pisteytys toteutetaan esimerk-

kiväitteiden avulla. Yhdestä väitteestä saatava pistemäärä saadaan jakamalla pistemäärä 10 

kriteerin sisältämien väitteiden määrällä eli 10 / n, jossa n = kriteerin sisältämien väitteiden 

lukumäärä. 

 

Kun kriteeri on pisteytetty, sen painoarvo aloittelevalle ohjelmoijalle otetaan huomioon ja 

saatu pistemäärä kerrotaan painoarvolla, näin saadaan kriteerin loppupistemäärä. Maksimi-

pistemäärä jonka ohjelmointiympäristö voi saada on 100. 
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4 OHJELMOINTIYMPÄRISTÖN 

ARVOSTELUKRITEERIEN TESTAUS 
 

Tässä luvussa suoritetaan esimerkkiarvostelu Pythonin mukana toimitettavalle IDLE ohjel-

mointiympäristölle sekä avoimeen lähdekoodiin perustuvalle NetBeansille. Arvosteluiden 

tarkoituksena on testata kriteeristön toimintaa käytännössä. Kriteeristön toiminnan testauk-

sen ohella arvostelulla voidaan samalla arvioida ja arvottaa ohjelmointiympäristö, jota tie-

detään käytettävän ohjelmoinnin perusteita käsittelevällä, CS1-tasoisella kurssilla ja verrata 

sitä ammattilaisten käyttämään ohjelmointiympäristöön. 

 

4.1 IDLEn arvostelu 

Asennettavuus ja siirrettävyys 

Taulukossa 10 nähdään esimerkkiarvostelussa tehdyt asennettavuuteen ja siirrettävyyteen 

vaikuttavat valinnat. IDLE asentuu käyttäjän tietokoneelle Pythonin asennuspaketin mu-

kana, joka on saatavilla verkosta. Asennus onnistuu myös komentorivin avulla. Pythonin 

kotisivuilla on myös linkkejä valinnaisiin kolmansien osapuolien liitännäisiin. Asennus ja 

poistoprosessi ovat yksinkertaisia. Asentamisen aikana käyttäjä saa valita mihin haluaa tie-

dostot asennettavan ja asennuksen lopputulos on siisti ja looginen kansiorakenne. 

 

Taulukko 10. IDLEn asennettavuus ja siirrettävyys 

Vaikuttava tekijä Arvio Pisteet 

Asennustiedostojen saatavuus. Helppoa/Vaikeaa 2.5 

Mahdollisesti tarvittavien kolmannen osapuolen liitännäisten saatavuus. Helppoa/Vaikeaa 2.5 

Asennuksen ja poistamisen helppous. Helppoa/Vaikeaa 2.5 

Mahdollisuus kustomoida asennusprosessia. Kyllä/Ei 2.5 

Yhteispisteet kerrottuna painoarvolla 1  10 
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Raskaus ja laitteistovaatimukset 

Taulukossa 11 on esitetty esimerkkiarvostelussa tehdyt valinnat. IDLE toimii ongelmitta 

myös vanhemmilla tietokoneilla sekä kannettavilla tietokoneilla. Sen asennus vaatii vain 

hieman yli 180 MB (Megabyte) kiintolevytilaa, johon sisältyy myös Python-ohjelmointi-

kieli. Määrä on erittäin vähäinen verrattuna suurempiin ohjelmointiympäristöihin ja pysyy 1 

GB:n (Gigabyte) raja-arvon alapuolella 

 

Taulukko 11. IDLEn raskaus ja laitteistovaatimukset 

Vaikuttava tekijä Arvio Pisteet 

Ohjelmointiympäristö toimii ongelmitta kannettavalla tietokoneella ja 

niiden asettamissa laitteistorajoituksissa. 

Kyllä / Ei 5 

Asennuksen vaatima kiintolevytila Alle 1 GB / Yli 1 GB 5 

Yhteispisteet kerrottuna painoarvolla 1  10 
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Käytettävyys ja opittavuus 

Taulukko 12 esittelee esimerkkiarvostelussa käytettävyyteen ja opittavuuteen vaikuttavien 

kysymyksien vastaukset. IDLEn käynnistäessä aukeaa oletuksena komentoikkuna, josta ei 

käy ilmi mitä sillä pitäisi tehdä. Ohjelmoinnin aloittamisen kannalta tärkeät toiminnot, kuten 

uuden projektin luominen löytyy pudotusvalikoista yläreunasta eli se ei ole esillä ja erottuva 

elementti. Testaustyökalu ja lähdekoodin suorittaminen puolestaan löytyvät asiallisesti 

omien valikoidensa takaa. IDLE hyödyntää yleisesti tunnettuja näppäinoikoteitä ja näp-

päinoikoteistä myös muistutetaan pudotusvalikoissa. IDLEn peruskäyttö on helppoa, kunhan 

sen käyttöliittymän kankeuteen tottuu.  

 

Taulukko 12. IDLEn käytettävyys ja opittavuus 

Vaikuttava tekijä Arvio Pisteet 

Käyttöliittymä on intuitiivinen ja selkeä Kyllä/Ei 0 

Käyttöliittymän avainominaisuudet ohjelmoinnin kannalta ovat esillä ja 

erottuvat ympäristöstään 

Kyllä/Ei 0 

Käyttöliittymä hyödyntää yleisesti tunnettuja näppäinoikoteitä Kyllä/Ei 2 

Ohjelmointiympäristön peruskäytön vaikeus Helppoa/Vaikeaa 2 

Ohjelmointiympäristö sopii peruskurssin vaatimuksiin Kyllä/Ei 2 

Yhteispisteet kerrottuna painoarvolla 2  12 
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Dokumentaatio 

Taulukossa 13 esitetään IDLEn dokumentaatioon liittyvät väitteet ja vastaukset niihin. ID-

LEn mukana tuleva ohjekirja kattaa riittävän hyvin sen perustoiminnot, mutta muuta kirjal-

lisuutta sen käytöstä ei oikeastaan ole. Ohjekirjassa kerrotaan asiat tarpeeksi yksinkertaisella 

kielellä, että aloittelijakin ymmärtää ne.  

 

Taulukko 13. IDLEn dokumentaatio 

Vaikuttava tekijä Arvio Pis-

teet 

Ohjekirjojen kattavuus ja määrä Laaja/Suppea 2.5 

Esimerkkien ja tutoriaalien kattavuus ja määrä Laaja/Suppea 0 

Dokumentaatio antaa selkeän yleiskuvan ohjelmointiympäristön kyvyistä ja 

mahdollisuuksista sen käyttöön 

Kyllä/Ei 2.5 

Ymmärrettävässä muodossa aloittelijalle käytetyn tekstissä käytetyn kielen ja 

sen rakenteen osalta 

Kyllä/Ei 2.5 

Yhteispisteet kerrottuna painoarvolla 1  7.5 
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Ohjaus ja ymmärrettävyys 

Taulukko 14 kuvaa IDLEn ohjauksesta ja ymmärrettävyydestä esitettyjä väitteitä ja niiden 

vastauksia. IDLEn kääntäjä ilmoittaa selkeästi koodissa olevat virheet, jolloin ne on helppo 

paikallistaa tekstieditorista. Testaustyökalun avulla on mahdollista seurata muuttujien arvo-

jen kehitystä. IDLE ei kuitenkaan tarjoa muunlaista opastusta visuaalisella palautteella tai 

tarjoa korjausehdotuksia väärin kirjoitetulle koodille ennen kääntämistä.  

 

Taulukko 14. IDLEn ohjaus ja ymmärrettävyys 

Vaikuttava tekijä Arvio Pisteet 

Ohjelmointiympäristö ilmoittaa ja osoittaa selkeästi virheet käyttäjän kirjoittamassa 

koodissa ohjelmaa kääntäessä 

Kyllä/Ei 2.5 

Ohjelmointiympäristö tarjoaa käyttäjälle ehdotuksia väärän koodin korjaamiseksi jo 

ennen kääntämistä 

Kyllä/Ei 0 

Ohjelmointiympäristö pystyy antamaan korkean tason kuvauksen siitä kuinka käyt-

täjän lähdekoodi toimii esimerkiksi visualisoimalla tapahtumia 

Kyllä/Ei 0 

Ohjelmointiympäristö kykenee esittämään käyttäjän määrittelemien muuttujien arvot 

käyttäjälle 

Kyllä/Ei 2.5 

Yhteispisteet kerrottuna painoarvolla 2  10 
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Saatavuus 

Taulukosta 15 nähdään IDLEn saatavuudesta esitetyt väitteet ja vastaukset niihin. IDLEn 

käyttöönotto ei maksa mitään ja sen hankkiminen on helppoa, koska sen saa ladattua ver-

kosta kuka tahansa. IDLEä kehitetään samaa tahtia Python-kielen kanssa ja se löytyy asen-

nettuna LUT:n tietokoneilta. IDLE ei perustu avoimeen lähdekoodiin.  

 

Taulukko 15. IDLEn saatavuus 

Vaikuttava tekijä Arvio Pisteet 

Ohjelmointiympäristö on ilmainen tai siitä on saatavilla aloittelijalle sopiva ilmais-

versio 

Kyllä/Ei 2.5 

Ohjelmointiympäristö on mahdollista ladata verkosta tai sen käyttö on mahdollista 

verkon yli 

Kyllä/Ei 2.5 

Ohjelmointiympäristölle on tarjolla jatkuvaa tuotetukea ja sen kehitystä jatketaan Kyllä/Ei 2.5 

Ohjelmointiympäristö perustuu avoimeen lähdekoodiin Kyllä/Ei 0 

Yhteispisteet kerrottuna painoarvolla 1  7.5 
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Yleisyys 

Taulukko 16 esittää IDLEn yleisyyteen liittyvät väitteet ja vastaukset. IDLEn käyttäjäyh-

teisö ei suuresta käyttäjämäärästä huolimatta ole kovin laaja. IDLE on kuitenkin käytössä 

LUT:ssa tehden siitä akateemisesti hyväksytyn. Sen käytöstä löytyy kolmansien osapuolten 

kirjoittamaa kirjallisuutta jo pelkästään LUT:n sisältä. Pythonin kotisivuilla ei nosteta esille 

erikseen IDLEllä toteutettuja menestyneitä projekteja.  

 

Taulukko 16. IDLEn yleisyys 

Vaikuttava tekijä Arvio Pisteet 

Ohjelmointiympäristöllä on laaja käyttäjäyhteisö Kyllä/Ei 0 

Ohjelmointiympäristö on akateemisesti hyväksytty Kyllä/Ei 2.5 

Ohjelmointiympäristön käytöstä on kolmannen osapuolen kirjoittamaa kirjallisuutta Kyllä/Ei 2.5 

Ohjelmointiympäristöllä on toteutettu projekteja jotka ovat olleet menestyneitä ja 

niihin voi tutustua 

Kyllä/Ei 0 

Yhteispisteet kerrottuna painoarvolla 1.5  7.5 
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Laajuus 

Taulukon 17 kaksi väitettä ja vastaukset kertovat IDLEn laajuudesta aloittelevan opiskelijan 

kannalta. IDLEn oletuksena aukeavassa shell-ikkunassa käyttäjä ajaa tekstieditorilla teke-

määnsä koodia. Komentoikkunaan voi myös suoraan kirjoittaa Pythonia, jonka se osaa suo-

rittaa. Ohjelmointiympäristön lisätoiminnallisuudet löytyvät valikosta, josta niitä voi käydä 

ottamassa käyttöön tai poistamassa käytöstä. Lisätoiminnallisuuksia ei ole kuvailtu.  

 

Taulukko 17. IDLEn laajuus 

Vaikuttava tekijä Arvio Pis-

teet 

Näkyvin osa ohjelmointiympäristöä keskittyy itse ohjelmointiin Kyllä/Ei 5 

Ohjelmointiympäristön lisätoiminnallisuuksia tai ominaisuuksia on eroteltu taitotason 

mukaan 

Kyllä/Ei 0 

Yhteispisteet kerrottuna painoarvolla 0.5  2.5 
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4.2 NetBeansin arvostelu 

 

Asennettavuus ja siirrettävyys 

Taulukossa 18 nähdään esimerkkiarvostelussa tehdyt asennettavuuteen ja siirrettävyyteen 

vaikuttavat valinnat. NetBeans on saatavilla ilmaiseksi verkosta ladattavana pakettina, jonka 

sisältöä on mahdollista kustomoida riippuen käyttäjän haluamasta sisällöstä. Kustomoitavan 

asennuspaketin lisäksi NetBeansin kotisivuilta on mahdollista ladata käyttäjän tarvitsemia 

pluginejä eli liitännäisiä, joilla asennettua ohjelmointiympäristöä on mahdollista kustomoida 

entisestään. NetBeans vaatii asentuakseen vähintään JDK 7:n (Java Developer Kit 7) tai sen 

uudemman version asennettuna tietokoneelta, mutta sen lataamiseen tarjotaan ohjeet ja 

linkki NetBeansin kotisivuilla. Itse asennus ja poistoprosessi ovat yksinkertaisia ja asenta-

misen aikana käyttäjä saa valita mihin haluaa tiedostot asennettavan. Asennuksen lopputulos 

on siisti ja kansiorakenne on looginen. 

 

Taulukko 18. NetBeansin asennettavuus ja siirrettävyys 

Vaikuttava tekijä Arvio Pisteet 

Asennustiedostojen saatavuus. Helppoa/Vaikeaa 2.5 

Mahdollisesti tarvittavien kolmannen osapuolen liitännäisten saatavuus. Helppoa/Vaikeaa 2.5 

Asennuksen ja poistamisen helppous. Helppoa/Vaikeaa 2.5 

Mahdollisuus kustomoida asennusprosessia. Kyllä/Ei 2.5 

Yhteispisteet kerrottuna painoarvolla 1  10 
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Raskaus ja laitteistovaatimukset 

Taulukossa 19 on esitetty ohjelmointiympäristön raskauteen ja laitteistovaatimuksiin liitty-

vät valinnat. NetBeans toimii muutaman vuoden ikäisellä kannettavalla tietokoneella ongel-

mitta. NetBeansin kaikki osat sisältävä asennus vaatii kiintolevytilaa 769,3 MB. Sen lisäksi 

sen vaatima JDK 7 tai uudempi vaatii 529 MB. Määrä on huomattavan suuri verrattuna esi-

merkiksi IDLEen ja ylittää raja-arvoksi asetetun 1 GB:n rajan. 

 

Taulukko 19. NetBeansin raskaus ja laitteistovaatimukset 

Vaikuttava tekijä Arvio Pisteet 

Ohjelmointiympäristö toimii ongelmitta kannettavalla tietokoneella ja 

niiden asettamissa laitteistorajoituksissa. 

Kyllä / Ei 5 

Asennuksen vaatima kiintolevytila Alle 1 GB / Yli 1 GB 0 

Yhteispisteet kerrottuna painoarvolla 1  5 
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Käytettävyys ja opittavuus 

Taulukko 20 esittelee käytettävyyteen ja opittavuuteen vaikuttavien kysymyksien vastauk-

set. NetBeansin käynnistäessä aukeavalla pääsivulla tarjotaan käyttäjälle mahdollisuuksia 

tutustua ohjelmistoon sekä tutustua ohjelmointiin tutoriaalien ja esimerkkien avulla. Uuden 

projektin aloittaessa aukeaa ikkuna, josta on mahdollista valita, minkä tyyppinen projekti on 

kyseessä. Eri projektit esitellään lyhyesti ikkunassa olevassa kuvauskentässä. NetBeans suo-

rittaa ohjelmoinnin aikana jatkuvasti staattista testausta käyttäjän lähdekoodille ja esittää 

käyttäjälle korjausehdotuksia virheen huomatessaan. Laajemmat testaustyökalut ja lähde-

koodin suorittaminen puolestaan löytyvät omista valikoistaan. NetBeans hyödyntää yleisesti 

tunnettuja näppäinoikoteitä ja niistä muistutetaan valikoissa. NetBeansilla on mahdollista 

ohjelmoida myös Python ohjelmointikielellä siihen ladattavan liitännäisen avulla. 

 

Taulukko 20. NetBeansin käytettävyys ja opittavuus 

Vaikuttava tekijä Arvio Pisteet 

Käyttöliittymä on intuitiivinen ja selkeä Kyllä/Ei 2 

Käyttöliittymän avainominaisuudet ohjelmoinnin kannalta ovat esillä ja 

erottuvat ympäristöstään 

Kyllä/Ei 2 

Käyttöliittymä hyödyntää yleisesti tunnettuja näppäinoikoteitä Kyllä/Ei 2 

Ohjelmointiympäristön peruskäytön vaikeus Helppoa/Vaikeaa 2 

Ohjelmointiympäristö sopii peruskurssin vaatimuksiin Kyllä/Ei 2 

Yhteispisteet kerrottuna painoarvolla 2  20 
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Dokumentaatio 

Taulukossa 21 esitetään dokumentaatioon liittyvät väitteet ja vastaukset niihin. NetBeansin 

mukana tuleva dokumentaatio on erittäin kattava. Missä tahansa ohjelmointiympäristön ti-

lassa on saatavilla siihen liittyvä apusivu painamalla näppäimistöstä F1:stä. Ohjekirjassa 

kerrotaan asiat tarpeeksi yksinkertaisella kielellä, että aloittelijakin ymmärtää ne sekä tarjo-

taan hyödyllisiä linkkejä verkossa saatavilla olevaan dokumentaatioon ja esimerkkeihin. 

 

Taulukko 21. NetBeansin dokumentaatio 

Vaikuttava tekijä Arvio Pisteet 

Ohjekirjojen kattavuus ja määrä Laaja/Suppea 2.5 

Esimerkkien ja tutoriaalien kattavuus ja määrä Laaja/Suppea 2.5 

Dokumentaatio antaa selkeän yleiskuvan ohjelmointiympäristön kyvyistä ja 

mahdollisuuksista sen käyttöön 

Kyllä/Ei 2.5 

Ymmärrettävässä muodossa aloittelijalle käytetyn tekstissä käytetyn kielen ja 

sen rakenteen osalta 

Kyllä/Ei 2.5 

Yhteispisteet kerrottuna painoarvolla 1  10 
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Ohjaus ja ymmärrettävyys 

Taulukko 22 kuvaa ohjauksesta ja ymmärrettävyydestä esitettyjä väitteitä ja niiden vastauk-

sia. NetBeansin staattinen testaustyökalu ilmoittaa automaattisesti lähdekoodissa havaituista 

muotoilu- ja rakennevirheistä. Käännettäessä virheilmoitukset kertovat minkälaisesta ongel-

masta on kyse ja virheen sisältämä koodin pätkä merkataan käyttöliittymässä. Testaustyöka-

lun avulla on mahdollista seurata muuttujien arvojen kehitystä.  

 

Taulukko 22. NetBeansin ohjaus ja ymmärrettävyys 

Vaikuttava tekijä Arvio Pisteet 

Ohjelmointiympäristö ilmoittaa ja osoittaa selkeästi virheet käyttäjän kirjoittamassa 

koodissa ohjelmaa kääntäessä 

Kyllä/Ei 2.5 

Ohjelmointiympäristö tarjoaa käyttäjälle ehdotuksia väärän koodin korjaamiseksi jo 

ennen kääntämistä 

Kyllä/Ei 2.5 

Ohjelmointiympäristö pystyy antamaan korkean tason kuvauksen siitä kuinka käyt-

täjän lähdekoodi toimii esimerkiksi visualisoimalla tapahtumia 

Kyllä/Ei 0 

Ohjelmointiympäristö kykenee esittämään käyttäjän määrittelemien muuttujien arvot 

käyttäjälle 

Kyllä/Ei 2.5 

Yhteispisteet kerrottuna painoarvolla 2  15 
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Saatavuus 

Taulukosta 23 nähdään saatavuudesta esitetyt väitteet ja vastaukset niihin. NetBeans on saa-

tavilla verkosta eikä se maksa mitään. NetBeansia ja sen liitännäisiä kehitetään jatkuvasti ja 

se on saatavilla myös LUT:n tietokoneilla. NetBeans perustuu avoimeen lähdekoodiin.  

 

Taulukko 23. NetBeansin saatavuus 

Vaikuttava tekijä Arvio Pis-

teet 

Ohjelmointiympäristö on ilmainen tai siitä on saatavilla aloittelijalle sopiva ilmaisver-

sio 

Kyllä/Ei 2.5 

Ohjelmointiympäristö on mahdollista ladata verkosta tai sen käyttö on mahdollista 

verkon yli 

Kyllä/Ei 2.5 

Ohjelmointiympäristölle on tarjolla jatkuvaa tuotetukea ja sen kehitystä jatketaan Kyllä/Ei 2.5 

Ohjelmointiympäristö perustuu avoimeen lähdekoodiin Kyllä/Ei 2.5 

Yhteispisteet kerrottuna painoarvolla 1  10 
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Yleisyys 

Taulukko 24 esittää yleisyyteen liittyvät väitteet ja vastaukset. NetBeansin käyttäjäyhteisö 

on laaja, sillä sitä käytetään niin ammattilaisten kuin amatöörienkin toimesta. NetBeansia 

käytetään LUT:n olio-ohjelmoinnin kurssilla, eli se on akateemisesti hyväksytty. Sen käy-

töstä löytyy runsaasti kolmansien osapuolten kirjoittamaa kirjallisuutta. NetBeansin kotisi-

vuilla on esitelty useita ohjelmistoprojekteja, jossa sitä on käytetty onnistuneesti.  

 

Taulukko 24. NetBeansin yleisyys 

Vaikuttava tekijä Arvio Pisteet 

Ohjelmointiympäristöllä on laaja käyttäjäyhteisö Kyllä/Ei 2.5 

Ohjelmointiympäristö on akateemisesti hyväksytty Kyllä/Ei 2.5 

Ohjelmointiympäristön käytöstä on kolmannen osapuolen kirjoittamaa kirjallisuutta Kyllä/Ei 2.5 

Ohjelmointiympäristöllä on toteutettu projekteja jotka ovat olleet menestyneitä ja 

niihin voi tutustua 

Kyllä/Ei 2.5 

Yhteispisteet kerrottuna painoarvolla 1.5  15 
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Laajuus 

Taulukon 25 kaksi väitettä ja vastaukset kertovat laajuudesta aloittelevan opiskelijan kan-

nalta. NetBeansissa projektin luotuaan suurimman osan käyttäjän näyttöalasta peittää teks-

tieditori. Ruudulla on kuitenkin huomattavan paljon enemmän elementtejä kuin esimerkiksi 

IDLEn tapauksessa. Ohjelmointiympäristön lisätoiminnallisuudet löytyvät useiden eri vali-

koiden alta, josta niitä voi käydä ottamassa käyttöön tai poistamassa käytöstä. Lisätoimin-

nallisuuksia ei ole kuvailtu.  

 

Taulukko 25. NetBeansin laajuus 

Vaikuttava tekijä Arvio Pis-

teet 

Näkyvin osa ohjelmointiympäristöä keskittyy itse ohjelmointiin Kyllä/Ei 5 

Ohjelmointiympäristön lisätoiminnallisuuksia tai ominaisuuksia on eroteltu taitotason 

mukaan 

Kyllä/Ei 0 

Yhteispisteet kerrottuna painoarvolla 0.5  2.5 
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5 KRITEERISTÖN TESTAUKSEN TULOKSET JA 

POHDINTA 
 

Tässä luvussa esitellään arvostelukriteeristön muodostamisessa ja sen testauksessa saatuja 

tuloksia. Luvussa pohditaan myös saatujen tulosten merkittävyyttä jatkoa ajatellen. 

 

Python-ohjelmointikielen mukana toimitettavan IDLEn loppupistemääräksi muodostui 

67/100, joka ei ole kovin hyvä tulos. IDLE menetti 25.5 pistettä tärkeissä kriteereissä, joiden 

painoarvoa oli kohotettu. Huomattava pistemenetys tärkeissä kriteereissä ilmaisee myös, että 

IDLEstä puuttuu aloittelevalle ohjelmoijalle hyödyllisiä ominaisuuksia. 

 

Avoimeen lähdekoodiin perustuvan ohjelmointiympäristö NetBeansin loppupistemääräksi 

saatiin 87.5/100 eli NetBeans suoriutui kriteeriperusteisesta arvioinnista lähes kiitettävästi. 

Se ei kokenut huomattavia pistemenetyksiä missään kohotetun painoarvon kriteereissä; ai-

noa puute oli, ettei NetBeans kykene visualisoimaan mitä lähdekoodissa tapahtuu ja tästä 

syystä se menetti viisi pistettä. NetBeans vaatii kuitenkin yli seitsemän kertaa enemmän 

kiintolevytilaa kuin IDLE eli kyseessä ei ole läheskään niin kompakti ohjelmointiympäristö 

kuin IDLE. 

 

IDLEn käyttöä perustellaan LUT:n ohjelmoinnin peruskurssilla sen yksinkertaisella käyttö-

liittymällä, joka alentaa kynnystä alkaa ohjelmoimaan, ja sillä ettei käytettävä IDE ei ole 

kurssilla pääosassa vaan tärkeintä on opettaa opiskelija ohjelmoimaan. Voisi kuitenkin olla 

aiheellista pohtia onko IDLEn käyttöliittymä jo liian yksinkertainen ja pelkistetty, sillä siitä 

puuttuu selkeästi ominaisuuksia, jotka helpottaisivat aloittelevan ohjelmoijan työtä. Tässä 

työssä esiteltyjä helpottavia ominaisuuksia löytyy useista vaativampaan käyttöön suunnitel-

luista ohjelmointiympäristöistä kuten NetBeansista. NetBeans voi kuitenkin olla jopa liian 

laaja aloittelijan käyttöön ja sen useita elementtejä sisältävä käyttöliittymä voi aluksi olla 

sekava. Näiden huomioiden valossa optimaalisin ohjelmoinnin peruskurssilla käytettävä oh-

jelmointiympäristö löytyykin jostain IDLEn yksinkertaisen käyttöliittymän ja NetBeansin 

ohjelmointia helpottavien toimintojen välimaastosta. 
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6 YHTEENVETO 
 

Kandidaatintyön tarkoituksena oli muodostaa yksikäsitteinen arvostelukriteeristö ohjel-

mointiympäristöille ja tutkia olisiko joillekin kriteereille syytä antaa painoarvo. Painoarvo 

riippuisi siitä, kuinka tärkeä kriteeri on aloittelevan ohjelmoijan kannalta. Kriteeristöä tulisi 

voida käyttää valittaessa aloittelijoille sopivinta ohjelmointiympäristöä ohjelmoinnin perus-

kurssille. 

 

Tässä työssä muodostettu arvostelukriteeristö pohjautuu Software Sustainability Instituten 

ohjelmien arvostelukriteeristöön [17] sekä ISO/IEC 25010:2011 Systems and software Qua-

lity Requirements and Evaluation (SQuaRE) -- System and software quality models [19] 

laatustandardiin. Kirjallisuuslähteitä tutkimalla huomattiin, että aiemmissa tutkimuksissa ja 

artikkeleissa ohjelmiston helppokäyttöisyys, opittavuus, ohjaus ja ymmärrettävyys nousivat 

usein esille, kun tarkasteltiin aloittelijoille tärkeitä asioita [5, 11, 12, 14]. Samoin ohjelmis-

tojen liiallista kompleksisuutta kritisoitiin ja sen koettiin olevan haitaksi aloittelevalle ohjel-

moijalle [2, 22, 23]. Joidenkin arvostelukriteerien painoarvoa muutettiin havaittujen asioiden 

myötä korkeammaksi, jos kriteeri koettiin aloittelijalle tärkeäksi, ja toisten kriteerien paino-

arvoa puolestaan laskettiin, jos kriteerin koettiin olevan toissijainen aloittelijoille. 

 

Tulevaisuudessa tässä kandidaatintyössä muodostettua kriteeristöä voitaisiin jatkossa testata 

laajemmin arvostelemalla useita eri ohjelmointiympäristöjä. Tutkimuksen skaalaa voitaisiin 

aluksi laajentaa käsittämään esimerkiksi Suomen yliopistoissa ohjelmoinnin peruskursseilla 

käytössä oleviin ohjelmointiympäristöihin. Vertailussa voitaisiin ottaa myös huomioon am-

mattilaistason ohjelmointiympäristöjen suhtautuminen yksinkertaisempiin Python-tulkkei-

hin, kuten tässä työssä esimerkkiarvosteltuun IDLEen.  

 

Itse kriteeristön toimivuutta voitaisiin arvioida opiskelijoilta saatujen kokemusten perus-

teella. Osaa ohjelmoinnin peruskurssille osallistuvista opiskelijoista voitaisiin pyytää käyt-

tämään rinnakkain kriteeristön pisteytyksessä hyvin suoriutuneita ohjelmointiympäristöjä. 

Käytön jälkeen opiskelijoiden arvioita ohjelmointiympäristöistä verrattaisiin arvostelukri-

teeristöllä saatuun pisteytykseen ja paremmuusjärjestykseen. Myös itse kriteeristöä ja sen 

painoarvoja voitaisiin kehittää opiskelijoilta saatavan palautteen perusteella. 
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