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TIIVISTELMÄ 

 

Opinnäytetyö käsittelee FlightControl-web-sovelluksen kehittämistä 
palvelumuotoilun keinoin. Työn taustavoimina toimivat asiakas- ja 
käyttäjälähtöinen ajattelutapa, jotka mahdollistavat FlightControlin ketterän 
kehittämissyklin ja nopeiden tuloksien saamisen. Flightcontrol ei toimi 
omillaan, vaan yhdessä Trello-projektinhallintajärjestelmän kautta. 

Työn tavoitteena oli osallistaa sidosryhmät käyttämään FlightControlia, 
pohtimaan sovelluksen ydinlupausta, kuinka sovellus luo käyttäjille 
lisäarvoa ja mitä kehitysprosessissa tulee ottaa huomioon, jotta käyttäjän 
tarpeet huomiodaan. Tähän tutkimusongelmaan oli pyrkimyksenä löytää 
vastaus, ei ainoastaan tietoperustaa hyödyntämällä, vaan myös 
osallistamisen menetelmillä. 

Työssä osallistettiin useita FlightControlin sidosryhmiä, 
toimeksiantajayritys ja kaksi eri käyttäjäryhmää, mukaan 
palvelumuotoiluprosessiin, jolloin kehitettävää sovellusta muovattiin 
asiakkaille sopivammaksi. Prosessin aikana hyödynnettiin 
yhteissuunnittelun mallia, joka mahdollisti joustavat 
osallistamismenetelmät. 

Tietoperusta koostuu palvelumuotoilun teoriasta ja asiakasymmärryksestä, 
jonka alakappaleisiin lukeutuvat asiakas- ja käyttäjälähtöinen ajattelutapa, 
ydinlupaus ja lisäarvon luominen. Empiriaosuudessa tarkastellaan 
opiskelijatyöpajan järjestämistä ja myöhemmin IT-asiantuntijan 
testaamisprojektia. Tämän jälkeen seuraavat osallistamisprojektin tulokset. 

Tutkimustuloksina syntyivät alaisten ja johdon näkökulmat, jotka 
opinnäytetyön valmistuttua voidaan huomioida FlightControlin 
kehityskaaressa. Sekä työpajan että IT-asiantuntijan testauksen aikana 
syntyi monia käyttökelpoisia ideoita, ja monia jatkokehitysaiheita.  
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ABSTRACT 

 

The thesis deals with developing the FlightControl web application with the 
means of service design. A customer- and user-driven mindset is the 
driving force underlying this work. They allow for an agile development 
cycle and provide rapid results. FlightControl does not work as a 
standalone application but through Trello, a project management tool. 

The aim of this thesis was to engage stakeholders in using FlightControl 
and to think about its core promise, how the application creates value to its 
users and what needs to be taken into account during the development 
process to ensure that user needs are taken into consideration.  

Various stakeholders participated in the service design process. These 
were, for example, the client company and two different user groups. 
These stakeholders took part in designing the application. During this 
process, During this process, applying the of idea co-design allowed for 
the stakeholders to flexibly take part in the work. 

The theoretical background of the thesis discusses the concepts of service 
design and customer insight. The empirical part of the thesis focus on 
organizing a workshop for students and introducing a test project 
conducted by an IT expert. Finally, the thesis introduces the found results. 

As a result, the projects provided two different viewpoints: the 
management’s viewpoint and the subordinates’ viewpoint. These can be 
taken into account when FlightControl is being developed further. Both the 
workshop and the IT expert’s testing project provided many usable 
suggestions and development ideas. 

Keywords: workshop, service design, customer insight, customer- and 
user-driven approach 
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1 JOHDANTO 

Tuote- ja palvelukehitysprosessit ovat muuttuneet viimeisten 

vuosikymmenten aikana radikaalisti. Alun perin tuotekehitys oli hidas ja 

työläs prosessi, jopa teknologiateollisuudessa. Käytettiin vesiputousmallia, 

jolloin ensin tehtiin tutkimusta, sen jälkeen kirjoitettiin pitkiä tuoteselityksiä 

kuukausien ajan. Sitten projektin työstöä jatkoivat insinöörit. Lopuksi 

projektissa olleet osapuolet olivat päätyneet eri lopputulokseen kuin toiset, 

joka johti jopa projektin uudelleen aloittamiseen. (Erikkson 2015.) 

Varsinkin pienten yritysten on tehokkaampaa kehittää tuote yhteistyössä 

asiakkaan kanssa virtaviivaistaen kehitysprosessia. Ramaswamy & Ozcan 

(2014, 16) esittävät, että kuluttajat ovat usein passiivisesti mukana arvon 

luomisessa. Heitä tutkitaan, valvotaan ja segmentoidaan, mutta kuluttajat 

eivät ole kuitenkaan yrityksen kanssa syvässä vuorovaikutuksessa. Eikä 

varsinkaan kuluttajien ehdoilla. Yritys päättää kosketuskohdista ja 

asiakassuhteen määräytymisestä. Kuluttajat eivät ota osaa tuotteen tai 

palvelun suunnitteluun, mutta yritys silti tarjoaa sen suunnittelemaa 

ratkaisua näille. Kuluttajille jää vain kyllä- tai ei-vastaus.  

Leminen ym. (2011, 14-15) jatkavat, että yritysten on kallista ja vaikeaa 

lisätä asiakasymmärrystään. Informaatioteknologia ja sen useat 

ulottuvuudet uudenlaisessa tuotekehityksessä on muutosvirrassa, joka 

helpottaa kuromaan yhteisymmärryksen aukkoa tuottajien ja kuluttajien 

välillä. Edvardsson ym. (2010) muistuttavat, että asiakkailta tulevat ideat 

ovat usein omaperäisiä ja arvokkaita, mutta yrityksen sisältä kumpuavat 

ideat ovat enemmän toteutettavissa olevia. 

Tarvitaan uudenlaisia otteita uusia tuotteita ja palveluja kehitellessä. 

Opinnäytetyössä vahvoina teemoina ovat palvelumuotoilu ja asiakas- ja 

käyttäjälähtöisyys. Työssä tuodaan ilmi tärkeää kehitettävän sovelluksen 

käyttäjäpalautetta, jota kehitysprosessi vaatii lopullisen ja valmiin tuotteen 

veistämisessä. 



2 

1.1 SuperApp Oy 

SuperApp Oy on lahtelainen teknologiayritys, joka valmistaa ohjelmistoja 

ja räätälöityjä sähköisiä ratkaisuja B2B-sektorilla. Yritys on perustettu 

vuonna 2015 ja on siten melko nuori ja kasvava yritys. SuperApp Oy:n 

liikevaihto vuonna 2016 oli 79 000 euroa, josta liikevoittoa oli 1,1%. 

Vuoden 2017 tilikaudelle on odotettavissa huomattava kasvu liikevaihtoon 

toimeksiantojen lisääntyessä ja yhä isompien yritysasiakkaiden yhteistyön 

johdosta. 

Kyseessä on mikroyritys, jossa on alle 10 vakituista työntekijää. 

SuperAppilla on työharjoittelijoita eri aloilta, ja myös opinnäytetyön 

kirjoittaja oli aikaisemmin harjoittelussa markkinointipuolella. Yritys hakee 

aktiivisesti kokoaikaisia ja määräaikaisia työntekijöitä harjoittelijoita 

unohtamatta. 

Toimeksiantajayrityksen liikevaihto koostuu pitkälti projektiliiketoiminnasta. 

Tämä tarkoittaa usein sitä, että kehitetyt tuoteratkaisut ovat omia irrallisia 

kokonaisuuksiansa räätälöity asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. 

Asiakaskunta on vaihtelevaa, koska SuperApp mukautuu ketterästi 

monenlaisiin vaatimuksiin. Yritys kehittää asiakkailleen muun muassa 

prototyyppejä, web-sovelluksia ja käyttäjäystävällisiä kotisivuja. 

SuperAppin avainarvoihin kuuluvat asiakastyytyväisyys ja vaivattomuus. 

Laaduntaso on pystyttävä pitämään jatkuvasti huipussaan ja yhteistyö 

asiakkaan kanssa pysyy projektin projektin valmistumisen jälkeenkin. 

SuperApp on proaktiivinen asiakkaan osallistamisessa, pidetään asiakas 

kartalla informoimalla työvaiheista ja pyytämällä aktiivisesti palautetta. 

1.2 Tutkimusmenetelmät 

Tämä opinnäytetyö suoritetaan kvalitatiivisena eli laadullisena 

tutkimuksena. Kvalitatiivisen tutkimuksen ytimessä on kuvata todellista 

elämää. Menetelmän ajatuksena on se, että elämä on monitahoinen. 

Erilaiset tapahtumat muokkaavat samaan aikaan toisiaan, ja pystytään 

löytämään monensuuntaisia suhteita. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa 
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pyrkimyksenä on tutkia kohdetta holistisesti eli kokonaisvaltaisesti. 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 161.) 

Kvalitatiivisen tutkimuksen ajattelutapa istuu hyvin tämän opinnäytetyön 

aiheeseen, koska tarkoituksena on tutkia kehitettävän sovelluksen koko 

käyttäjäkirjoa tässä vaiheessa prosessia, ja keskittyä heidän tarpeisiin. 

Työssä astutaan sekä yksittäisen käyttäjän saappaisiin, mutta pohditaan 

myös käyttäjäryhmän kollektiivista motiivia. Tolvasen (2012, 32) mukaan 

Kvalitatiivisessa tutkimusmenetelmässä kuljetaan ihmisten puhetta ja 

muunlaista ilmaisua syvemmälle, kuten tarpeisiin, arvoihin ja motiiveihin. 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineiston rajaaminen tehdään pitämällä 

teoreettista kattavuutta silmällä. Kyseessä on tapauskohtainen analyysi. 

Tällöin ei ajatella tilastollisin kriteerein. Kriteerinä voidaan käyttää tietyn 

aineiston, ihmisten tai organisaation teoreettista kiinostavuutta 

tutkimusongelman ratkaisemisessa. Kaikki kvalitatiiviset tutkimukset ovat 

tapauskohtaisia tutkimuksia. Näiden pohjalta aikomuksena ei ole luoda 

samalla tavalla empiirisesti yleistäviä päätelmiä kuin tilastollisessa 

tutkimuksessa. Sen vuoksi onkin tärkeää, että analysoitava aineisto 

muodostaa kokonaisuuden, tapauksen. (Eskola & Suoranta 2008, 64-65.) 

Tutkija ei voi sanoutua irti arvolähtökohdista, koska arvot muokkaavat 

ymmärrystapaamme, kuinka tavoitteenamme on ymmärtää tutkimiamme 

ilmiöitä. Objektiivisuutta ei ole myöskään mahdollista saavuttaa 

täydellisesti, koska tutkijan arvopohja, ja se mitä tiedetään, yhdistyvät. 

(Hirsjärvi ym. 2009, 161.) 
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1.3 Opinnäytetyön rakenne ja tutkimusongelma 

Tässä kappaleessa käydään läpi, mistä elementeistä opinnäytetyö 

koostuu, ja mikä työn tutkimusongelma on. 

Yrityksellä on erilaisia sidosryhmiä. Näitä ovat ne osapuolet, joihin yritys 

omalla toiminnallaan vaikuttaa tai voi vaikuttaa. Sellaisia ovat myös 

osapuolet, jotka omalla toiminnallaan vaikuttavat tai voivat vaikuttaa 

yritykseen. Yrityksen tavoitteena on tunnistaa kaikki sellaiset sidosryhmät, 

joihin se vaikuttaa omalla toiminnallaan tai voisi vaikuttaa, positiivisesti tai 

negatiivisesti. (Juutinen 2016, 125.) 

Asiakkaat ovat oleellinen osa yritystoimintaa. Tuomisen ym. (2015, 25) 

mukaan asiakkaat kuuluvat yrityksen sidosryhmiin, ja näiltä kerätään tietoa 

erilaisten kanavien avulla.  Jos asiakkaat toimivat asiantuntijoina, nämä 

voivat olla mukana muun muassa pilotoinnissa tai palvelun konseptin tai 

prototyyppien testauksessa. 

Rissanen (2006, 124) esittää, että tuotteen suunnittelemisessa ja 

kehittämisessä asiakkaan tulee olla tiiviisti mukana. Jos ei, niin 

kehittämishankkeen tulokset jäävät vaatimattomiksi tavoitteen kannalta. 

On mahdollista, että asiakas jää omine tarpeineen ulkopuoliseksi. 

Työn tavoitteena on osallistaa sidosryhmät käyttämään FlightControlia, 

pohtimaan sovelluksen ydinlupausta, kuinka sovellus luo käyttäjille 

lisäarvoa ja mitä kehitysprosessissa tulee ottaa huomioon, jotta käyttäjän 

tarpeet huomiodaan. Pyrkimyksenä on löytää vastaus näihin kolmeen 

tutkimusongelmaan ei ainoastaan teoriatekstiä hyödyntämällä, vaan 

osallistamalla erilaisia FlightControl-sovelluksen sidosryhmiä. 
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KUVIO 1. FlightControlin ja Trellon integraation luonne 

 

Trello on selaimessa toimiva ilmainen ja kevyt projektinhallintajärjestelmä, 

joka soveltuu sekä yritys- että henkilökohtaiseen käyttöön. Sovellus 

avataan tarkemmin myöhemmin työssä, ja myös siinä olevat epäkohdat 

luodataan. FlightControl ei ole itsenäinen sovellus, vaan se tarvitsee 

Trellon ja siitä tulevan datan toimiakseen (kuvio 1). Tällä hetkellä Trello on 

ainoa FlightControliin integroitu projektinhallintajärjestelmä, vaikkakin tuki 

useammille on suunnitteilla. Opinnäytetyössä kuitenkin keskitytään vain 

käsittelemään FlightControlin ja Trellon suhdetta keskenään. 



6 

 

KUVIO 2. FlightControl palauttaa Trellon käytettävyyden 

 

FlightControlin tarkoituksena on helpottaa Trellon käyttöä (kuvio 2). 

FlightControl on kapean markkina-alan tuote, jolloin potentiaalisia käyttäjiä 

on vähän. Tämä johtuu siitä, että ainoastaan Trelloa käyttävät 

organisaatiot hyötyvät tällä hetkellä FlightControlin käytöstä. Sovelluksen 

toimintaperiaate on hyvin yksinkertainen ja hyödyllinen, mutta koska sitä 

on kehitetty pienessä ekosysteemissä toimeksiantajayrityksen sisällä, 

tarvitaan sidosryhmien osallistamista tarvittavien lähtökohtatietojen 

saavuttamiseksi. On tärkeää pyrkiä hiomaan sovelluksesta sellainen tuote, 

jota ei ainoastaan osa vaan kaikki Trelloa hyödyntävät organisaatiot ja 

käyttäjät voivat saada lisäarvoa. 

Opinnäytetyötä rajaa luontevasti FlightControlin varhainen kehitysvaihe ja 

palvelumuotoiluprosessi. Vielä ei tiedetä sovelluksen lopullisia 

ominaisuuksia ja käyttötarkoituksia. Opinnäytetyö tuo eri käyttäjäryhmät 

askel lähemmäs FlightControlin kosketusrajapintaa. 
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FlightControlin kehitysprosessissa ongelmaksi on syntynyt irtikytkentä 

asiakasymmärryksen ja markkinoinnin välillä. Ei tiedetä tarkalleen, mitä 

arvoa eri käyttäjäryhmät saavat irti sovelluksesta. Opinnäytetyö jakaa 

sovelluksen käyttäjäryhmät selkeämmin kahteen kastiin, johdon ja alaisten 

ryhmiin, joka vahvistaa kokonaisvaltaisen vaikutelman saamista 

FlightControlin käyttäjistä. 

Opinnäytetyö on jaettu teoria- ja empiriaosuuteen. Teoriaosuudessa 

käsitellään ensin olennaiset käsitteet ja tietoperusta. Aihealueita 

käsitellään eri näkökulmista, jolla luodaan pohja myöhemmin käsiteltävään 

empiriaosuuteen ja sen analysoimiseen. Myöhemmin seuraa sovellusten 

esittelyosuus, jonka tarkoituksena on antaa alustava ymmärrys sekä 

FlightControlin että Trellon toimintatavoista ja niiden tarkoituksesta. 

Opinnäytetyössä hyödynnetään kahta palvelumuotoilussa esiintyvää 

mallia, jotka esiintyvät sekä työpajan että IT-asiantuntijan osallistamisen 

taustasuunnittelussa: palvelumuotoiluprosessia ja co-designia eli 

yhteissuunnittelua. Mallit toimivat runkona osallistamisprojektien sisällölle. 

Empiriaosuus koostuu kahdesta osallistavasta projektista, marraskuussa 

2016 järjestetystä työpajasta opiskelijoiden kanssa ja tammikuussa 2017 

järjestetystä testikokeilusta IT-asiantuntijan kanssa. Työpajassa testataan 

ja koetaan yhdessä, etsitään ongelmakohdat ja pyritään löytämään 

ratkaisu ongelmiin. Työpajaan osallistuvat ruotivat FlightControlia 

työntekijän näkökulmasta. Kehitettävän sovelluksen ymmärtäminen 

kuitenkin vaatii aikaa ja yksi työpaja on vasta pinnanraapaisu lopullisten 

ratkaisujen löytämisessä.  

Opinnäytetyöhön kuuluu työpajan lisäksi IT-asiantuntijan osallistaminen 

FlightControlin kehitysprosessiin. Asiantuntija keskittyy käyttämään 

kehitettävää sovellusta johdon näkökulmasta, ja antaa syvempää 

palautetta FlightControlin toiminnasta ja kehitysehdotuksista. Asiantuntija 

dokumentoi löydöksiään noin viikon ajan, jonka jälkeen pidämme 

palautekeskustelun jossa ajatukset vielä tarkentuvat.  
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KUVIO 3. Opinnäytetyön rakenne 

 

Opinnäytetyön avulla toimeksiantaja saa tärkeää tietoa web-

sovelluksestaan eri sidosryhmien näkökulmasta (kuvio 3). Opinnäytetyön 

avulla toimeksiantajan on helpompi lähteä viemään nykyistä prototyyppiä 

lanseerausvaiheeseen hyvien pohjatietojen avulla, jotka ovat ennen 

opinnäytetyön tekemistä puuttuneet.  

1.4 Tutkimuksen reliabiliteetti 

Kvalitatiivista tutkimusta tehdessä kirjoittajan tulee pohtia tutkimuksen 

kokonaiskuvaa, ja miten hänen työskentely- ja ajattelutapansa tulee 

vaikuttamaan tutkimuksen lopputulokseen. Kun lopputuloksia 

tarkastellaan, sen optimaalisempi se on, mitä vähemmän tutkija itse on 

päässyt omilla mielipiteillään ja arvoillaan vaikuttamaan siihen. 
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Kanasen (2008, 121-123) mukaan tieteelliselle tutkimukselle ominaista on 

objektiivisuus. Haasteena tutkimuksen objektiivisuudelle voi pitää tutkijan 

päätösvaltaa tutkimusmenetelmistä, tutkijan osaamistasoa ja 

ennakkoluuloja, arvostuksia ja oletuksien vaikutusvaltaa havaintojen 

tulkintaan. Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta on haastavampaa 

arvioida verrattuna määrälliseen tutkimukseen, jolloin siihen voidaan 

vaikuttaa jo tutkimusasetelman suunnitteluvaiheessa. Kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa pelkästään tutkimus itsessään voi muuttaa vastauksia ja 

näin muuttaa tutkimustuloksia. 

Tähän Vilkka (2005, 158-159) argumentoi, että kvalitatiivisella 

tutkimusmenetelmällä tehdyssä tutkimuksessa sen toteuttamista ja 

luotettavuutta eli realibiliteettia ei pidetä toisistaan erillisinä tapahtumina. 

Loppujen lopuksi kvalitatiivisella tutkimusmenetelmällä tutkimuksen 

luotettavuuden kriteerinä voidaan pitää itse tutkijaa ja tämän rehellisyyttä. 

Arvioinnin kohteena ovat tutkijan tutkimuksessaan tekemät teot, valinnat ja 

ratkaisut. Tutkijan on syytä arvioida tutkimuksensa luotettavuutta kunkin 

tekemänsä valinnan kohdalla. Täten realibiliteetin arviointia tulee tehdä 

jatkuvasti suhteessa teoriaan, tutkimusaineistoon, tulkintaan ja 

johtopäätöksiin.  
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2 PALVELUMUOTOILU 

Keskustelu palvelumuotoilun ympärillä ja sen määrittelyssä on kasvanut 

kuluvina vuosina. Suunnittelun ammattilaisilta joskus puuttuu 

teorialähtöinen koulutus ja mielenkiinto täsmentää avainkonsepteja. Tämä 

johtaa helposti yleisen keskustelun heikkoon rakenteeseen. Puhdas 

akateeminen terminologia ei kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan käytännön 

näkökulma määrittelyyn. (Kuosa & Westerlund 2012, 22.) 

Mitä sitten on palvelumuotoilu tarkalleen ottaen? Tolvasen mukaan (2012, 

187) palvelumuotoilu on uudenlainen toimiala, joka on murtamassa 

perinteistä ja jäykkää tuotekehitysprosessia nostamalla jalustalle 

loppukäyttäjän, ihmisen ja hänen tarpeensa. Olemme siirtymässä 

tiedonkeruusta ja jalostamisesta kohti yhteissuunnittelua ja innovointia. 

Emme pidä kohderyhmiä enää tilastollisena massana, vaan teemme 

näiden kanssa yhteistyötä ja valjastamme luovuuden käytttöömme. 

Tuulaniemi (2011, 47) esittää, että palvelumuotoilu hyödyttää uuden 

palvelun kehittämisessä, koska se: 

• tarjoaa prosessin ja työkalut asiakasymmärryksen kasvattamiseen, 

ideoimiseen ja palvelun laanseeraamiseen 

• Tuottaa asiakasymmärrystä, jolla havaitaan uusia asiakastarpeita – 

nämä tyydytetään uudella palvelulla 

• Auttaa suunnittelemaan asiakaskokemusta 

• Vähentää tuotteen riskejä palvelun prototypoinnilla ja testaamisella 

Hyvin suunniteltu palvelu säästää markkinointikuluja, koska ei ole tarvetta 

selventää palvelua tai tarjota käyttöohjeita. Logiikka ja ymmärrettävyys 

ovat palvelumuotoilun päähyödyt sekä palveluntuottajalle että palvelun 

käyttäjälle. Asiakas, joka ymmärtää mitä hänelle tarjotaan, mitä hän hyötyy 

palvelusta, ja miksi hänen pitäisi käyttää, on tehokas asiakas. (Klaar 2012, 

18-19.)  
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Kurkelan (2013) mukaan on tärkeää, että palvelumuotoilu on osana 

sovelluskehitystä. Iteratiivisilla menetelmillä ja projektien ajastamisella 

ohjelmistoa kehitetään osissa: suunnitelmaa on mahdollista tarkentaa ja 

muutoksia voidaan tehdä vielä toteutusvaiheessa, jos käyttäjien palaute 

sitä vaatii. 

2.1 Palvelumuotoiluprosessi 

Palvelumuotoiluprosessi kattaa sen koko kirjon tapahtumia, mitä tuotteen 

tai palvelun muotoilun aika tapahtuu. Tämä opinnäytetyö keskittyy 

kiteyttämisen ja asiakasymmärryksen vaiheisiin. Vaiheet eivät välttämättä 

seuraa toinen toistaan, koska palvelumuotoiluprosessi on iteratiivinen 

prosessi. Tämä tarkoittaa sitä, että prosessia toistetaan. 

 

 

KUVIO 4. Palvelumuotoiluprosessi mukailtuna Sieversin (2016) mukaan 

 

Sieversin (2016) palvelumuotoiluprosessissa asiakasymmärrysvaiheessa 

asiakkaasta täytyy tietää juuri sellaiset asiat, joiden avulla voi tuottaa 
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käyttäjää palvelevia kokonaisuuksia. On tärkeää, että tiedonhankintaa 

rajataan laadullisin eikä määrällisin kriteerein. Kerätty tieto tulee kiteyttää 

keskeisiin tarpeisiin. Ideoimisessa tulee keskittyä ensin määrällisyyteen ja 

sen jälkeen vasta kvalitatiiviseen eli laadullisuuteen.  

2.2 Co-design eli yhteissuunnittelu 

Tässä opinnäytetyössä noudatetaan yhteissuunnittelun mallia, jonka 

mukaan osallistamisprojekteja jäsennetään.  

Innovoimisesta puhuessa on uskomus, että kohderyhmä ei pysty 

kehittämään mitään. Siinä on vaara, jos aliarvioi kohderyhmän liian 

perehtymättömänä tai tyhmänä osallistamisen aikana. Kuitenkaan ei ole 

järkevää kysyä suoraan suurelta yleisöltä, mitä he haluaisivat, vaan käydä 

dialogia erilaisten ihmisten kanssa kehityksen eri vaiheissa. Näkemystä ei 

voi kerätä kysymällä vaan keskustelemalla ja tekemällä yhteistyötä 

yhteisten päämäärien eteen. (Tolvanen 2012, 130-132.) 

 

KUVIO 5. Yhteissuunnittelun malli mukailtu Kuosan (ym. 2012, 106) 

mukaisesti 
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Co-design eli yhteissuunnittelu toimii tämän opinnäytetyön runkona (kuvio 

5). Yhteissuunnittelu on iteratiivinen prosessi, jolla ei ole selvää alkukohtaa 

eikä myöskään loppua. Vaiheita on yhteensä kolme (kokemis-, 

ratkaisemis- ja ongelmointivaiheet), joita voivat palata takaisin työstämään 

edellistä vaihetta tai harpata eteenpäin. Ainoastaan sillä on väliä, että 

sidosryhmät ovat jokaisessa vaiheessa muotoilussa mukana, 

tasaveroisesti. Yhteissuunnittelu koostuu kehitysprosessista, jossa asiakas 

ja tarjoaja kollektiivisesti ideoivat, menevät yksityiskohtiin ja luovat 

määrittelyn tuotteelle, jonka asiakas ostaa (Thallmaier 2014, 11). 

Yhteissuunnittelu on joustava malli, joka varmistaa, että jokaisen 

avaintekijän ja sidosryhmän ääni kuuluu ja integroidaan muotoiltavaan 

järjestelmään. Yhteissuunnittelu tarjoaa aidon lähestymistavan sille, kun 

halutaan sisällyttää kaikki oleellisimmat ihmiset palvelun suunnitteluun. 

(Kuosa 2012, 104.) 

Kaikosen & Makkulan (2012, 7) yhteisartikkelissa yhteissuunnittelun 

prosessissa liikutaan nopeasti ideoinnista arviointiin ja 

konseptisuunnittelusta nopeaan prototypointiin. Testaaminen on kaiken 

lähtökohtana. Demokraattinen muotoiluprosessi huomioi asiakkaat, 

loppukäyttäjät ja niin sanotusti poikkitieteelliset asiantuntijat. Paras idea 

voi syntyä koska vain prosessin aikana ja sen keksijä voi olla kuka vain 

työpajatilassa. Tällaisen työpajan järjestäminen vaatii kokonaisvaltaista 

ymmärrystä sekä muotoilumetodien hallintaa. 

2.3 Asiakasymmärrys kehitysprosessissa 

Tämän opinnäytetyön yksi pääteemoista on ymmärtää asiakasta ja tämän 

valintoja. Osallistettavat henkilöt tässä työssä ovat sekä asiakkaita että 

käyttäjiä. 

Tuulaniemen (2011, 35-36) mukaan Asiakasymmärryksellä tarkoitetaan 

sitä, että yrityksen tulee ymmärtää todellisuus jossa heidän asiakkaansa 

elävät ja toimivat. Yrityksen pitää tuntea asiakkaidensa todelliset motiivit, 

mihin arvoihin heidän valintansa perustuvat ja mitä tarpeita ja odotuksia 
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heillä voi olla. Asiakasymmärrys on asiakkaan arvonmuodostuksen 

ymmärtämistä: on ymmärrettävä, mistä elementeistä arvo muodostuu 

asiakkaalle. Organisaation arvolupaus voidaan lunastaa ainoastaan 

ymmärtämällä niiden tarpeita, joille arvoa tuotetaan.  

Asiakkaan syvällisempi ymmärtäminen toimii kimmokkeena 

tuotekehityksen uudistumiselle. Yrityksen tulisi kehittää ajatusmallejaan, ja 

pohtia mikä oikeasti on oleellista tietoa, kun kilpailuetua halutaan parantaa 

(Mattinen 2006, 9). Arantola (2006, 79) jatkaa, että asiakasymmärryksen 

tuottaminen ja sen hyödyntäminen ovat parhaimmillaan sellaisissa 

tilanteissa, joissa testataan uusia tuotteita tai palveluita ennen 

lanseerausta. 

Stickdorn & Schneider (2011, 37) argumentoivat, että aidon 

asiakasymmärryksen saamiseksi pitää käyttää erilaisia sovelluksia 

työkaluista, jotta palvelumuotoilija voi astua asiakkaan kenkiin, ymmärtäen 

sekä yksilöllisen palvelukokemuksen että laajemmassa kontekstissa. 

Kaikki ihmiset ovat asiakkaita – vaikkakin meillä kaikilla on erilaiset tarpeet 

ja ajattelutavat. Kun nämä erilaiset ajattelutavat ymmärtää, silloin 

palvelumuotoiluajattelu alkaa. 

2.4 Työpajan järjestäminen 

Työpajan järjestäminen on oleellinen osa palvelumuotoilua. Koska 

osallistujia on paljon ja he työskentelevät yhdessä fasilitaattorin kanssa, 

voidaan käyttää termiä työpaja. Hyvä tapa osallistaa ihmisiä mukaan 

suunnittelun eri vaiheisiin on työpajatyöskentely. Työpajoissa käytetään 

metodeina muotoilun tutkimus- ja visualisointimenetelmiä monipuolisesti. 

(Toimiva kaupunki 2014.) 

Jokainen työpaja tulee suunnitella huolellisesti. Sen kulku pitää suunnitella 

riittävän tarkasti etukäteen, mutta kuitenkin joustavaksi. Työpajan 

yksinkertaisuudesta on etua, ja liian monimutkaisia menetelmiä olisi hyvä 

välttää. Jokaiselle työpajan vaiheelle on tärkeää varata tarpeeksi aikaa, ja 
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erityisesti loppuun varataan vähän enemmän aikaa tulosten käsittelylle. 

(Tuominen ym. 2015, 37.) 

Työpajassa on oleellista varmistaa kaikkien tasa-arvoinen osallistuminen, 

aikataulussa pysyminen, asiassa pitäytymisestä ja etenemisestä. On 

vaikeaa pallotella samaan aikaan sekä työpajan prosessin että sisältöön 

osallistumisen välillä. Täten tulisi hankkia työpajaan fasilitaattori, joka 

hoitaa prosessin alusta loppuun. (LEAPS-projekti.) 

Mitä tulee heikkoon työpajan suunnitteluun, Kantojärven mukaan (2012, 

37) voi olla, että työpajan järjestäjällä on näkökulma siitä, mitä ratkaisut 

ongelmaan voisivat olla, ja voi olla, että ratkaisuja on jo työstetty 

pidemmälle. Järjestäjä haluaa kuitenkin kerätä ryhmän yhteen 

ratkaisemaan ongelmaa, jotta ihmiset sitoutuisivat paremmin toimintaan. 

Kyse on enemmänkin jalkautuksesta kuin aidosta mahdollisuudesta 

vaikuttaa ja siten luoda uutta. Kantojärvi (2012, 225) selventää lopuksi, 

että työpajan aloituksen tapaan, myös sen päättäminen on yhtä tärkeä. 

Lopetusvaiheessa tehdään yhteenvetoa tapahtumista, mitä tapahtui 

työpajan aikana. Myös lopputulokset ja laadunarviointi käydään läpi. Olisi 

ihanteellista elkeyttää tehdyt päätökset ja jatkotoimenpiteet. 
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3 ASIAKASRAJAPINNASSA LIIKKUMINEN 

Opinnäytetyössä tutkitaan, kuinka ja miksi osallistettavat henkilöt käyttävät 

FlightControlia. Jotta tässä päästään syvemmälle, osallistamisprosessissa 

pitää ottaa huomioon asiakas- ja käyttälähtöisen suunnittelun lähtökohta. 

Kappaleessa selvitetään, kuinka tuotteella luodaan lisäarvoa, ja mikä 

ydinlupauksen merkittävyys tuotteelle on. 

3.1 Asiakas- ja käyttäjälähtöinen suunnittelu 

Asiakas- ja käyttäjälähtöinen suunnittelu ovat hyvälaatuisen 

tuotekehitysprosessin avaintekijöitä. Uutta tuotetta kehittelevä yritys ei voi 

elää tuotekehityksen tyhjiössä, jossa orgaanista käyttäjäpalautetta ei 

pääse syntymään. 

Nyströmin ja Lemisen (2011, 15) mukaan käyttäjälähtöisyydellä kuvataan 

termiä, jonka mukaan käyttäjä on mukana tuotteen tai palvelun 

kehitystyössä. Arantola (2006, 24) jatkaa, että on ratkaisevaa, että 

tuotekehitykseen osallistuvilla käyttäjillä on ennestään kokemusta tuotteen 

käytöstä ja tietoa itse tuotteesta. Käyttökokemuksesta tulee syvempi, jos 

henkilö käyttää tuotetta säännöllisesti verrattuna tilanteeseen, jossa 

tuotetta käytetään ajoittaisesti. 

Käyttäjä ja hänen tarpeet on aina syytä huomioida kehitystyössä. Arantola 

(2006, 25) esittää, että pelkästään käyttäjän kokemus tai tieto tuotteen tai 

palvelusta palvelusta ei vielä riitä, jotta hän voisi edistää innovaatioiden 

syntymistä. Innovoivalle käyttäjälle on oleellista saada itselleen käytännön 

hyötyä kehittämisprojektiin osallistumisesta.  

Muotoilu ottaa huomioon tuotteen tai palvelun käyttäjän ja käyttötilanteen 

ja teknologia tehdään loppukäyttäjälle ymmärrettäväksi ja haluttavaksi. 

Jotta tähän pisteeseen päästään, ihmisen tai yrityksen on saatava uudesta 

keksinnöstä käytännön hyötyä ja se käyttömahdollisuudet on 

ymmärrettävä. Muutoin piilee vaara, että tästä keksinnöstä ei voi syntyä 

kaupallisesti menestyvää uutta tuotetta. (Arantola 2006, 30.) 



17 

 

3.2 Ydinlupaus luo pohjan tuotteelle 

Isohookana (2007, 24-25) määrittelee ydinlupauksen näin: ydinlupaus on 

kiteytys, johon luotetaan identiteetti, joka tarkoittaa kaikkea toivottua ja 

ylläpidettyä mielikuvaa tuotteesta tai palvelusta. 

Tuotekehitysprosessin aikana on tärkeää pohtia, mikä määrittelee 

kehitetyksessä olevan tuotteen. Yleensä ydinlupauksen määritelmä 

sidotaan brändin luomiseen, mutta oli brändiä tai ei, ydinlupauksen on 

oltava jokaisen tuotteen taustalla. Opinnäytetyössä ydinlupauksella 

tarkoitetaan FlightControlin ydimmäisen, ensisijaisesti sovelluksen 

käyttäjien kiteyttämää tarkoitusta, mitä FlightControl lupaa olevansa.  

Ydinlupauksella on yhtymäkohtia asiakasymmärrykseen. Jos yritys ei 

tunne asiakkaitaan, ei tiedetä mitä he haluavat. Tästä johtuen on erittäin 

vaikeaa luoda tuotteelle ydinlupausta, koska asiakkaiden tarpeita ei ole 

koskaan tunnistettu. Asiakkaiden tarpeet ovat taas sitoutettu 

ydinlupauksen sydämeen. 

3.3 Lisäarvon luominen 

Jokaisen tuotteita tai palveluita valmistavan yrityksen tulee miettiä, mitä he 

voivat tarjota asiakkaillensa niin, että he hyötyvät tuotteen tai palvelun 

käytöstä jollain tapaa. Hynysen (2013, 35-37) mukaan lisäarvo on asia, 

joka ratkaisee asiakkaan tai käyttäjän ongelman tai tarpeen, jolloin se voi 

myös olla jotain sellaista, jota asiakas ei ole osannut haluta ennakkoon. 

Lisäarvo tuottaa asiakkaalle elämyksiä. Kaiken ytimessä on tällöin 

asiakkaan tunteminen. Ei riitä, että tunnetaan asiakkaan nykytila, vaan 

pitää pystyä ennustaa myös asiakkaan tuleva käyttäytyminen. Pietilä 

(2011) tiivistää lisäarvon yhteen lauseeseen: yrityksen tuote tai palvelu on 

asiakkaalle kustannuksia arvokkaampi. 
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Kuinka tunnistetaan, mitkä asiat tuovat arvoa eri asiakkaille? Pitää 

sisäistää se, että ei ole absoluuttisia ja yleispäteviä arvoja, on vain 

asiakkaan kokemus arvosta. Asiakkaiden arvostukset voivat poiketa 

hyvinkin paljon toisistaan. (Anders Innovations 2013.) Asiakkuuksien 

luomiseen tarvitaan avoimuutta ja vilpittömyyttä. Asiakkuuden 

rakentaminen vaatii palvelun tuottajalta tahtoa tuottaa elämyksiä ja 

lisäarvoa hänen elämäänsä. (Rissanen, 2006, 49.) 

Powers (2015) lisää lopuksi, että lisäarvo on merkittävä taktiikka, jota 

pienyritykset käyttävät hankkiessaan ja säilyttäessään asiakkaansa, 

lisätessään bränditietoisuutta, ja erottautuessaan muusta markkinasta. 
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4 SOVELLUSTEN ESITTELY 

Ennen tietoperustaan siirtymistä on tärkeää ensin selittää keskiössä olevat 

sovellukset ja niiden toimintatavat. Tässä opinnäytetyössä keskitytään 

kahteen eri sovellukseen, Trelloon ja FlightControliin. Opinnäytetyön 

kehityskeskiössä toimii viimeksi mainittu FlightControl, joka ei toimi omana 

itsenäisenä sovelluksena, koska se hakee vielä tässä kehitysvaiheessa 

Trellosta kaiken oleellisen datan. 

4.1 Trello 

Trello on ilmainen ja kevyt projektinhallintajärjestelmä, jonka 

toimintaperiaate perustuu visuaaliseen työnkulkua helpottavaan työkaluun, 

kanbaniin. Sovellus toimii selaimen välityksellä joko online- tai offline-

tilassa. Trellon käyttäjämäärä ylitti 10 miljoonaa vuonna 2015. (Trello.) 

Trellon tavoitteena on nopeuttaa tiimien työskentelyä ja helpottaa 

kommunikointia jäsenten kesken. Toiminnot ovat joustavia, ja Trello sopii 

myös henkilökohtaiseen käyttöön, esimerkiksi koulukurssien tai loman 

organisoimiseen. Trelloa käyttävät monen kokoiset yritykset ja 

organisaatiot vaihtoehtona raskaammille ja kalliimmille 

projektinhallintatyökaluille. 

Tässä alakappaleessa selitetään Trellon tärkeimmät ja olennaisimmat 

ominaisuudet tämän opinnäytetyön kannalta. Monet näistä toiminnoista 

linkittyvät suoraan FlightControlin toimintaan. Esittely alkaa laajimmasta 

näkymästä, siirtyen yhä yksityiskohtaisempiin toimintoihin. 
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KUVA 1. Alustojen yleinen näkymä (Trello) 

 

Kuten aikaisemmin mainittiin, Trello on projektinhallintajärjestelmä. 

Yrityksille ja organisaatioille, jotka käyttävät Trelloa, näkymä (kuva 1) voi 

olla varsin tavanomainen. Alustat näkyvät vihreällä pohjalla. Tiimit toimivat 

omissa toimialueissaan (alustoissaan), joiden tietoja muut eivät voi nähdä, 

paitsi jos on määritetty, että toimitusjohtaja tai projektipäällikkö saavat 

nähdä muiden tiedot. Tässä näkymässä on helppo selata organisaation 

kaikkia alustoja ilman, että näkee yksityiskohtaisia tietoja. Jos käyttäjä 

kuuluu vain esimerkiksi yhteen tai kahteen tiimiin, tästä näkymästä ei 

välttämättä ole hyötyä. Voisi sanoa, että näkymästä hyötyvät eniten 

organisaation johto tai korkeamman hierarkian henkilöt, joilla on pääsy 

kaikkien henkilöiden ja projektien tietoihin. 

Alustojen ja tiimien lisääntyessä myös tietojen etsimiseen käytetty aika 

lisääntyy huomattavasti, koska Trellon sisäänrakennetut suodatintoiminnot 

eivät riitä kaiken tiedon riittävään suodattamiseen. Pienelläkin yrityksellä 

voi nopeasti nousta alustojen ja käyttäjien määrä radikaalisti, jolloin on 

mahdotonta seurata enää projektien ja työtehtävien edistymistä. Tätä 

käsittellään myöhemmin FlightControl-alakappaleessa. 
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KUVA 2. Esimerkkialusta Trellossa (Trello) 

 

Aikaisemmin käsitelty näkymä kaikista alustoista ja tiimeistä on vain yksi 

toiminto Trellossa. Korteiksi kutsutaan valkoisia levyjä, ja korttipakoiksi 

kuvassa näkyvää neljää harmaata kolumnia, joihin kaikki kortit on jaettu.   

Sovelluksen päänäkymänä voi pitää yksittäisen alustan näkymää (kuva 2). 

Siellä tapahtuvat kaikki yksittäiset työtehtävät ja tapahtumat yksittäisessä 

alustassa. Toimintaperiaate yksinkertainen: kortti lisätään, kun määritetään 

uusi työtehtävä. Käyttäjä voi määrittää korttipakan nimen vastaamaan 

tiettyä työvaihetta, kuten vaikkapa ”keskeneräinen”. Sekä kortteja että 

korttipakkoja voi siirrellä alustan sisällä vapaasti. Kun työvaihe edistyy, 

kortti siirretään seuraavaan vaiheeseen niin kauan aikaa, että kortti päätyy 

korttipakkaan ”valmis”. Työtehtävän vaiheet tallentuvan alustan historiaan, 

josta niitä voi tarkastella.  

On kuitenkin huomautettava, että alustojen käyttötapoja on monia. Joku 

voi esimerkiksi pitää alustaa passiivisena kirjastona, johon liittää erilaisia 

artikkeleja tai muita liitteitä. Liitteet säilyvät niin kauan aikaa, kunnes 

käyttäjä ne sieltä itse poistaa.  
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KUVA 3. Kortin yksityiskohtien avaaminen (Trello) 

 

Yksittäistä korttia voi klikata, jolloin aukeaa uusi näkymä (kuva 3). Korttiin 

voi muun muassa lisätä uusia henkilöitä, laittaa aikarajan ja muita 

toimintoja. Mahdolliset toiminnot ovat hieman rajatumpia kuin 

maksullisissa projektinhallintajärjestelmissä, mutta perustoiminnot löytyvät. 

Tärkeä toiminto on tiedostojen ja käyttäjien liittäminen korttiin. Kun käyttäjä 

lisätään, hän saa kutsun korttiin. Tämä toiminto toimii hyvin sellaisissa 

organisaatioissa, joissa ei välttämättä ole erilaisia tiimejä, vaan käyttäjät 

hyppivät usein eri alustojen välillä.  
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4.2 FlightControl 

FlightControlista puhuessa on tärkeää selventää heti sen tilanne 

tuotekehityksessä. Sovellus on vielä prototyyppivaiheessa, jolloin se on 

paljon joustavampi isommille muutoksille ja otollisessa tilanteessa 

erilaisille osallistamisprosesseille. 

Prototyyppi on todellinen ja konkreettisesti toimiva tuotemalli. Prototyypin 

tunnistaa siitä, että sitä ei ole alettu valmistaa vielä sarjatuotantona vaan 

sitä muokataan käsin. Prototyyppi helpottaa tuotteen ulottuvuuksien 

hahmottamisessa ja sen ominaisuuksista käytännössä: käytettävyyttä, 

miellyttävyyttä sekä ulkoisia ominaisuuksia. Prototyyppi auttaa myös siinä, 

kun on tarve saada testikäyttäjien mielipiteitä tuotteesta ja sen 

käyttämisestä. (Yritys-Suomi.) 

Monosoff antaa kolme etua prototyypille. Se mahdollistaa luomuksen 

käytettävyyden jatkuvan muotoilun. Tuotekonseptia on helpompi kuvata 

tarkemmin prototyypin avulla, jolloin muiden on helpompi hahmottaa sen 

toimintatapa. 

Selkeyden vuoksi on syytä selittää myös software-as-a-service-konseptin 

merkitys. Gil (2016) määrittelee SaaSin verkko-ohjelmistoksi, jonka 

asiakas “vuokraa” tai lainaa sen sijaan, että hän varsinaisesti ostaisi tai 

asentaisi sen omalle tietokoneelleen.  Sinnett (2010, 1) lisää, että SaaS:n 

hintaan luetaan mukaan sekä toimitus ja käyttö, oli kyse joko sovelluksesta 

tai monimutkaisemmasta ohjelmistosta. SaaS toimii on-demand-

periaatteella, ja se voidaan myydä, toimittaa tai ostaa esimerkiksi 

kuukausitilauksena. 

FlightControl toimii SaaS-periaatteella, jolloin hinta yleensä määräytyy 

käytön laajuuden mukaan. Käytön laajuus voidaan määrittää esimerkiksi 

käyttäjien tai projektien mukaan. SaaS-periaate on oleellista mainita, 

koska FlightControl toimii selaimessa, eikä sitä asenneta käyttäjän 

tietokoneelle tai muulle laitteelle. Sovellukselle ei löydy vielä mobiilitukea, 

mutta toiminto on suunnitteilla. 
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FlightControlin tärkein tehtävä on tuoda kaikki organisaation Trello-alustat 

yhteen näkymään. Tavoitteena on helpottaa varsinkin yritysten Trellon 

käyttöä. Trello ei ainakaan vielä tällä hetkellä tarjoa samanlaisia 

ominaisuuksia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 1. FlightControlin ja Trellon integraation luonne 

 

FlightControlin periaatteena on toimia niin sanottuna plug-inina, eli 

lisäosana tai jatkeena Trellon toimintoihin (kuvio 1). Tästä johtuen 

FlightControl ei ainakaan vielä tässä vaiheessa tuota itse dataa, vaan se 

haetaan Trellon tietokannoista.  

Vielä on epäselvää tässä vaiheessa tuotekehitysprosessia, onko järkevää 

integroida useampia projektinhallintajärjestelmiä FlightControliin, vai tyytyä 

Trelloon, joka on markkinoiden yksi suurimmista tekijöistä. 

Tuotekehitysprosessi on vasta alussa, ja on tärkeää pystyä ensin 

keskittymään tekemään yksi asia kunnolla kuin siihen, että laajennetaan 

liikaa ulottuvuuksiin, joista ei vielä ole tietämystä. 
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4.2.1 Kehityshistoria 

SuperApp Oy alkoi kehittää FlightControlia vuonna 2016. Yritys käytti 

Trelloa aktiivisesti erilaisissa työprojekteissa kevyenä 

projektinhallintajärjestelmänä. Projektien ja alustojen lisääntyessä 

huomattiin, että Trellon käytettävyysaste itse asiassa pienenee, kun 

toimintaympäristö monimutkaistuu. SuperAppin tapauksessa tämä muutos 

tarkoitti sitä, että projektien ja tiimien hallinta muuttui haastavaksi. Trellon 

käyttö muuttui hitaaksi ja epäkäytännölliseksi, kun aktiiviset alustat alkoivat 

liikkua useissa kymmenissä, eikä Trellon toiminnot tarjonneet riittäviä 

toimintoja. Tarvittiin ratkaisu.  

 

KUVIO 2. FlightControl palauttaa Trellon käytettävyyden 

 

Koska Trello oli kaiken liiketoiminnan ytimessä, kehitettiin työkalu, jolla 

yritys pystyi jatkamaan Trellon käyttöä ilman, että olisi pitänyt siirtyä 

kalliimpiin ja raskaampiin projektinhallintajärjestelmiin (kuvio 2). 
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FlightControlista rakennettiin mahdollisimman kevyt ja yksinkertainen, jotta 

se tukisi monipuolisesti erilaisia Trellon käyttötapoja. 

Opinnäytetyön toimeksiantajalla on nyt tavoitteena kehittää sovelluksesta 

myyntikelpoinen tuote Trellon käyttäjille, tärkeimpänä kohderyhmänä 

yritykset, ja käyttäjinä johto ja alaiset. 

4.2.2 Miten FlightControl tehostaa Trellon käyttöä 

FlightControl soveltuu parhaiten johtohenkilöille ja alaisille antamalla 

täyden tai määrätyn kuvan organisaation Trello-toiminnasta. Johtohenkilöt 

näkevät koko organisaationsa Trello-työskentelyn reaaliaikaisesti. Alaiset 

voivat määrittää FlightControlin käytön esimerkiksi kahdella tavalla. 

Ensimmäinen tapa on, että he seuraavat omaa työskentelyään kattavasti 

niin, että FlightControlin päänäkymään yhdistyy kaikki Trello-alustat, joissa 

henkilö on mukana. Toinen tapa on se, että alainen näkee koko tiiminsä 

työskentelytilanteen päänäkymässä. 

FlightControl auttaa organisoimaan sekä johdon että alaisten työtehtävät. 

Työpäivän suunnitteleminen helpottuu, kun jokainen tietää mitä joko itse 

pitää seuraavaksi tehdä tai mikä status tietyssä tiimissä on: kenen 

tarvitsee tehdä ja mitä seuraavaksi. 
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KUVA 4. FlightControlin päänäkymä. 

 

FlightControlin päänäkymä on sovelluksen ydin (kuva 4) (tekstit ja nimet 

ovat keksittyjä). Kortit, korttipakat ja henkilöt haetaan reaaliaikaisesti 

Trellon tietokannasta, ja ne päivittyvät automaattisesti, kun niitä 

muokataan Trellossa. Kortit ovat valkoisia laatikoita, joita klikatessa näkee 

yksityiskohtaisempia tietoja, kuten aikarajan. Näkymästä pääsee myös 

Trelloon katsomaan ja muokkaamaan kortteja. 

Trello ei tarjoa samaa näkymää. Jos tietyltä alustalta haluaa hakea jonkin 

tiedon, se pitää avata manuaalisesti ensin Trellon kautta. Kun projekteja ja 

tekijöitä on monia ja halutaan tietää missä vaiheessa työtehtävät ovat, 

Trellon kautta sitä on vaikea saada selville. Se kuitenkin onnistuu. 

FlightControl on tietyllä tapaa alkeellinen projektinhallintatyökalu 

ominaisuuksiensa myötä. 
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KUVIO 6. FlightControlin nykyiset ja suunnitellut toiminnot 

 

Kuten aikaisemmin mainittiin, FlightControl on vielä prototyyppivaiheessa 

ja se kehittyy nopeaa vauhtia. Toimeksiantajayrityksellä on tietyt alustavat 

suunnitelmat sovelluksen kehityskaaresta, mutta testikäyttäjiä ei tule 

poislukea tästä kehityksestä. 

Tällä hetkellä FlightControlista löytyy alustavat yleisnäkymän 

suodatusvaihtoehdot (kuvio 6). Yleisesti voi puhua, että FlightControl ja 

Trello ovat vielä tässä vaiheessa lähellä toisiaan sekä teemallisesti että 

jossain määrin toiminnollisesti. Tavoitteena on, että FlightControl pystyisi 

irtautumaan itsenäiseksi web-sovellukseksi, joka ei välttämättä tarvitse 

Trelloa toimiakseen. Tämä tarkoittaisi sitä, että FlightControl toimisi 

Trelloakin kevyempänä projektinhallintatyökaluna, johon voisi luoda 

esimerkiksi sisäisiä kortteja tai alustoja Trellosta riippumattomina.  
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4.2.3 Kehittämisongelmat 

FlightControlin nykyisessä ja tulevassa toimintaperiaatteessa on 

kysymyksiä. On epäselvää, kuinka Trellon korttipakat tulisi noutaa 

FlightControlin näkymään. Nykyään sovellus toimii sillä periaatteella, että 

korttipakat täytyy nimetä ennaltamäärätyksi, jotta korttipakoissa näkyvät 

kortit näkyvät FlightControlin yleisnäkymässä.  

FlightControl on kehitetty suljetussa ekosysteemissä. Ei tiedetä, miksi ja 

miten käyttäjät haluavat käyttää sovellusta, ja miten sovellus palvelee 

heidän tarpeitaan. On syytä selvittää, mistä käyttäjäryhmät saavat 

lisäarvoa. Lisäksi tarvitaan palautetta käyttäjiltä, mitä nykyisiä 

ominaisuuksia he arvostavat ja mitä he haluaisivat tulevaisuudessa nähdä. 

Tällä hetkellä jopa Trelloa käyttävälle henkilölle on vaikea kiteyttää sitä, 

mikä FlightControl on ja mitä sovellus tekee. Tätä ongelmaa ei ole kyetty 

vielä ratkaisemaan tuotekehityksen aikana. 



30 

5 OSALLISTAVA KEHITTÄMINEN 

Nykykulttuureissa vallitsee vahva uskomus, että monimutkaisten ja uusien 

ongelmien ratkaisujen suunnitteleminen pitäisi jättää asiantuntijoille. Monet 

ongelmat ja haasteet tänään monimuotoisia ja vaativat moninaisia 

näkemyksiä ja keskenään ratkaisujen pohdiskelua ja kehittelyä. (Auvinen 

& Liikka 2015, 9.)  

Osallistamisprosessin lähtökohta on käydä jatkuvaa vuoropuhelua ja sen 

vahvistamista erilaisten toimijoiden ja sidosryhmien kesken. Tämä taas 

vaatii voimakkaan yhteistyön kehittymistä. Yhteistyön konkreettinen 

ilmentymä on hankkeen kyky tehdä päätöksiä ja siten viedä hanketta 

suunnittelusta kohti sen toteuttamista. (Auvinen ym. 2015, 11.) 

SuperApp Oy:n toimitusjohtajaa ja perustajaa, Risto Lappia, haastateltiin 

opinnäytetyön aiheesta ja sen osallistavasta luonteesta. Opinnäytetyön 

aiheen kannalta on tärkeää, että toimeksiantajayritys toimii yhtenä 

sidosryhmänä FlightControlin kehitysprosessissa. 

Opinnäytetyön aihe on relevantti SuperApp Oy:lle, koska 
siinä pystytään pureutumaan asiakasrajapintaan 
kehityksen yhteydessä. Asiakkaille voidaan näyttää jo 
varhaisessa vaiheessa prototyyppiversiota, josta saadaan 
palautetta. Opinnäytetyön lopputulemana ymmärrämme 
asiakkaan tarpeet paremmin, tuote on palvelumuotoiltu 
paremmin asiakkaan tarpeita vastaavaksi ja se on lähellä 
markkinoille vientiä.  

Konkreettisina hyötyinä on teoreettisten viitekehysten 
soveltaminen, tarkempi vuorovaikutus asiakkaan kanssa 
ja työpajan järjestäminen ulkopuolisen palautteen 
saamiseksi. Teorian kautta saadaan lujitettua ymmärrystä 
palvelumuotoilusta ja sen kytkemisestä erityisesti tähän 
tuotteeseemme. Vuorovaikutus asiakkaan kanssa tuo 
hands-on kokemusta ja palautetta tuotteesta. (Lappi 
2017.) 

 

Työn empiirinen osuus järjestettiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäiseen 

vaiheeseen kuului työpajan järjestäminen marraskuussa 2016. Työpajaan 

osallistui noin 20 opiskelijaa, joille Trellon käyttäminen oli tuttua 
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entisestään. Aikaa oli varattu noin 1,5 tuntia, ja osallistujien kanssa käytiin 

läpi opinnäytetyön tutkimusongelmia, jolloin osallistujat pääsivät ottamaan 

osaa niiden ratkaisemiseen.  

Toinen empiirinen vaihe ajoittui tammikuulle 2017, jolloin eräs Lahden 

ammattikorkeakoulun IT-asiantuntija testasi Flightcontrol-sovellusta noin 

viikon ajan. Tavoitteena oli, että henkilö pystyisi yhdistämään 

FlightControlin käyttämisen normaaliin työrutiiniinsa, ja samalla 

dokumentoimaan havainnointejansa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 7. Työpajan osallistujat omaksuivat alaisen rooli ja IT-asiantuntija 

johdon roolin 

 

Osallistetut henkilöt omaksuivat käytön aikana erilaiset käyttäjäroolit (kuvio 

7). Työpajaan osallistuneet sopivat hyvin kehittämään FlightControlia 

alaisen roolissa, kun taas IT-asiantuntijalle oli työkokemuksensa vuoksi 

luonnollisempaa keskittyä yrityshierarkian toiseen päähän: johtoon. 

Tapa, jolla sidosryhmät lopulta dokumentoivat tuotoksensa, oli varsin 

vapaa ja huomioi ihmisten erilaiset ajattelutavat. Haluttiin nähdä, miten 

Työpaja IT-asiantuntija

Alaiset Johto
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osallistettavat reagoivat sovellukseen ja mitä kysymyksiä heillä nousee 

käytön aikana.  

 

5.1 Tavoitteet 

Sekä työpajaan osallistuneilta että IT-asiantuntijalta odotettiin vastauksia 

samaan tutkimusongelmaan, mutta näkökulma vaihtuen. Osallistujien 

odotettiin vastaavan, kuinka FlightControl luo lisäarvoa, mitä mieltä he 

ovat sovelluksen ominaisuuksista ja heitä pyydettiin jollain tavalla 

tiivistämään FlightControlin ydinlupaus. Tutkimusongelmaan kuului, että 

pureudutaan FlightControlin ominaisuuksiin ja niiden merkittävyyteen. 

Osallistujat esittivät mielipiteitään nykyisistä ja potentiaalisista 

ominaisuuksista.  

Tavoitteena oli ymmärryksen ja ideoinnin hakeminen palvelumuoprosessia 

noudattaen. Haluttiin, että osallistujat oikeasti ymmärtävät FlightControlin 

idean ja sen kaikki potentiaaliset käyttötarkoitukset. Työpaja ja 

asiantuntijan viikon kestänyt testaus noudattivat samaa kaavaa ensin 

keskittyen ymmärtämisvaiheeseen, sitten vasta ideointiin. 

Työpajassa oli odotettavaa, että lyhyen keston takia testaus ei tule 

olemaan täysin optimaalinen ja hedelmällinen. Asiantuntijalta kuitenkin 

odotettiin syvällisempää pureutumista aiheeseen kuin opiskelijoilta. Tämä 

selittyy hänen pitkän linjan kokemuksella opetusteknologiassa ja 

vaativissa projekteissa työskentelyllä.  

5.2 Opiskelijoiden työpaja 

Työpajaa lähdettiin suunnittelemaan muutamaa viikkoa ennen varsinaista 

toteutusta. Rungoksi luotiin PowerPoint-esitys, jolla jäsennettiin työpajan 

kulkua sekä fasilitaattorille että opiskelijoille. Kaikki dokumentointi tehtiin 

pääosin yksilöllisesti, mutta kaikki käsittelivät ongelmia kollektiivisesti. 
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Työpajan luonne oli kuitenkin avoin, ja kaikki saivat keskustella toistensa 

kanssa hetkestä riippumatta fasilitaattorin avatessa samalla keskustelua. 

Aikataulu 

Aikaa työpajalle varattiin 1,5 tuntia. Tämä oli aikataulullisesti 

ongelmallinen, koska työpaja tultaisi järjestämään vain kerran, joten aikaa 

oli vähän käytettävissä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA 5. Testiorganisaation rakenne (Trello) 

Ensimmäiset 20 minuuttia varattiin orientaatioon ja alustukseen. Tämän 

jälkeen seurasi sovellukseen tutustuminen, jolloin opiskelijat kirjautuivat 
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tietokoneilla FlightControlin web-sivuille yhteisillä Trello-tunnuksilla. 

Työpajaa varten oli luotu testiorganisaatio (kuva 5), johon kuului 

markkinointi-, myynti- ja ohjelmoijatiimit, sekä toimitusjohtaja. Ideana oli 

sekä johdattaa ajattelun suuntaa, että havainnollistaa. 

Kirjoittaja fasilitoi työpajan kulkua, ja vastasi opiskelijoiden kysymyksiin 

testauksen aikana. Tämä osoittautui tarpeelliseksi, koska testauksen 

aikana ilmeni paljon teknisiä ongelmia ja monia kysymyksiä. 

Koska aikaa oli varattu suhteellisen niukasti sovelluksen testaamiseen, 

PowerPoint-rungosta jouduttiin poikkeamaan. 

 

 

KUVA 6. FlightControlin testaus työpajassa 

 

Yleisesti ottaen työpaja sujui mallikkaasti alkuvaikeuksista huolimatta. 

Työpajan lopuksi käytiin vielä nopeasti epäselviksi jääneitä 

dokumentointeja läpi. Fasilitaattori kertoi kehitysprosessin 
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jatkotoimenpiteistä, eli siitä, kuinka opiskelijoiden tuloksia tullaan 

hyödyntämään opinnäytetyössä. 

5.3 IT-asiantuntijan testaus 

FlightControlia saatiin testaamaan Lahden ammattikorkeakoulusta IT-

asiantuntija, joka pääsi ruotimaan sovellusta. Henkilö halusi FlightControlin 

herättämän mielenkiinnon johdosta vapaaehtoisesti testaamaan 

sovellusta. Asiantuntijaa pyydettiin omaksumaan organisaation johdon 

rooli. Tämä tarkoitti sitä, että toisin kuin alaisen roolissa, asiantuntija pääsi 

pohtimaan FlightControlin vaikutuksia organisaatiohierarkiassa ylhäältä 

alaspäin.  

Asiantuntija valittiin lopulta testaajaksi, koska hän on käyttänyt runsaasti 

Trelloa projektinhallintajärjestelmänä nykyisessä organisaatiossaan. 

Hänellä oli tarvittava tietotaito ja kokemus pystyä hyödyntämään 

FlightControlin käyttö lyhyessä viikon ajassa. 

Aikataulu 

Pyrkimyksenä oli alun perin saada kaikki valmiiksi niin, että asiantuntija 

olisi aloittanut FlightControlin käyttämisen jo loppuvuodesta 2016. Ilmeni 

kuitenkin ylitsepääsemättömiä teknisiä haasteita, jonka takia kokeilua 

lykättiin tammikuulle 2017.  

Kun kaikkien aikataulut sopivat yhteen, kokeilu alkoi. Kuten aikaisemmin 

mainittiin, testaus kesti yhteensä viikon ajan, jonka jälkeen tulokset 

dokumentoitiin päiväkirjamaiseen muotoon Google Docs –tiedostoon 

selaimessa. Opinnäytetyön kirjoittajalla oli pääsy tiedostoon, jossa hän 

pystyi lukemaan ja myöskin kommentoimaan asiantuntijan pohdintoja. 

Testauksen aikana ei päästy välillä FlightControlin sivuille, mutta häiriöt 

olivat hyvin lyhyitä. Sovellusta päivitettiin samaan aikaan, joten ongelmat 

johtunevat tästä syystä. Toimeksiantaja oli kuitenkin hyvin proaktiivinen, ja 

oli tietoinen häiriöistä. 
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Osa testaukseen tarkoitetusta ajasta kului pieniin FlightControlin ja Trellon 

välisiin yhteensopimattomuuksiin: Trellon alustalla piti ensin nimetä 

korttipakat tietyllä tavalla ennen kuin FlightControl päivitti ne 

yleisnäkymäänsä.  

Testaukseen tarkoitetun viikon loputtua pidettiin vielä palautuskeskustelu, 

jossa käytiin vielä yhteisesti tuloksia läpi. Muutamat asiantuntijan ideat 

vielä tarkentuivat, ja keskustelusta oli suuri hyöty tulosten analysoimisen 

kannalta. 
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6 OSALLISTAMISPROJEKTIEN TULOKSET 

Tässä kappaleessa käydään läpi sekä työpajan että asiantuntijan 

tuotoksia läpi. Kuten aikaisemmin mainittiin, työpajaan osallistuneet 

keskittyivät alaisen rooliin, kun taas asiantuntija hyödynsi syvempää 

ymmärrystään organisaatioiden toimintaympäristöistä, ja näin ollen hän otti 

johdon roolin testauksessa. 

Dokumentoinneissa käsitellään FlightControlin lisäksi Trelloa ja sen 

ongelmia, koska sovellukset toimivat tiukassa symbioosissa keskenään. 

Vaikka Trellon toimintatapoja ei voikaan muokata, kehitysehdotukset silti 

liittyvät suoraan FlightControliin. Kehitysvaiheessa onkin tärkeää, että 

fundamentaaleihin ongelmiin käydään heti kiinni, eikä vasta lähempänä 

valmiin tuotteen lanseerausta. 

Kumpikin ryhmä testasi FlightControlia samojen kriteerien 

(tutkimuskysymys) mukaan; ominaisuuksien, ymmärtämisen ja lisäarvon 

mukaan. Analyysiosiossa noudatetaan tätä järjestystä. Erona ryhmien 

välillä olivat erilaiset roolit, jotka testaajien tuli omaksua. Kriteerien pohjalta 

ryhmät noudattivat opinnäytetyön tutkimusongelman rajauksen raameja.  

6.1 Alaisten näkökulma 

Opiskelijat esittivät työpajassa runsaasti erilaisia ajatuksia, joista jokaista 

ei voi tässä työssä esittää. FlightControlin kehitysprosessin kannalta 

pohdittiin, mitkä vastaukset ovat merkittävyydeltään ratkaisevimpia. 

Tuloksia analysoitaessa tuli ottaa huomioon alaisten näkökulma, joiden 

mukaan pohdintoja tehtiin.  

Tulosten mukaan FlightControlin käyttöönottoa voitaisi kokeilla 

organisaation eri osastojen, kuten vaikka markkinoinnin ja myynnin, välillä. 

Osastot voisivat toimia yhteistyössä keskenään, esimerkiksi 

tuotemarkkinoinnin yhteydessä. Yhteistyö voisi lisääntyä eri tiimien 

kesken, joka pitäisi olla lähes jokaisen yrityksen tavoite. 
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Nousi myös pohdinta, jonka mukaan FlightControl toimii jokaisessa 

organisaatiossa hyvänä välineenä olla selvillä siitä, mitä yrityksen sisällä 

tapahtuu, sillä useassa organisaatiossa kollegoilla ei välttämättä ole tietoa 

muiden tekemisistä. Sovellus toimii hyvin myös omien asioiden 

organisoinnissa, joka helpottaa ja nopeuttaa huomattavasti projektien 

valmiiksi saamista. 

Huolta herätti, että työntekijöille voi olla haastavaa ymmärtää 

FlightControlin käytön merkitys organisaatiossa. Pelkona on, että 

työntekijät eivät omaksu sovelluksen käyttöä tai eivät yksinkertaisesti opi 

sen käyttöä. Kaikkien mielestä FlightControlia ei ole helppo suoraan ottaa 

käyttöön, edes alaisten keskuudessa. He tarvitsevat ehdottomasti 

jonkinlaisen kevyen koulutuksen ensin FlightControlin käytöstä.  

Opiskelijat haluaisivat nähdä FlightControliin luotavan jonkinlaisen 

kalenteritoiminnon, jolla näkisi esimerkiksi menneet ja tulevat työtehtävät. 

Toivottiin, että lisättäisiin kommentointi-toiminto, jolla voi nopeasti kirjoittaa 

korttiin FlightControlin yleisnäkymässä. Kommenttien lisääminen kortteihin 

helpottaa huomattavasti työskentelyä, mikäli työntekijät eivät ole aina 

samassa työpisteessä tai tekevät etätöitä. 

Pohdittiin, että FlightControl on kätevä asioiden organisoimisessa 

käyttäjien näkökulmasta, kun saa esimerkiksi viikon tai kuukauden alussa 

tehtyä listan asioista jotka tulee saada tehtyä kyseisen ajan kuluessa, ja 

tehtävän suoritettua sen voi siirtää valmiiksi saatujen pinoon. 

Opiskelijoissa herätti jonkin verran huolta henkilöturvaan liittyvät ongelmat. 

Pohdittiin, voiko työnvalvonta FlightControlissa yltyä sellaiseksi, että se 

rikkoo työntekijöiden oikeuksia. Toisaalta jatkuva valvominen voi jopa 

edesauttaa tuloksien aikaansaamista. Ominaisuuksia kehitellessä tulee 

ottaa nämä asiat huomioon. 

Opiskelijat perustelivat, että etätyön ja projektiryhmien lisääntyessä koko 

ajan FlightControlista voisi olla hyötyä hahmottamaan yrityksen 

kokonaiskuvaa reaaliajassa. Sovellus voisi toimia niin, että työtehtävien 

organisoiminen tehdään ensin, ja vasta sitten niitä aletaan noudattaa. 
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Osa opiskelijoista lähti kartoittamaan FlightControlin ydinlupausta 

hissipuheiden avulla. Kaikissa puheissa toistuivat teemat selkeys, 

helppous ja kätevyys. Hissipuheet perustuivat vahvasti etätyöskentelyyn ja 

yksilön saama oma hyöty sovelluksesta korostui. Mielenkiintoista on myös 

se, että eräs hissipuhe sisällytti FlightControlin ominaisuuksia, vaikka niitä 

ei ole vielä sovellukseen implementoitu.  

 

6.2 Johdon näkökulma 

Asiantuntijaa pyydettiin kertomaan lyhyesti, mistä FlightControlin 

toiminnassa on kysymys. Hän vastasi, että sovellus on Trellon alustoista 

tietoa kokoava sovellus, jonka konsepti on mielenkiintoinen ja helposti 

lähestyttävä. Henkilö ei koe, että FlightControlia on tarkoitettu 

äärimmäiseksi valvontatyökaluksi organisaation johdolle, vaan 

yksinkertaisesti visuaaliseksi ja helpoksi työkaluksi, jolla voi heti 

hahmottaa esimerkiksi tietyn tiimin statuksen meneillään olevassa 

projektissa.  

Asiantuntija esitti myös, että Trelloa vaivaa mittakaava-ongelma: rajattuun 

asiaan yksi alusta on tiettyyn rajaan saakka vielä hyväksyttävä, mutta 

asiakokonaisuuksien kasvaessa täytyy perustaa lisää alustoja, jolloin niistä 

rakentuva kokonaisuus alkaa muodostua hankalaksi. 

FlightControlin lisäarvo liittyy kokonaisuuden hallintaan. Sovellus lisää 

Trelloon yhden hierarkiakerroksen lisää, joka tarkoittaa sitä, että tietoja voi 

tarkastella kauempaa kuin ennen. FlightControlin vahvuutena piilee se, 

että saadaan oikeat ihmiset tekemään oikeita asioita sopivalla kuormalla, 

reaaliaikaisesti.  

Asiantuntija suosittelee, että yleensä hitaan ja byrokraattisen 

organisaation johdon olisi helpompi lähteä itsekin käyttämään 

FlightControlia, jos sen käyttö lähtee alaisilta.  
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Jokaiselle organisaation jäsenelle voisi luoda omat profiilisivut, jossa 

näkee visuaalisesti esimerkiksi yksittäisen työntekijän korttimäärät jne. 

Tällaisen ominaisuuden lisäksi olisi hyvä luoda niin sanottu hälytysraja. 

Jos vaikkapa ”tekemässä”-korttipakka alkaa täyttyä henkilöllä liian monista 

työtehtävistä, sovellus lähettäisi notifikaation kyseiselle henkilölle ja/tai 

hänen esimiehelleen. 

Suurin FlightControlin ongelmista tällä hetkellä on se, että yleisnäkymä ei 

ole tarpeeksi joustava hyväksymään monenlaisia Trellon alustojen ja 

korttipakkojen käyttötapoja. Ongelmaksi testauksen aikana syntyi se, että 

jokainen testauksessa mukana ollut alusta jouduttiin käytännössä 

järjestämään, myös korttipakat. 

Asiantuntijan mukaan FlightControlilla on hyvät edellytykset toimia omana 

itsenäisenä sovelluksenaan irrallisena Trellon käyttöympäristöstä. 

Trellossa on liberaali prosessipuoli, joka tarkoittaa käyttäjälle hyvin 

vapaata toimintatapaa. Tarvitaan jonkinlainen Trellon ja raskaamman 

projektinhallintajärjestelmän välimuoto, jossa alustan tai kortin tekeminen 

valitaan valmiiksi suunnitellusta mallista, esimerkiksi 

myynninedistämisestä tai koulutuksesta. 

6.3 Tavoitteiden saavuttaminen 

Opinnäytetyötä lähdettiin luomaan se ajatus mielessä, että lopputuloksena 

syntyy toimeksiantajalle jotain konkreettista ja hyödynnettävää. Sekä 

työpajasta että asiantuntijan testauksesta saatiin paljon hyviä ideoita ja 

ajatuksia. 

Määrällisesti voisi sanoa, että asiantuntijan testauksesta saatiin paljon 

enemmän ideoita verrattuna työpajaan. Yksi syy, mikä tämän voi selittää, 

on henkilön huomattava aikaisempi kokemus ja se, että henkilö pystyi 

soveltamaan FlightControlin käytön työhönsä. Tämän avulla on henkilö 

voinut sisäistää sovelluksen ydinolemuksen nopeasti. 

Työpajan vahvuutena oli se, että osallistujien määrän vuoksi samoista 

teemoista saatiin monta eri näkökulmaa. Työpajaa fasilitoidessa oli 
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mielenkiintoista huomata, kuinka fasilitaattorin (kirjoittajan) oma aktiivinen 

osallistuminen paransi osallistujien antamaa syvällisempää palautetta. 

Tämä voi osin myös selittyä sillä, että työpajan aikataulusta suurin osa 

ajasta käytettiin loppujen lopuksi FlightControlin testaamiseen. Isolla osalla 

osallistujista oli paljon vaikeuksia alussa ymmärtää sovelluksen 

käyttötarkoitus. Fasilitaattorilla oli kuitenkin paljon ennestään kokemusta 

FlightControlin käyttämisestä, jonka avulla osallistujien välistä keskustelua 

oli helpompi ohjata ja antaa esimerkkejä. 
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7 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Palvelumuotoilu vaikuttaa yhä enemmän yritysten tapoihin kehittää 

uudenlaisia tuotteita ja palveluja. Sopii muistaa, että kaiken yritystoiminnan 

sydämessä on asiakas ja heidän tarpeensa. Lähes kaikki ihmiset ovat 

jonkin palvelun käyttäjiä. Silti näitä käyttäjiä palvelevilla yrityksillä on iso 

aukko tietämyksessä, joka vaikuttaa siihen, miten ne muotoilevat ja 

kehittävät ratkaisuja käyttäjien ongelmiin. Sirpaleinen ja hajautunut 

internet-sukupolven yhteiskunta on jakautunut sitäkin sirpaleisempiin 

ihmisryhmiin ja yksilöihin, joiden tarpeita on vaikea selvittää 

monimutkaisessa verkossa. 

Tämä opinnäytetyö käsitteli FlightControl-web-sovelluksen kehittämistä 

palvelumuotoilun avulla. Tutkimusmenetelmänä käytettiin kvalitatiivista 

tutkimusmetodia. Opinnäytetyön tietoperusta koostuu suurimmilta osin 

palvelumuotoilusta, joskin tutkimusongelman kannalta oli syytä myös 

sisällyttää teoriaa asiakasymmärryksestä.  

Työn tavoittena oli osallistaa sidosryhmät käyttämään FlightControlia, 

pohtimaan sovelluksen ydinlupausta, kuinka sovellus luo käyttäjille 

lisäarvoa ja mitä kehitysprosessissa tulee ottaa huomioon, jotta käyttäjän 

tarpeet huomiodaan. 

Opinnäytetyön kehittävä osuus koostui kahdesta osallistamisprojektista, 

joista toinen toteutettiin työpajana ja toinen asiantuntijatestauksena 

oikeassa työelämässä. Palvelumuotoiluprosessin näkökulmasta 

huomioitiin kokonaisvaltaisesti palveluiden käyttäjät, palveluiden tuottajat 

sekä ympäristöt joissa palvelua toteutettiin ja toteutetaan.  

Käyttäjien tarpeet ja mielipiteet huomioitiin aktiivisesti 

osallistamisprosessin aikana. Lopputulokseksi saatiin idearikkaita ja 

syvällisiäkin pohdintoja FlightControlin tulevaisuudesta ja tämän hetkisestä 

tilanteesta. Opinnäytetyön kirjoittaja toivoo, että osallistamisprojektien 

tuloksista on aitoa ja käytännön hyötyä, kun sovellus viedään yhä 

lähemmäs lanseerausta.  
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Etenemisehdotukset 

Palvelumuotoiluprosessia tulee ehdottomasti jatkaa opinnäytetyön 

valmistuttua. Yhteissuunnittelu kuuluu oleellisena osana 

palvelumuotoiluun, ja sen jatkaminen FlightControlin 

tuotekehitysprosessissa on elintärkeää, jotta ymmärretään asiakkaiden 

tarpeet mahdollisimman monipuolisesti. 

Yhteissuunnittelua tulee jatkaa tiiviisti sitouttamalla muutamia erityyppisiä 

organisaatioita antamalla FlightControl ilmaiseen testikäyttöön. 

Ongelmana tällä hetkellä on, että palautetta ei ole saatu riittävästi, jotta 

varmasti tiedetään kuinka oleelliseksi FlightControl voisi osoittautua 

Trelloa käyttävissä yrityksissä. Vaikkakin asiantuntija testasi 

FlightControlia oman organisaationsa ja Trello-alustojensa rajoissa, 

opinnäytetyön osallistamisosuus ei kuitenkaan kattanut kokonaista 

organisaation toimintaympäristöä usean jäsenen kesken. Tarvitaan 

enemmän näyttöä usealta eri käyttäjältä ja käyttäjäryhmältä yksittäisessä 

organisaatiossa.  

Tarvitaan syvällisempää tietämystä siitä, kuinka organisaatiot hyödyntävät 

Trelloa omassa toiminnassaan. Voi olla, että FlightControlin 

kehitysprosessin aikana ei olla edes törmätty niihin ongelmiin, joita 

organisaatiot kokevat päivittäin. Tämän vuoksi on elintärkeää viedä 

FlightControl käyttäjien luo, heidän ominaisiin toimintaympäristöihin. 

Yhdessä yrityksen tulevien asiakkaiden, testikäyttäjien kanssa, voidaan 

luoda tuote, joka palvelee heidän sisimmäisiä tarpeitaan. 

 



44 

LÄHTEET 

Arantola, H. 2006. Customer insight – uusi väline liiketoiminnan 

kehittämiseen. Helsinki: WSOY. 

Edvardsson, B., Gustafsson, A., Kristensson, P. & Witell, L. 2010. Service 

innovation and customer co-development. In Maglio, P. P., Kielieszewski, 

C. A. & Spohrer, J. C. 2010. Handbook of Service Science – Service 

Science: Research and Innovations in the Service Economy. NY: Springer, 

561-577. 

Eskola, J. & Suoranta, J. 2008. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. 

Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy. 

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2009. Tutki ja kirjoita. 15. 

uudistettu painos. Helsinki: Tammi. 

Hynynen, J. 2013. Ilmaa hintoihin. Jyväskylä: Kirjakaari. 

Isohookana, H. 2007. Yrityksen markkinointiviestintä. Juva: WSOY. 

Juutinen, S. 2016. Strategisen yritysvastuun käsikirja. Talentum media Oy. 

Kaikonen, H. Makkula, S. 2012. Education: From problems to 

opportunities. Service design magazine, 107, 7. 

Kananen, J. 2008. KVAL - Kvalitatiivisen tutkimuksen teoria ja käytänteet. 

Suomi: Jyväskylän yliopistopaino. 

Kantojärvi, P. 2012. Fasilitointi luo uutta – Menesty ryhmän vetäjänä. 

Helsinki: Talentum. 

Klaar, J. M. 2012. Service design – or how to save half the marketing 

budget. Service design magazine, 107, 18-19. 

Kuosa, T. Westerlund, L. 2012. Service design: on the evolution of design 

expertise. Tuomo. (Ed). Lahti University of Applied Sciences Series A, 

Research reports, part 17, Lahden ammattikorkeakoulu. 



45 

Mattinen, H. 2006. Asiakkuusosaaminen – kuuntele asiakastasi. Helsinki: 

Talentum. 

Nyström A., Leminen S., 2011. Innovoi(tko) yhdessä asiakkaittesi kanssa. 

Vantaa: Hansaprint Oy. 

Rissanen, T. 2006. Hyvän palvelun kehittäminen. Vaasa: 

Kustannusosakeyhtiö Pohjantähti. 

Sinnett, W. M. (2010). Software As a Service: Experiences of SMBs. New 

Jersey: Financial executives research foundation. 

Stickdorn, M. Schneider, J. 2011. This is Service Design Thinking. New 

Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 

Thallmaier, SR. 2014. Customer Co-Design –A Study in the Mass 

Customization Industry. Springer Gabler.  

Tolvanen, J. 2012. Kohtaaminen: ymmärrä kohderyhmääsi. Helsinki: 

Talentum. 

Tuulaniemi, J. 2011. Palvelumuotoilu. Helsinki: Talentum. 

Vilkka, H. 2005. Tutki ja kehitä. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi. 

 

Verkkolähteet: 

Anders Innovations 2013. Mikä tuo arvoa asiakkaalle? [viitattu 1.3.2017]. 

Saatavissa: https://www.andersinnovations.com/fi/blogi/mika-tuo-arvoa-

asiakkaalle/ 

Auvinen, A-M. & Liikka, P. 2015. Osallistamisen käsikirja. [Verkkojulkaisu]. 

Hämeenlinna: Suomen eOppimiskeskus ry [viitattu 14.10.2016]. 

Saatavissa:  

http://wiki.eoppimiskeskus.fi/download/attachments/26411093/eO_AVO2_

Osallistamisen_k%C3%A4sikirjaA5_48_4%20%281%29.pdf?version=1&m

odificationDate=1424096301379&api=v2 

https://www.andersinnovations.com/fi/blogi/mika-tuo-arvoa-asiakkaalle/
https://www.andersinnovations.com/fi/blogi/mika-tuo-arvoa-asiakkaalle/
http://wiki.eoppimiskeskus.fi/download/attachments/26411093/eO_AVO2_Osallistamisen_k%C3%A4sikirjaA5_48_4%20%281%29.pdf?version=1&modificationDate=1424096301379&api=v2
http://wiki.eoppimiskeskus.fi/download/attachments/26411093/eO_AVO2_Osallistamisen_k%C3%A4sikirjaA5_48_4%20%281%29.pdf?version=1&modificationDate=1424096301379&api=v2
http://wiki.eoppimiskeskus.fi/download/attachments/26411093/eO_AVO2_Osallistamisen_k%C3%A4sikirjaA5_48_4%20%281%29.pdf?version=1&modificationDate=1424096301379&api=v2


46 

Erikkson, M. 2015. The History And Evolution of Product Management 

[viitattu 15.2.2017]. Saatavissa: 

http://www.mindtheproduct.com/2015/10/history-evolution-product-

management/ 

Gil, P. 2016. What is ’SaaS’ (Software as a Service)? Lifewire [viitattu 

6.2.2017]. Saatavissa: https://www.lifewire.com/what-is-saas-software-

2483600 

Leminen, S. Fred, M. Kortelainen, M. & Westerlund, M. 2011. Co-creation 

with Users and Customers in Living Labs. Integrating users and customers 

in companies' business processes. Helsinki: Edita Prisma [viitattu 

3.3.2016]. Saatavissa: 

https://www.laurea.fi/dokumentit/Documents/A76.pdf 

Kurkela, U-M. 2013. Tiedätkö, mitä palvelumuotoilu tarkoittaa? [viitattu 

24.10.2016]. Saatavissa: http://www.tivi.fi/Kumppaniblogit/cgi/2013-02-

28/Tied%C3%A4tk%C3%B6-mit%C3%A4-palvelumuotoilu-tarkoittaa-

3198936.html 

Monosoff, T. Creating a Product Prototype. Entrepreneur [viitattu 

15.2.2017]. Saatavissa: https://www.entrepreneur.com/article/80678 

Pietilä, A. 2011. Asiakasuskollisuus syntyy 4 lähteestä (2/6): Lisäarvo 

[viitattu 15.12.2016]. Saatavissa: 

http://blog.loyalistic.com/fi/asiakasuskollisuus-syntyy-4-lahteesta_17.html 

Powers, K. 2015. 5 Ways to Create Added Value for Customers [viitattu 

25.2.2017]. Saatavissa: http://www.verticalresponse.com/blog/5-ways-to-

create-added-value-for-customers/ 

Ramaswamy, V & Ozcan, K. 2014. The Co-Creation Paradigm. Stanford  

University Press [viitattu 9.12.2016] Saatavissa: 

http://site.ebrary.com/lib/lamk/reader.action?docID=10852487&ppg=24 

Sievers, K. 2016. A glimpse into the WOW [viitattu 15.2.2017]. Saatavissa: 

http://www.silab.fi/tag/service-design/ 

http://www.mindtheproduct.com/2015/10/history-evolution-product-management/
http://www.mindtheproduct.com/2015/10/history-evolution-product-management/
https://www.lifewire.com/what-is-saas-software-2483600
https://www.lifewire.com/what-is-saas-software-2483600
https://www.laurea.fi/dokumentit/Documents/A76.pdf
http://www.tivi.fi/Kumppaniblogit/cgi/2013-02-28/Tied%C3%A4tk%C3%B6-mit%C3%A4-palvelumuotoilu-tarkoittaa-3198936.html
http://www.tivi.fi/Kumppaniblogit/cgi/2013-02-28/Tied%C3%A4tk%C3%B6-mit%C3%A4-palvelumuotoilu-tarkoittaa-3198936.html
http://www.tivi.fi/Kumppaniblogit/cgi/2013-02-28/Tied%C3%A4tk%C3%B6-mit%C3%A4-palvelumuotoilu-tarkoittaa-3198936.html
https://www.entrepreneur.com/article/80678
http://blog.loyalistic.com/fi/asiakasuskollisuus-syntyy-4-lahteesta_17.html
http://www.verticalresponse.com/blog/5-ways-to-create-added-value-for-customers/
http://www.verticalresponse.com/blog/5-ways-to-create-added-value-for-customers/
http://site.ebrary.com/lib/lamk/reader.action?docID=10852487&ppg=24
http://www.silab.fi/tag/service-design/


47 

Toimiva kaupunki 2014. Terveisiä työpajasta [viitattu 13.1.2017]. 

Saatavissa: http://www.toimivakaupunki.fi/fi/uutiset/terveisia-tyopajasta 

Trello. Trello [viitattu 15.11.2016]. Saatavissa: www.trello.com 

Tuominen, T. Järvi, K. Lehtonen, M. Valtanen, J & Martinsuo, M. 2015. 

Palvelujen tuotteistamisen käsikirja [verkkodokumentti]. Helsinki: Aalto-

yliopisto [viitattu 15.11.2016]. Saatavissa: 

https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/16523/isbn97895260

62181.pdf 

Yritys-Suomi. Prototyypit. Työ- ja elinkeinoministeriö [viitattu 2.2.2017]. 

Saatavissa: https://www.yrityssuomi.fi/web/guest/prototyypit 

 

Haastattelut: 

Lappi, R. 2017. Toimitusjohtaja. SuperApp Oy. Sähköpostihaastattelu 

3.3.2017

1 

http://www.toimivakaupunki.fi/fi/uutiset/terveisia-tyopajasta
http://www.trello.com/
https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/16523/isbn9789526062181.pdf
https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/16523/isbn9789526062181.pdf
https://www.yrityssuomi.fi/web/guest/prototyypit


 
 

LIITTEET 


	SISÄLLYS
	1 Johdanto
	1.1 SuperApp Oy
	1.2 Tutkimusmenetelmät
	1.3 Opinnäytetyön rakenne ja tutkimusongelma
	1.4 Tutkimuksen reliabiliteetti

	2 Palvelumuotoilu
	2.1 Palvelumuotoiluprosessi
	2.2 Co-design eli yhteissuunnittelu
	2.3 Asiakasymmärrys kehitysprosessissa
	2.4 Työpajan järjestäminen

	3 Asiakasrajapinnassa liikkuminen
	3.1 Asiakas- ja käyttäjälähtöinen suunnittelu
	3.2 Ydinlupaus luo pohjan tuotteelle
	3.3 Lisäarvon luominen

	4 Sovellusten esittely
	4.1 Trello
	4.2 FlightControl
	4.2.1 Kehityshistoria
	4.2.2 Miten FlightControl tehostaa Trellon käyttöä
	4.2.3 Kehittämisongelmat


	5 Osallistava kehittäminen
	5.1 Tavoitteet
	5.2 Opiskelijoiden työpaja
	5.3 IT-asiantuntijan testaus

	6 Osallistamisprojektien tulokset
	6.1 Alaisten näkökulma
	6.2 Johdon näkökulma
	6.3 Tavoitteiden saavuttaminen

	7 Pohdinta ja johtopäätökset
	Lähteet
	LIITTEET

