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Opinnäytetyö oli toiminnallinen tutkimustyö, jonka tarkoituksena oli kehittää Bon-
walin (toimeksiantaja) toimintaa. Tavoitteena oli luoda Espoon alueelle uusia digitaa-
lisia palveluita ja dokumentoida niiden toteutus. Opinnäytetyö kokoaa Espoo-päivä -
tapahtumaan luodun mobiilipalvelun suunnittelun, toteutuksen ja arvioi sen onnistu-
mista. Tämän lisäksi tein toimeksiantajalle case-esimerkin markkinointi- ja myynti-
työssä hyödynnettäväksi. Dokumentoinnin avulla havainnollistettiin konkreettisesti, 
miten digitaalisia tunnisteita voidaan hyödyntää käyttäjälähtöisen palvelun luomi-
sessa. 
 
Teoriaosuus käsittelee Bonwalin (toimeksiantaja) toiminnassa hyödynnettäviä digitaa-
lisia tunnisteita, eli QR-koodeja ja NFC-tunnisteita. Näihin perehtyminen tuo lisäar-
voa toimeksiantajalle. Tarkoituksena on havainnollistaa tunnisteiden käyttömahdolli-
suuksia ja lisätä niiden tunnettavuutta. Teorian toinen osa käsittelee käyttäjälähtöi-
syyttä ja asiakkaan osallistumisen korostamista palveluiden luontiin (yhteiskehittely). 
Tämä aihe on ajankohtainen ja keskeinen Espoo Innovation Garden hankkeessa, 
jonka puitteissa palvelu luotiin. 
 
Toiminnallisen tutkimuksen myötä pyrittiin kehittämään toimeksiantajan osaamista ja 
edesauttamaan sidosryhmien kehitystyötä. Keskeisimpiä tutkimusmenetelmiä olivat 
suoran havainnoinnin lisäksi muun muassa projektiin osallistuvien osapuolten kon-
sultaatiohaastattelut. Tutkimuksessa kokosin omien havaintojeni perusteella kehitys-
ehdotuksia tulevaisuutta varten. 
 
Espoo-päivä -tapahtumassa seurattiin digitaalisten tunnisteiden käyttöä ja huomat-
tiin, että vaikka harva tunsi QR-koodeja entuudestaan, ne koettiin helppokäyttöisiksi. 
Mobiilipalvelun avulla mahdollistettiin ihmisille tilaisuus saada äänensä kuuluviin ja 
kehittää tapahtumaa käyttäjälähtöisemmäksi. Tämän lisäksi ihmisille tarjottiin palve-
lun kautta mahdollisuus osallistua tulevaisuudessa järjestettävään kehitystyöpajaan. 
 
Opinnäytetyön raportoima kokeilu koettiin onnistuneeksi ja asetetut tavoitteet saavu-
tettiin. Kehitysehdotuksien pohjalta palvelua pystyttiin kehittämään entisestään ja tu-
levaisuudessa mahdollisesti jopa tuotteistamaan.   
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1 Johdanto 

Internetin ja teknologisen murroksen vaikutus puhuttaa jatkuvasti. Kehittyvän teknologian 

myötä yleistynyt termi ”digitaalisuus” kuvaa liiketoiminnan siirtymistä yhä useampiin sähköi-

siin kanaviin, sisältöihin ja vuorovaikutteisempaan liiketoimintaan (Anders Innovations 

2014). Mitä tässä jatkuvasti muuttuvassa maailmassa sitten tarvitaan, jotta menestyy?  

 

Teknologian kehittyessä markkinat ovat täynnä uusia ja toisiaan parempia digitaalisia tuot-

teita ja palveluita. Näitä uusia välineitä hyödyntämällä olemassa olevan toiminnan moderni-

soinnissa tai uuden liiketoiminnan kehittämisessä pysytään kehityksen kärryillä. Digitaalinen 

kehitys ei riipu ainoastaan välineistä, sillä internetin myötä liiketoiminnassa yhä keskeisem-

mäksi tulee loppukäyttäjän kokemus. Tämä tulee näkymään tiiviimpänä vuorovaikutuksena 

organisaatioiden ja ihmisten välillä.  IT-ratkaisuja kehittävä ohjelmistotalo Anders Inno kir-

joittaa kesäkuun blogikirjoituksessaan, että digitaalinen muutos tulee yhdistämään asioiden ja 

esineiden lisäksi myös ihmisiä. (Anders Innovations 2014.)  

 

Kuten muutoksissa yleensä, ei niiden vastustamisesta ole hyötyä. Anders Inno mainitsee, 

ettei ”digitalisoituminen tule enää katoamaan, vaan kehittyy jatkuvasti yhä pidemmälle ja uu-

sille alueille” (Anders Innovations 2014). Ainoastaan ne toimijat, jotka osaavat hyödyntää 

vallitsevaa digitaalista muutosta voimavarana, mahdollistavat oman menestyksensä tulevai-

suudessa. Digitaalisen markkinoinnin ammattilaisen Jari Juslénin mukaan on hämmentävää, 

että digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän välineiden hyödyntäminen on Suomessa vä-

häistä. Tämä on ristiriidassa Juslénin mukaan sen kanssa, että ”Suomi on maailmalla tunnettu 

korkean teknologian maana, jossa uudet innovaatiot ovat levinneet nopeasti” (Juslén 2009, 

90). Syy ei Juslénin mukaan ole markkinoissa tai kohderyhmien puutteessa, vaan organisaa-

tioiden valinnoissa ja heidän sopeutumisessa muutokseen (Juslén 2009, 87- 91).  

 

1.1 Opinnäytetyön aiheen rajaus ja tavoitteet 

Opinnäytetyön tarkoituksena on raportoida, kuinka uusia välineitä (digitaalisia tunnisteita) ja 

tiiviimpää vuorovaikutusta kehittämällä voidaan luoda uusi espoolaisten elämää parantava 

digitaalinen palvelu. Yhdessä toimeksiantajan ja muiden yhteistyötahojen kanssa suunniteltiin 

ja luotiin Espoo-päivän mobiilipalvelu. Opinnäytetyön tarve nousi esille toimeksiantajan, 
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Bonwal Oy:n, aloitteesta ja aihe muotoutui asiakasprojektin edetessä. Yhdessä Bonwalin ja 

raportin 2. kappaleessa avattujen Urban Millin ja Otaniemi Marketingin kanssa järjestettiin 

projekti, joka kattoi kolme tapahtumaa Jyväskylän Asuntomessut, Avoin Suomi 2014 – mes-

sut sekä Espoo päivä-tapahtuman.  Varsinaisen projektin (kolmen tapahtuman kokeilu) ta-

voitteena oli konkreettisesti havainnollistaa, kuinka kehitetään digitaalisia palveluita yhdessä 

ihmisten kanssa, jotta heidän elämänsä paranisi Espoon alueella. Opinnäytetyö ei kuitenkaan 

kata kaikkia kolmea tapahtumaa, vaan rajoittuu ainoastaan Espoo-päivä tapahtuman doku-

mentointiin. Dokumentoinnin avulla havainnollistetaan konkreettisesti, miten digitaalisia 

tunnisteita voidaan hyödyntää käyttäjälähtöisten palveluiden luomisessa. Aihe on erittäin 

ajankohtainen, sillä se avaa Espoon kaupungille väylän liiketoiminnan kehittämiseen vallitse-

van teknologisen murroksen rinnalla. 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on, että toimeksiantaja saa Espoo-päivä – kokeilun suunnitte-

lusta, toteutuksesta ja onnistumisen arvioinnista tiiviin dokumentin. Raportin pohjalta ko-

koan Powerpointilla tehdyn case-esimerkin kokeilusta, jota toimeksiantaja voi hyödyntää 

myynti- ja markkinointityössään. Bonwal Oy:n toimitusjohtajan mukaan opinnäytetyöstä on 

hyötyä niin Bonwalin palvelu- kuin asiakasprosessin kehityksessä. Kokeilun myötä nousee 

uusia ajatuksia ja ideoita palveluiden toteutusmahdollisuuksista ja uusia tapoja tehdä palvelu-

kehitystä läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Työn ohella opin itse kehittämään palve-

luja tiimityön tuloksena. Saan yksityiskohtaisemman kuvan Bonwalin toiminnasta ja sen pal-

veluista sekä opin luomaan erilaisia markkinointimateriaaleja palveluun liittyen.  

 

1.2 Työn tutkimusote ja rakenne 

Opinnäytetyö on toiminnallinen tutkimus, jonka tarkoituksena on kehittää Bonwalin toimin-

taa. Kanasen sanoin: ”Toimintatutkimus nähdään ammatillisen oppimisen ja kehittymisen 

prosessina.” (Kananen 2009, 9.) Tähän pyrin myös opinnäytetyössäni. Työ edesauttaa toi-

meksiantajaani sekä minua oppimaan ja kehittymään tulevia projekteja varten. Toimeksianta-

jan kannalta tutkimuksen kohteena ovat digitaaliset tunnisteet ja niiden hyödyntäminen käyt-

täjälähtöisesti. Tutkin tunnisteiden käyttöä ja tutkimuksen myötä luon raportin, jonka avulla 

Bonwal voi kehittää toimintaansa. Produktina toimeksiantaja saa dokumentaation lisäksi 

myös kootun case-esimerkin markkinointi- ja myyntityössään käytettäväksi.  
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Aineistona käytän erilaista lähdekirjallisuutta digitaalisiin tunnisteisiin ja käyttäjälähtöisyyteen 

liittyen. Pyrin löytämään mahdollisimman monipuolisesti ajankohtaista kirjallisuutta sekä säh-

köisiä lähteitä. Erityisesti digitaalisten tunnisteiden tietoperustan lähteenä tulen käyttämään 

myös erilaisia case-esimerkkejä ympäri maailmaa. Tutkimusmenetelminä käytän suoraa ha-

vainnointia ja projektiin osallistuvien osapuolten (toimeksiantaja ja sidosryhmät) konsultaa-

tiohaastatteluja. Näiden pohjalta analysoin onnistumista vertaamalla havaintojani tietoperus-

tan aineistoon ja kehitän palvelua entisestään. (Kananen 2009.)  

 

Opinnäytetyö koostuu neljästä kappaleesta. Ensimmäisessä kappaleessa kuvataan työn aihe ja 

sen tavoitteet, sekä avataan työn keskeiset käsitteet. Tietoperusta jakautuu kahteen kappalee-

seen. Kappale kolme käsittelee digitaalisia tunnisteita ja niiden tuomaa monipuolisuutta liike-

toimintaan ja markkinointiin. Aihe on rajattu nimenomaan digitaalisiin tunnisteisiin, joita 

Bonwal hyödyntää toiminnassaan. Mielestäni tämä rajaus opinnäytetyön teoriassa tuo toi-

meksiantajalle lisäarvoa ja lisää heidän palveluidensa tunnettavuutta. Ohessa kerätään myös 

konkreettisia ideoita ja case-esimerkkejä ympäri maailmaa, mistä toimeksiantaja voi mahdolli-

sesti oppia. Varsinaisessa Espoo-päivä kokeilussa hyödynnetään digitaalisia tunnisteita, joten 

rajattu teoria toimii pohjana toiminnalliselle osuudelle. Kappale neljä pohtii ajatusta siitä, mi-

ten asiakkaan roolin muuttuessa myös yritysten arvon luonnin tulisi muuttua käyttäjälähtöi-

syyden takaamiseksi. Kappaleessa pohditaan asiakkaan roolia, kun luodaan uusia palveluita. 

Kyseistä teoriaa käsitellään, sillä Espoo-päivä – kokeilussa korostetaan käyttäjälähtöisyyttä ja 

kerätään ihmisten yhteystietoja uutta kehityspajaa varten. Pajan tarkoituksena on luoda uusia 

mobiilisisältöisiä palveluita Espoon alueelle yhdessä asiakkaiden kanssa.  

 

1.3 Keskeiset käsitteet 

Tässä kappaleessa avataan opinnäytetyön keskeiset käsitteet, jotta varmistetaan raportin help-

polukuisuus. Alla on listattu termit ja lyhyet kuvaukset niistä:  

 

Projekti 

Projektilla tarkoitetaan yhdessä Bonwalin, Urban Millin ja Otaniemi Marketingin kanssa to-

teutettua kehittämishanketta, jonka tavoitteena oli kehittää uusia digitaalisia mobiilipalveluita 

Espoon alueelle. Palveluiden tarkoituksena oli tarjota käyttäjille digitaalista informaatiota tie-

tyissä fyysisissä paikoissa. Tämä informaatio liittyi Espoon eri paikkoihin ja sen tapahtumiin. 
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Palveluita kokeiltiin kolmessa eri tapahtumassa (Jyväskylän Asuntomessut, Espoo-päivä ja 

Avoin Suomi -tapahtumat). Jokaiseen tapahtumaan kehitettiin digitaalisia tunnisteita ja käyt-

täjälähtöistä ajattelutapaa hyödyntäen mobiilipalvelu. Projekti on opinnäytetyötä suurempi 

kokonaisuus ja tässä opinnäytetyössä ei raportoida koko projektin suunnittelua ja toteutta-

mista.  

 

Kokeilu 

Kokeilulla tarkoitetaan tässä työssä projektista erotettua yhden tapahtuman kokonaisuutta. 

Tämä on Espoo-päivä ja siihen kehitetty digitaalisia tunnisteita hyödyntävä mobiilipalvelu. 

Opinnäytetyön toiminnallinen osuus rajautuu Espoo-päivään kehitetyn mobiilipalvelun 

suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.  

 

Digitaaliset tunnisteet  

Digitaaliset tunnisteet (englanniksi Tags) ovat osa langatonta teknologiaa, minkä avulla elekt-

roniset laitteet voivat kommunikoida keskenään. Tunnisteiden avulla mahdollistetaan käyttä-

jille pääsy digitaaliseen sisältöön tietyssä paikassa. Otetaan esimerkiksi kauppakeskus ja yksit-

täiset digitaaliset tunnisteet kauppojen ovissa. Käyttäjä lukee puhelimellaan digitaalisen tun-

nisteet. Tunnisteen kautta käyttäjä pääsee suoraa tarjottuun digitaaliseen sisältöön, esimer-

kiksi kaupan verkkokauppaan tai lataamaan tarjouksia kyseiseen kauppaan suoraa puheli-

meensa. Alla mainitut QR-koodit ja NFC-teknologian käyttämät tunnisteet ovat opinnäyte-

työn esimerkkejä digitaalisista tunnisteista. (NFC Forum 2014b.) 

 

QR-koodi  

QR-koodi on viivakoodia muistuttava neliön muotoinen kaksisuuntainen koodi. Koodeja 

luetaan älypuhelimien lukusovelluksilla ja kännykän kameralla. Koodeja käytetään yhä enem-

män esimerkiksi lehdissä ja muissa mainosmateriaaleissa tuomaan lisäarvoa tallennetulla digi-

taalisella sisällöllä (esim. nettisivujen linkki). Tämän opinnäytetyön myötä tuodaan kuitenkin 

esille muitakin käyttömahdollisuuksia. QR-koodeihin perehdytään kappaleessa 3.1. (Denso 

Wawe incorporated 2014.) 

 

NFC-teknologia  
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NFC (Near Field Communication) – teknologia on koskettamalla toimiva langaton teknolo-

gia, jonka avulla päästään käsiksi digitaaliseen sisältöön. NFC-teknologia on puhelimiin si-

säänrakennettu tekniikka, eikä vaadi QR-koodin tavoin erillisiä lukusovelluksia tai kameraa. 

NFC:tä hyödynnetään esimerkiksi pääkaupunkiseudun julkisen liikenteen matkakorteissa ja 

niiden lukulaitteissa. NFC-teknologiaan perehdytään tarkemmin kappaleessa 3.2. (RFID Lab 

Finland ry 2014b; NFC Forum 2014b.) 

 

Käyttäjälähtöisyys  
 
Käyttäjälähtöisyydellä tarkoitetaan käyttäjän huomioimista, kuuntelemista ja halua ymmärtää 

käyttäjää. Käyttäjälähtöinen yritys ymmärtää, että yritykselle tärkeää tietoa ja osaamista voi 

löytyä myös yrityksen ulkopuolelta. Käyttäjä koetaan aktiivisena toimijana tuotteiden ja pal-

veluiden kehittämisessä. Vastakohta on käyttäjäkeskeisyys, missä käyttäjä on passiivinen toi-

mija tuotteita ja palveluita kehitettäessä ja ei pääse osallistumaan kehitykseen. (HAAGA-HE-

LIA 2012a) 

 

Yhteiskehittely  

Yhteiskehittely (englanniksi co-creation) on C.K. Prahaladin tunnetuksi tekemä termi, joka 

kuvaa uudenlaista markkinoinnin ajattelutapaa. Yhteiskehittelyn mukaan arvoa luodaan liike-

toiminnassa tuotteeseen liitetyn arvon sijasta asiakkaan ja yrityksen yhteistyön tuloksena. 

Arvo liitetään kokemusperäisen osaamisen vaihtumiseen yrityksen ja asiakkaan välillä. Mo-

lemmat tarjoavat prosessissa omaa osaamistaan ja taitojaan ja tämän yhteistyön tuloksena 

voidaan luoda uusia tuotteita ja palveluja. Keskeistä ajattelutavassa on nimenomaan asiak-

kaan osallistuminen palveluiden luontiin. Tähän perehdytään tarkemmin kappaleessa 4. (Pra-

halad  & Ramaswamy 2004, 2-51.) 
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2 Monta yhteistyötahoa 

Tässä luvussa esitellään kokeilun eri sidosryhmät. Opinnäytetyön varsinainen toimeksiantaja 

on Bonwal, mutta kuten mainittu, opinnäytetyö on osa suurempaa projektia, jossa toimii mo-

nia tahoja. Alla on kuvattu opinnäytetyön raportoiman Espoo-päivä -kokeilun sidosryhmä-

kaavio. Tämän avulla selvennetään eri osapuolten rooleja ja kerrotaan lyhyesti jokaisesta si-

dosryhmästä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Espoo-päivän sidosryhmäkaavio  

 

 

 

 

               

 

  

 

Espoon Matkailu Oy 
Espoon kulttuuri 

Espoo päivä tapahtuman koordinoija 
Tiedonvälityskanava 

Tapahtumien järjestäjät 

Espoo-päivän eri tapahtumanjärjestäjät 

Yleisö 
Espoo-päivän kävijät & mobiilipalvelun käyttäjät 

Espoon tapahtuma, jossa kokeilu toteutettiin 

Otaniemen Kehitys Oy + 
Mobiilipalvelun alustan tarjoaja 
Opinnäytetyön toimeksiantaja 

 

Opinnäytetyö 
 

Mobiilipalvelun tuottaja 
Toimeksiantajan kumppani 

Mobiilipalvelun tuottaja 
Mobiilipalveluprojektin kumppani 

Espoon kaupungin innovaatiohanke 

 
 
 
 
               
 

  

Espoo päivä 30.8.2014 
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Kuten kuvion ylälaidasta huomataan, on Bonwal opinnäytetyön varsinainen toimeksiantaja. 

Koska opinnäytetyö on osa suurempaa kokonaisuutta, on kuviossa kuvattu muutkin yhteis-

työtahot. Palvelua luotaessa Bonwal toimii Tag Manager -alustan tarjoana Urban Millille ja 

Otaniemi Marketingille. Varsinaisen Espoo-päivään tarjotun palvelun tuottajina toimivat Ur-

ban Mill ja Otaniemi Marketing. Urban Mill kehitti yhdessä Espoon kulttuuripuolen kanssa 

ajatuksen Espoo-päivän mobiilipalvelusta. Otaniemi Marketing kustansi kokeiluun tarvittavat 

palvelut ja materiaalit. Tuottajien ympärillä oleva oranssi kehys kuvaa Espoo Innovation 

Garden- hanketta. Kyseisen hankkeen puitteissa palvelun tuottajien tavoitteena on kokeilla ja 

kehittää uusia mobiilisisältöisiä palveluita Espoon alueelle.  

 

Sininen laatikko kuvaa Espoon kaupungin roolia. Laatikon sisällä olevat toimijat ovat Es-

poon kaupungin omistamia organisaatioita, jotka ovat mukana kokeilussa. Espoon kulttuuri-

puoli järjestää Espoo-päivä tapahtuman, jossa opinnäytetyön raportoima palvelu toteutetaan. 

Kulttuuripuoli toimii tiedonvälityskanavana, jotta palvelulle saadaan Espoo-päivän kannalta 

laajempaa levitystä mm. Espoon nettisivuilla ja Espoo-päivän yksittäisten tapahtumanjärjes-

täjien kanssa.  

 

Erilaiset toimijat järjestävät ohjelmaa Espoo-päivänä ympäri Espoota ja tapahtumanjärjestä-

jien kautta ollaan yhteydessä kävijöihin. Varsinaisina kasvoina palvelun ja käyttäjän välillä toi-

mivat yksittäiset tapahtuman järjestäjät, jotka kannustavat käyttäjiä kokeilemaan palvelua 

omilla tapahtumapaikoillaan.  

 

2.1 Bonwal Oy  

Bonwal Oy on vuonna 2010 perustettu IT-alan yritys, joka keskittyy toiminnassaan digitaali-

sia tunnisteita hyödyntävien mobiilipohjaisten palveluiden suunnitteluun, luontiin ja kehityk-

seen. Motto ” Asiakkuus taskuun” kiteyttää organisaation toiminnallisen idean: Tavoitteena 

on tuoda kuluttajien tarvitsemat palvelut mahdollisimman lähelle käyttäjiä; heidän omissa 

taskuissaan oleviin puhelimiin. Yritys on toimialallaan Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus 

(TOL: 62010) yksi harvoista suomalaisista yrityksistä, joka keskittyy toiminnassaan digitaali-

siin tunnisteisiin ja niiden hyödynnettävyyteen liiketoiminnassa (Kauppalehti Oy 2014). Yri-

tyksen palveluita käytetään niin koti kuin ulkomaillakin monilla eri toimialoilla. Bonwal tar-

joaa asiakkailleen pääasiallisesti kolmenlaisia palveluita: Tunnisteiden hallinta –, Mobile 
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Pocket® - ja Asiantuntija – palveluita. Jokainen edellä mainituista palveluista räätälöidään yk-

sittäisten asiakkaiden tarpeita vastaaviksi. (Bonwal Oy 2013a.)  

 

Tunnisteiden hallinta (Tag Manager) – palvelu tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden hyö-

dyntää liiketoiminnassaan verkkosivupohjaista mobiilityökalua. Työkalun avulla asiakas voi 

itsenäisesti tuottaa, hallita ja tallentaa toimintoja ja sisältöjä digitaalisten tunnisteiden avulla 

(Bonwal Oy 2013b). Tunnisteiden hallinta – palvelua avataan yksityiskohtaisemmin digitaa-

listen tunnisteiden yhteydessä (kappale 3). Mobile Pocket® – palvelu on kuluttajille ja 

kanta-asiakaspalvelun tarjoajille suunnattu palvelu. Palvelu tuo nimensä mukaisesti lompakon 

ominaisuudet yksittäisen käyttäjän puhelimeen (Bonwal Oy 2013c.) Tämän lisäksi Bonwal 

tarjoaa myös asiantuntijapalveluita. 

 

2.2 Urban Mill  

Urban Mill Open Innovation Platform on osana RYM Oy:n Energizing Urban Ecosystems 

(EUE) – ohjelmaa kehitetty konsepti. EUE-ohjelman tarkoituksena on luoda ”Suomeen 

kaupunkikehittämisen kansainvälisesti arvostettu ja monitieteinen huippuosaamisen keskit-

tymä.” (Urban Mill 2014c.) Kyseisen keskittymän tarkoituksena on toimia kansainvälisesti 

verkottuvana yhteistyöalustana erilaisille kaupunkisuunnittelun ja – kehittämisen hankkeille 

(Urban Mill 2014c). 

 
Vuoden 2013 alussa Aalto-yliopisto, Aalto-yliopistokiinteistöt Oy, Espoon kaupunki ja RYM 

Oy perustivat Järvelin Design Oy:n operoiman Urban Millin. (Urban Mill 2014b; Urban Mill 

2014c). ”Urban Mill on tila, yhteisö ja palvelu.” (Mikkelä, K. 03.11.2014.) Se toimii aktiivi-

sena osana kaupunkiympäristön kehittämisessä.  Organisaatio tarjoaa kehittäjäyhteisölle yh-

teisen kotipesän. Tilan, missä muun muassa kaupunkikehittämisen toimijat, tutkijat, kaupun-

kien virkamiehet, uudet yrittäjät sekä kaupunkiympäristön käyttäjät voivat toimia yhdessä. 

Vuorovaikutuksen ja kohtaamisten edistämiseksi Urban Mill toimii fyysisenä ja virtuaalisena 

kohtaamis- ja kehitysalustana. Se rakentaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä ja luo uusia kon-

takteja. Tavoitteena on luoda ja vahvistaa kehittäjäverkostoa. (Mikkelä, K. 03.11.2014.) 
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2.3 Otaniemen Kehitys Oy  

Otaniemen Kehitys Oy (Otaniemi Marketing) rakentaa Otaniemi-brändiä ja kehittää alueen 

kilpailukykyä kansainvälisesti. Yhtiö on aloittanut toimintansa vuonna 2004 ja se ylläpitää 

muun muassa www.otaniemi.fi -sivuja. Se korostaa toiminnassaan verkostoitumista, alueel-

lista yhteistoimintaa, kansainvälisen brändin rakentamista ja monikulttuurellista yhteistyötä. 

Yhtiön osakkaita ovat Espoon kaupunki, Technopolis Oyj, Aalto-yliopisto ja sen oppilas-

kunta (AYY), Teknologian tutkimuskeskus VTT, Keskuslaboratorio KCL sekä Metropolia ja 

Laurea ammattikorkeakoulut. (Mikkelä, K. 03.11.2014.) 

   

2.4 Espoon Matkailu Oy  

Espoon Matkailu Oy (Visit Espoo) on Espoon kaupungin matkailu-, kokous- ja kongressi-

toimintaa edistävä ja kehittävä yhtiö. Tavoitteena on mission mukaisesti yhdessä espoolais-

ten, asiakkaiden, elinkeinoelämän ja Espoon kaupungin kanssa kehittää Espoosta menestyvä 

ja elämyksellinen matkailukaupunki. Yhtiö on aloittanut toimintansa vuonna 2011 ja sen pää-

osakas on Espoon kaupunki. Muita osakkaita ovat mm. alueella toimivat matkailualan yrityk-

set. Ydinosaamiseen kuuluu matkailuun, kulttuuriin sekä kokous- ja kongressitoimintaan liit-

tyvien kohteiden, tuotteiden ja palveluiden markkinointi. Yhtiö ylläpitää muun muassa 

www.espoo.fi – nettisivuja. (Espoon Matkailu Oy 2014a; Espoon Matkailu Oy 2014b; Es-

poon Matkailu Oy 2014c.)  

 

2.5 Espoo Innovation Garden  

Innovatiivisen kehityksen takaamiseksi Espoossa lanseerattiin vuonna 2010 T3 –hanke, 

jonka tarkoituksena oli kasvattaa innovatiivista elinympäristöä kaupungissa. T3 lyhenne tulee 

sanoista tiede, taide ja talous ja hankkeen tavoitteena on yhdistää nämä avainsanat yhdeksi 

luovaksi ympäristöksi. Aluksi projekti keskittyi ainoastaan Otaniemen, Keilaniemen ja Tapio-

lan muodostamaan T3 alueeseen, mutta myöhemmin projekti on levinnyt koko kaupungin 

kattavaksi hankkeeksi ja saanut nimekseen ”Espoon Innovaatiopuutarha” (Espoo 2014a). 

Nimi Espoon innovaatiopuutarha (Espoo Innovation Garden) viittaa Otaniemen, Keilanie-

men ja Tapiolan muodostamaan suureen innovaatiokeskittymään. (Espoo 2014b.) 
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Hankkeen tavoitteena on luoda Espoosta kunnallinen edelläkävijä, mieluisa asuin, oppimis- 

ja työskentely-ympäristö sekä paikka, jossa ruokitaan yrittäjyyttä. (Espoo 2014a; Uudenmaan-

liitto 2014.) ”Innovaatiokeskittymä yhdistää laajasti julkiset ja yksityiset toimijat” (Espoo 

2014b). Urban Mill ja Otaniemi Marketing kehittävät Espoon innovaatiopuutarhahankkeen 

puitteissa uusia mobiilisisältöisiä palveluita Espoon alueelle ja siksi hanke on osa sidosryhmä-

kaaviota. Toiminnassa keskitytään nimenomaan yhdessä tekemiseen (Espoo 2014b). 

 

Vuoden 2014 alussa Espoo osallistui Espoon Innovaatiopuutarha -hankkeella, komission 

järjestämään iCapital-kilpailuun. Kilpailussa tavoiteltiin Euroopan innovaatiopääkaupungin 

arvonimeä. Tittelin ansaitakseen kaupunkien tuli todistaa olevansa innovatiivinen, inspiroiva, 

osaamista ja rahoitusta houkutteleva sekä ihmisiä osallistuttava kaupunkiympäristö. Tämän 

lisäksi kaupungin tuli olla ”integroitu älykkääseen, kestävään ja osallistuttavaan kasvuun kaik-

kialla Euroopassa.” Espoo oli pohjoismaisista ehdokkaista paras ja pääsi 58 kaupungin koko-

naiskilpailussa kuuden parhaan joukkoon. (Espoo 2014a; Uudenmaanliitto 2014.)  
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3 Digitaaliset tunnisteet 

Digitaaliset tunnisteet (englanniksi Tags) ovat osa langatonta teknologiaa, jonka avulla mah-

dollistetaan elektronisten laitteiden välinen kommunikointi. Laitteita ei tarvitse kytkeä toi-

siinsa konkreettisesti vaan tiedonvälitys tapahtuu langattomasti ympäröivän sähkökentän 

avulla. Konkreettinen esimerkki langattomasta teknologiasta on laajasti tunnettu Bluetooth. 

(Bluetooth SIG, Inc 2014.) Bluetoothin lisäksi muita langattomia teknologioita ovat muun 

muassa langaton lähiverkkotekniikka WLAN, lyhyen kantaman tietoliikenneverkko Zig Bee 

sekä digitaalisia tunnisteita käyttävät etätunnistusmenetelmät RFID (Radio Frequency IDen-

tification) ja NFC (Near Field Communication). (NFC Forum 2014b.) 

 

Tunnisteiden avulla mahdollistetaan käyttäjille pääsy digitaaliseen sisältöön tietyssä paikassa. 

Otetaan esimerkiksi kauppakeskus ja yksittäiset digitaaliset tunnisteet kauppojen ovissa. 

Käyttäjä lukee puhelimellaan tunnisteen, jonka kautta hän pääsee suoraa tarjottuun digitaali-

seen sisältöön. Kauppojen ovissa tämä voi olla esimerkiksi kaupan oman verkkokaupan 

linkki tai mahdollisuus ladata kyseisen kaupan tarjouksia suoraan omaan puhelimeen. Tun-

nisteet tuovat digitaaliseen markkinointiin niin sanotusti älyllisen ominaisuuden, minkä ansi-

osta voidaan tarjota monipuolisempia toimintoja. Näitä toimintoja on esitelty tässä kappa-

leessa.  

 

Bonwal Oy on yksi harvoista yrityksistä Suomessa, joka keskittyy toiminnassaan tunnisteiden 

hyödynnettävyyden lisäämiseen eri toimialoilla. Tässä kappaleessa keskitytään digitaalisten 

tunnisteiden kahteen osa-alueeseen: QR-koodeihin ja tunnisteita hyödyntävään NFC-tekno-

logiaan. Aihe on rajattu näihin kahteen, sillä Bonwal Oy hyödyntää kyseisiä tunnisteita toi-

minnassaan (Bonwal Oy 2013b). Espoo-päivä kokeilussa käytettiin QR-koodeja, sillä se koet-

tiin kyseisessä tapauksessa toimivimmaksi ratkaisuksi.  

 

3.1 QR-koodit 

QR-koodi (Quick Response) on japanilaisen Denso Wawe Incorporatedin vuonna 1994 ke-

hittämä kaksiulotteinen viivakoodi. Toiselta nimeltään ”2D-koodi” (Two dimentions) eroaa 

tavallisesta viivakoodista tallentaessaan tietoa yhden suunnan sijasta kahdessa suunnassa. 

(Denso Wawe incorporated 2014.) 
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Kuvio 2. Yksiulotteinen ja kaksiulotteinen (2D) viivakoodin ero  

 

Kuvan mukaisten nuolien osoittamalla tavalla tietoa voidaan tallentaa 2D-koodeissa niin 

pysty- kuin vaakasuoraan. Yksiulotteisessa viivakoodissa tämä onnistuu ainoastaan vaakasuo-

raan. Kaksisuuntaisen tiedon käyttäminen mahdollistaa suuremman sisällön tallentamisen 

koodiin sekä pelkkien alfanumeeristen kirjainten sijaan myös kanji-kirjaimien käyttämisen. 

2D-koodi voi sisältää maksimissaan 7 000 merkkiä ja sen lukunopeus on kymmenkertainen 

verrattuna yksiulotteiseen koodiin, joka voi sisältää ainoastaan 20 merkkiä. (Denso Wawe in-

corporated 2014.)   

 

3.1.1 QR-koodin käyttö 

QR-koodeja voi älypuhelimen käyttöjärjestelmästä riippuen lukea joko puhelimen omalla tai 

sovelluskaupasta erikseen ladattavalla lukusovelluksella. Sovelluksen apuna toimii puhelimen 

kamera, joka kuvaa varsinaisen koodin. Tavallisesti QR-koodin lukusovelluksen voi ladata 

puhelimeen ilmaiseksi valmistajien sovelluskaupoista esimerkiksi: Nokian Ovi Storesta ja Ap-

plen iPhoneen AppStoresta.  Lataaminen on mahdollista myös puhelimien käyttöjärjestel-

mien kautta, kuten Androidin Google Play-sovelluskaupasta. Uusissa Nokian Windows 

Phone Lumia – puhelimissa on QR-koodin lukuohjelma luotu osaksi olemassa olevaa käyt-

töjärjestelmää. Tällöin koodin lukeminen onnistuu ilman erillistä sovellusta. (Apple Inc. 

2014; Google 2014; Nokia 2014; Tieto Web Oy 2014.) Alla oleva kuvasarja havainnollistaa 

puhelimen kuvakaappausten avulla kuinka koodeja luetaan käytännössä QR-koodin lukuso-

velluksella.  

 

2D-koodi Yksiulotteinen viivakoodi 
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Kuvio 3. QR-koodin lukeminen Nokia Lumia 820 -puhelimella 

 

Kuten kuvasarjasta huomataan, puhelimen kamera kohdistetaan QR-koodin päälle, jotta so-

vellus voi lukea koodin. Ruutua kosketetaan, jotta sisältö aktivoituu, minkä jälkeen puheli-

men ruudulle ilmestyy koodin sisältämä osoite. Kuvasarjassa internet-osoite on ympyröity 

oranssilla. Osoitetta kosketettaessa puhelin avaa suoraan siihen tallennetun sisällön. Espoo-

päivä kokeilussa koodi toimi porttina kehitettyyn mobiilipalveluun.  

 

QR-koodin lukuetäisyys on normaalisti noin kymmenkertainen sen kokoon nähden. Koodin 

ollessa 10 cm x 10 cm sen lukuetäisyys on noin metrin. Lukuetäisyyteen vaikuttaa myös koo-

din sisällyttämä merkkimäärä. Mitä enemmän merkkejä koodi sisältää, sitä vaikeampi koodia 

on lukea puhelimella. Bonwal Oy:n mukaan suositeltava merkkimäärä on noin 40 merkkiä, 

jotta koodin neliöt eivät pikselöidy liian pieniin elementteihin. Merkkien määrän lisäksi lu-

kuetäisyyteen vaikuttaa myös ulkoiset tekijät kuten valo ja sen heijastuminen koodiin. Tätä 

voi verrata digikameran kuvien laatuun valon heijastuessa kameran linssille. Tavallisesti koo-

dien lukemiseen tarvitaan myös internet yhteys, sillä hyvin yleistä on, että koodi toimii port-

tina suoraa halutulle nettisivulle. Tämä riippuu kuitenkin koodin sisällöstä. (Suikkanen, J. 

30.08.2014.)  

 

Comscoren vuonna 2011 tekemän tutkimuksen mukaan suurin osa koodien käyttäjistä Yh-

dysvalloissa oli miehiä (noin 60 %) ja noin 18–34-vuotiaita. (Comscore 2011) Espoo-päivä -

kokeiluun viitaten uskon tämän toimivan Suomessakin laajana viitekehyksenä koodeja käyt-

tävistä ihmisistä. Mitä luultavimmin koodeja käyttävät aktiiviset älypuhelimien hyödyntäjät, 
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eli uskoakseni noin 16 – 45-vuotiaat. Suurin osa digitaalisten tunnisteiden käyttäjistä Espoo-

päivässä oli toimintaa seuratessamme miehiä. Tunnisteet olivat mielestäni myös selkeästi tun-

netumpia miesten keskuudessa. Uskon kuitenkin, että käyttö tulee yleistymään erityisesti 

nuoremman sukupolven keskuudessa, mikäli informaatioita on tarpeeksi tarjolla ja tunnistei-

den käyttö yleistyy. 

 

3.1.2 Koodien kehitys  

1990-luvulla tavallisten viivakoodien käyttö oli yleistä esimerkiksi kaupan alalla hintojen 

skannaamisessa. Käyttäjät eivät olleet kuitenkaan täysin tyytyväisiä näiden koodien sisällyttä-

mään informaation määrään ja kirjainten rajoittumiseen ainoastaan alphanumeerisiin kirjai-

miin. Käyttäjien pyynnöstä Denso Wave Incorporated kehitti viivakoodia asiakkaiden tar-

peita vastaavaksi ja lanseerasi 1994 nopealukuisemman QR-koodin. Koodi otettiin käyttöön 

ensimmäiseksi autoteollisuuden viestinnän kehityksessä, mutta pian tämän jälkeen se levisi 

eri toimialoille. Koodi todettiin hyödylliseksi apuvälineeksi erityisesti tuotannon seurannassa 

ja valvonnassa. QR-koodin avulla mahdollistettiin kuluttajalle kyseisen tuotteen tuotantopo-

lun seuraaminen. (Denso Wawe incorporated 2014.)  

 

Tämän lisäksi koodin leviämiseen vaikutti suuresti Denso Wawen päätös tehdä koodista jul-

kinen. Yritys säilytti patenttioikeudet, mutta koodin kehittäjän, Masahiro Haran sanoin halut-

tiin: ” että mahdollisimman moni voi käyttää koodia, keksiä sille uusia käyttötapoja ja toteut-

taa näitä ideoita.” (Denso Wawe incorporated 2014.) Kehittäjien mukaan tämä mahdollisti 

QR-koodien leviämisen ja kehittymisen entisestään. (Denso Wawe incorporated 2014).  

 

Vuonna 2002 Japanissa alettiin markkinoida QR-koodilukijan sisältäviä puhelimia, minkä 

seurauksena koodien käyttö oli mahdollista myös ihmisten arjessa. Koodien kautta pystyttiin 

muun muassa lataamaan kuponkeja lehdistä ja käyttämään mobiililippuja. Käytön julkistami-

sen myötä koodit levisivät myös Japanin rajojen ulkopuolella. Koodien levitessä maailmalle 

muokattiin niitä julkisen käytön puitteissa kunkin yrityksen tai yksittäisen henkilön omia tar-

peita vastaaviksi. Tämän ansiosta syntyivät muun muassa mikro QR-koodi, iQR-koodi ja eri-

laisia brändättyjä ja muotoiltuja QR-koodeja.  

 



 

 

15 

3.1.3 Portti digitaaliseen sisältöön 

Tällä hetkellä koodeja käytetään ympäri maailmaa. Varsinaisia tilastoja koodien käytöstä on 

vaikea löytää sillä julkisen lisenssin myötä kuka tahansa voi käyttää koodia omassa toiminnas-

saan. Edelläkävijöitä QR-koodien käytössä tuntuvat olevan Yhdysvallat ja Aasia. Euroopassa 

koodit ovat yleistymässä erityisesti Iso-Britannian ja Saksan johdattelemana (Comscore 2011; 

QR Stuff 2014). Vaikka digitaaliset tunnisteet ovat mielestäni vielä suhteellisen tuntematto-

mia, näkee pääkaupunkiseudulla QR-koodeja yhä enemmän muun muassa mainonnan ja 

markkinoinnin tukena lehdissä ja printtimainoksissa. Koodien avulla pystytään ”yhdistämään 

fyysinen ympäristö siihen liittyvään digitaaliseen sisältöön!”. (Suikkanen, J. 30.08.2014.) 

Koodi toimii usein porttina esimerkiksi yrityksen nettisivuille tai verkkokauppaan. Bonwalin 

asiakas Fazer käyttää tunnisteita esimerkiksi tuotepaketeissa ja ravintoloiden pöydillä olevissa 

postereissa. Tuotteisiin ja tilanteisiin tuodaan tunnisteiden kautta lisää hyödyllistä sisältöä yri-

tyksen palveluihin liittyen. (Suikkanen, J. 30.08.2014.) 

 

Kappaleessa 3.4 käsitelty Bonwalin Tunnisteiden hallinta –palvelu tuo kuitenkin koodin 

taakse monipuolisemman ominaisuuden. QR-koodien yleistymisen kannalta on mielestäni 

tärkeää, että koodin taakse on mahdollista luoda monipuolista sisältöä. NFC:n konkreettiset 

esimerkit havainnollistavat missä kaikessa digitaalisia tunnisteita voidaan käyttää. Monet kap-

paleen 3.2.3. esimerkeistä ovat toteutettavissa myös QR-koodeilla. Tämän lisäksi Tunnistei-

den hallinta –palvelun yhteydessä (kappale 3.4) olen nostanut esille, minkälaisessa käytössä 

mielestäni koodeja tulisi tulevaisuudessa hyödyntää. Näiden esimerkkien lisäksi tässä opin-

näytetyössä myös testataan Espoo-päivässä, miten QR-koodeja voidaan hyödyntää käyttäjä-

lähtöisen kanavan ja monipuolisen sisällön luomisessa (kappale 5.).  

 

3.2 NFC-teknologia 

NFC (Near Field Communication) on lähietäisyydellä toimiva langaton RFID-teknologia 

(SMARTRAC 2014). ”RFID (Radio Frequency Identification) on yleisnimitys radiotaajuuk-

silla toimiville tekniikoille” (RFID Lab Finland ry 2014a). RFID-teknologia mahdollistaa vii-

vakoodin tavoin tuotteiden yksilöinnin. Yksilöllisen koodin avulla tuotteiden ja asioiden ha-

vainnointi ja tunnistaminen helpottuu. RFID eroaa kuitenkin viivakoodista, sillä tunnistus 

voi tapahtua radiotaajuuksien kautta ilman suoraa visuaalista kontaktia. RFID-teknologiaa 
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käytetään muun muassa vähittäismyymälöiden varashälyttimissä, sekä kulunvalvonnan RFID 

-avaimissa, millä seurataan työntekijöiden työtuntien määrää. (RFID Lab Finland ry 2014b.)  

 

NFC tuo RFID-teknologiaa hyödyntäen muun muassa puhelimiin niin sanotun ”Smart 

Touch”-ominaisuuden. Tällä tarkoitetaan ominaisuutta, jonka ansiosta laitteiden ollessa noin 

4 cm etäisyydellä toisistaan syntyy niiden välille langaton yhteys. (VTT 2009, 29). Tämä yh-

teys mahdollistaa muun muassa laitteiden vuorovaikutteisen kommunikoinnin ja niiden väli-

sen kaksisuuntaisen tiedonsiirron. (NFC Forum 2014a).  

 

3.2.1   NFC-tunnisteiden käyttö 

Puhelimet sisältävät RFID-lukijan, mikä mahdollistaa kommunikaation elektronisten laittei-

den välillä tai erillisten NFC-tunnisteiden lukemisen. Tunnisteiden lukuun ei siis tarvita ka-

meraa eikä erillistä lukusovellusta, kuten QR-koodien kanssa. Puhelimiin sisäänrakennetut 

ominaisuudet aktivoituvat laitteiden ollessa lähietäisyydellä toisistaan. (NFC Forum 2014b.) 

Alla olevan kuvasarjan avulla hahmotetaan, miten NFC-tunnisteen käyttö tapahtuu konk-

reettisesti.  

 

   

 

Kuvio 4. NFC-tunnisteen luku Nokia Lumia 820-puhelimella  

 

Kuten kuvasarjasta huomataan, tunnisteen sisältö aktivoituu ruudulle, puhelimen kosketta-

essa NFC-tunnistetta. QR-koodin lukuun verrattuna tässä ei tarvita erillistä lukusovellusta, 
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eikä ylimääräistä ruudun koskettamista lukuvaiheessa. Avaamalla oranssin soikion osoitta-

man linkin päästään suoraa sisältöön, eli esimerkiksi yllä olevan mobiilisovelluksen pääsi-

vulle. NFC-tunnisteen luku tapahtuu QR-koodia nopeammin, mutta luku etäisyys on ainoas-

taan noin 4 cm, eli huomattavasti QR-koodien metriä lyhyempi. Puhelinta ei kuitenkaan tar-

vitse kohdentaa tunnisteeseen vaan lyhyt kosketus riittää. Tämän ansiosta NFC ei ole esimer-

kiksi yhtä herkkä valaistukselle kuin QR-koodi. (Suikkanen, J. 30.08.2014.) 

 

Bonwalin toimitusjohtajan, Jukka Suikkasen, mukaan itse NFC-tunniste ja sitä kuvaava N-

merkki, joka näkyy kuvasarjan ensimmäisessä kuvassa, ovat ihmisille QR-koodia tuntematto-

mampia (Suikkanen, J. 02.09.2014). Potentiaaliset käyttäjät eivät välttämättä tiedä, miten tun-

niste toimii ja mitä heiltä vaaditaan. N-merkin avulla havainnollistetaan mihin kohtaan puhe-

limella konkreettisesti pitää koskea. Tämän lisäksi on tärkeää liittää merkin rinnalle pyyntö tai 

ohjeistus koskettaa puhelimella merkkiä, jotta käyttäjä ymmärtää mitä häneltä vaaditaan 

NFC-palvelun aktivoimiseksi. (NFC Forum 2014c) 

 

NFC mahdollistaa laitteiden välisen kommunikaation, jos molemmissa laitteissa on NFC-toi-

minto. Laitteiden kytkeminen toisiinsa ja niiden välinen kevyt tiedonsiirto tapahtuu laitteiden 

koskettaessa toisiaan (RFID Lab Finland ry 2014c). Teknologia mahdollistaa helpon ja tur-

vallisen kaksisuuntaisen väylän tiedonsiirrossa (NFC Forum 2014a). Tätä ominaisuutta ei 

voida toteuttaa QR-koodeilla.  

 

3.2.2 NFC:n kehitys 

NFC on RFID-teknologiaan pohjautuva teknologia ja se on ajan myötä kehittynyt olemassa 

olevien teknologioiden pohjalta. (VTT 2009, 31) Vuonna 2002 teknologiset osaajat Philips ja 

Sony aloittivat yhteistyön uuden NFC-teknologian kehittämiseksi. Yhteistyön tuloksena py-

rittiin löytämään uusi ratkaisu elektronisten laitteiden välisen helpon ja nopean yhteyden luo-

miselle. (Sony 2002.) Kehityksen edistämiseksi vuonna 2004 lanseerattiin Philipsin, Sonyn ja 

Nokian yhteistoimin NFC-Forum. Foorumin tavoitteena on edistää kyseisen teknologian 

käyttöönottoa ja kehitystä sekä toimia laadun vartijana ja tiedonlähteenä markkinoilla. Foo-

rumi on määritellyt tietyt standardit NFC-palveluiden ja -laitteiden kehitykselle ja pitää 

huolta siitä, että markkinoilla noudatetaan näitä standardeja. Tämän myötä teknologian kehi-
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tys on yhtenäistynyt vaatimustasoltaan ja tuotannolle on asetettu yhteinen alaraja. (NFC Fo-

rum 2014d.) Forum koostuu tällä hetkellä 190 NFC-osaajasta, jotka ovat muun muassa: pal-

veluiden valmistajia, sovelluksien kehittäjiä, rahoittajia ja erilaisia yksityisiä yrityksiä. Myös 

Bonwal Oy toimii NFC-foorumin aktiivisena jäsenenä. (NFC Forum 2014d.) 

 

Ensimmäinen NFC-puhelin valmistettiin vuonna 2006, kun Nokia toi markkinoille Nokia 

3220-puhelimen. Samana vuonna kehitettyjen NFC-tunnisteiden myötä mahdollistettiin pu-

helinten ja tunnisteiden välinen vuorovaikutteinen tiedonsiirto. (VTT 2009, 4; Esato 2005.) 

Jukka Suikkasen, mukaan Suomessa nykyään noin 20-25 prosenttia olemassa olevista matka-

puhelimista sisältää NFC-toiminnon. (Suikkanen, J. 02.09.2014) Jää kuitenkin harkinnanva-

raan, kuinka moni kyseisen puhelimen omistaja tietää toiminnon olemassa olosta puhelimes-

saan. Joissain tapauksissa puhelimien sisäinen NFC-toiminto on korvattu ulkoisella NFC-

tarralla, joka kiinnitetään puhelimeen. Näin toimii muun muassa Elisan käyttämä Elisa Lom-

pakko-palvelu (Elisa 2014). 

 

Puhutaan, ettei NFC-teknologia ole vielä varsinaisesti lyönyt läpi markkinoilla ja nähnyt niin 

sanottua päivänvaloaan. Sen uskotaan kuitenkin tapahtuvan tulevaisuudessa, sillä kasvua on 

odotettavissa. (Linton 2014; VTT 2009, 6-7.) Vuonna 2013 Samsung ja Visa aloittivat yhteis-

työn mobiilimaksamisen kehittämiseksi (Visa 2011). Tällöin alkoi vieläkin ajankohtainen kes-

kustelu puhelimella maksamisesta. Vaikka Suomessa mobiilimaksaminen ei ole vielä yleisty-

nyt voidaan NFC-teknologian avulla muun muassa Visan ja Mastercardin lähilukukorteilla 

maksaa koskettamalla kortilla kaupan maksupäätettä. Tämä onnistuu nyt jo useissa liikkeissä 

myös Suomessa. Toiminnon yleistymisen takaamiseksi asiakkaiden tietoisuutta asiasta tulee 

kuitenkin vielä lisätä. (NFC-lähiluku 2014; Yle 2012.) 

 

3.2.3 “Amazing Smart Mobile Life with NFC!” 

Tällä hetkellä Yhdysvallat sekä Aasian teknologiset edelläkävijät ovat digitaalisten tunnistei-

den myötä myös NFC-teknologian huippuosaajia. Euroopassa tunnisteiden käyttö on ylei-

sintä muun muassa Iso-Britanniassa ja Saksassa. (eMarketer 2014.) Etelä-korealaisen ”Ama-

zing Smart Mobile Life with NFC!” -videon avulla havainnollistetaan visuaalisesti, missä 

NFC-teknologiaa käytetään nykyään ja mitä se voi tarjota markkinoille tulevaisuudessa. Vi-

deo avaa mielestäni tiiviisti NFC-teknologian mahdollisuuksia ja käytäntöjä. Videon tekstin 
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on kääntänyt korealainen opiskelija Eunice Park. (Park E. (박주현), 10.08.2014.) Alla ole-

vien esimerkkien avulla havainnollistetaan, mitä palveluita NFC-teknologian ansiosta on ke-

hitetty ja tullaan mahdollisesti kehittämään tulevaisuudessa (Youtube 2013a). 

Linkki videoon: https://www.youtube.com/watch?v=X09Wa-hyUxM. 

 

Julkisen liikenteen mobiilipalvelut 

 

NFC-teknologiaa on mahdollista hyödyntää muun muassa julkisen liikenteen mobiililippujen 

yhteydessä. HSL:n käyttämät julkisen liikenteen liput toimivat tälläkin hetkelllä NFC:llä. 

NFC-puhelimien myötä tämä toiminto voidaan tuoda kuitenkin myös puhelimiin. Erillistä 

lippua ei tarvita, vaan itse puhelin toimii matkalippuna. Tämän lisäksi tunnisteen takaa voi 

löytyä myös esimerkiksi ajankohtainen pysäkkiaikataulu ja mahdollisuus yksittäisten lippujen 

tilaamiseen. (Youtube 2013a.)  

 

Euroopassa Englanti on kärjessä julkisen liikenteen digitalisoimisessa. Englannin suurin linja-

autoyritys Go Ahead lanseerasi vuonna 2012 NFC-palvelun The Key, minkä avulla linja-au-

tossa matkustaminen tapahtuu puhelimella maksamalla. Palvelun ansiosta asiakkaiden ei tar-

vitse miettiä lippujen tai käteisen kantamista ja linja-autojen pysähdysten nopeutuessa myös 

aikataulut muuttuvat sujuvimmiksi. (Go Ahead 2012.) 

 

Liikenteeseen liittyen korealaisen opiskelijan Eunice Parkin haastattelun aikana kävi ilmi, että 

Etelä-Koreassa NFC-teknologiaa hyödynnetään myös takseissa turvallisuuden takaamiseksi. 

Kun taksissa olevaa NFC-tunnistetta kosketetaan puhelimella, ilmestyy puhelimen ruudulle 

välittömästi taksin tämän hetkinen sijainti, rekisterinumero sekä taksiyhtiön yhteystiedot. Tä-

män informaation asiakas voi halutessaan lähettää helposti ja nopeasti eteenpäin tekstivies-

tillä. Palvelun avulla lisätään taksien käytön turvallisuutta Etelä-Koreassa. (Park E. (박주현), 

10.08.2014; Youtube 2013b.) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=X09Wa-hyUxM
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Mobiilitilaaminen  

 

Tuotteiden tilaaminen ravintolassa voidaan automatisoida tulevaisuudessa NFC-teknologian 

avulla. Ruoan tilaaminen suoraa menua puhelimella kosketettaessa helpottaisi ja nopeuttaisi 

ravintoloiden toimintaa. Puhelimen koskettaessa menun tuotetta, tilaus päivittyisi automaat-

tisesti keittiön puolelle. (Youtube 2013a.)  

 

Mobiilimaksaminen  

 

Mobiilimaksaminen on tällä hetkellä paljon puhuttu aihe. NFC-puhelimeen voidaan kytkeä 

niin sanottu maksuominaisuus, minkä avulla puhelin toimii luottokorttimaisesti maksuväli-

neenä. Puhelimella voidaan maksaa koskettamalla maksupäätettä tai toista puhelinta, jossa on 

sama toiminto. (Youtube 2013a.) Yhdysvaltalainen Apple Inc. lanseerasi lokakuussa 2014 

NFC-teknologiaa hyödyntämän Apple Pay-palvelun, minkä avulla asiakas voi maksaa palve-

luita suoraa puhelimellaan. Tämä toimii kuitenkin vain Applen omilla puhelimilla, eikä sitä 

voida hyödyntää muissa palveluissa. B2C-maksamisen lisäksi NFC mahdollistaa myös P2P 

(person to person) maksaminen puhelimella. P2P-maksamisella tarkoitetaan kahden yksityi-

sen henkilön välillä tapahtuvaa maksamista. Molempien osapuolten omistaessa NFC-laitteen 

raha vaihtaa omistajaa laitteiden koskettaessa toisiaan ja kun molemmat käyttäjät hyväksyvät 

tiedonsiirron. Maksaminen voi toteutua siis myös kahden puhelimen välityksellä.  

 

Helsingin Sanomien toimittaja Panu Hietaneva testasi huhtikuussa 2014, kuinka hyvin Suo-

messa on omaksuttu mobiilimaksaminen. Artikkelissa hän toteaa Suomen olevan ”kännyk-

kämaksamisen takapajula”. Hietaneva mukaan arjessa ei Suomessa pärjää kännykkämaksami-

sella, koska kaupoissa ei hyödynnetä tätä maksutapaa. Muita haasteita Hietaneva toteaa ole-

van älypuhelinten erilaiset käyttöjärjestelmät, verkkoselaimet ja verkkomaksamisen tuomat 

ongelmat. Artikkelissa todetaan Viron olevan edellä mobiilitekniikan kehittämisessä, sillä 

siellä pankit ja kännykkäoperaattorit tekevät yhteistyötä. (Hietaneva 2014.)  
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Automaattiset kupongit  
 
NFC-teknologiaa käytetään myös erilaisten kuponkien lähettämiseen suoraan käyttäjän puhe-

limeen hänen lukiessa tunnistetta. ”Amazing Smart Mobile Life with NFC” -videolla näh-

dään, kuinka tulevaisuudessa NFC:n avulla voitaisiin lähettää liikkeen tarjoukset käyttäjälle 

tämän ohittaessa liikettä, mikäli hän on kaupan kanta-asiakas (Youtube 2013a). Kyseinen 

idea on mielestäni hyvin innovatiivinen ja tulevaisuuteen kohdistuva. Tällä hetkellä NFC-tek-

niikkaa käytetään myös kanta-asiakasjärjestelmien kehittämisessä ja sen kautta kuponkien 

tuomisessa puhelimeen. Tästä esimerkkinä toimii esimerkiksi Bonwalin oma palvelu Mobile 

Pocket, minkä avulla tuodaan helposti kanta-asiakkuus ja sen tuomat edut käyttäjän puheli-

meen. Palveluita voi tämän avulla käyttää liikkeissä suoraa puhelimen välityksellä. (Bonwal 

2013c.)  

 

Tämän lisäksi mainonta- ja markkinointimielessä kuponkien ja tarjousten tallentumista puhe-

limeen voi hyödyntää mielestäni tarjouksina, jotka asiakas voisi ladata puhelimeensa aloittaes-

saan kauppakierroksen. Sisäänkäynnin vieressä olevan digitaalisen tarjoustunnisteen kautta 

asiakas voisi ladata kyseisen päivän tarjoukset heti käyttöönsä. Palvelua tulisi markkinoida 

näkyvästi sisäänkäynnin vieressä. Tämä toiminto olisi varmasti ainakin opiskelijoiden suosi-

ossa ruokakauppaostoksilla.  

 

Älyposterit  

 

Älyposterit eli posterit, joihin on lisätty niin sanottu ”Smart Touch” – ominaisuus ovat mie-

lestäni erinomainen esimerkki NFC-teknologian mahdollistamasta älyllisestä ominaisuudesta. 

Tavallisiin markkinointimateriaaleihin tuodaan lisäarvoa, mikä lisää niiden kiinnostusta ja 

mahdollistaa asiakkaalle helpon ja erilaisen ostokokemuksen. Kyseisiä postereita voidaan 

hyödyntää esimerkiksi elokuvateattereissa. Teatterin edessä olevaa elokuvaposteria kosketta-

malla älypuhelimella nähdään esimerkiksi kyseisen elokuvan traileri puhelimen ruudulla. Tä-

män jälkeen käyttäjälle avautuu mahdollisuus varata liput elokuvaan suoraan puhelimellaan. 

(Youtube 2013a.) Elokuvateatterien lisäksi älypostereita pitäisi mielestäni käyttää esimerkiksi 

konserttijulisteissa ja -mainoksissa. Lippujen varaaminen ja ostaminen helpottuisi huomatta-

vasti ja tunnisteen takaa avautuva musiikkiklippi tai laulajan tervehdys vahvistaisivat asiak-

kaalle mieleenpainuvan ostokokemuksen.  
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Älypuhelimen toimintojen hallinnointi  

 

Toimintojen hallinnoinnilla tarkoitetaan tässä yhteydessä puhelimen automaattista kykyä 

muuttaa asetuksiaan tai suorittaa muita toimintoja. Käyttäjä koskettaa puhelimella tunnistetta 

esimerkiksi elokuvateatterissa ja sen seurauksena puhelin menee suoraan äänettömälle ja kyt-

kee kameran pois käytöstä. (Youtube 2013a.) Konkreettisia esimerkkejä toimintojen hallin-

nointitunnisteista ovat esimerkiksi tunnisteet, joita koskettamalla puhelin soittaa tai lähettää 

automaattisesti tekstiviestin haluttuun numeroon.  

 

3.3 Digitaalisten tunnisteiden tuomat hyödyt ja haitat  

Digitaalisten tunnisteiden käyttö on Suomessa vielä hyvin vähäistä. Mielestäni tunnisteilla on 

kuitenkin suuri potentiaali jalkautua jokapäiväiseen elämäämme helpottamaan päivittäisten 

palveluiden hyödyntämistä. Alla olevaan taulukkoon olen koonnut mielestäni selkeimpiä di-

gitaalisten tunnisteiden tuomia hyötyjä ja niiden mahdollisesti aiheuttamia haittoja liiketoi-

minnassa.  

 

Taulukko 1. Digitaalisten tunnisteiden hyödyt ja haitat 

 

Hyödyt Haitat 

Palveluiden käyttö puhelimessa 

tehokasta ja nopeaa 

Konkreettisen ihmiskontaktin  

väheneminen 

Monipuolisuus ja ajankohtaisuus  

korostuu liiketoiminnassa 

Tuloksettomuus, jos  

ei osata käyttää ja niitä ei tunneta 

Portin luominen digitaaliseen sisältöön 

fyysisessä ympäristössä 

Ei tuo lisäarvoa asiakkaalle,  

jos sisältö ei ole hyödyllistä 

Liiketoiminta kaksisuuntaista  

ja lähemmäs asiakkaita  

  Ympäristö vaikuttaa tunnisteiden  

käytön toimivuuteen  

Aikaa säästävä ja 

taloudellisesti kannattava ratkaisu 

 

 

Yllä mainitun korealaisen Youtube-videon esimerkkien mukaisesti yhä useammat palvelut 

voidaan tunnisteiden avulla hoitaa tehokkaasti ja nopeasti puhelimen välityksellä. Digitaaliset 
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tunnisteet nopeuttavat palveluiden käyttöä sekä helpottavat palveluiden löytämistä. Digitaali-

nen tunniste toimii välittömänä porttina haluttuun sisältöön. Tunnisteiden taakse luotua si-

sältöä on myös mahdollista muokata myöhemmin, minkä ansiosta kanavat ja toimintatavat 

ovat jatkuvasti kehittyviä ja ajankohtaisia.  Oletettavasti palveluiden digitalisoituessa saattaa 

ihmisten välinen kontakti vähentyä. Mietitään esimerkiksi joukkoliikenteen lipunmyyntiä. 

Nykyään lippuja ostetaan paljon automaateista, sen sijaan, että ne ostettaisiin lipunmyyjältä 

tai kuskilta. Mielestäni palveluiden digitalisoituminen on kuitenkin välttämätöntä ja digitaali-

set tunnisteet nimenomaan helpottavat ja nopeuttavat olemassa olevien palveluiden käyttöä. 

Palveluiden käytöstä tulee tehokkaampaa ja aikaa säästyy esimerkiksi käytettäväksi arjessa 

perheen kanssa. (Bonwal Oy 2013e.) 

 

Tällä hetkellä suurin este tunnisteiden menestymiselle on mielestäni se, ettei tunnisteita tun-

neta tai niitä ei osata käyttää. Edellisessä kappaleessa kootuista esimerkeistä huomataan, että 

tunnisteita voidaan käyttää hyvin monipuolisesti ja sisältö voi vaihdella laajasti. Markkinoin-

nin ja mainonnan kannalta mielestäni pelkkä linkkien tai kuponkien löytäminen tunnisteiden 

takaa ei tuo käyttäjälle tarpeeksi lisäarvoa käyttääkseen palvelua pidemmällä tähtäimellä. Tun-

nisteiden takaa löytyvän sisällön pitää olla monipuolista ja asiakkaalle hyödyllistä, jotta sitä 

käytettäisiin. Tunnisteet tuovat mielestäni markkinointiin kuitenkin uuden mahdollisuuden, 

jota hyödyntämällä voidaan päästä lähemmäs asiakkaita. Tunnisteet luovat portteja digitaali-

seen sisältöön, minkä ansiosta voidaan tuoda kaksisuuntainen informaatiokanava asiakkaille 

erilaisissa ympäristöissä. (Bonwal Oy 2013e.) 

 

Mahdollisina haittoina voidaan nähdä myös ympäristön aiheuttamat ominaisuudet. Esimer-

kiksi valon heijastuminen tunnisteeseen ja rajattu lukuetäisyys vaikuttavat tunnisteiden lu-

kuun. Toimivuus voi riippua myös pintamateriaaleista, mitä vasten tunniste on asetettu. Me-

tallipintaiset materiaalit häivyttävät radiokentän, minkä avulla NFC-tunniste aktivoidaan. Se 

rajoittaa tunnisteen toimintaa, ellei tunnistetta suojata esimerkiksi ferriitillä (ohut lyijymäinen 

materiaali). Ferriitti estää metallin vaikutuksen tunnisteeseen. (Suikkanen, J. 02.09.2014.) Ym-

päristön ominaisuuksien lisäksi on herännyt keskustelua myös tunnisteiden turvallisuudesta. 

Erityisesti NFC-teknologian yhteydessä on kyseenalaistettu, onko kyseisen teknologian hyö-

dyntäminen mobiilimaksamisessa turvallista. Turvallisuuden säilymisen vuoksi puhelimessa 

tulee olla turvaelementti, joka varmistaa toimintojen suojauksen ja luotettavuuden. Tämä voi 

olla joko puhelimen SIM-kortilla, erillisellä turvaelementillä tai muistikortilla. (Suikkanen, J. 
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02.09.2014.) Eri tahot ovat kuitenkin eri mieltä siitä, missä turvaelementin tulee olla ja mikä 

on paras mahdollinen ratkaisu. Uskon, että tämä epävarmuus ja mielipiteiden eroavaisuus he-

rättää keskustelua turvallisuuden takaamisesta. 

 

Tunnisteiden käyttäminen liiketoiminnassa nopeuttaa ja helpottaa mielestäni myös yrityksen 

henkilökunnan työtä. Tunnisteiden sisällön muokkaaminen säästää materiaalikuluja, sillä tun-

nisteita voi käyttää uudestaan muokkaamalla sisältöä. Pidemmällä tähtäimellä digitaalisten 

tunnisteiden käyttäminen säästää siis yrityksen resursseja ja työntekijöiden ajankäyttö tehos-

tuu.  

 

3.4 Lisäarvoa digitaalisille tunnisteille 

Edellisessä kappaleessa korostettiin tunnisteiden taakse kehitettävää monipuolista sisältöä ja 

sen tuomaa lisäarvoa asiakkaalle. Miten tätä lisäarvoa voidaan luoda? Mielestäni Bonwal Oy:n 

Tunnisteiden hallinta -palvelu (Tag Manager) on hyvä esimerkki tavasta luoda lisäarvoa tun-

nisteiden käytölle. Lisäarvon korostamista tulisi painottaa palvelun markkinoinnissa, sillä 

tämä toimisi mielestäni erinomaisena myyntiargumenttina. Olisi myös hyvä korostaa, että 

palvelua voivat käyttää niin yritykset kuin yksittäisetkin henkilöt.  

 

Tunnisteiden hallinta -palvelulla luodaan digitaaliset tunnisteet ja sisältö niiden taakse. QR-

koodien taakse asiakas voi kirjoittaa itse sisältöä. NFC-tunnisteiden sisällön luomisessa tarvi-

taan erillistä laitetta, jolla tunnisteen muistiin voidaan kirjoittaa. Laite mahdollistaa sisällön 

kirjoittamisen Tunnisteiden hallinta-palveluun. Kun luotuja tunnisteita kosketetaan tai niitä 

luetaan, pääsee käyttäjä suoraa Bonwalin asiakkaan luomaan sisältöön.  

 

Asiakkaille luodaan henkilökohtaiset käyttäjätunnukset, joiden avulla he voivat käyttää Bon-

walin palvelua. Bonwal tarjoaa koulutusmateriaalin ja konsultointiapua, jotta asiakas oppii 

luomaan palvelulla sisältöä (Suikkanen, J. 02.09.2014). Palvelun alustaa hallinnoi Bonwal, 

mutta asiakas itse tuottaa haluamansa sisällön ja muodostaa tarjoamansa palvelun. Tämä voi 

olla esimerkiksi mobiilipalvelu. Koska asiakas voi itse rakentaa ja muokata tuotostaan, vastaa 

se mielestäni asiakkaan tarpeita mahdollisimman hyvin. Monipuolisen ja helposti muokatta-

van ja päivitettävän sisällön ansiosta palvelut ovat hyödyllisiä ja luovat mahdollisuuden lisäar-

von luontiin. Alla oleva kuva havainnollistaa Tunnisteiden hallinta- palvelun idean.  
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Kuvio 5. Tunnisteiden hallinta –palvelu (Bonwal Oy 2013b) 

 

Kuvion havainnollistamalla tavalla puhelimella kosketetaan tunnistetta. Puhelin lukee tunnis-

teen ja ohjaa käyttäjän asiakkaan Tunnisteiden hallinta –palvelulla luomaan sisältöön. Palve-

lulla voidaan rakentaa esimerkiksi erilaisia toimintoja, joiden ansiosta puhelin soittaa tai lä-

hettää sähköpostia suoraan haluttuun osoitteeseen. Työkalu sisältää erilaisia ominaisuuksia, 

mitä hyödyntämällä voidaan luoda monipuolista sisältöä. 

 

Palvelua voidaan hyödyntää muun muassa myös erilaisten web-pohjaisten valikkojen luomi-

seen. Tällöin asiakkaat voivat rakentaa yksilöllisiä kampanja- ja kilpailusivustoja. Sivustojen 

muokkaus ja päivittäminen on helppoa ja samoja tunnisteita voidaan käyttää toistuvasti. 

Hyvä esimerkki tästä on muun muassa Bonwalin ja Clear Channelin yhteistyössä kehitetyt 

kilpailujen ja arvontojen markkinointi AdShell-mainostaulujen yhteydessä. Mainostauluihin 

liimattiin NFC- ja QR-tunnistetarra, minkä avulla ihmiset pystyivät osallistumaan mainostau-

lun arvontoihin suoraan tarraa koskettamalla. Arvontoihin osallistumisesta tehtiin kyseisessä 

paikassa helppoa ja nopeaa ja tunnisteiden sisältöä muokattiin kun arvonnat muuttuivat. Tar-

roja ei tarvinnut käydä vaihtamassa, vaan tunnisteiden sisältö päivitettiin seuraavaa arvontaa 

varten. (Bonwal 2013e; Suikkanen, J. 30.08.2014) Tämä tekee Bonwalin asiakkaille tunnis-

teista aikaa säästäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja. Arvontaan osallistuminen mai-

nostaulun yhteydessä pienentää myös mielestäni kynnystä olla osallistumatta kyseiseen ar-

vontaan tai kilpailuun.  
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Tunnisteita ja päivitettävää sisältöä voidaan hyödyntää myös esimerkiksi luomalla virtuaalisia 

käyntikortteja. Perinteisen käyntikortin tilalla käytetään digitaalista tunnistetta. Tunnisteen 

takaa avautuu henkilökohtainen valikko, josta käyttäjä näkee henkilön yhteystiedot. Valikon 

vaihtoehtona voi olla lisäksi kyseiselle henkilölle soittaminen tai sähköpostin lähettäminen. 

(Suikkanen, J. 02.09.2014) Alla oleva QR-koodi toimii esimerkkinä Jukka Suikkasen virtuaali-

sesta käyntikortista.  

 

 

Kuvio 6. Jukka Suikkasen virtuaalinen käyntikortti (Suikkanen, J. 30.08.2014) 

 

Mielestäni idea on erinomainen ja tämänlaisia käyntikortteja pitäisi hyödyntää isoissa semi-

naareissa ja tapahtumissa, joissa ihmiset ovat verkostoitumassa ja etsimässä kontakteja. Tu-

lostettavien käyntikorttien sijaan yhteystiedot voisi lukea puhelimella esimerkiksi ihmisten 

omista nimilapuista. Käyntikorttitoimintoon voisi lisätä kohdan, minkä kautta käyttäjän yh-

teystiedot olisi mahdollista tallentaa suoraan omaan puhelimeen.  

 

Tärkein Tunnisteiden hallinta –palvelun lisäarvon tuottaja on mobiilisivujen luominen. Bon-

walin työkalulla toteutettiin myös Espoo-päivään mobiilipalvelu. Kappaleessa 5.3 on selitetty 

tarkemmin mitä ominaisuuksia käytettiin, kun mobiilisivuja luotiin. Mielestäni digitalisoitumi-

sen myötä ja älypuhelimien jatkuvasti yleistyessä mobiilipalvelut ja -sovellukset kasvattavat 

jatkuvasti suosiotaan. Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan vuonna 2013 Suomen koko vä-

estöstä 56 prosentilla oli älypuhelin (Tilastokeskus 2013). Digitaalisuuden etenemistä kartoit-

tavan TNS:n mukaan luku oli 2013 lopussa kuitenkin jo 70 prosenttia (TNS Gallup 2013). 

Uskon luvun olevan tällä hetkellä huomattavasti suurempi. Älypuhelinten määrä tulee tule-

vaisuudessa varmasti kasvamaan entisestään ja tämä vaikuttaa myös mobiilisovellusten kas-
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vuun. Talouselämän artikkelin mukaan mobiliteetti on osa digitalisoitumista ja mobiilisovel-

lukset ovat kuluttajapuolella jo osa arkipäivää (Talouselämä 2013a). Yhä useampi yritys tar-

joaa toimialasta riippumatta palveluitaan nyt myös mobiilissa. Varsinkin nuorempi sukupolvi 

kasvaa yhä digitaalisemmassa maailmassa ja hyödyntää arjessaan monipuolisemmin uusia vä-

lineitä. Digitaalisessa ympäristössä kasvavien uusien sukupolvien myötä mobiilipalveluista tu-

lee entistä arkisempia ja itsestään selvempiä apuvälineitä.  

 

Mobiilipalveluiden yleistymisen myötä avautuu markkinoille mielestäni erinomainen mahdol-

lisuus hyödyntää Tunnisteiden hallinta –palvelua ja digitaalisia tunnisteita. Bonwalin palvelui-

den avulla yritykset saavat helpon ja nopean tavan luoda mobiilisisältöisiä palveluita asiak-

kailleen ja helpon tavan löytää palvelut toistuvasti tunnisteiden avulla. Seurauksena yritykset 

saavat mahdollisen kilpailuedun markkinoilla ja edesauttavat yrityksensä teknologista kehi-

tystä.  
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4 Asiakas osaksi palveluiden luomista 

Digitalisoituminen muuttaa teknologian lisäksi myös yritysten liiketoimintaa ja erityisesti 

markkinointia sen osana. Arders Inno mainitsee artikkelissaan ”Teollinen internet ja digitali-

soituminen” digitalisoitumisen vaativan yrityksen kannalta niin sanottua ”kokonaisvaltaista 

muutosta”. (Anders Innovations 2014.) Uusia laitteita hyödyntämällä ja teknologiaa moder-

nisoimalla pysytään teknologisen muutoksen mukana. On kuitenkin huomattava, etteivät 

markkinat muutu ainoastaan teknologisesti. Lisääntyneen tiedonsaannin ja internetin myötä 

myös asiakkaiden käyttäytyminen markkinoilla on muuttunut. Asiakkaiden muutos eristy-

neistä verkostoituneiksi, epätietoisista tietoisiksi ja passiivisista aktiivisiksi vaikuttaa myös 

markkinoihin. Markkinat eivät toimi enää kuten ennen, jolloin yritykset tuottivat tuotteen, 

jonka arvon he määrittivät itse ja asiakkaat ostivat sen. Lisääntyneen tarjonnan vuoksi asiak-

kaat haluavat itse määritellä, mitä he tarvitsevat. (Juslén 2009, 59; Prahalad  & Ramaswamy 

2004, 2-51.)  

 

Digitaalisen markkinoinnin ammattilainen Jari Juslén havainnollistaa mielestäni markkinoin-

nin muutosta hyvin vertaamalla sitä megafonista magneetiksi. Alun perin markkinointi on ol-

lut megafonin tapainen yksisuuntainen viestintäkanava, mutta asiakkaiden roolin muuttuessa 

siitä on tullut niin sanotusti magneetti, jonka tarkoituksena on vetää asiakkaita puoleensa. 

(Juslén 2009, 42-63) Nykyään pelkkä puoleensa vetäminen ei kuitenkaan riitä strategian asi-

antuntijan C. K. Prahaladin mukaan. Talouselämän artikkelissa ”Ota asiakas töihin” Prahalad 

korostaa menestymisen peruspilarina asiakkaan osallistamista arvon luonnissa. ”Kyse ei enää 

ole vain tuotteesta vaan siitä kokemuksesta tai elämyksestä, jonka asiakkaan tuotteeseen ko-

koamat asiat hänelle tuottavat.” (Talouselämä 2013b). Mietitään esimerkiksi älypuhelinta. 

Älypuhelimissa on uusia ominaisuuksia verrattuna aikaisempiin puhelimiin, mutta nämä omi-

naisuudet itsessään eivät tee tuotteesta välttämättä hyödyllistä kuluttajalle. Älypuhelimen 

käyttäjällä on kuitenkin mahdollisuus koota omaan puhelimeensa monipuolinen kokonaisuus 

erilaisia palveluita (mobiilisovelluksia), minkä ansiosta puhelimesta tulee yksi arjen tärkeim-

mistä apuvälineistä. Mitä henkilökohtaisempia puhelimen sisältämät palvelut ovat, sitä hyö-

dyllisempi se on asiakkaalle.  
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Tässä kappaleessa käsitellään arvon luonnin muuttumista ja asiakkaan osallistamista. Espoo-

päivän mobiilipalvelun avulla kerätään osallistujia Urban Millin ja Espoon kaupungin kehi-

tysverkostoon, minkä tarkoituksena on luoda ja kehittää uusia digitaalisia palveluita Espoon 

alueelle. Palveluita halutaan kehittää yhteistyössä tarjoajan ja ihmisten kanssa ja Espoo-päi-

vän mobiilipalvelu toimii niin sanottuna ensi askeleena tämänkaltaisen ajattelutavan eteen-

päin viemiselle.  

 

4.1 Markkinoinnin kehitys megafonista magneetiksi 

1900-luvun alussa markkinointi oli hyvin tuotanto- ja tuotelähtöistä ja yritysten lähtökohtana 

olivat tuotteet, niiden valmistaminen ja myyminen. Kysyntä oli tarjontaa suurempi, joten 

tuotteiden käydessä kaupaksi, niitä ei tarvinnut muuttaa. Tuotekehitystä tehtiin tuotannon ja 

kilpailun näkökulmasta ja asiakkaat nähtiin tuotteiden loppukäyttäjinä. Markkinoinnin tehtä-

vänä oli havainnollistaa ja selittää potentiaalisille asiakkaille tuotteiden ominaisuuksista, eli 

miksi kyseinen tuote pitäisi ostaa. (Bergström & Leppänen 2009, 12–13; Juslén 2009, 44.) 

Vuosien myötä kysynnän ja kilpailun kasvaessa markkinoinnissa keskityttiin myynnin tehos-

tamiseen. Tuote ja asiakkaat olivat edelleen muuttumattomia tekijöitä. Markkinointi oli me-

gafonin tapaista yksisuuntaista viestintää, jonka tarkoituksena oli houkutella asiakkaita osta-

maan keinolla millä hyvänsä. Bergströmin ja Leppäsen mukaan tämän tyyppistä myyntisuun-

taista ajattelua toteutetaan vielä esimerkiksi puhelinmyynnissä. (Bergström & Leppänen 

2009, 12–13; Juslén 2009, 62.) 

 

Markkinoiden kasvaessa ja tuotteiden lisääntyessä ja monipuolistuessa alettiin kiinnittää huo-

miota potentiaalisten asiakkaiden tarpeisiin ja toiveisiin. Tässä kysyntäsuuntaisessa markki-

noinnissa alettiin kehittää tuotteita ensi kertaa asiakastutkimusten pohjalta. Markkinakartoi-

tusten ja asiakaspalautteiden perusteella markkinoinnin ja tuotannon välinen yhteistyö kehit-

tyi, minkä myötä myös kuluttajan näkökulma alkoi näkyä tuotekehityksessä. Asiakkaat näh-

tiin kuitenkin massana, jonka mielipiteellä oli merkitystä, mutta mahdollisimman suurta osaa 

tyydyttääkseen tuotettiin niin sanottuja kompromissi tuotteita. Kun tavoitellaan massatuo-

tannon etuja, ovat käyttäjän vaikutusmahdollisuudet minimaaliset. (Bergström & Leppänen 

2009, 12–13.)   
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Nykyisessä asiakaslähtöisessä markkinoinnissa asiakkaat nähdään suurien massojen sijasta 

pieninä kohderyhminä. ”Keskeisintä on löytää oma asiakaskunta, jonka tarpeet, arvostukset 

ja ostokäyttäytyminen tunnetaan mahdollisimman tarkasti.” (Bergström & Leppänen 2009, 

15) Markkinoinnissa ei ole enää kyse tuotteista vaan siitä on tullut pitkäkestoista, asiakassuh-

teiden luontiin ja ylläpitämiseen keskittyvää toimintaa. Yhä enemmän korostetaan asiakastyy-

tyväisyyden edellytyksiä, eli vuorovaikutteisuuden aikaansaamista, läpinäkyvyyttä ja lupausten 

lunastamista. (Bergström & Leppänen 2009, 14–15, 150–151; Juslén 2009, 20.) 

 

Internetin ja digitalisoitumisen johdattamana markkinat ovat kasvaneet ja kansainvälistyneet 

lisäten ihmisten tietoisuutta ja verkostoitumista maailmanlaajuisesti. Markkinoille on avautu-

nut kaksisuuntainen viestintäkanava, minkä ansiosta dialogien syntyminen, niin asiakkaiden 

välillä, kuin asiakkaan ja tarjoajan välillä on mahdollista. Internetin avulla asiakkaat pääsevät 

käsiksi tietoon ja heidän vaikutusvaltansa ja -kanavansa ovat lisääntyneet. (Juslén 2009, 67.) 

Markkinoiden kasvaessa ja tarjonnan lisääntyessä asiakkaat tekevät valintoja kilpailevien tuot-

teiden ja palveluiden välillä niistä saatavan arvon perusteella. Arvolla tässä tapauksessa tar-

koitetaan tuotteesta tai palvelusta saatavan hyödyn ja siihen käytettyjen resurssien suhdetta. 

(Viitala & Jylhä 2010, 98-99, 379) Viitalan ja Jylhän mukaan: ”Nykyinen ajattelutapa perustuu 

siihen, että asiakkaan toiminnassa tunteilla on vahva sija.” (Viitala & Jylhä 2010, 98).  

 

Asiakkaan roolin vahvistuessa entisestään on herännyt keskustelua asiakaslähtöisyyden ko-

rostamisesta ja arvon luonnista. Prahaladin ja Ramaswamyn mukaan tätä kehittyvän teknolo-

gian ja erityisesti internetin muodostamaa muutosta asiakkaissa tulisi hyödyntää liiketoimin-

nassa menestyäkseen. Markkinat eivät enää toimi niin, että yritykset luovat ja kehittävät pal-

veluita kiinnittämättä huomiota asiakkaiden osallistumiseen. Talouselämän artikkelissa ” Ota 

asiakas töihin” Prahalad toteaa asiakkaan osallistumisen olevan nykyään yksi innovatiivisen 

yrityksen peruspilareista (Talouselämä 2013b). 

 

4.2 Arvon luonnin muuttuminen 

Markkinoinnin ajattelutavan muutoksen edellytyksenä on arvonluonnin ajattelumallin muut-

tuminen aineellisen arvon siirtymisestä kokemusperäisen arvon luontiin. (Prahalad & Ramas-

wamy 2004, 2-17) Mitä tämä sitten tarkoittaa konkreettisesti? Alla havainnollistetaan arvon 
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luonnin muutosta vanhan ja uuden ajattelumallin vastakkainasettelulla. Kuvioita vertaamalla 

pohditaan miten arvonluonnin tulisi liiketoiminnassa muuttua.  

 

 

Kuvio 7. Tuotelähtöinen arvonluonti malli (Goods-Dominant Logic) 

(Vargo S. 2009; Lusch & Vargo 2006, 10-24) 

 

Perinteisen arvonluontiajatuksen mukaan yrityksillä ja asiakkailla on ollut hyvin etäiset roolit 

toisistaan. Yrityksen tehtävänä on ollut valmistaa ja myydä tuotteita ja asiakkaan tehtävänä 

on ollut ostaa näitä tuotteita. Kuten kuviosta huomataan, arvo liitetään kyseisessä mallissa 

aineelliseen ominaisuuteen, tuotteeseen tai palveluun. Asiakkaan ostaessa kyseisen tuotteen 

tai palvelun, arvo liikkuu asiakkaalle. Arvo toteutuu tuotteen vastatessa asiakkaan tarpeita ja 

odotuksia. Luschin ja Vargon mukaan perinteisen arvontuottamismallin (Goods-Dominant 

Logic) lähtökohtana on tuotteiden tuottaminen. Vargon mukaan tämän hetkistä toimintaa 

voidaan kuvata prosessina, missä rakennetaan tuote (arvo), käytetään tuotetta ja tuhotaan 

tuote, minkä jälkeen etsitään uusi tuote (Vargo S. 2011). Prosessin arvonluonti ei ole pitkäai-

kaista, vaan sen eliniän määrittelee tuotteen tai palvelun kesto. (Lusch & Vargo 2006, 10-24; 

Prahalad & Ramaswamy 2004, 12-14.)  

 

Digitalisoitumisen ja asiakaslähtöisemmän markkinoinnin myötä on liiketoiminnan pitkäai-

kaisen menestyksen avaimena asiakkaan osallistaminen. Tämä ei kuitenkaan toteudu Luschin 

ja Vargon mukaan perinteisessä arvonluontimallissa. Markkinoinnissa lähtökohtana on asia-

kas, mutta itse arvo tuotetaan vielä hyvin tuotelähtöisesti. Heidän mukaansa markkinoinnin 
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ei tule olla ainoastaan yksisuuntainen kanava vaan yritysten tulee ajatella arvon luontia asiak-

kaan ja tarjoajan välillä tapahtuvana palveluiden vuorovaikutuksena. Alla oleva kuvio havain-

nollistaa uutta arvon luonnin ajattelumallia.  

 (Lusch & Vargo 2006, 43-56.) 

 

 

Kuvio 8. Palvelulähtöinen markkinointi arvon luonnin perusteella 

(Soveltaen lähteitä: Ramsay J. 2013; Prahalad & Ramaswamy 2004, 122; Lusch & Vargo 

2006, 43-54, 96)  

 

Kuten jo kuviosta huomataan, on arvon luontiprosessi hyvin erilainen verrattuna kuvioon 7. 

Kyseisessä mallissa asiakkaan ja tarjoajan välillä ei ole etäisiä rooleja vaan arvo syntyy yhteis-

työn tuloksena. Soikiot kuvaavat molempien prosessiin tuomaa omaa osaamista, mikä koos-

tuu tiedosta, taidoista ja persoonallisista kokemuksista. Tahojen tehdessä yhteistyötä soikioi-

den keskelle muodostuu alue, jossa vuorovaikutteisesti luodaan ja kehitetään yhdessä yrityk-

sen ja asiakkaan välillä.  Uuden ajattelutavan mukaan arvon luonti muuttuu aineellisista tuot-

teista kokemukseen ja osaamiseen perustuvan tiedon vuorovaikutteiseen vaihtumiseen ja toi-

sen osaamisen täydentämiseen. Näin ollen arvon syntyminen ja sen toteutuminen tapahtuvat 

molemmat yhteistyöprosessin aikana. Mielestäni tämä mahdollistaa asiakkaan tarpeisiin vas-

taamisen. Toiminnan seurauksena voi syntyä tuote tai palvelu, mutta on huomioitava, ettei 

arvo liity suoranaisesti tähän aineelliseen ominaisuuteen. Lähtökohtana ei ole varsinaisen 

tuotteen tai palvelun luominen, vaan yhdessä tekeminen. Tätä kuvaan kuviossa 8 Prahaladin 

ja Ramaswamyn termiä yhteiskehittely (co-creation) käyttäen. 
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Tavoitteena on rakentaa ympäristö, jossa sekä yritys että asiakas hyötyvät yhteistyössä toisis-

taan. Prosessissa markkinoiden tuotteet ja palvelut toimivat alustoina ja monipuolisina kei-

noina yritysten ja asiakkaiden osaamisen jakamiselle ja yhdistämiselle. Tuotteiden sijasta yri-

tyksen imagon, eli brändin, muodostuminen riippuu yhteiskehittelyn mahdollistamista koke-

muksista. (Prahalad & Ramaswamy 2004, 2-10; Lusch & Vargo 2006, 43-54, 132-134.) 

 

4.3 Asiakkaista resursseja ja markkinoista foorumeja 

Prahaladin ja Ramaswamyn yhteiskehittely (co-creation) perustuu arvonluonnin muutokseen 

ja asiakkaan osallistumiseen arvon luonnissa. Yhteiskehittely näkyy käytännössä mahdollisuu-

tena tuoda prosessiin käyttäjän näkökulmaa ja saada ihmiset osallistumaan. Asiakkaat tulee 

nähdä sidosryhmien ja yhteistyökumppanien kaltaisina resursseina, joiden osaamisesta ja ko-

kemuksesta yritykset voivat hyötyä. Tämä takaa mielestäni asiakkaan tarpeiden ja toiveiden 

täyttymisen jo prosessin alkuvaiheessa ja lisää suoraa asiakastyytyväisyyttä. Tunneside yrityk-

sen ja asiakkaan välillä kasvaa asiakkaan arvojen ja kokemusten ollessa osa yrityksen arvon 

luomisprosessia. (Prahalad & Ramaswamy 2004, 2-10; Lusch & Vargo 2006, 43-54.)  

 

Prahaladin ja Ramaswamyn mukaan yhteistyön toimivuuteen vaikuttaa olennaisesti molem-

pien osapuolten yksilölliset tarpeet, asiantuntijuus ja halu osallistua. He määrittelevät asiak-

kaiden osallistamisen avainkohdiksi: dialogin (dialog), yhteyden yrityksen ja asiakkaan välillä 

(access), riskien arvioinnin (risk assessment) ja läpinäkyvyyden (transparency). Dialogi eli 

vuorovaikutteinen kommunikaatio yrityksen ja asiakkaan välillä mahdollistaa molemmin 

puolisen oppimisen ja syventää keskinäistä ymmärrystä. Yrityksen ja asiakkaan välinen yhteys 

mahdollistaa kokemuksien syntymisen ja kyseenalaistaa arvon syntymisen ainoastaan aineel-

listen tuotteiden omistamisen kautta. Riskien arviointi tulee läpinäkyvämmäksi asiakkaalle 

yhteistyön myötä. Asiakkaan ollessa mukana luomisprosessissa, tulee hänen myös tietää avoi-

mesti riskeistä. Tämä lisää luottamusta yrityksen ja asiakkaan välillä sekä asiakkaan vastuuta 

ratkaista riskitilanteita. Läpinäkyvyys korostuu yhteiskehittelyssä, sillä yhdessä toimittaessa 

tulee molempien osapuolten olla tietoisia toisen tarpeiden ja vaatimusten lisäksi siitä, mitä ta-

pahtuu. (Prahalad & Ramaswamy 2004, 21-34.) 
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Asiakkaiden huomioiminen, kuunteleminen ja ymmärtäminen, eli niin sanottu käyttäjälähtöi-

nen toiminta korostuu erityisesti innovaatiotoiminnassa. Käyttäjälähtöisyydellä tarkoitetaan 

ajattelutapaa, missä käyttäjä otetaan aktiiviseksi toimijaksi tuotteiden ja palveluiden kehityk-

sessä. Käyttäjillä koetaan olevan tuotteiden ja palveluiden kehittämisen kannalta relevanttia 

tietoa. Vaikka käyttäjien näkeminen aktiivisina toimijoina palveluiden ja tuotteiden kehityk-

sessä on yleistymässä, hyödynnetään heitä Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan kuitenkin 

vielä liian niukasti innovaatiotoiminnassa. (HAAGA-HELIA 2012a, 5-16; Lappalainen, Al-

pilo, Eerola, Konttinen & Pelkonen 2010) Ajattelutavan kehittyessä on 2000-luvulla innovaa-

tiotoiminnan termistöön vakiintunut yhteiskehittelyn lisäksi Living Lab-termi. Termi kuvaa 

toimintaa, jossa muun muassa tutkimus- ja kehitystyötä tehdään yhdessä loppukäyttäjän 

kanssa. Toiminta koostuu neljästä ydinelementistä: käyttäjälähtöisyydestä, avoimen innovaa-

tion periaatteista, kehittäjäverkostosta ja tosi elämän ympäristöstä. Living Labin ansiosta tar-

jotaan käyttäjän tiedolle ja osaamiselle mahdollisuus tulla löydetyksi ja hyödynnetyksi. Tuot-

teita ja palveluita kehitetään niin sanotussa monitoimijaverkostossa, missä muun muassa 

käyttäjät, asiantuntijat ja palveluiden mahdollistajat toimivat yhteistyössä. Laaja kehittäjäver-

kosto mahdollistaa oikeanlaisen osaamisen valitsemisen kuhunkin kehityshankkeeseen. Tosi 

elämän ympäristöllä tarkoitetaan tuotteiden ja palveluiden viemistä sinne, missä käyttäjät toi-

mivat. (HAAGA-HELIA 2012b.) 

 

Living Labin korostamia monitoimijaverkoston kaltaisia yhteistyöverkostoja syntyy käyttäjä-

lähtöisen toiminnan ja yhteiskehittelyn myötä. Verkostot koostuvat muun muassa käyttäjistä, 

yrityksistä, tavarantoimittajista, yhteistyökumppaneista, kilpailijoista ja investoijista. Niiden 

ansiosta edellä mainitut eri tahot lähentyvät markkinoilla ja hyötyvät jatkuvasti toinen toisis-

taan. Prahaladin ja Ramaswamyn mukaan verkostojen myötä myös markkinat muuttuvat ak-

tiivisiksi monisuuntaisiksi foorumeiksi. Foorumeina markkinat mahdollistavat arvon luonnin 

syntymisen yhteistyössä eri osapuolten välillä. Kunkin osapuolen rooli voi olla foorumissa 

joko pysyvä tai väliaikainen. Mielestäni pysyvän ja kehittyvän verkoston myötä markkinat laa-

jenevat ja niiden toiminnan laatu ja tehokkuus paranevat. Tämä on seurausta siitä, että ver-

koston avulla voidaan poimia oikea ja tarpeellinen osaaminen kuhunkin projektiin. (Prahalad 

& Ramaswamy 2004, 119-130.) 
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Sekä Prahalad ja Ramaswamy että Vargo ja Lush ovat samaa mieltä siitä, että arvonluonnin 

muuttaminen ei ole lähtöisin ainoastaan markkinoinnista. Yrityksen tulee ottaa uusi arvon-

luonti ja muutos markkinoinnissa osaksi yrityksen perustoimintoja. Prahaladin sanoin: ” Yri-

tysten on muutettava paitsi rakenteita myös strategiaansa, johtamista ja koko toimintata-

pansa.” (Talouselämä 2013b). Muutoksen myötä markkinointi ei ole enää toiminto, jonka 

tehtävänä on tukea myyntiä ja luoda kysyntää vaan markkinoinnista on tultava kiinteä osa lii-

ketoiminnan suunnittelua ja johtamista. (Juslén 2009, 84-85.) Arvon luonnin muuttuminen, 

asiakkaan näkeminen resursseina ja markkinoiden muuttuminen foorumeiksi vaikuttavat yri-

tysten liiketoimintaan ja tämä tulee huomioida yrityksen perustoiminnoista lähtien sen ulkoi-

siin toimintoihin asti.  

 

4.4 Yhteiskehittely Espooseen  

Tässä kappaleessa pohditaan yhteiskehittelyn vaikutusta Espoossa. Espoo-päivän mobiilipal-

velun avulla pyritään keräämään vapaaehtoisia Espoon alueen uusien digitaalisten palvelui-

den kehittäjäverkostoon. Verkoston tarkoituksena on kehittää palveluita yhdessä ihmisten ja 

asiantuntijoiden kesken. Kappale syventää toimeksiantajan ja muiden yhteistyötahojen asia-

kasymmärrystä ja pohjustaa Espoo-päivän mobiilipalvelun ottamaa ensi askelta tulevaan ke-

hitystyöhön.  

 

Espoo on Suomen toiseksi suurin kaupunki, joka koostuu viiden 50 000 asukkaan kaupunki-

keskuksesta. Kaupunki on niin sanottu verkostokaupunki, joka kannattaa sanojensa mukai-

sesti verkostomaista yhteistyötä ja vastustaa pakkoliitoksia. Kaupungin tehtävä on kehittää 

palveluita sen asukkaille ja Espoon tavoitteena on olla tällä saralla kunta-alan edelläkävijä, 

sekä hyvä paikka asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää. Espoon voimavaroja ovat sen ”aktiiviset 

kuntalaiset, oppilaitokset, yhteisöt ja yritykset”.  (Espoo 2014c) Espoon markkinoinnin mu-

kaan sen toiminnan strategisena kulmakivenä on nimenomaan kehittää yhdessä espoolaisten, 

asiakkaiden, elinkeinoelämän, ja Espoon kaupungin kanssa Espoosta menestyvä ja elämyk-

sellinen matkailukaupunki. (Espoo 2014d). 

 

Koska yhteiskehittelyn tarkoituksena on luoda ympäristö, missä niin tarjoaja kuin asiakaskin 

hyötyvät, sopii se mielestäni erinomaisesti julkisen sektorin palveluiden ja tapahtumien luon-
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tiin ja kehitykseen. Yhteiskehittely mahdollistaa verkostokaupungin laajan hyödyntämisen li-

säten toiminnassa ja kehitystyössä käyttäjän näkökulmaa. Hyvänä esimerkkinä käyttäjäläh-

töisten palveluiden luomisesta on mielenterveys- ja päihdetyössä käytettävät ”kokemusasian-

tuntijat”. (THL 2014) Nämä kokemusasiantuntijat ovat itse aikaisemmin vastaavassa tilan-

teessa olleita ihmisiä, jotka tuovat nyt mielenterveys- ja päihdetyöhön kokemusperäistä osaa-

mista käyttäjälähtöisen toiminnan takaamiseksi. He tuovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitok-

sen mukaan palveluiden kehittämiseen ” näkökulmaa, mitä ilman on vaikea kehittää toimivia 

palveluja.” (THL 2014) Espoon kaupungin kokemusasiantuntijoita ovat sen toimijat. He 

ovat se Espoon voimavara, minkä avulla palveluista saadaan Espoon kaupungin toimijoiden 

näköisiä.  

 

Ihmisille yhteiskehittely avaa ennen kaikkea mahdollisuuden vaikuttaa ja tulla kuulluksi, 

minkä ansiosta he voivat kehittää omaa elinympäristöään. Kehitystyö yhdessä muiden toimi-

joiden ja kaupungin kanssa syventää tahojen välistä yhteisymmärrystä ja kasvattaa yhteisölli-

syyttä. Ihmisistä muodostuu yhdessä kaupungin kanssa tasavertainen asiantuntijaverkosto. 

Persoonalliset kokemukset ja osaaminen vaikuttavat kaupungin päätöksiin ja varmistavat ih-

misten etujen mukaisten palveluiden luomisen. Yhteistyössä korostuu kaupungin läpinäky-

vyys, mikä eliminoi epätietoisuutta ja lisää luottamusta kaupungin ja sen toimijoiden välillä. 

Luottamus voi syntyä ainoastaan, jos ihmisten näkökulma todella vaikuttaa lopputulokseen. 

Mielestäni yhteiskehittelyllä voidaan välttää asetelma, jossa kaupunki luo palveluita sen toimi-

joille, mutta toimijat eivät koe kaupungin ajavan heidän etujaan. Yhteistyö toimii vain, jos 

molemmat osapuolet osallistuvat aktiivisesti ja joustavat kompromissien aikaansaamiseksi. 

Kompromisseilla voi myös olla vaikutusta Espoon toimijoiden asenteisiin. Yhteisymmärryk-

sen, luottamuksen ja läpinäkyvyyden ansiosta voidaan mahdollisesti ymmärtää ratkaisujen pe-

rustelut, vaikka ne eivät vastaisikaan täysin omia tavoitteita.  

 

Espoo Innovaatiopuutarha –hankkeen mukaisesti Espoon kaupunki tavoittelee Euroopan 

Innovaatiopääkaupunki titteliä. Tämän saavuttamiseksi sen tulee todistaa olevansa kaupun-

kina innovatiivinen, inspiroiva, osaamista ja rahoitusta houkutteleva, ihmisiä osallistuttava 

sekä ”integroitu älykkääseen, kestävään ja osallistuttavaan kasvuun kaikkialla Euroopassa.” 

(Espoo 2014; Uudenmaanliitto 2014) Aktiivisia kuntalaisia, oppilaitoksia, yhteisöjä ja yrityk-

siä hyödyntämällä Espoolla on mielestäni erinomaiset mahdollisuudet kohota kuntana käyt-
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täjälähtöiseksi edelläkävijäksi. Ihmisten osallistuminen innovatiivisten palveluiden kehityk-

seen toimii mielestäni erinomaisena perusteluna Euroopan innovaatiopääkaupungin tittelin 

saavuttamiselle.  
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5 Espoo-päivä kokeilu 

Opinnäytetyön toiminnallisessa osuudessa raportoidaan Espoo-päivään kehitetyn mobiilipal-

velun suunnittelu ja toteutus. Digitaaliset tunnisteet toimivat tapahtumassa porttina mobiili-

palveluun ja erityisesti niiden käytön toteutumista seurattiin Espoo-päivässä. Tämän lisäksi 

palvelun avulla kerättiin osallistujia tulevaan kehitystyöpajaan, jonka tarkoituksena oli luoda 

uusia digitaalisia palveluita Espoon alueelle. Opinnäytetyö tehtiin osana suurempaa projektia, 

joka koostui yhteensä kolmesta eri tapahtumasta: Jyväskylän Asuntomessuista, Avoin Suomi 

2014 – messuista ja Espoo-päivä tapahtumasta. Opinnäytetyön aihe rajattiin kuitenkin yh-

teen kolmesta tapahtumasta. Rajaus tehtiin, jotta aihe ei olisi ollut liian laaja. Valitsin Espoo-

päivä – tapahtuma sen sijainnin ja mielenkiintoisuuden vuoksi. Läheinen sijainti mahdollisti 

tapahtumaan osallistumisen, mikä syvensi mielestäni raportoinnin tasoa ja mahdollisti erilais-

ten kehitysideoiden syntymisen. Aihe oli myös opinnäytetyöhetkellä ajankohtainen, sillä ta-

pahtuma oli muutaman kuukauden päästä. 

 

5.1 Projektityön aloitus 

Tässä kappaleessa taustoitetaan projektin tavoitteet ja aloitus, jotta ymmärretään opinnäyte-

työn taustalla ollut suurempi ja pitkäaikaisempi tavoite. Projekti aloitettiin heinäkuussa 2014 

yhdessä Bonwalin ja Urban Millin kanssa. Aluksi kokoustettiin ja pohdittiin työn tavoitetta. 

Miksi kyseistä projektia tehdään ja mitä sillä tavoiteltiin? Tiedettiin, että Espoon alueelle oli 

tarvetta luoda uusia mobiilisisältöisiä palveluita, mutta niiden sisältöä ei ollut vielä määritelty. 

Todettiin, että projektin tavoitteena oli nostaa esille kuinka tärkeää ja hyödyllistä oli tuoda 

palveluiden potentiaaliset käyttäjät mukaan sisältöjen kehittämiseen. Haluttiin mahdollistaa 

käyttäjille tilaisuus saada äänensä kuuluviin ja varmistaa palveluiden vastaavan mahdollisim-

man hyvin käyttäjien tarpeita. Tarkoituksena oli kehittää yllä mainittuun kolmeen tapahtu-

maan digitaalisia tunnisteita hyödyntäviä mobiilisisältöisiä palveluita. Näiden avulla mahdol-

listettaisiin ihmisten osallistuminen ja helpotettaisiin heidän arkea.  

 

Ideoinnin myötä heräsi ajatus digitaalisen ja fyysisen rajapinnan luomisesta. Rajapinnan 

avulla mahdollistettiin käyttäjälle pääsy tietyssä paikassa (fyysinen ympäristö) tarvitsemaansa 

informaatioon (digitaalinen sisältö). Väylä oli kaksisuuntainen informaatiokanava, minkä an-

siosta käyttäjä pystyi antamaan esimerkiksi palautetta tietyssä paikassa tai jopa muuttamaan 
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tunnisteen sisältöä vastaamaan paremmin omia tarpeitaan. Kaikki kolme tapahtumaa toimi-

vat esimerkkeinä digitaalisen ja fyysisen rajapinnan toteuttamisesta. Projektin tavoite oli kaik-

kiin tapahtumiin luotujen palveluiden taustalla, mutta jokaisen tapahtuman kohderyhmä oli 

yksilöllinen. Tämän myötä myös tapahtumakohtaiset tavoitteet erosivat toisistaan. Opinnäy-

tetyön raportoiman Espoo-päivä – kokeilun tavoitteet pohjautuivat myös varsinaisen projek-

tin tavoitteisiin. Kohderyhmä oli kuitenkin tarkemmin rajattu Espoo-päivän toimijoihin ja 

tapahtumaan osallistuviin ihmisiin. Tämän lisäksi palvelua jaettiin monien eri kanavien 

kautta, joten kaikilla tapahtumasta tai kyseisestä mobiilipalvelusta kiinnostuneilla oli mahdol-

lisuus käyttää palvelua.  

 

5.2 Espoo-päivä –kokeilun suunnittelu 

Espoo-päivä on Espoon kaupungin järjestämä jokavuotinen kaupunkilaisten yhteinen tapah-

tuma. Tapahtuma koostuu ” asukkaiden, paikallisten kulttuuri- ja urheilutoimijoiden, useiden 

kaupungin yksiköiden sekä erilaisten yhdistysten ja yritysten järjestämistä maksuttomista oh-

jelmista.” (Espoo 2013) Monipuolista ohjelmaa on kaikenikäisille ja tapahtuman tavoitteena 

on toimia arjen piristäjänä, yhteishengen kasvattajana ja kaupunginosatoiminnan edistäjänä. 

(Espoo 2013.) Tänä vuonna Espoo-päivä järjestettiin lauantaina 30. elokuuta kello 9.00–

23.00 (Espoo 2014e). 

 

Opinnäytetyön aiheen rajauksen myötä aikataulua kartoitettiin ja deadlineksi muodostui Es-

poo-päivä – tapahtuman ajankohta, lauantai 30.elokuuta 2014. Opinnäytetyöprosessin tueksi 

loin aikataulun, mikä toimi apuna opinnäytetyön kokonaiskuvan hahmottamisessa. Aluksi 

lähdettiin Bonwalin ja Urban Millin kanssa hahmottamaan aivoriihimäisesti ideoiden miten 

Espoo-päivä -tapahtumassa voitiin hyödyntää digitaalisen ja fyysisen rajapinnan ideaa. Esille 

nousi monia ideoita ja ehdotuksia, joista valittiin parhaat ja niitä lähdettiin kehittämään 

eteenpäin. Tarkoituksena oli luoda ideoiden pohjalta uusi palvelu, joten kehitystyö oli tiivistä 

ja kokonaisuus muotoutui ajan kuluessa. Ideointi tapahtui yhdessä Bonwalin ja Urban Millin 

kanssa kokoustamalla. Alla oleva Wordle.net – sivuilla luomani avainsanapilvi kokoaa mieles-

täni aivoriihen ideat kiteytetysti yhteen (Jonathan Feinberg 2013).  
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Kuvio 9. Espoo-päivä mobiilipalvelun ideoinnin avainsanapilvi (Jonathan Feingerg 2013) 

 

Avainsanapilven havainnollistamia keskeisimpiä ideoita olivat muun muassa käyttäjien ään-

ten esiin tuominen, digitaalisen ja fyysisen rajapinnan hyödyntäminen digitaalisten tunnistei-

den avulla ja palvelun hyödyllisyys sen käyttäjille. Tuloksena päädyttiin kehittämään mobiili-

palvelu, sillä kuten mainittu sivuilla 26–27 mobiilipalvelut ovat jatkuvasti yleistymässä palve-

luiden käytössä. Koettiin, että sen avulla ihmisten oli helppoa selata tapahtuman ohjelmaa, 

antaa palautetta tapahtumista suoraan tapahtumapaikalla ja osallistua kehitystyöhön myös tu-

levaisuudessa. Mielestäni mobiilipalvelun avulla tunnisteista tehtiin kiinnostavia ja niiden 

taakse tuotiin kappaleessa 3.4 korostamaani lisäarvoa käyttäjille. Digitaalisten tunnisteiden 

avulla mahdollistettiin myös helppo ja nopea pääsy mobiilipalveluun ja samalla voitiin seu-

rata tunnisteiden käyttöä ja toimivuutta itse tapahtumassa. Tarkoituksena oli Bonwalin 

kanssa analysoida, miten ihmiset ottivat tunnisteet vastaan ja osattiinko niitä käyttää. Tämä 

toi mielestäni toimeksiantajalle erinomaisen mahdollisuuden seurata digitaalisten tunnistei-

den käyttöä kentällä. Palvelun avulla haluttiin myös kerätä vapaaehtoisia osallistumaan tule-

vaan Espoon kaupungin ja Urban Millin kehitystyöpajaan. Tämän myötä tarjottiin ihmisille 

mahdollisuutta osallistua tulevaisuudessa palveluiden kehittämiseen yhdessä asiantuntijoiden 

kanssa. Kehitystyö oli ensi askel kappaleessa 4 avattujen yhteiskehittelyn ja arvon luonnin 

muuttumisen mahdollistamaan yhteistyöhön Espoon toimijoiden kanssa.  
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5.3  Kokeilun toteutus 

Kokeilu käynnistyi heinäkuun aikana ja suunnittelun myötä lähdimme toteuttamaan palvelua 

yhdessä Urban Millin ja Bonwalin kanssa. Urban Millin kautta oltiin yhteydessä myös muihin 

yhteistyötahoihin. Osaltani tiimityö oli tiivistä Bonwalin ja Urban Millin kesken ja kokouksia 

pidettiin lähes viikoittain. Mobiilipalvelun luomisessa hyödynnettiin kappaleessa 3.4 avattua 

Bonwalin Tunnisteiden hallinta -palvelua. Kokeilun toteuttamisen kannalta oli tärkeää pereh-

tyä kyseiseen palveluun. Minulle luotiin omat tunnukset, minkä avulla pääsin harjoittelemaan 

palvelun käyttöä. Bonwalin pitämän koulutuksen pohjalta kokeilin konkreettisesti, kuinka 

palvelun alustalle tuotiin sisältöä, minkälaista sisältöä sinne voitiin tuoda ja miten alustaa hal-

linnoitiin. Kokeilin QR-koodien luomista ja lisäsin sisältöä koodien taakse. Opettelin käyttä-

mään palvelun erilaisia ominaisuuksia ja muokkaamaan asetuksia. Itsenäisen harjoittelun 

avulla sain kattavan kuvan siitä, miten palvelu toimi, ja pystyin avustamaan Bonwalia koo-

dien ja mobiilisivujen luomisessa.  

 

Yhdessä Bonwalin kanssa loimme Tunnisteiden hallinta -palvelulla tapahtumalle omat QR-

koodit ja niiden taakse mobiilisivut. Palvelulla pystyimme luomaan sekä QR-koodeja että 

NFC-tunnisteita. Espoo-päivän tapauksessa päädyimme käyttämään QR-koodeja. Tämä 

mahdollisti materiaalien (juliste ja ohjelmatarrat) tuottamisen ja jakelun nopeasti ja vaivatto-

masti. NFC-tunnisteita ei voitu luoda yhtä helposti, koska tunnisteen muistiin kirjoittamiseen 

tarvittiin erillistä laitetta. Tämän seurauksena kaikki materiaali olisi pitänyt tuottaa Bonwalin 

kautta. QR-koodeja pystyin itse helposti printtaamaan ja kopioimaan. Tämä mahdollisti ma-

teriaalien luomisen Word- ja Powerpoint -ohjelmien avulla ja niiden eteenpäin lähettämisen 

sähköpostitse. Teimme koodeja yhteensä viisi: ohjelmasivukoodin Espoon web-sivulle, sosi-

aalista mediaa varten (Facebook ja Twitter), tapahtumajulisteisiin, erillisiin ohjelmatarroihin 

sekä koodin palautekyselyyn. Jokaisella näistä koodeista oli oma sarjanumero. Tämän ansi-

osta statistiikan seuraaminen oli selkeämpää ja myöhemmin pystyttiin määrittelemään, mitä 

koodeja käytettiin eniten.  

 

Mobiilipalvelun teemasta pyrittiin rakentamaan Espoon logon värejä ja Espoo-päivän fonttia 

muistuttava kokonaisuus. Palveluun luotiin kolme pääsivua: tapahtuman ohjelmatarjonnalle 
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oma sivu, tapahtumien palautekysely ja mahdollisuus jättää yhteystiedot kehityspajaan osallis-

tumista varten. Alla olevassa kuviossa on ruutukaappaukset kaikista kolmesta pääsivusta. Ku-

van lähteiden kautta on myös mahdollista selata konkreettisia mobiilisivuja.  

 

  

Kuvio 10. Mobiilipalvelun pääsivujen ruutukaappaukset  

(Urban Mill 2014e; Urban Mill 2014f; Urban Mill 2014g) 

 

Aluksi tehtiin Tunnisteiden hallinta -palvelulla mobiilipalvelulle etusivu (kuvion 10 vasem-

massa reunassa). Sivu koostui Espoo-päivän ohjelmatarjonnasta (liite 1). Tämä tieto oli saata-

villa Espoon nettisivuilla PDF-tiedostona, sekä muun muassa Metro ja Espoo – lehtien vä-

lissä ilmaisliitteenä. Tapahtumat olivat valmiiksi jaettu teemoittain, joten samat teemaryhmät 

säilytettiin mobiilipalvelun etusivulla. Logojen ja infotekstin lisäksi luotiin tekstiruudut jo-

kaista teemaa kohden. Tekstiruutujen takaa löytyi lyhyt kuvaus kyseisen teeman tapahtu-

mista. Tapahtumien otsikot toimivat myös linkkeinä tapahtumanjärjestäjän omille kotisi-

vuille. Jokaiselta sivulta oli mahdollista palata takaisin pääsivulle Paluu pääsivulle -painikkeen 

kautta. Teemojen lisäksi sivulle lisättiin Espoo Innovation Garden -tekstiruutu, minkä kautta 

päästiin tutustumaan tapahtumiin, jotka järjestettiin kyseisen hankkeen alueella. Lataa koko 

ohjelma laitteeseesi –painikkeen takaa käyttäjät pystyivät lataamaan ohjelman helposti omaan 

puhelimeensa. Lopuksi pääsivun alareunaan lisättiin myös teksti, missä mainittiin Espoon 
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kaupungin koordinoivan Espoo-päivää ja Urban Millin toteuttaneen kyseisen palvelun. Bon-

walin nimi näkyi mobiilipalvelun alareunassa, sillä se oli palvelun alustaa hallinnoiva organi-

saatio. Etusivun ohjelmatarjonta oli yhtenäinen Espoon tekemän PDF-tiedoston kanssa ja 

mobiiliversiona se toi mielestäni tapahtumalle lisäarvoa. Mobiiliversion myötä informaatio 

kaikista tapahtumista oli helposti löydettävissä QR-koodin takaa ja sen tallentaminen omaan 

puhelimeen oli helppoa ja nopeaa.  

  

Tunnisteiden hallinta -palvelulla luotiin kyselylomake, minkä avulla kävijät pystyivät anta-

maan palautetta suoraa tapahtumapaikalla ollessaan (liite 2). Palautekanavalle luotiin oma 

QR-koodi ja siihen pääsi myös ohjelmaetusivulta. Kyselylomakeominaisuuden ja erilaisten 

tekstiruutujen avulla luotiin kuvion 10 (keskimmäinen kuva) havainnollistama palautekysely-

sivu. Otsikon alle lisättiin tekstiruutu, missä kysyttiin, mitä mieltä kävijät olivat tapahtumasta. 

Tämän alle tehtiin varsinainen lomake. Kävijöitä pyydettiin merkitsemään, mikä tapahtuma 

oli kyseessä, jotta tiedettiin mitä tapahtumaa palaute koski. Tämä tapahtui joko tapahtuman 

nimeä käyttäen tai sen numeron perusteella. Kaikki Espoo-päivän tapahtumat numeroitiin, 

jotta tapahtumien tunnistaminen oli selkeää. Kyselyyn luotiin toiseksi ominaisuudeksi tapah-

tuman arviointia varten pudotusvalikko. Arviointi tapahtui antamalla tapahtumalle tähtiä yh-

destä neljään. Yksi tähti annettiin tapahtumalle, johon ei oltu tyytyväisiä ja neljä tähteä tapah-

tumalle, johon oltiin erittäin tyytyväisiä. Mielestäni tähtien käyttäminen oli selkeää, sillä tämä 

arvosteluasteikko oli yleisesti tunnettu ja helpompi ymmärtää kuin esimerkiksi pelkkä as-

teikko 1-4. Uskoin ihmisten ymmärtävän ilman erillistä selitystä, että mitä enemmän tähtiä 

oli, sen parempi arvosana oli. Arviointiin laitettiin tietoisesti neljä tähteä, jotta niin sanottua 

neutraalia vaihtoehtoa ei ollut. Haluttiin nähdä kallistuivatko vastaukset enemmän positiivi-

selle vai negatiiviselle puolelle. Tämän lisäksi palautekyselyssä oli lopussa avoin kysymys 

”Mistä pidit tapahtumassa?”. Tähän kävijöillä oli mahdollisuus antaa vapaasti palautetta ta-

pahtumista. Lopuksi kävijät lähettivät palauteen Bonwalin tietokantaan painamalla Lähetä-

painiketta. Sivun alareunaan lisättiin Tule mukaan! -painike, mikä toimi linkkinä kuvion 10 

(oikeanpuoleinen kuva) havainnollistamalle Tule mukaan kehittäjäksi –sivulle. 

 

Tule mukaan kehittäjäksi –sivu (liite 3) tarjosi käyttäjille mahdollisuuden osallistua Espoon 

kaupungin ja Urban Millin kehittäjäyhteisöön. Käyttäjät pystyivät jättämään yhteystietonsa, 

mikäli he olivat kiinnostuneita osallistumaan uusien digitaalisten palveluiden kehitystyöhön. 

Espoon kaupungin ja Urban Millin toimesta järjestettiin syksyllä 2014 kehitysideointipaja 
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Otaniemessä, mihin yhteystietonsa jättäneet kävijät kutsuttiin mukaan. Pajan tarkoituksena 

oli mahdollistaa ihmisille tilaisuus osallistua palveluiden luontiin ja kehitykseen. Tämä toimi 

ensi askeleena yhteiskehittelyn mukaiseen palveluiden luomiseen ja avasi ihmisille mahdolli-

suuden saada äänensä kuuluviin. Kyseiselle sivulle pääsi ohjelmasivun ja palautekyselysivun 

kautta, joten sille ei luotu omaa QR-koodia. Sivun otsikon alle kirjoitettiin lyhyt infoteksti, 

missä kuvattiin mihin ihmiset osallistuivat, mikäli he lähettivät meille yhteystietonsa. Tämän 

alle tehtiin kolme tekstiruutua: nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Nämä täyttämällä ja 

lähetä yhteystietosi -painiketta painamalla käyttäjien yhteystiedot tulivat suoraa Bonwalin 

kantaan.   

 

5.4 Mobiilipalvelun markkinointi 

Mobiilipalvelulle luotiin markkinointimateriaalia, jotta ihmiset löysivät palvelun. Päätettiin, 

että QR-koodit toimivat porttina palveluun. Jotta saatiin ihmiset lukemaan QR-koodeja, 

suunniteltiin markkinointimateriaalia, mistä ihmiset huomaisivat koodit. Tätä varten luotiin 

tapahtumaan A4-kokoinen PDF-juliste (liite 4), minkä tarkoituksena oli houkutella kävijöitä 

lukemaan koodeja ja aktivoida heitä käyttämään palvelua. Julisteesta ei kuitenkaan haluttu 

tehdä liikaa mainosta muistuttavaa. Haluttiin varmistaa, ettei tarkoituksena ollut puskea mi-

tään vaan nimenomaan antaa käyttäjille mahdollisuus osallistua ja jakaa ajatuksiaan.  

 

Ideoimiemme ajatusten pohjalta kokosin ensimmäisen version kyseisestä julisteesta. Tätä 

versiota kehitettiin eteenpäin yhdessä Bonwalin ja Urban Millin kanssa. Julisteen otsikolla 

toivotettiin ihmiset tervetulleeksi Espoo-päivä tapahtumaan. Tämä toimi mielestäni lämpi-

mänä ja positiivisena tervehdyksenä. Pyrimme välttämään mainosmaisia iskulauseita, sillä ju-

listeesta ei haluttu tehdä liikaa mainosta muistuttavaa. Kuten liitteestä 4 huomataan, julis-

teessa käytettiin kahta QR-koodia. Vasemman puoleinen koodi toimi porttina mobiilipalve-

lun palautekyselyyn, jossa ihmiset saivat antaa palautetta haluamastaan Espoo-päivän tapah-

tumasta. Tämä koodi oli otsikoitu: ”Arvio tämän tapahtuman sisältö!” Oikean puoleinen 

koodi vei suoraa palvelun etusivulle, eli ohjelmasivulle. Tapahtumat lisäsivät omat nume-

ronsa julisteeseen, jotta ihmiset pystyivät täyttämään tapahtumapaikalla oikean numeron pa-

lautekyselyyn. Lisäksi julisteessa selvennettiin ihmisille, että koodit tuli lukea puhelimella ja 

tapahtuman järjestäjiltä sai tähän liittyen lisäohjeita. Tarkka ja visuaalisesti selkeä ohjeistus oli 

erittäin tärkeää, sillä kuten mainittu kappaleessa 3.1 eivät QR-koodit ole vielä niin yleisiä, että 
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voitiin olettaa, että ihmiset tietävät mitä ne ovat tai osaavat käyttää niitä. Julisteen alareunaan 

lisättiin myös sopimuksen mukaisesti Espoo-päivän logo, Espoon ”Tehdään yhdessä” -logo 

ja Urban Millin logo. Tämän lisäksi kerrottiin käyttäjille, että mobiilipalvelun oli tuottanut 

Urban Mill, Espoo Innovation Garden –hankkeen puitteissa. Noteerattiin myös, että palvelu 

toimi pienenä askeleena Espoon kuntalähtöisten digipalveluiden kehitystyössä.  

 

Julisteen lisäksi tehtiin QR-koodien käyttöohjeet. (liite 5). Loin jälleen ensimmäisen version, 

jota kehitettiin eteenpäin yhdessä Bonwalin ja Urban Millin kanssa. Käyttöohjeet tehtiin Po-

werPoint-tiedostona, jolloin kuvia ja tekstejä pystyttiin helposti muokkaamaan ja lähettämään 

eteenpäin. Ensimmäisellä sivulla kerrottiin, miten QR-koodien luku tapahtui puhelimella ja 

toisella sivulla määriteltiin, mitä käyttäjä tarvitsi, jotta voisi lukea koodeja. Käyttöohjeet koet-

tiin tarpeellisiksi, koska haluttiin varmistaa, että kaikki tapahtumanjärjestäjät osaisivat neuvoa 

ihmisiä koodien käytössä. Juliste ja käyttöohjeet hyväksytettiin Urban Millin kautta muilla si-

dosryhmillä. Tämän jälkeen ne lähetettiin sähköpostitse Espoon kulttuuripuolen kautta kai-

kille Espoo-päivän tapahtumanjärjestäjille. Sähköpostissa kerrottiin tiiviisti mobiilipalvelun 

idea ja pyydettiin kaikkia järjestäjiä laittamaan lähetetyt materiaalit näkyvästi esille omille ta-

pahtumapaikoilleen.  

 

Näin suuren tapahtuman ollessa kyseessä huomattiin, että markkinointimateriaalien toteutta-

minen olisi pitänyt aloittaa hieman aikaisemmin. Todettiin, että mobiilipalvelusta olisi kan-

nattanut tiedottaa esimerkiksi lehti-ilmoituksissa ja se olisi kannattanut lisätä Espoo-päivän 

katuvarsimainoksiin. Nämä ideat listattiin kehitysideoihin tulevaisuutta varten. Koska varsi-

naiset Espoo-päivän markkinointimateriaalit olivat menneet jo painoon, QR-koodeja ei voitu 

lisätä enää painettaviin mainoksiin. Tämä vuoksi luotiin noin 150 kappaletta erillisiä QR-koo-

ditarroja (liite 6), jotka sisälsivät ohjelmatarjonnan mobiiliversion. Niitä liimattiin ennen var-

sinaista tapahtumaa esille yleisille paikoille, esimerkiksi Espoon eri ostoskeskuksiin, kirjastoi-

hin ja kaupungin infotauluihin. Varsinaisessa tapahtumassa liimasimme tarroja myös tapahtu-

mapaikkojen ilmoitustauluihin.   

 

Yllä mainittujen materiaalien lisäksi palvelun linkki julkaistiin Espoo-päivän nettisivuilla ja 

sosiaalisessa mediassa. Mahdollisimman monien kanavien kautta toivottiin palvelun tavoitta-

van laajan yleisön. Digitaalisten tunnisteiden avulla ihmisten oli mahdollista hyödyntää palve-

lua varsinaisessa tapahtumassa ja tutustua erillisten tarrojen avulla palveluun jo etukäteen. 
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Varsinaista näkyvyyttä palvelulle saatiin kuitenkin Espoon nettisivuilla. Haluttiin, että palve-

lua oli mahdollista käyttää myös internetin kautta, jotta käyttäjäkunta ei rajoittuisi ainoastaan 

varsinaisen tapahtumaan. Lisäksi Bonwal, Urban Mill, Otaniemi Marketing ja Espoon Tiedo-

tus julkaisivat linkin omilla sivuillaan ja levittivät linkkiä sosiaalisessa mediassa. Facebookissa 

linkkiä levitettiin muun muassa Urban Millin toimesta noin 100 eri ryhmään. Nämä ryhmät 

olivat pääasiallisesti Innovation Gardenin avoimia ryhmiä. Sosiaalisen median kautta mah-

dollistettiin tiedon laaja leviäminen ja olemassa olevan verkoston hyödyntäminen.  

 

5.5 Espoo-päivään osallistuminen  

Tapahtumapäivänä kiersin Bonwalin kanssa tapahtumia ja opastin ihmisiä mobiilipalvelun 

käytössä ja QR-koodien lukemisessa. Seurasimme minkälaisen vastaanoton palvelu sai: osasi-

vatko ihmiset käyttää QR-koodeja, käyttivätkö he niitä ja miten he kokivat ne. Tämän lisäksi 

kerättiin mahdollisia kehitysideoita mobiilipalveluun liittyen. Seurannan ja havainnoinnin 

avulla kasvatettiin Bonwalin asiakasymmärrystä ja kartoitettiin samalla digitaalisten tunnistei-

den asemaa tapahtumaan osallistuvien keskuudessa.  

 

Huomasin, että monet osallistujat kävelivät tapahtumissa älypuhelin kädessään. Kappaleessa 

3.4 mainitun TNS:n vuonna 2013 tekemän tutkimuksen mukaan älypuhelimen omistajia on 

Suomessa noin 70 %, mutta havaintojeni perusteella uskon tämän luvun olevan huomatta-

vasti suurempi (TNS Gallup 2013). Erityisesti pääkaupunkiseudulla uskon vanhinta sukupol-

vea lukuun ottamatta lähes kaikkien omistavan älypuhelimen.  Espoo-päivän kävijöiden seu-

raaminen osoitti mielestäni, että älypuhelin, edellytys QR-koodien lukemiselle, oli lähes kai-

killa osallistujilla.  Tapahtuman aikana totesimme myös, että vaikka ihmiset omistivat älypu-

helimen, ei suurin osa tiennyt, miten lukusovelluksen voi ladata puhelimeen tai miten QR-

koodeja ylipäätänsä luetaan. Ihmiset kertoivat, ettei koodien lukemisesta ollut aikaisempaa 

kokemusta. Kun opastimme ihmisiä koodien käytössä, kävi kuitenkin ilmi, että koodien luke-

mista ei koettu vaikeaksi. Ohjeistuksen ollessa selkeää ihmiset ymmärsivät, miten helposti 

koodit toimivat. Moni kiitteli opastuksesta ja kertoi nyt osaavansa hyödyntää oppimaansa tie-

toa myöhemminkin.  

 



 

 

47 

Huomasin myös, että kun tapahtumanjärjestäjät osasivat käyttää koodeja, levisi osaaminen 

myös käyttäjille. Hyvä esimerkki tästä oli mielestäni Ranta Marathon -tapahtuma, jossa vie-

railimme Bonwalin kanssa ensimmäiseksi. Lähettämämme materiaali oli tulostettu, mutta 

henkilökunta ei ollut täysin tietoinen siitä, miten koodeja luettiin. Selvensimme henkilökun-

nalle, miten tämä tapahtui, minkä ansiosta he oppivat käyttämään koodeja ja palvelua. Tä-

män seurauksena järjestäjät kehottivat ihmisiä antamaan palautetta heidän tapahtumastaan ja 

osasivat avustaa ihmisiä koodien lukemisessa. Tämä näkyi myös tilastoissa, kun tutkin tapah-

tuman jälkeen saamaamme palautetta. Ranta Marathon –tapahtuma oli saanut kirkkaasti eni-

ten palautetta. Uskon tämän johtuneen siitä, että tapahtumanjärjestäjät osasivat neuvoa ihmi-

siä antamaan palautetta.  

 

Mielestäni QR-koodien leviämisen kannalta oli tärkeää, että niiden käyttöön liittyvää opas-

tusta oli jatkuvasti tarjolla. Digitaaliset tunnisteet eivät olleet vielä yleisesti tunnettuja, mutta 

Ranta Marathon -esimerkin myötä uskon, että opastuksen avulla yhä useammat oppivat käyt-

tämään niitä. Lähettämiemme käyttöohjeiden lisäksi voisi olla hyödyllistä pitää tulevaisuu-

dessa tapahtumanjärjestäjille koulutus digitaalisten tunnisteiden käytöstä. Koulutus olisi hyvä 

pitää ennen tapahtumaa tai esimerkiksi lähettää koulutusmateriaali videona tapahtumanjärjes-

täjille. Koulutus varmistaisi, että järjestäjät osaavat konkreettisesti lukea koodeja ja avustaa 

käyttäjiä itse tapahtumassa. Osaavaan henkilökunnan avulla tiedotus kävijätasolle parantuisi 

ja olisi yhtenäistä. Tämän lisäksi tapahtumassa voisi olla erillinen ständi digitaalisten tunnis-

teiden hyödynnettävyydestä kyseisessä tapahtumassa. Tapahtuma saisi lisäarvoa digitaalisuu-

dellaan ja asiantunteva henkilökunta olisi paikalla opastamalla hankalimmissakin tapauksissa. 

Ständillä voisi myös seurata esimerkiksi digitaalisten tunnisteiden koulutusvideota TV-ruu-

dun kautta. 

 

Mobiilipalvelu toimi odotusten mukaisesti tapahtumapäivänä. Palvelu koettiin hyödylliseksi 

lisäksi tapahtumassa ja se helpotti mielestäni Espoo-päivään osallistumista. Päivän ohjelma 

oli jatkuvasti saatavilla ja vierailemistani tapahtumista oli helppoa antaa palautetta. Mietittiin 

kuitenkin, että mobiilipalveluun olisi hyvä lisätä muutamia ominaisuuksia. Tällä hetkellä pal-

velusta näki tapahtumien osoitteet, mutta niiden kopioiminen erilliseen karttapalveluun oli 

mielestäni hankalaa. Pohdimme Bonwalin kanssa navigointiominaisuuden lisäämistä. Todet-

tiin, että tämä voitaisiin toteuttaa lisäämällä osoitteiden taakse lokaatiotiedot, jotka toimisivat 

suorina linkkeinä valittuun karttapalveluun. Tällöin käyttäjä voisi helposti löytää haluamansa 
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paikan kartalta. Lisäksi hän saisi myös tiedon siitä, mitä muita tapahtumia sijaitsee kyseisen 

tapahtuman läheisyydessä. 

 

Juttelimme tapahtumapaikalla myös tapahtumanjärjestäjien kanssa ja yritimme kartuttaa hei-

dän näkemystään palvelun toimivuudesta. Palveluun liittyen ei järjestäjiltä tullut varsinaisia 

kehitysideoita, mutta itse tapahtuman kehittämiseen liittyen mainittiin muun muassa tapahtu-

mien välinen yhteistyö ja live-kuva. Eräs järjestäjä ehdotti, että tapahtumassa näytettäisiin tv-

ruudun kautta suoria lähetyksiä muista tapahtumista. Esimerkkinä mainittiin muun muassa 

tämän vuoden Serena KIDS –tapahtuma. Toivottiin, että tämän tyyppisiä tapahtumia olisi 

mahdollista seurata myös muilla tapahtumapaikoilla. Mielestäni idea oli erinomainen. Tv-ruu-

tujen kautta myös digitaalisten tunnisteiden opetusvideon seuraaminen olisi mahdollista 

muilla tapahtumapaikoilla. Ruutujen avulla luotaisiin ihmisille mahdollisuus osallistua tietyssä 

paikassa yhden tapahtuman sijasta moneen tapahtumaan. Esille nousseen ehdotuksen poh-

jalta mietin tapahtumanjärjestäjien tärkeyttä palautteen annossa. Mielestäni tapahtuman ke-

hittämisen kannalta oli äärimmäisen tärkeää, että myös järjestäjille luotaisiin suora palauteka-

nava. Bonwalin kanssa totesimme, että Tunnisteiden hallinta –palvelun avulla voitaisiin luoda 

tapahtumanjärjestäjille oma palautekyselysivu. Tämä lähetettäisiin linkkinä kaikille järjestäjille 

tapahtuman jälkeen. Palaute olisi mahdollista kerätä helposti ja nopeasti suoraa palvelun tie-

tokantaan, josta se voitiin siirtää Excel-muotoon. Excel-tiedosto lähetettäisiin Espoon kau-

pungille tapahtuman jälkeen.  

 

Tapahtuman lopuksi Bonwal kokosi Tunnisteiden hallinta -alustalla olevan informaation yh-

deksi paketiksi, jotta sen tulkitseminen ja analysoiminen oli helppoa. Ihmisten antamat pa-

lautteet ja yhteystiedot siirrettiin Exceliin ja statistiikka kerättiin jokaista tunnistetta kohden. 

Kerätystä informaatiosta Bonwal loi PowerPoint–esityksen, joka näytettiin purkupalaverissa. 

Tämä selkeytti mielestäni tapahtuman purkua ja mahdollisti statistiikan ja omien havaintojen 

vertailun. 

 

5.6 Kokeilun purku 

Tapahtuman jälkeen järjestettiin purkupalaveri mihin osallistuin yhdessä Bonwal ja Urban 

Millin kanssa. Urban Mill oli keskustellut ennen palaveria tapahtuman ja palvelun toteutumi-

sesta myös muiden yhteistyötahojen kanssa. Purkuvaiheessa tarkoituksena oli käydä läpi 
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esille nousseet kommentit palvelun toteutukseen liittyen, tutkia kerättyä statistiikkaa ja nostaa 

esille mahdollisia kehitysideoita. Näitä kehitysideoita pohdittiin ja niille pyrittiin löytämään 

ratkaisuja.  

 

Yleisesti ottaen kokeilu koettiin kaikkien tahojen osalta erittäin onnistuneeksi. Tilastoja tut-

kittaessa huomattiin, että palvelua oli käytetty 29.8 – 30.8 välisenä aikana odotettua enem-

män. Suurin osa palvelun käyttäjistä oli tullut Espoon kaupungin nettisivuilla olleen linkin 

kautta. Palvelua oli käytetty nettisivujen kautta yhteensä 13 000 kertaa. Näihin tuloksiin oltiin 

positiivisesti yllättyneitä ja erittäin tyytyväisiä. Tapahtumassa esillä olleen PDF-julisteen 

kautta oli ohjelmasivulla vierailtu yhteensä 400 kertaa ja sosiaalisten medioiden kautta (Face-

book & Twitter) kautta 630 kertaa. Erillisiä ohjelmatarroja käytettiin yhteensä 110 kertaa.  

Tämän lisäksi palautetta saatiin yhteensä 50 ihmiseltä. Kaikkiin lukuihin oltiin tyytyväisiä ja 

koettiin, että ihmiset olivat löytäneet palvelun hyvin.  

 

Todettiin, että nettisivujen lisäksi eri sosiaalisen median kanavat toivat paljon käyttäjiä. Nämä 

kanavat todettiin erityisen toimiviksi, sillä Facebook ja Twitter-linkkien kautta käyttäjien oli 

mahdollista päästä mobiilipalvelun sivuille tapahtuman jälkeenkin. QR-koodien kautta palve-

lua käytettiin yhteensä 560 kertaa. Olisi ollut mielenkiintoista verrata näitä lukuja Espoo-päi-

vän kävijämäärään, mutta tästä en löytänyt statistiikkaa. Nettisivujen kävijämäärä kuitenkin 

kertoi, että mobiilipalvelusta oltiin erittäin kiinnostuneita. Korostettiin myös, että koodeille 

tehdyt yksilöidyt sarjanumerot olivat todella toimivat ja mahdollistivat statistiikan seuraami-

sen yksittäisten markkinointikanavien tasolla. Tämän ansiosta pystyttiin erittelemään, mitä 

kautta käyttäjät löysivät palvelun. Mietittiin mahdollisuutta seurata, mitä eri polkuja palvelun 

käyttäjät kulkivat palvelun sisällä. Tällöin olisi nähty kävivätkö ihmiset vain etusivulla vai se-

lasivat he esimerkiksi eri teemojen tapahtumia jne. Tästä ei kuitenkaan Bonwalin mukaan ol-

lut mahdollista saada statistiikkaa.  

 

Statistiikan ja tapahtumassa tehtyjen havaintojen perusteella keskusteltiin digitaalisten tunnis-

teiden käytöstä ja niiden toimivuudesta. Tunnisteet koettiin hyvin uudeksi teknologian muo-

doksi ja opastusta piti olla saatavilla. Vaikka tunnisteiden statistiikka oli suhteellisen pientä 

verrattuna nettisivujen statistiikkaan, oli tämä mielestämme hyvä saavutus ensimmäiseksi 

kerraksi. Internet oli paljon tunnetumpi kanava ihmisten keskuudessa, mikä selitti mielestäni 

nettisivujen suosion. Tulevaisuudessa uskon tunnisteiden statistiikan kasvavan entisestään 
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tunnisteiden käytön ja osaamisen yleistymisen myötä. Tunnisteiden lisääminen printtimateri-

aaleihin toisi varmasti myös enemmän käyttäjiä. Henkilökunnan sekä tapahtumanjärjestäjille 

lähetettävä koulutusvideo tai mahdollinen koulutus koettiin toimivaksi lisäksi osaamisen ke-

hittämistä varten. Pohdittiin, että Bonwalin olisi hyvä luoda digitaalisten tunnisteiden käy-

töstä opastusvideo tulevaisuutta varten.  

 

Varsinainen mobiilipalvelu sai positiivista palautetta kaikkien yhteistyötahojen suunnalta ja 

mielestäni saavutimme asettamamme tavoitteet hyvin. Palautekanava toi ehdottomasti lisäar-

voa tapahtumalle ja sen kautta saadut palautteet lähetettiin eteenpäin Espoon kulttuuritii-

mille. Kehityspajaan saatiin tapahtuman aikana 10 osallistujaa ja tapahtuman jälkeen mukaan 

ilmoittautui vielä muutama. Nämä yhteystiedot lähetettiin eteenpäin Urban Millille, joka jär-

jesti pajan yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa. Tulevaisuutta varten Urban Mill ehdotti, 

että mobiilipalveluun lisättäisiin myös haku-toiminto. Tapahtuman aikana huomattiin, että 

yksittäisten tapahtumien hakeminen helpottaisi huomattavasti palvelun käyttämistä. Palve-

lussa oli suhteellisen hankalaa löytää etsimäänsä yksittäistä tapahtumaa, jos ei tiennyt minkä 

teeman alle se kuului. Haku-toiminnon avulla pystyttäisiin ratkaisemaan tämä ongelma. Li-

säksi mietittiin, olisiko mahdollista järjestää haku-toiminnon avulla tapahtumat aikajärjestyk-

seen.  

 

Esille nousseiden kehitysehdotusten pohjalta koettiin, että tulevaisuudessa palvelua olisi hyvä 

kehittää tarkemmaksi kohderyhmätasolla. Todettiin, että palvelulla on monta eri käyttäjää ja 

mahdollisimman suuren hyödyn takaamiseksi, pitäisi miettiä mitä palvelu tarjoaa kullekin 

kohderyhmälle. Käyttäjän näkökulmasta mielestäni mobiilipalvelua voisi viedä vielä pidem-

mälle kehittämällä niin sanotun ”Minun Espoo-päiväni” -palvelun. Tämä palvelu tarjoaisi 

käyttäjälle mahdollisuuden koota yleisestä mobiilipalvelun tarjonnasta itseään kiinnostavat 

kokonaisuudet omaksi päiväohjelmakseen. Tiedot tallentuisivat käyttäjän omaan puhelimeen 

ja henkilökohtainen Espoo-päivä -ohjelma olisi toteuttamista vaille valmis.  

 

Urban Millin mukaan kokeilun myötä luotiin myös uusia kontakteja, jotka olivat kiinnostu-

neita hyödyntämään kyseistä palvelua tulevaisuudessa. Tulevaisuutta varten sovittiin, että 

luotu mobiilipalvelu säilyi muuttumattomana ainakin seuraavaan Espoo-päivään saakka. Täl-

löin sisältöön ja statistiikkaan voitiin palata myöhemmin. Tämä helpotti vastaavan palvelun 
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suunnittelua ja kehittämistä tulevaisuudessa. Urban Millin mukaan mobiilipalvelun kehittä-

mistä jatkettiin tulevaisuudessa ja palvelu pyrittiin mahdollisesti tuotteistamaan. Tällöin sitä 

voitiin käyttää myös muissa kaupunkitapahtumissa. (Urban Mill 2014h.) Mielestäni palvelun 

tuotteistaminen ja sen hyödyntäminen muissakin kaupunkitapahtumissa tarjosi Bonwalille 

erinomaisen mahdollisuuden levittää digitaalisten tunnisteiden osaamista ja käyttöä Suo-

messa.  

 

5.7 Espoo-päivä case 

Opinnäytetyön lopuksi tein Bonwalille Espoo-päivä –kokeilusta case-esimerkin myynti- ja 

markkinointityössä hyödynnettäväksi. (liite 7). Tein materiaalista Bonwalin pyynnöstä sisäl-

löllisesti tiiviin ja informatiivisen. Bonwal toivoi, että case-materiaali toi esille mitä oltiin 

tehty ja mitä kokeilusta oli opittu. Tämä kappale avaa PowerPointin rakenteen ja selkeyttää, 

miksi olen nostanut juuri nämä asiat esille. Jotta Bonwal sai tekemästäni materiaalista mah-

dollisimman suuren ja laajan hyödyn, kirjoitin PowerPontin kommenttikenttään ranskalaisin 

viivoin, mitä olin ajatellut, että kunkin diojen kohdalla kannattaisi mainita. Tämän ansiosta 

Bonwal pystyi helposti kertaamaan diojen ideat ennen myynti- tai markkinointitilannetta ja 

materiaaleista pystyivät kertomaan myös ihmiset, jotka eivät olleet varsinaisesti olleet mukana 

kokeilun toteuttamisessa. Koska halusin, että materiaali on yhdennäköinen Bonwalin muiden 

materiaalien kanssa, tein sen suoraan Bonwalin käyttämään PowerPoint pohjaan. Säilytin 

fontit, värit, logot ja etusivun kuvan samanlaisena kuin ne olit valmiissa pohjassa. Otsikon ja 

tekijöiden lisäksi laitoin etusivulle Jukka Suikkasen virtuaalisen QR-koodin, jonka avulla 

Bonwalin asiakkailla oli pääsy helposti yrityksen kotisivuille. Käytin diassa samaa tunnistetta 

kuin kappaleen 3.4. havainnollistamaani Jukka Suikkasen virtuaalista käyntikorttia. 

 

Materiaalin alussa kerrottiin, mikä Espoo-päivä oli ja mitä kokeilun avulla tavoiteltiin. Ta-

voitteita kuvasin nuolilla Espoo-päivä diassa. Mielestäni dian myötä asiakkaille kävi ilmi, 

minkälaiseen tapahtumaan palvelu tehtiin ja miksi. Seuraavassa diassa myös kuvasin kysy-

mysten avulla, mihin asioihin kiinnitettiin huomiota ja mihin haluttiin niin sanotusti löytää 

vastauksia. Tämä kertoi mielestäni asiakkaalle, että halusimme oppia kokeilun myötä:  

 

- Miten saadaan käyttäjät osallistumaan palveluiden luontiin ja kehittämiseen? 

- Miten digitaalisia tunnisteita voidaan hyödyntää tapahtumissa? 
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- Miten käyttäjät kokevat digitaalisten tunnisteiden käytön? 

- Miten Espoo-päivä –kokeilu suunniteltiin ja toteutettiin sekä miten se onnistui (opin-

näytetyö)? 

 

Kahden Toteutus-dian avulla ja varsinaisten pääsivu-diojen avulla selvensin asiakkaalle mitä 

varsinaisesti luotiin. Ensimmäisessä Toteutus-diassa kiteytin kokeilun suunnittelun ja toteu-

tuksen tapahtuneen Urban Millin ja Bonwalin yhteistyön tuloksena. Tässä määrittelin myös 

palvelun varsinaisen laajuuden ja työkalun: 20 mobiilisivua ja Tunnisteiden hallinta –palvelu. 

Lisäsin palvelun kuvan, jotta Bonwalin olisi helppo konkreettisesti tässä kohtaa selittää, mi-

ten kyseinen palvelu toimii. Käytin kuvan mallina kappaleessa 3.4. esitettyä kuvio 5 kuvasar-

jaa, mutta muokkasin sitä modernimmaksi Espoo-päivä-materiaalieni avulla. Mielestäni mo-

dernimpi kuva antaa paremman vaikutelman palvelusta ja havainnollistaa kuvioon 5. verrat-

tuna paremmin, että palvelulla voidaan luoda myös QR-koodeja ja mobiilipalveluita. Tätä ku-

vaa Bonwal voi halutessaan hyödyntää muissakin materiaaleissaan. Mielestäni Bonwalin kan-

nattaisi päivittää materiaalit erityisesti puhelimien osalta. Vanhan simpukkapuhelimen vaihta-

minen raportissa käyttämiini Nokian Lumia -puhelimiin muuttaa mielestäni palveluiden il-

mettä modernimmaksi.  

 

Ensimmäisessä Toteutus-diassa mainitsin myös, että kokeilun ohessa tehtiin opinnäytetyö, 

jonka aihe oli ”Digitaaliset tunnisteet & käyttäjälähtöisyys Espoo-päivän mobiilipalvelussa”. 

Tämä antoi mielestäni Bonwalista monipuolisen ja mielenkiintoisen kuvan yrityksenä, joka 

tekee erilaisten tahojen kanssa yhteistyötä. Opinnäytetyön tulokset voivat myös herättää asi-

akkaissa kysymyksiä ja tässä kohtaa voi mainita, että diaesityksen lopussa on nostettu esille 

opinnäytetyön kommentteja kokeiluun liittyen. Toinen Toteutus-dia lisättiin esitykseen Bon-

walin pyynnöstä, jotta asiakkaat saivat kattavan kuvan jo esityksen alussa siitä, miten mobiili-

palvelua markkinoitiin. Mainittiin tiiviisti, mitä eri kanavia käytettiin ja nostettiin esille myös 

kuvat luodusta PDF-julisteesta ja erillisestä ohjelmatarrasta.   

 

Mobiilisivujen dioissa halusin herättää otsikkojen kautta huomiota. Toivoin tämän herättä-

vän asiakkaiden mielenkiintoa ja mahdollisesti jäävän helposti asiakkaiden mieleen.  Otsikoin 

diat ”Ohjelma omassa taskussa” (ohjelmasivu), ”Neljän tähden tapahtuma” (Palautekysely) ja 

”Kaupunkilaisten tulevaisuuden palvelut” (kehityspajaan osallistuminen). Mielestäni nämä 

viittasivat hyvin kunkin sivun ideaan, mutta herättivät samalla mielenkiintoa. Otsikoiden alle 



 

 

53 

kiteytin jokaisen sivun idean ja nostin nuolien avulla esille, mitä sivulla saavutettiin. Bonwal 

toivoi erityisesti, että lisäisin diaesitykseen omia havaintojani ja kommenttejani ja mielestäni 

nuolet toivat esitykseen juuri tätä pohdintaa.  

 

Statistiikka-diojen avulla havainnollistin tuloksia asiakkaalle. Näiden avulla kerrottiin, miten 

eri markkinointikanavat olivat toimineet ja kuinka suuren suosion mobiilipalvelu oli saanut. 

Ensimmäinen dia oli tekstiltään yhtenäinen toisen Toteutus-dian kanssa, jossa mainittiin eri 

markkinointikanavat. Jokaisen kanavan perään lisäsin luvut, jotka määrittelivät, kuinka monta 

latausta kutakin kanavaa kohden oli tehty 29. – 31.8 välisellä ajalla. Toisessa statistiikka diassa 

havainnollistettiin pylväsdiagrammien kautta, miten lataukset jakautuivat 29. -30.8 aikavälillä. 

Kuvasta asiakkaat näkivät, kuinka monta latausta tehtiin perjantaina ja lauantaina tuntia koh-

den.  

 

Viimeiseksi nostin esille Bonwalin pyytämiä kommentteja ”Opinnäytetyön kokoamat kom-

mentit” –dian avulla. Tämän dian tarkoituksena oli nostaa esille ideoita ja huomioita, joita 

heräsi opinnäytetyön aikana. Mielestäni oli tärkeää korostaa, että tapahtumanjärjestäjät näh-

täisiin omana kohderyhmänä. Tämä toimisi kehitysehdotuksena myös tulevissa projekteissa. 

Bonwalin toiminnan kannalta oli myös tärkeä nostaa esille havainnointeja ja kommentteja di-

gitaalisiin tunnisteisiin liittyen. Painotin opastuksen ja informaation tärkeyttä tunnisteiden 

käytössä, jotta ihmiset osaisivat hyödyntää niitä. Nostin myös esille, että nuorempi sukupolvi 

tulee olemaan tunnisteiden käytön mahdollinen mullistaja. Lisäksi kokosin dialle mobiilipal-

velun kehitysehdotukset. Mielestäni tämä dia oli Bonwalille erittäin hyödyllinen, sillä opin-

näytetyön tuomat hyödyt näkyivät dian kommenteissa konkreettisesti. Näitä kommentteja ja 

kyseistä diaa ei välttämättä olisi, ellei kyseistä opinnäytetyötä olisi tehty.  

 

Viimeisen dian tarkoitus oli kiittää mielenkiinnosta ja tarjota asiakkaille toimitusjohtaja Jukka 

Suikkasen yhteystiedot niin kirjallisena kuin QR-tunnisteen kautta. Käytin diassa samaa koo-

dia kuin ensimmäisessä diassa. Esitystä tehdessäni mietin, että Bonwalin myynti- ja markki-

nointi materiaaleissa olisi mielestäni äärimmäisen tärkeää nostaa digitaalisia tunnisteita esille 

ja tuoda ne jo tässä vaiheessa konkreettisesti ja mielenkiintoisesti asiakkaiden käyttöön. Siksi 

käytin materiaalissa paljon koodeja ja pyrin luomaan koodeista ymmärtämistä helpottavan ja 

konkretisoivan kuvan. Tämä näkyy esimerkiksi mobiilipalvelun pääsivujen diossa. Mielestäni 
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oli havainnollistamisen kannalta tärkeää, että dioilla näkyi ruutukaappaus varsinaisesta mobii-

lipalvelun sivusta. Tämän lisäksi halusin myös, että asiakkaille tarjottaisiin mahdollisuus koo-

dien kautta päästä katsomaan sivuja omalla puhelimellaan. Siksi lisäsin ohjelma ja palauteky-

sely -dioissa QR-koodit osittain ruutukaappauksien päälle. Tein koodeista sen kokoisia, että 

niitä pystyi lukemaan niin paperiversiosta kuin suoraan heijastettuna seinältä. Mielestäni tämä 

toi asetelmaan pienen vivahteen, jonka ansiosta asiakas sai kyllä kokonaiskuvan siitä, miltä 

sivu näyttää, mutta päästäkseen katsomaan sitä tarkemmin tarvitsisi hänen lukea QR-koodi 

puhelimellaan. Tässä vaiheessa Bonwalilla oli oivallinen mahdollisuus konkreettisesti näyttää 

asiakkaalle, miten helposti ja nopeasti koodien lukeminen tapahtui. Asiakas pääsi myös itse 

katsomaan lähemmin toteutettua mobiilipalvelua. Tämä lisäisi jälleen ihmisten osaamista 

koodien käyttöön liittyen ja murtaisi muuria koodien ja asiakkaiden välillä.  

 

Materiaali esitettiin perjantaina 31.10.2014 Bonwalin, Urban Millin, Espoon kulttuurituotta-

jien ja tapahtuman päätuottajan yhteisessä purkupalaverissa. Palaverissa käytiin läpi tekemäni 

materiaali ja statistiikka ja palvelun käytöstä, kehitysideoista ja esille nostetuista kommen-

teista keskusteltiin. Tuloksiin oltiin tyytyväisiä ja todettiin, että palvelu sai paljon käyttäjiä 

sekä tärkeä informaatio saatiin helposti käyttäjille. Nostettiin esille, että Espoo tulee jatkossa 

hyödyntämään tätä palvelua, osaamista ja kokemuksia sekä tapahtumissa että pysyvissä ym-

päristöissä esim. museoissa.  

 

5.8  Kokeilun onnistumisen arviointi 

Mielestäni kokeilu onnistui hyvin ja saavutimme asettamamme tavoitteet. Kokeilun myötä 

digitaalisten tunnisteiden käyttöä seurattiin ja raportoin siitä opinnäytetyössä. Bonwal sai ku-

vaa siitä, miten tunnisteet koettiin ja mihin mielestäni tulisi kiinnittää huomiota tunnisteiden 

leviämisen suhteen. Erityisesti osaamisen leviäminen ja informaation tarjoamisen tärkeys ko-

rostuivat mielestäni kokeilun myötä. Uskon osaamisen ohjailevan pitkälti tällä hetkellä tun-

nisteiden käyttöä ja koen äärimmäisen tärkeäksi opastuksen laatuun ja määrään keskittymi-

sen. Luulen myös nuoremman sukupolven avaavan Bonwalin toiminnalle laajemman käyttä-

jäkunnan ja mahdollistavan tunnisteiden suosion kasvun. Tunnisteiden käytössä tulisi mieles-

täni korostaa lisäarvon tuontia tunnisteiden taakse monipuolisilla palveluilla. Tunnisteiden 

hallinta –palvelu on erinomainen myyntivaltti ja lisäarvon luomista tulisi mielestäni sen rin-

nalla korostaa.     
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Kokeilu toimi hyvänä ensi askeleena ihmisten osallistuttamiselle ja sen tärkeyden painottami-

selle kaupungin palveluiden kehittämisessä. Mobiilipalvelu helpotti ihmisten toimintaa Es-

poo-päivässä ja edesauttoi yhteiskehittämisen luomista Espoon kaupungissa. Palautekanavan 

kautta saatiin palautetta itse Espoo-päivä tapahtumasta ja luodusta mobiilipalvelusta. Kehi-

tykseen osallistumisen kautta annettiin käyttäjille mahdollisuus saada äänensä kuuluviin ja 

osallistua palveluiden kehittämiseen tulevaisuudessa. Kehittäjäyhteisöön ilmoittautui osallis-

tujia ja yhteinen kehitystyö aloitettiin syksyllä. Mahdollisuus yhteiskehittelyyn on mielestäni 

saavutettu ja tästä on hyvä jatkaa kehitystyötä uudella näkökulmalla. Palvelun myötä voidaan 

kehittää niin Espoon digitaalisia palveluita kuin Espoo-päivä tapahtumaakin entistä käyttäjä-

lähtöisemmiksi.  

 

5.9 Opinnäytetyön arviointi 

Kokeilu rinnalla opinnäytetyö kasvatti kattavasti niin toimeksiantajan, muiden sidosryhmien 

kuin minunkin asiakasymmärrystä ja mahdollisti käyttäjälähtöisen toiminnan yhdistämisen 

digitaalisiin tunnisteisiin. Mainittujen digitaalisten muutosten edellytykset toteutuivat kokei-

lun myötä niin teknologisten välineiden kuin asiakkaan osallistumisenkin myötä. Näiden kah-

den yhdistäminen avaa Bonwalille ensiluokkaisen aseman toimia digitaalisen muutoksen 

mahdollisuuksien hyödyntäjänä ja teknologisena edelläkävijänä. Opinnäytetyöstä Bonwal sai 

raportin tehdyn työn suunnittelusta, toteutumisesta ja onnistumisen analysoinnista. Tutki-

mushavaintojeni ja kehitysehdotusten perusteella toimeksiantaja voi oppia ja kehittää toimin-

taansa tulevaisuudessa vastaavanlaisissa projekteissa. Lisäksi heille luomani case-materiaali 

toimii myynti- ja markkinointityössä käytettävänä esimerkkinä tehdystä Espoo-päivä projek-

tista. Espoolle ja Urban Millille avautui kokeilun myötä mahdollisuus luoda uusia palveluita 

yhdessä ihmisten kanssa ja lähteä laajentamaan innovatiivista kehittäjäverkostoa. Näitä re-

sursseja hyödyntämällä Espoolla on mielestäni erinomaiset mahdollisuudet saavuttaa tulevai-

suudessa Euroopan innovaatiopääkaupungin titteli.  

 

Koen, että tietoperusta toimi informatiivisena pohjana produktille ja vastasi erinomaisesti 

Espoo-päivä –projektissa tarvitsemaani osaamista ja tietoa. Sekä digitaaliset tunnisteet että 

käyttäjälähtöinen palveluiden luonti olivat ennen opinnäytetyötä minulle suhteellisen vieraita 
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käsitteitä ja tietoperustan pohjalta sain kattavan kuvan niistä ennen varsinaista produktia. Di-

gitaalisiin tunnisteisiin perehtyminen teoriaosuudessa kasvatti teknologista osaamistani ja 

edesauttoi palvelun suunnitteluun ja toteutukseen osallistumista. Käyttäjälähtöisyys ja erityi-

sesti Prahaladin ”co-creation”-käsite pohjusti osaamistani siihen, mihin luomallamme palve-

lulla pyrittiin ja mitä sillä haluttiin saada aikaan. Vaikka varsinainen palvelu toimi ainoastaan 

ensi askeleena kyseiselle palveluiden luomiselle, oli käsitteen ja kokonaisuuden ymmärtämi-

nen palvelun onnistumisen kannalta mielestäni erittäin tärkeää.  

 

Produktin keskeisenä osana oli mobiilipalvelu, josta mainitsin myös teoriassa lyhyesti. En kir-

joittanut kyseisestä aiheesta kuitenkaan kokonaista kappaletta, sillä mobiilipalveluidea syntyi 

suunnitteluvaiheessa, kun mietimme miten Espoo-päivässä’ voitaisiin hyödyntää nimen-

omaan digitaalisia tunnisteita ja käyttäjälähtöisyyttä. Nämä kaksi aihetta toimivat lähtökoh-

tana mobiilipalvelun luomiselle. Varsinaisen mobiilipalvelun luominen ei ollut tutkimukseni 

kohde vaan miten digitaalisia tunnisteita ja käyttäjälähtöisyyttä pystyttiin hyödyntämään ky-

seisessä tapahtumassa.  

 

Varsinaisen opinnäytetyöni jälkeen olen myös huomannut tietoperustan tukevan minua ny-

kyisissä markkinoinnin opinnoissani. Kursseilla käsitellään digitalisoitumista ja opinnäyte-

työni myötä olen perehtynyt hyvin muun muassa erittäin ajankohtaiseen NFC-teknologiaan. 

Tämän lisäksi Prahaladin ”co-creation” on mainittu kursseilla useaan otteeseen ja olen huo-

mannut tietoperustaa varten tutkimani aineiston olevan erittäin hyödyllinen apu myös nykyi-

sillä kursseillani. Koen, että opinnäytetyöni ja erityisesti tietoperustan ansiosta olen perehty-

nyt ajankohtaisiin aiheisiin syvällisesti ja se tukee oppimistani tulevaisuudessa. 

 

Opinnäytetyöprosessi oli mielenkiintoinen ja aihe herätti mielenkiintoni digitaalisten inno-

vaatioiden kasvavaan suosioon ja niiden rajattomiin mahdollisuuksiin. Olin aidosti kiinnostu-

nut aiheesta ja se teki prosessista erittäin mukaansa tempaavan ja palkitsevan. Opin jatkuvasti 

uutta ja sain kattavan kuvan erityisesti palvelukehityksestä ja B2B-yhteistyöstä ammatillisessa 

mielessä. Monitahoisen tiimityön seurauksena pääsin osallistumaan työelämän kaltaiseen pal-

velukehitykseen ja asiakasprojekteihin. Tämän myötä sain konkreettisen kuvan siitä, mitä 

vastaava työ voi tulevaisuudessa mahdollisesti sisältää ja kuinka monipuolista palvelukehitys 

voi olla. Uskon, että päädyn tulevaisuudessa tuote- tai palvelukehitystyöhön ja mahdollisesti 

jopa innovaatioiden pariin.   
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