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Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa verkkopalvelu Kangasalan matkailu-
neuvonnan aineistolle. Verkkopalvelun tarkoituksena on mahdollistaa aineiston keräämi-
nen sähköiselle alustalle, jotta tietojen löytäminen ja ylläpitäminen nopeutuu sekä helpot-
tuu. Verkkopalvelu on suunniteltu vain matkailuneuvonnan henkilökunnan ja valittujen toi-
mijoiden käyttöön, eikä verkkopalvelua jaeta julkisesti.  
 
Matkailuneuvonnan aineisto koostuu yhteystiedoista, esitteistä, artikkeleista, kartoista ja 
lehtileikkeistä. Aineisto on tähän asti ollut paperisessa kansiossa, josta haettua tietoa on 
ollut hankala ja hidas löytää. Matkailuneuvonnan henkilökunta on käyttänyt apuna myös 
Kangasalan kaupungin ja Visit Kangasalan nettisivuja.  
 
Opinnäytetyössä suunniteltiin yksinkertainen ja helppokäyttöinen verkkopalvelu. Verkko-
palvelun toteutukseen valikoitui Google Sivustot -pilvipalvelu, jossa matkailuneuvonnan 
henkilökunnan on helppo ja nopea lisätä sekä päivittää aineistoa, eikä verkkopalvelun 
muokkaamiseen vaadita koodaustaitoja. Verkkopalvelun lisäksi suuremmat esiteet ja kartat 
julkaistiin Issuu-julkaisualustassa. 
 
Opinnäytetyön lopputuloksena syntyi toimeksiantajan tarpeiden mukainen verkkopalvelu.  
Toimeksiantaja kertoi verkkopalvelun oleva hyvä alusta, johon voi kerätä sisäistä sekä tar-
kempaa tietoa, joita ei halua julkaista asiakasrajapinnassa. Verkkopalvelun käytöstä tehtiin 
koulutusmateriaaliksi ruutukaappausvideo sekä PowerPoint-esitys.   
 
Matkailuneuvonnan henkilökunta tulee muokkaamaan verkkopalvelua eteenpäin, joka 
mahdollistaa verkkopalvelun kehityksen. Samaa ratkaisua tullaan mahdollisesti hyödyntä-
mään muihinkin matkailuneuvonnan ja Mobilian aineistoihin, joita ei talleteta vielä sähköi-
seen muotoon.  
 

Opinnäytetyön tuloksena syntyi digitaalinen aineistopalvelu, jonka suunnittelu ja toteutus 
sijoittui toukokuun ja marraskuun välille vuoteen 2018. 
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1 Johdanto 

Tämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantona Kangasalan matkailuneuvonnalle. Opinnäyte-

työn tavoitteena oli toteuttaa verkkopalvelu matkailuneuvonnan aineistolle, joka koostuu 

mm. esitteistä, kartoista ja lehtileikkeistä. Verkkopalvelun tarkoituksena on mahdollistaa 

matkailuneuvonnan aineiston kerääminen sähköiselle alustalle, jotta tietojen löytäminen ja 

ylläpitäminen nopeutuu sekä helpottuu. Alusta on suunniteltu vain matkailuneuvonnan 

henkilökunnan ja valittujen toimijoiden käyttöön, eikä sitä jaeta julkisesti.  

 

Kangasalan virallinen matkailuneuvonta sijaitsee Tieliikenteen valtakunnallisessa erikois-

museossa Mobiliassa ja matkailuneuvontaa hoitaa museon asiakaspalvelun henkilökunta.  

Tällä hetkellä matkailuneuvonnan aineisto on paperisessa kansiossa, jota on hankala ja 

hidas käyttää. Asiakaspalvelun henkilökunta on selaillut kansion, Kangasalan kaupungin 

sekä Visit Kangasalan nettisivujen välillä aineistoa etsiessään. Opinnäytetyössäni toteutan 

matkailuneuvonnalle sähköisen verkkopalvelun, johon he voivat ajan myötä kerätä lisää 

matkailuaiheista tietoa sekä päivittää vanhentuneita tietoja.  

 

Verkkopalvelun suunnittelussa keskityin yksinkertaisuuteen ja helppokäyttöisyyteen, jonka 

vuoksi verkkopalvelun alustaksi valikoitui Google Sivustot -pilvipalvelu. Google Sivus-

toissa luotujen verkkosivujen muokkaamiseen käyttäjältä ei vaadita koodaustaitoja, jonka 

vuoksi myös asiakaspalvelun henkilökunnan on sitä helppo tulevaisuudessa käyttää. 

Verkkopalveluun voidaan kerätä sisäisiä ja tarkempia tietoja, sillä sivustoa ei julkaista asi-

akkaille.  

 

Opinnäytetyön tuloksena syntyi digitaalinen aineistopalvelu, jonka suunnittelu ja toteutus 

sijoittui toukokuun ja marraskuun välille vuoteen 2018. Verkkopalvelun suunnitteluprosessi 

aloitetaan kartoittamalla toimeksiantajan tarpeet ja toiveet. Prosessin edetessä suunnitte-

len verkkopalvelun sisältöä ja visuaalisuutta, jolloin kehitän verkkopalvelulle rautalanka-

mallin ja sivukartan havainnollistamaan verkkopalvelun toiminnallisuutta ja rakennetta. 

Suunnitteluvaiheesta siirryn toteutukseen, jolloin havainnollistan toteutunutta verkkopalve-

lua kuvakappauksin. Toteutusvaiheen jälkeen pohdin, kuinka verkkopalvelun suunnittelu 

ja toteutus onnistui.  

 

Opinnäytetyön aiheen sain ottamalla yhteyttä toimeksiantajaan, sillä olen aikaisemmin 

työskennellyt Mobiliassa ja siten myös Kangasalan matkailuneuvonnassa. Huomasin mat-

kailuneuvonnassa työskennellessäni, miten hidasta ja hankalaa matkailuneuvonnan ai-
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neiston käyttäminen oli ja pohdin jo silloin, miten aineiston saisi parempaan muotoon. Toi-

meksiantajan kanssa keskustelimme, että aineisto olisi hyvä saada sähköiseen muotoon 

helpottamaan henkilökunnan työtä.  

 

1.1 Työn tavoite ja rajaus 

Opinnäytetyön päätavoitteena on luoda verkkopalvelu Kangasalan matkailuneuvonnan ai-

neistolle. Verkkopalvelun tarkoituksena on mahdollistaa matkailuneuvonnan aineiston ke-

rääminen yhdelle sähköiselle alustalle, jotta tietojen löytäminen, kerääminen ja ylläpitämi-

nen nopeutuu sekä helpottuu. Verkkopalvelussa tulee ottaa huomioon käyttöoikeuksien 

jakaminen eri toimijoille sekä päivitettävyyden mahdollisuus useasta eri toimipisteestä.  

 

Opinnäytetyön alatavoitteina ovat koulutusmateriaalin luominen palvelulle sekä verkkopal-

velun helpon käytön varmistaminen. Koulutusmateriaali on suunnattu toteutetun verkko-

palvelun käyttäjille, jotta verkkopalvelua pystyy käyttämään koko matkailuneuvonnan hen-

kilökunta ja muut toimijat, joille verkkopalvelun käyttöoikeudet tullaan jakamaan. Jotta 

verkkopalvelua on miellyttävä käyttää, on opinnäytetyön alatavoitteeksi asetettu helpon 

käytön varmistaminen.  

 

Opinnäytetyö on rajattu koskemaan verkkopalvelun suunnittelua ja toteutusta. Opinnäyte-

työstä on rajattu pois toteutetun verkkopalvelun käyttöönotto ja ylläpito. Toteutetun verk-

kopalvelun käyttöönotto on opinnäytetyön näkökulmasta jatkotoimenpide ja ilman käyt-

töönottovaihetta myöskään verkkopalvelun ylläpitoa ei voida toteuttaa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

2 Kangasalan matkailu 

Kangasala perustettiin vuonna 1865 Pirkanmaan maakuntaan. Kangasalan kuntaan liitet-

tiin vuonna 2005 Sahalahden kunta ja vuonna 2011 Kuhmalahden kunta. Kangasalasta 

tuli kaupunki 1.1.2018 alkaen. Kangasalan sijainti on erinomainen, sillä sen läpi kulkee 

sekä VT 9 Jyväskylään sekä VT 12 Lahteen. Naapurikaupunkiin Tampereelle matkaa on 

noin 18 km ja Tampere-Pirkkalan lentoasemalle noin 32 km. Kangasala on suosittu mökki-

kaupunki ja kaupunkia halkookin kolme järveä: Längelmävesi, Roine ja Vesijärvi. (Kan-

gasala 2018a.) 

 

Kangasalan kaupunkistrategiassa matkailu on tärkeä kehittämiskohde. Kaupunki investoi 

vahvasti matkailuelinkeinon edistämiseen kokoamalla paikallisia matkailutoimijoita yhteen 

markkinoimaan ja kehittämään toimintaa yhdessä. Visit Kangasala -konseptin alla Kan-

gasalan kaupunki tarjoaa paikallisille matkailupalveluiden tuottajille näkyvyyttä. (Kangas-

ala 2018b.) 

 

Kangasalan matkailuneuvonnasta ei ole kirjallista materiaalia eikä tilastotietoja ole vuo-

sien varrelta kerätty. Seuraavassa yrityksen kuvauksessa on tämän takia käytetty asian-

tuntijahaastattelua.  

 

2.1 Kangasalan matkailuneuvonta 

Kangasalan virallinen matkailuneuvonta sijaitsee Tieliikenteen valtakunnallisessa erikois-

museossa Mobiliassa. Kangasalan matkailurengas on matkailualan toimijoiden yhdistys, 

joka saa ison osan rahoituksestaan Kangasalan kaupungilta. Mobilia hoitaa matkailuren-

kaan paperiasiat sekä käytännön toimintaa, ja saa siitä kaupungilta korvauksen, samoin 

myös matkailuneuvonta saa rahoituksen matkailurenkaan kautta. (Kytölä 26.9.2018.) 

 

Kangasalla on aikaisemmin ollut toinenkin virallinen matkailuneuvonta lähempänä Kan-

gasalan keskustaa entisessä Hotelli Urussa, ja nyt toinen matkailuneuvonta on epäviralli-

sesti Kangasala-talolla. Mobiliassa sijaitseva matkailuneuvonta on kuitenkin ainoa viralli-

nen matkailuneuvonta, joka saa korvauksen kaupungilta. Mobilian haasteena on kuitenkin 

syrjäinen sijainti, sillä matkailijan ei ole helppo paikan päälle löytää, jos ei ole varta vasten 

Mobiliaan tulossa vierailulle. (Kytölä 26.9.2018.) 

 

Matkailuneuvonnassa on laaja esitteiden jakopiste sekä ilmoitustaulu, johon paikalliset 

yrittäjät voivat tuoda omia ilmoituksiaan. Matkailuneuvonnassa ei myydä palveluita eikä 
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välitetä hotelleja tai muita majoituspalveluita, vaan annetaan asiakkaille yrittäjien yhteys-

tietoja. Ulkomaalaisia turisteja saatetaan auttaa enemmänkin, sillä osa Kangasalan majoi-

tusyrittäjistä ei välttämättä osaa riittävästi englantia, jolloin matkailuneuvonnan työntekijät 

ovat saattaneet toimia välissä tulkkina. Ihmisten joustavuus on varsinkin pienten paikka-

kuntien etu. (Kytölä 26.9.2018.)  

 

Visit Kangasala -verkkosivut löytyvät suomeksi ja englanniksi sekä sosiaalisessa medi-

assa käytössä on Facebook ja Instagram. Varsinkin Facebookissa jaetaan paljon Kangas-

alan matkailua koskevaa materiaalia, kuten tapahtumia ja artikkeleita. Päämarkkinointivä-

line on kuitenkin tähän asti ollut paperinen matkailuesite, joka on edelleen erittäin kysytty 

ja jakomäärät pysyvät reilusti yli 15 000/vuosi. (Kytölä 26.9.2018.) 

 

2.2 Matkailuneuvonnan päätehtävät 

Matkailuneuvonnat ovat informaatiokanavia, joiden päätehtävä on auttaa asiakasta löytä-

mään juuri hänelle sopivia matkailutuotteita ja -palveluja. Matkailuneuvonnat välittävät asi-

akkaille esitteitä, karttoja, yhteistietoja sekä muuta tarvittavaa informaatiota paikallisista 

yrityksistä. Tavoitteena on edistää alueen yritysten myyntiä ja tunnettuutta. (Boxberg, 

Komppula, Korhonen & Mutka 2001, 130; Karusaari & Nylund 2015, 60.) 

 

Matkailuneuvonnan päätehtävä on mainostaa aluetta ja auttaa matkailijoita paikallisten 

yritysten ja nähtävyyksien luo. Matkailuneuvonnan henkilökunta voi myös suositella pai-

kallisia yrityksiä ja ravintoloita. Matkailuneuvonnoilla voi olla myös muita tehtäviä, kuten 

tarjota tilojaan paikallisten tuotteiden myyntii tai tapahtumiin. (SGS 2012.) 

 

Matkailuneuvontapalvelut sisältävät organisaation tiedottamisen, sekä sisäisen että ulkoi-

sen viestinnän. Neuvontapalveluiden sisäiseen viestintään kuuluu työntekijöiden keskinäi-

nen vuorovaikutus, työnteko sekä tiedottaminen. Ulkoiseen viestintään kuuluu vuorovaiku-

tus ja tiedottaminen, joka on suunnattu asiakkaille, yhteistyöyrityksille- ja -organisaatioille. 

(Karusaari & Nylund 2015, 61.) 

 

2.3 Digitalisaatio ja sen hyödyt 

Digitalisaatio tarkoittaa teknisesti tiedon, kuten kuvan, äänen tai dokumentin, muuttamista 

digitaaliseen muotoon. Toiminnallisesti digitalisaatio on toimintatapojen uudistamista, pal-

veluiden sähköistämistä sekä organisaation sisäisten prosessien digitalisointia. Digitali-

saatio tarkoittaa verkostomaista toimintaa, jolloin innovaatiota voidaan hyödyntää parem-

min ja tuodaan uusilla tavoilla asiakkaalle lisäarvoa. (RIL 2017.)  
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Digitalisaatio on nousemassa tärkeäksi kehitysaskeleeksi tuomalla laajasti lisäarvoa elin-

keinojen kehitykselle. Digitalisaatio mahdollistaa esimerkiksi prosessien automatisaation, 

tiedon paremman saatavuuden, paremman käytettävyyden sekä yhteisöllistämisen. (Puro 

2015.) 

 

Digitalisaatio tarjoaa keinoja, joilla voidaan vaikuttaa liiketoiminnan keskeisiin tavoitteisiin. 

Digitalisaatiolla organisaatiot voivat parantaa toiminnan tehokkuutta ja laatua, vauhdittaa 

kasvua sekä karsia kuluja. Kustannusten vähentäminen ja niiden kasvun hillitsemisen 

syntyy esimerkiksi automaatiosta, itsepalvelusta, toimitilakustannusten alenemisesta sekä 

paperin tulostuksen, käsittelyn ja postittamisen vähenemisestä. Digitalisaatio usein alen-

taa myös markkinoinnin kokonaiskustannuksia, sillä se muuttaa markkinoinnin muotoja ja 

kulurakennetta. Uudet liiketoimintamallit pohjautuvat pääoman tehokkaaseen käyttöön, 

jonka keinoja ovat esimerkiksi varastojen optimointi datan, analytiikan ja kysyntäennustei-

den avulla. (Ilmarinen & Koskela 2015).  
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3 Verkkopalvelun kehittäminen   

3.1 Verkkopalvelun määritelmä 

Verkkopalvelun määritelmä ja perusasiat eivät ole muuttuneet vuosien varrella. Verkkopal-

velu on sähköisen verkon välityksellä käytettävä palvelu, joka voi olla yksityinen tai julki-

nen. Palvelun saatavuuden mukaan jaotellut verkkopalvelut ovat joko internet-, extranet- 

tai intranet-palveluita. Internet-palvelut ovat suunnattu kaikille (voidaan rajoittaa salasa-

noin pääsyä), extranet-palvelut yritykselle ja heidän sidosryhmilleen, ja intranet-palvelut 

yrityksen sisäiseen käyttöön. Verkkopalvelut voidaan jakaa myös sisällöltään staattisiin tai 

dynaamisiin. Staattinen sisältö säilyy samanlaisena pitkiäkin aikoja, kun taas dynaaminen 

sisältö muuttuu käyttökertojen välillä (esimerkiksi uutiset). Verkkopalveluita on kehitetty 

moniin eri tarkoituksiin ja ne voivat olla esimerkiksi hyötypalveluita, kuten asiointia ja tie-

don välittämistä, tai viihtymis- ja elämyspalveluita, kuten yhteisöt ja pelit. (Sinkkonen, Nuu-

tila & Törmä 2009, 25-27.)  

 

3.2 Verkkopalvelun kehittämisen vaiheet 

Jääskeläinen (2010, 179) suosii omissa verkkopalveluprojekteissaan iteratiivista projekti-

mallia, jonka ideana on iteroida jokaista vaihetta niin kauan kunnes voidaan siirtyä seuraa-

vaan vaiheeseen. Yhteistyökumppanin löytymisen jälkeen projekti aloitetaan briiffauksella. 

Briiffauksen jälkeen alkaa konseptointi ja määrittely, jossa syntyy käyttöliittymä, rautalan-

kamalli ja sivukartta. Tämän jälkeen siirrytään visuaaliseen suunnitteluun, josta sivusto tai-

tetaan HTML:ksi sekä integroidaan julkaisujärjestelmään. Verkkopalvelu vielä viimeiseksi 

testataan ja julkaistaan. (Jääskeläinen 2010, 179-180.) 

 

 

Kuvio 1. Projektin eri vaiheet (Jääskeläinen 2010, 179).  

 

Ensimmäisessä vaiheessa, briiffauksessa, käydään läpi asiakkaan toiveet ja mahdolliset 

referenssisivustot, sekä sovitaan yleensä myös projektin aikatauluista, sopimuksesta ja 

muista käytännön asioista. Määrittelyvaiheessa sivustolle luodaan sivukartta, josta käy 

ilmi minkälaista sisältöä sivustolle on tulossa, sekä rautalankamalli, josta selviää miten tie-

dot ja toiminnallisuudet esitetään sivustolla. Visuaalisessa suunnittelussa hahmotellaan 

sivuston visuaalinen ilme ja sivusto saa värimaailman, kuvituksen sekä elementit lopulli-

sen asettelun. (Jääskeläinen 2010, 180-187.) 
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Sivuston perussivupohjat voidaan taittaa, kun sivustolle on hyväksytty käyttöliittymä, ra-

kenne ja visuaalinen ilme. Seuraavassa vaiheessa taitetaan HTML/CSS. (Jääskeläinen 

2010, 191) HTML (Hypertext Markup Language) tarkoittaa merkintäkieltä, jolla verkkosivu-

jen sisällön rakenne on kuvattu, kun taas CSS (Cascading Style Sheets) on tekniikka, jolla 

HTML-merkintäkielellä kuvatulle rakenteelle määritellään ulkoasu. (W3C 2018.) 

 

Taitetut HTML/CSS-pohjat liitetään integrointivaiheessa CMS:ään (Content Management 

System) eli julkaisujärjestelmään. Verkkopalvelun lopulliseen testaukseen suositellaan riit-

tävän ajan varaamista, ja testaus on välttämätöntä ennen julkaisua varsinkin, jos sivusto 

sisältää paljon räätälöityä ohjelmointityötä. Mahdollisien korjausten jälkeen onkin aika jul-

kaista verkkopalvelu, joka Jääskeläisen mukaan kannattaa tehdä kovalla rytinällä tiedot-

taen mahdollisuuksien mukaan lehdistötiedotteella tai sähköpostitse. (Jääskeläinen 2010, 

196-208.) 

 

3.3 Käytettävyys 

ISO-standardi määrittelee käytettävyyden mittariksi, jolla mitataan kuinka käyttökelpoinen, 

miellyttävä ja tehokas tuotetta on käyttää, kun sen omat käyttäjät käyttävät sitä sen oike-

assa käyttöympäristössään. Käyttökelpoisuudella tarkoitetaan oikeaa ja virheetöntä loppu-

tulosta, kun taas tehokkuus mitataan rahana, aikana sekä resursseina. Arkikielessä käy-

tettävyyden tavallisia synonyymeja ovat helppokäyttöisyys sekä opittavuus, jotka kertovat 

tuotteen tehokkuudesta. Jos tuotetta osaa heti käyttää, se on silloin tehokas noviisikäyttä-

jällä. (Sinkkonen ym. 2009, 20.) 

 

Jakob Nielsen (1993, 26) määrittelee käytettävyydelle viisi laatukomponenttia, jotka ovat 

opittavuus, tehokkuus, muistettavuus, virheettömyys ja miellyttävyys. Opittavuudella tar-

koitetaan sitä, kuinka helppoa tuotetta on käyttää ensimmäisellä kerralla. Tehokkuudella 

mitataan sitä, kuinka nopeasti tehtäviä pystyy suorittamaan, kun perusasiat on opittu. 

Muistettavuus on sitä, kuinka helppoa tuotteen käyttö on tauon jälkeen. Virheettömyydellä 

tarkoitetaan sitä, kuinka monta ja miten vakavia virheitä käyttäjät tekevät, sekä kuinka hel-

posti näistä virheistä voidaan palautua. Miellyttävyydellä mitataan käyttäjän tyytyväisyys 

tuotteeseen. (Nielsen 2012.) 

 

Verkkosivujen käytettävyyden arvioinnissa yksi tunnetuimmista on Jakob Nielsenin 10 

heuristiikkaa.  
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1. Järjestelmän tilan näkyvyys - järjestelmän tulisi aina kertoa tietyn väliajoin mitä 

on tapahtumassa antamalla asianmukaista palautetta.  

2. Järjestelmän ja todellisuuden yhteensopivuus - järjestelmän tulisi käyttää käyt-

täjäystävällisiä sanoja, termejä ja käsitteitä, ja välttää liian teknistä kieltä. Sisältö 

pitäisi esittää loogisessa järjestyksessä.  

3. Käyttäjän kontrolli ja vapaus - käyttäjät tarvitsevat selkeän poistumistien ei-toi-

votuista tilanteista ja edelliseen tilaan palaaminen tulee olla helppoa. Suositellaan 

Peru ja Tee uudestaan -toimintoja.  

4. Johdonmukaisuus ja standardit - järjestelmässä tulisi esiintyä tilanteet ja toimin-

not johdonmukaisesti, ettei käyttäjä sekaannu.  

5. Virheiden ehkäiseminen - monien virheilmoituksien sijaan järjestelmän tulisi eh-

käistä ongelmien syntymistä ja toistumista.  

6. Tunnistaminen ennen muistamista - toimintojen ja vaihtoehtojen esillä pitäminen 

vähentää käyttäjän muistin kuormittamista. Järjestelmän ohjeet pitäisi olla näkyvillä 

tai helposti saatavilla.  

7. Käytön joustavuus ja tehokkuus - järjestelmän tulisi tarjota tehokkaille käyttäjille 

oikopolkuja ja pikavalintoja, kuitenkaan sekoittamatta aloittelevaa käyttäjää. Käy-

töstä joustavaa ja tehokasta käyttäjästä riippumatta.  

8. Esteettinen ja minimalistinen suunnittelu - järjestelmässä ei tulisi olla epäolen-

naista tai turhaa tietoa.  

9. Virheiden tunnistaminen, todennus ja korjaus - virheilmoituksien tulisi selkeällä 

kielellä ilmoittaa ongelma ja miten se voidaan korjata.  

10. Ohjeistus ja dokumentointi - vaikka järjestelmän olisi hyvä toimia ilman ohjeis-

tusta, se ei aina ole mahdollista. Ohjeiden tulisi olla helposti löydettävissä ja käyt-

täjän toimintaa tukevia. (Nielsen 1994.) 
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4 Pilvipalvelut 

Pilvitoimintamalli on käännös englannin kielen sanoista cloud computing ja pilvitoiminta-

mallissa tarjotaan ja toteutetaan pilvipalveluita. Yleisesti siteerattu pilvipalveluiden määri-

telmista on Yhdysvalloissa NIST:n (National Institute of Standards and Technology) te-

kemä määritelmä: ”Pilvipalvelut on toimintamalli, joka mahdollistaa pääsyn vapaasti konfi-

guroitaviin ja skaalautuviin tietotekniikkaresursseihin, joiden käyttöönotto ja käytöstä 

poisto on helppoa ja nopeaa”. NIST nimeää pilvipalveluille viisi ominaispiirrettä: itsepalve-

lullisuus, palveluihin pääsy eri päätelaitteilla, resurssien yhteiskäyttö, joustavuus ja käytön 

mittaaminen. (Heino 2010, 34; Salo 2014, 93.) 

 

Pilvipalvelut jaetaan tyypillisesti kolmeen kategoriaan: infrastruktuuri palveluna (Infrastruc-

ture as a Service, IaaS), sovellusalusta palveluna (Platform as a Service, PaaS) ja sovel-

lukset palveluna (Software as a Service, SaaS). IaaS-ratkaisussa palveluntarjoaja myy re-

surssit asiakkaalle palveluna, PaaS-ratkaisussa palveluntarjoaja tarjoaa sovellusalustan, 

ja SaaS-ratkaisussa palveluntarjoaja tarjoaa kokonaisuudessaan ohjelmiston palveluna. 

(Salo 2014, 96-99.) 

 

Pilvipalvelut jaetaan yleisesti neljään hankintatapaan: yksityinen, yhteisö, julkinen ja hyb-

ridi. Yksityistä pilvipalvelua käyttää vain tietty organisaatio, joka hankitaan vain omaan tar-

peeseen. Yksityinen pilvipalvelu voidaan kuitenkin hankkia ja tuottaa organisaation ulko-

puolelta, jolloin toinen osapuoli on tuottanut pilvipalvelun ainoastaan käyttäjäorganisaa-

tiolle. Yhteisöllisessä pilvipalvelussa infrastruktuuri on rajattu tiettyjen organisaatioiden tar-

peeseen, jolloin käyttäjäorganisaatioilla on pilvipalvelulle yhteisiä tavoitteita. Yhteisöpilvi-

palvelu voi olla tuotettu yhden tai useamman jäsenen, kolmannen osapuolen tai näiden 

yhdistelmän toimesta. Julkisessa pilvipalvelussa käyttäjiä ei olla ennalta rajattu ja pilvipal-

velun tuottaja tuottaa palvelun infrastruktuuria omissa tiloissaan. Hybridipilvipalveluissa 

yhdistellään muita hankintamalleja. (Viestintävirasto 2014.) 

 

4.1 Google Sivustot 

Google Sivustot on selainkäyttöinen työkalu, joka on tarkoitettu intra- ja internetsivustojen 

luomiseen ja ylläpitämiseen. Sivuston luomiseen ei tarvita koodaamista, vaikka HTML-

koodia pääsee halutessaan muokkaamaan. Sivuston luomisen yhteydessä valitaan sivus-

ton malli ja ulkoasu, joihin löytyy valmiita malleja Googlen ja muiden yritysten tekeminä. 

(Salo 2012, 162.) 
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Sivuston pääsy- ja muokkausoikeuksia pystyy kontrolloiman kokonaisuudessaan sivusto-

kohtaisesti tai sivukohtaisesti. Palvelua on siis mahdollista käyttää julkisten verkkosivujen 

ja yksityisten internetsivujen luomiseen. Sivustoon on mahdollista upottaa asiakirjoja, esi-

tyksiä ja laskentataulukoita, kuten myös YouTube-videoita, Google Maps -karttoja sekä 

Googlen Picasa-verkkopalvelussa säilytettäviä kuvia. Google Sivustojen suuri vahvuus 

onkin yhteentoimivuus muiden Googlen palveluiden kanssa. (Salo 2012, 162.)  

 

4.2 Pilvipalveluiden edut ja riskit 

Pilvipalveluiden keskeinen väärinymmärrys on kustannussäästöissä, vaikka suurimmat 

edut liittyvät prosesseihin, kuten muutokset työskentelytavoissa ja ominaisuudet, joita ei 

asennettavista ohjelmistoista löydy. Pilvipalveluiden keskeisimpiä etuja ovat Salon mu-

kaan joustavuus, skaalautuvuus, päätelaiteriippumattomuus sekä kustannusten läpinäky-

vyys. (Salo 2014, 103.) 

 

Kustannustehokkuus on kuitenkin yksi isoimmista syistä minkä takia organisaatiot siirtyvät 

pilvipalveluihin. Päätelaiteriippumattomuus tuottaa säästöjä laitteiston hankinnoissa sekä 

ylläpitoajoissa ja -kustannuksissa. Laitteistojen vähentäminen auttaa vähentämään myös 

energian kulutusta, jolloin organisaatioiden toiminta on ympäristöystävällisempää. Muita 

yleisiä syitä siirtyä pilvipalveluihin on tehokkuus, nopea kehitys, parempi suorituskyky, pa-

rannettu turvallisuus sekä luotettavuus ja saavutettavuus. (Carroll, Merwe & Kotzé 2011.) 

 

Organisaatioiden siirtymistä pilvipalveluihin jarruttavat kuitenkin monet epävarmuustekijät.  

Pilvipalveluiden riskeiksi Salo mainitsee varsinkin dataan liittyvät huolenaiheet, kuten yksi-

tyisyys, tietosuoja ja tietojen pysyvyys. Jokaiseen pilvipalveluun liittyy datan tallentaminen, 

johon yhdistyy olennaisesti tietoturvahuolia. Jos yritys on huolissaan datansa turvallisuu-

desta tietosuojamielessä, yrityksen kannattaa arvioida, kuinka liiketoimintakriittisiä tiedot 

ovat ennen niiden pilveen siirtämistä. (Salo 2014, 103-105.) 

 

Tietoturvan lisäksi pilvipalveluiden riskejä ovat palvelun taso ja saatavuus, valvonnan ja 

hallinnan puuttuminen, datan hallinta, läpinäkyvyys, siirrettävyys ja yhteentoimivuus, muu-

tosjohtaminen, mahdolliset pakolliset kustannukset sekä lain ja säädösten noudattaminen. 

(Carroll, Merwe & Kotzé 2011.) 
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5 Kangasalan matkailuneuvonnan aineiston digitalisointi 

Kuten kappaleessa 2.2 todettiin, matkailuneuvonta on informaatiokanava, jonka tehtävänä 

on löytää asiakkaalle juuri hänelle sopivia matkailutuotteita ja -palveluja (Boxberg ym. 

2001, 130; Karusaari & Nylund 2015, 60). Digitalisoimalla matkailuneuvonnan aineisto, 

henkilökunnan on nopeampaa ja helpompaa löytää asiakkaan tarvitsemat tiedot. Matkailu-

neuvonta pystyy digitalisaation avulla parantaman toimintansa tehokkuutta ja laatua sekä 

karsimaan kuluja, kuten vähentämällä paperin tulostusta sekä aineiston postitusta.  

 

Verkkopalvelu suunnitellaan vain matkailuneuvonnan henkilökunnan ja valittujen toimijoi-

den käyttöön, eikä sitä jaeta julkisesti. Matkailuneuvonnassa verkkopalvelua tulee käyttä-

mään Mobilian asiakaspalvelun henkilökunta ja mahdollisesti myös Kangasala-talon asia-

kaspalvelun henkilökunta, sillä Kangasala-talolla toimii Kangasalan epävirallinen matkailu-

neuvonta. Asiakaspalveluhenkilökunnan tulee voida lisätä sekä muokata tietoa verkkopal-

velussa mahdollisimman helposti ja nopeasti. Verkkopalvelua käyttävä henkilökunta tulee 

lisäämään palveluun ajankohtaisia matkailualan tietoja sekä päivittämään mahdollisia van-

hoja ja virheellisiä tietoja.  

 

Verkkopalvelun toteutukseen ajateltiin alusta alkaen hyödyntää pilvipalvelua, jotta verkko-

palvelun käyttöön ei vaadita koodaustaitoja.  

 

5.1 Matkailuneuvonnan aineisto 

Matkailuneuvonnan aineisto koostuu mm. paikallisten yrittäjien tiedoista, kartoista, esit-

teistä, artikkeleista sekä lehtileikkeistä. Tällä hetkellä matkailuneuvonnan henkilökunta on 

kerännyt materiaalia printattuna kansioon, sekä käyttänyt apuna Kangasalan kaupungin ja 

Visit Kangasalan nettisivuja. Suuri osa matkailuneuvontaan tulevista yhteydenotoista tulee 

puhelimitse, jonka aikana aineiston selaaminen kansiosta on hidasta. Paperinen aineisto 

myös hankaloittaa Kangasala-talon henkilökunnan toimintaa, sillä he eivät aineistoon 

pääse käsiksi muuten kuin soittamalla tai lähettämällä sähköpostia.  

 

Opinnäytetyön tavoitteena on, että matkailuneuvonnan henkilökunnan ei tarvitse enää et-

siä tietoa eri paikoista, vaan että tieto on kerättynä yhteen paikkaan ja helposti löydettä-

vissä. Kun verkkopalvelu on jaettu myös Kangasala-talon henkilökunnan käyttöön, no-

peuttaa tämä myös heidän toimintaansa.  
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5.2 Verkkopalvelun suunnittelu 

Verkkopalvelun suunnittelu alkoi briiffausvaiheella, jossa selvitetään toimeksiantajan tar-

peet ja tavoitteet (Jääskeläinen 2010, 180). Keväällä 2018 keskustelimme toimeksiantajan 

kanssa alustan mahdollisista ominaisuuksista ja työn rajauksesta, sekä sovimme produk-

tin aikataulusta. Sovimme, että produktissa suunnittelen ja toteutan sähköisen alustan, 

enkä niinkään keskity matkailun aineiston keräämiseen. Toimeksiantaja nosti tärkeiksi 

ominaisuuksiksi tiedon helpon ja nopean löytämisen, sekä alustan päivittämisen useasta 

eri kohteesta. Alustalta löytyisi linkkejä Kangasalan kaupungin ja Visit Kangasalan nettisi-

vuille, mistä tietoa löytyy tarkemmin. Alustalle kootaan vain sellaista tietoa, mitä Kangas-

alan kaupungin tai Visit Kangasalan nettisivuilta ei löydy. Visit Kangasalan sekä Kangas-

alan kaupungin sivuilta löytyvää matkailun aineistoa kerätään sivustolle pikalinkkien muo-

dossa.  

 

Salon (2014, 103) mukaan pilvipalveluiden etuja ovat joustavuus, skaalautuvuus sekä 

päätelaiteriippumattomuus. Pilvipalveluun tehty verkkopalvelu on käytettävissä paikasta 

riippumatta, joka oli suuri syy pilvipalvelun valintaan verkkopalvelun alustana. Suunnitel-

tua verkkopalvelua voi myös Kangasala-talon henkilökunta käyttää silloin vapaasti. Palve-

lua voidaan myös halutessaan jakaa vapaasti myös muille toimijoille, jos tämä katsotaan 

tarpeelliseksi. Pilvipalveluiden käyttöönotto ei vaadi suuria investointeja, joten pienetkin 

organisaatiot voivat ottaa palvelun käyttöön nopealla aikataululla. 

 

Toimeksiantaja ehdotti Googlen pilvipalveluiden hyödyntämistä, mikä johti Google Sivus-

tot -työkalun käyttämiseen produktin alustana. Matkailuneuvonnan asiakaspalvelun henki-

lökunnalle Google Sivustoilla luotu verkkopalvelu ovat helppo käyttää, eikä verkkopalvelun 

muokkaamiseen tarvita koodaustaitoja. Google Sivustoissa luotu verkkopalvelu on auto-

maattisesti responsiivinen myös mobiililaitteissa. 

 

Briiffausvaiheen jälkeen verkkopalvelun suunnittelu jatkui määrittelyvaiheeseen, jossa si-

vustolle luodaan rautalankamalli ja sivukartta. Rautalankamallit tarjoavat suuntaviivat si-

vuston rakenteelle ja elementeille, kun taas sivukartasta käy ilmi minkälaista sisältöä si-

vulle on tulossa. (Jääskeläinen 2010, 180.)  

 

Loin sivulle rautalankamallin sekä etusivusta että kesäteatterit-sivusta, jotta suunniteltua 

sivustoa pystyy havainnollistamaan paremmin. Rautalankamallin suunnittelussa olen otta-

nut huomioon Jakob Nielsenin (1994) heuristiikat, kuten minimalistinen suunnittelu ja jous-

tavuus. Verkkopalvelun tarkoituksena on olla selkeä ja yksinkertainen, joten rautalanka-

mallia suunnitellessani olen pyrkinyt välttämään turhaa tietoa sekä epäolennaisuuksia.  
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Kuvio 2. Etusivun rautalankamalli 

 

Rautalankamallin vasemmasta yläkulmasta löytyy logon paikalta teksti ”Matkailuneu-

vonta”, sillä Kangasalan matkailuneuvonnalla ei ole virallista logoa. Ylhäällä oikealla on 

päänavigointi, josta löytyy sivuston kaikki sivut. Päänavigoinnin alle tulee kansikuva, jonka 

keskeltä löytyy sivuston otsikko. Kansikuvan alla vasemmalla on sivuston sisällys, joka 

helpottaa sivujen löytämistä varsinkin, jos sivujen määrä tulee jatkossa lisääntymään. Si-

sällyksen vieressä oikealle tulee upotettu Kangasalan kartta Google Maps -sovelluksesta. 

Etusivulle tietoa ei kerätä paljoa, sillä kaikki aineisto pyritään keräämään omille sivuilleen, 

jotta tiedon nopea löytäminen helpottuu.  

 

Valitsin kesäteattereista kertovan sivun toiseksi rautalankamalliksi, sillä se havainnollistaa 

hyvin tulevien sivujen selkeyttä ja helppokäyttöisyyttä. Luettelomainen sisältö helpottaa 

käyttäjää löytämään tarvitsemansa tiedon nopeasti. Kansikuvan tilalla on Kesäteatterit-ot-

sikko valkoisella pohjalla, jonka alla aineistoa löytyy omien väliotsikoiden kohdalla. 

Päänavigaatio seuraa käyttäjää aina sivuston yläreunassa, joten käyttäjä pääsee aina 

pois ei-toivotusta tilanteesta.  
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Kuvio 3. Kesäteatterit-sivun rautalankamalli  

 

Verkkopalvelun suunnitteluvaiheeseen kuuluu rautalankamallien suunnittelun lisäksi sivu-

kartan toteuttaminen. Sivukartasta nähdään, miten verkkopalvelun eri sivut ovat kytketty 

toisiinsa ja mistä sivusta pääsee mihinkin sivuun. Sivukartasta löytyy verkkosivulle tulevat 

sivut: etusivu, pikalinkit, tapahtumat, kesäteatterit, vaellusreitit sekä matkaparkit. Sivuja ei 

aluksi ole vielä montaa, sillä sivujen määrä tulee muuttumaan jatkossa toimeksiantajan 

tarpeiden mukaan.  

 

 

Kuvio 4. Sivukartta 

 

Verkkopalvelun tulevat sivut ovat valittu toimeksiantajan ehdotuksista. Sivuiksi valittiin tee-

moja, kuten kesäteatterit ja vaellusreitit, joista ei löydy riittävästi tietoa Kangasalan kau-

pungin tai Visit Kangasalan nettisivuilla. Valituista teemoista tulee myös paljon kysymyksiä 

matkailuneuvontaan, joten tällöin ne ovat nopeasti löydettävissä.   
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5.3 Verkkopalvelun toteutus 

Verkkopalvelu toteutettiin selainkäyttöisellä Google Sivustot -pilvipalvelulla. Google Sivus-

tot -palvelu valikoitui sivuston toteutuksen alustaksi, sillä sivuston luomiseen ei tarvitse 

koodaamista. Salon (2014, 103) mukaan pilvipalveluiden vahvuuksia ovat myös mm. kus-

tannustehokkuus, skaalautuvuus sekä päätelaiteriippumattomuus.  

 

Verkkopalvelun suunnittelu jatkui visuaalisen ilmeen kehittämisellä sekä värimaailman va-

linnalla. Myös sivuston elementit saavat tässä vaiheessa lopullisen asettelun. (Jääskeläi-

nen 2010, 187.) Verkkopalvelun visuaalisen ilmeen toteutuksessa otin huomioon Jakob 

Nielsenin (1994) heuristiikan estetiikasta ja minimalisesta suunnittelusta, jolloin sivustolla 

ei tulisi olla epäolennaista tietoa. Verkkopalvelun ulkoasulle toimeksiantaja ei antanut eri-

tyistä ohjeistusta, joten suunnittelin ulkoasun melko neutraaliksi. Google Sivustoille tarjo-

taan valmiita teemoja, jotka ovat yksinkertaisia sivupohjia. Valitsin teeman nimeltä Diplo-

maatti, ja teeman värimaailmaksi sinisen. Toimeksiantaja halusi verkkopalvelun olevan 

mahdollisimman helppokäyttöinen, joten suunnittelun ulkoasusta mahdollisimman selkeän 

ja yksinkertaisen.  

 

 

Kuva 1. Kansikuva ja päänavigaatio 

 

Verkkopalvelun kansikuvana on ilmakuva Tieliikenteen valtakunnallisesta erikoismuseosta 

Mobiliasta, jossa Kangasalan virallinen matkailuneuvonta sijaitsee. Päänavigaatiosta löy-

tyy etusivun lisäksi pikalinkit, tapahtumat, kesäteatterit, vaellusreitit sekä leirintäpaikat ja 

matkaparkit. Päänavigoinnin lopusta löytyy myös hakutoiminto suurennuslasin kohdalla.  

 

Pikalinkkien takaa löytyy linkkejä eri verkkosivuille, josta löytyy Kangasalasta yleistä mat-

kailutietoa, kuten majoituspalveluita ja ravintoloita. Muiden sivustojen teemat ovat valikoi-

tuneet sen mukaan, mitä aineistoja ei löydy niin helposti tai ei löydy ollenkaan Kangasalan 

kaupungin tai Visit Kangasalan nettisivuilta. Kansikuva löytyy vain etusivusta ja muiden 

sivujen pääotsikot ovat valkoisella pohjalla. Toimeksiantaja voi käyttöönoton jälkeen lisätä, 

muokata tai poistaa sivuja tarpeen mukaan.  
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Pikalinkeistä löytyy linkit listattuna eri teemojen alle, kuten kulttuuri, luonto ja lähituotanto. 

Väliotsikot ovat tummansinisellä pohjalla ja linkit valkoisella pohjalla. Jaoteltujen teemojen 

alta linkkejä on helppo ja nopea löytää.  

 

 

Kuva 2. Pikalinkit 

 

Pikalinkkien jälkeen on sivu tapahtumista, johon on alkuun upotettu Visit Kangasalan ta-

pahtumakalenteri. Visit Kangasalan tapahtumakalenteriin on kerätty monipuolisesti ja kat-

tavasti Kangasalan seudun tapahtumia. Tapahtumakalenterista löytyy myös hakutoiminto. 

Tapahtumakalenterin jälkeen sivustolle on tarkoitus kerätä vuosittain tietoa ajankohtaisista 

tapahtumista. Monet yrittäjät ilmoittavat esimerkiksi juhannuksen tai joulun ajan tapahtu-

mia ja aukioloaikoja paikallislehdissä, jotka voidaan sivulle koota samaan paikkaan. 

 

 

Kuva 3. Tapahtumat 
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Tapahtumien jälkeen on paikalliset kesäteatterit. Sivulla on listattuna jokainen aktiivinen 

kesäteatteri Kangasalla sekä teattereiden verkkosivut, yhteystiedot sekä tulevan kesän 

ohjelmisto. Sivulle on kerätty mahdollisuuksien mukaan myös ryhmälipunmyynnin mahdol-

lisuuksia ja lipputoimiston yhteistietoja. 

 

 

Kuva 4. Kesäteatterit 

 

Kesäteatterit-sivun jälkeen on vaellusreitit. Sivulta löytyy linkit isoimmille vaellusreiteille, 

kuten Kaarinanpolku ja Laipanmaa. Sivulta löytyy myös Kangasalan alueen laavut ja la-

dut. Sivulle on tarkoitus kerätä tarkempaa tietoa vaellusreiteistä, esimerkiksi miten vael-

lusreitille pääsee ja millainen on niiden talvikunnossapito.  

  

 

Kuva 5. Vaellusreitit 
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Vaellusreitit-sivun jälkeen sivuista viimeisenä on leirintäalueet ja matkaparkit. Caravan-

lehdessä julkaistaan vuosittain leirintäopas, johon on kerätty tietoa matkaparkeista ympäri 

Suomen. Tälle sivulle on tarkoitus päivittää jokavuotisen leirintäoppaan tiedot Kangasalan 

ja lähialueen matkaparkeista, sekä kerätä tietoa lähellä olevista leirintäpaikoista.   

 

 

Kuva 6. Leirintäpaikat ja matkaparkit 

 

Sivuston sivujen määrä tulee muuttuman toimeksiantajan tarpeen mukaan. Jos asiakkaita 

kiinnostaa enemmän ja enemmän esimerkiksi Kangasalan seudun lähituotanto, voi toi-

meksiantaja silloin lisätä lähituotannolle oman sivun. Tällä hetkellä sivujen otsikot ovat va-

littu sen mukaan, mistä asiakkaat eniten tällä hetkellä kysyvät tietoa sekä mitä Kangas-

alan kaupungin tai Visit Kangasalan nettisivuilta ei löydy.  

 

Alla olevalla kuvalla on kuvattu matkailuneuvonnan nykyhetken ongelmaa, ja miten toteu-

tettu verkkopalvelu ratkaisee nykyiset ongelmat. Ylemmässä kuvassa näkyy matkailuneu-

vonnan tilanne ennen verkkopalvelua ja alemmassa kuvassa tilanne verkkopalvelun käyt-

töönoton jälkeen. Matkailuneuvonnan aineiston digitalisoinnin jälkeen, pöydät eivät täyty 

enää lukuisista lehtileikkeistä, post-it-lapuista ja kansiosta. Kaikki aineisto voidaan tallet-

taa helposti ja nopeasti uuteen verkkopalveluun.   

 



 

 

19 

 

Kuva 8. Matkailuneuvonnan tilanne ennen ja jälkeen verkkopalvelun 
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5.4 Verkkopalvelun käytettävyys 

Kuten verkkopalvelun suunnitteluvaiheessa totesin, otan sivuston kehittämisessä huomi-

oon Jakob Nielsenin (1994) heuristiikat estetiikka/minimalistinen suunnittelu sekä jousta-

vuus. Helpon käytön varmistamiseksi olen pyrkinyt keskittymään olennaiseen tietoon, joka 

on helposti löydettävissä verkkopalvelun sivujen luettelomaisessa muodossa. Verkkopal-

velun kehittämisen edetessä olen karsinut turhia kuvia ja upotuksia pois, ja keskittynyt pi-

tämään sivut mahdollisimman selkeinä ja yksinkertaisina. Yksinkertaisuuden ansiosta 

käyttäjän ei tarvitse klikkailla montaa kertaa päästäkseen haluamalleen sivulle, sillä kaikki 

sivut löytyvät päänavigaatiosta yhden klikkauksen päästä. 

 

Nielsenin (1994) heuristiikkoihin kuuluu käyttäjän kontrolli ja vapaus, jolloin käyttäjät tarvit-

sevat selkeitä poistumisteitä ei-toivotuista tilanteista. Verkkopalvelun päänavigaatio on 

koko ajan esillä, joten ei-toivotulta sivulta pääsee helposti pois. Päänavigaation esillä olo 

tukee myös Nielsenin (1994) käytön joustavuus ja tehokkuus -heuristiikkaa. Verkkopalve-

lun käyttö on tehokasta, kuitenkaan sekoittamatta noviisikäyttäjää.  

 

Sivun toteutuksessa onkin huomioitu etenkin noviisikäyttäjiä, jotta jokaisen matkailuneu-

vonnan työntekijän on helppoa ja nopeaa löytää tarvitsemansa tieto. Helppokäyttöisyyttä 

luo sivustolla etenkin luettelomainen tyyli, joka näkyy esimerkiksi alla olevasta ruutukaap-

pauskuvasta pikalinkkien sisällöstä. Luettelomainen tyyli helpottaa käyttäjää löytämään 

etsimänsä linkin nopeasti. Sivut ovat todella pelkistettyjä ja yksinkertaisia, sekä kuten ku-

vasta huomaa, päänavigaatio seuraa aina käyttäjää sivun yläreunassa mahdollistaen no-

pean poispääsyn ei-toivotusta tilanteesta.  

 

 

Kuva 7. Pikalinkkien sisältöä 
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5.5 Käyttöoikeuden jakaminen 

Verkkopalvelun käyttöoikeus tulee olemaan vain käyttöoikeuden saaneilla. Toimeksianta-

jan yksi vaatimus verkkopalvelun ominaisuuksiin oli, että verkkopalvelun käyttöoikeuksia 

tulee olla mahdollista jakaa myös muille toimijoille matkailuneuvonnan henkilökunnan li-

säksi. Toteutettua verkkopalvelua ei jaeta julkisesti, vaan sivustoon pääseminen edellyttää 

käyttöoikeuden saamista ja palveluun kirjautumista. Palvelun käyttöoikeudet jaetaan lä-

hettämällä uudelle, tulevalle käyttäjälle kutsu sähköpostiin, jonka kautta uusi käyttäjä pää-

see kirjautumaan palveluun. Uudelle käyttäjälle voidaan jakaa oikeus muokata sivustoa, 

tai vain sivuston katseluoikeus. Google Sivustot käyttäjillä tulee olla Gmail-sähköpostitun-

nukset, jotta sivua pystyy muokkaamaan.  

 

 

Kuva 9. Käyttöoikeuden jakaminen 

 

Kuten kappaleessa 3.1 todettiin, verkkopalvelut voidaan jakaa internet-, extranet- tai intra-

net-palveluihin saatavuuden mukaan. Internet-palvelut on suunnattu kaikille, extranet-pal-

velut yritykselle ja heidän sidosryhmilleen ja intranet-palvelut yrityksen sisäiseen käyttöön.  

(Sinkkonen ym. 2009, 25-27.)  

 

Suunniteltu verkkopalvelu tulee alustavasti matkailuneuvonnan henkilökunnan lisäksi 

myös valittujen toimijoiden, kuten Kangasala-talon henkilökunnan käyttöön, jolloin verkko-

palvelu on saatavuudeltaan extranet. Jos käyttöoikeuksia ei tulla jakamaan Kangasala-

talon henkilökunnan kanssa ja verkkopalvelu pysyy vain matkailuneuvonnan henkilökun-

nan käytössä, on verkkopalvelu silloin saatavuudeltaan intranet.  
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5.6 Koulutusmateriaali 

Verkkopalvelun käytöstä ja muokkauksesta tehtiin ruutukaappausvideo ja PowerPoint-esi-

tys koulutusmateriaaliksi. Koulutusmateriaalin avulla matkailuneuvonnan, Kangasala-talon 

henkilökunta sekä uudet työntekijät voivat tutustua verkkopalveluun itsenäisesi, ilman eril-

listä koulutusta. 

 

Ruutukaappausvideo tunnetaan Suomessakin englanninkielisestä termistään screencast. 

Termin vakiinnutti journalisti Jon Udell etsiessään tavalle kuvaavaa nimeä, ja valitsi termin 

blogiinsa jätettyjen ehdotusten joukosta (Udell 2004). Ruutukaappausvideo on digitaalinen 

video, jossa kuvataan tietokoneen näytöllä tapahtumaa toimintaa sekä mahdollisesti 

ääntä. Ruutukaappausvideoita käytetään usein apuna opetustilanteissa ja ohjelmien käy-

tön havainnollistuksessa. (Udell 2005.) 

 

Ruutukaappausvideo luotiin Screencast-O-Matic -videotyökalulla ja se ladataan Mobilian 

yksityiselle YouTube-sivulle. Videolla käyn lyhyesti ja yksinkertaisesti läpi, kuinka verkko-

palvelua käytetään ja miten siinä olevia tietoja voidaan muokata.  

 

Koulutusmateriaalista tehtiin myös PowerPoint-esitys, jotta ohjeistus löytyy myös kirjalli-

sessa muodossa. PowerPoint-esityksestä löytyy havainnollistavia ruutukaappauskuvia, 

joiden avulla uuden käyttäjän on helppo tutustua verkkopalveluun. PowerPoint-esityksen 

visuaalisen ilme on luotu verkkopalvelu huomioon ottaen, joten koulutusmateriaalissa tois-

tetaan samoja teemoja sekä värimaailmaa. 

 

 

Kuva 10. Koulutusmateriaalin PowerPoint-esitys.  
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5.7 Issuu 

Issuu on julkaisualustana toimiva pilvipalvelu, jossa voi lukea, tulostaa ja jakaa verkkojul-

kaisuja (Akava 2013). Matkailuneuvonnan aineistoon kuuluu kuvia, artikkeleita, esitteitä ja 

karttoja, jotka ladattiin Issuu-ohjelmaan toimeksiantajan ehdotuksesta. Verkkopalveluun 

kuvia, esitteitä tai karttoja ei juuri latailtu, sillä sivusto on vain matkailuneuvonnan ja mah-

dollisesti Kangasala-talon sisäiseen käyttöön. Issuu-ohjelman avulla jokainen internetin 

käyttäjä pystyy hyötymään sinne ladatuista aineistoista.  

 

 

Kuva 11. Matkailuneuvonnan aineistoa Issuu-julkaisualustassa. 

 

5.8 Jatkotoimenpiteet 

Valmis verkkopalvelu esitettiin toimeksiantajalle ja katsottiin vastasiko toteutettu verkko-

palvelu toimeksiantajan toiveita ja tarpeita. Toimeksiantaja kertoi olevansa tyytyväinen to-

teutuneeseen verkkopalveluun ja sanoi sen vastaavan hyvin annettuja tavoitteita. 

 

Toimeksiantaja kertoi, että toteutetussa verkkopalvelussa on tehty hyvä pohjatyö sekä 

runko. Verkkopalvelussa positiivista on, että sitä voi matkailuneuvonnan henkilökunta itse 

muokata eteenpäin, mikä mahdollistaa verkkopalvelun kehityksen. Uusien työntekijöiden 

on helppo päästä käsiksi aineistoon ja löytää tarvitsemansa tieto, kun se nykyään on ollut 

pirstaleisena monessa eri paikassa. Verkkopalveluun on hyvä kerätä sesonkiajan tapahtu-

mat, kuten kesäkohteet, jotka ovat auki vain muutaman viikon ja niistä ilmoitetaan vain 

paikallislehdissä. Verkkopalveluun voidaan kerätä uusia tapahtumia, mutta myös jättää ar-

kistoivaksi vanhoja ja menneitä tapahtumia.   
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Toimeksiantaja painotti toteutettujen koulutusmateriaalien tärkeyttä, joiden avulla uusien 

työntekijöiden on helppo oppia käyttämään verkkopalvelua. Google Sivustot -alustaa voi 

jakaa useammallekin toimijalle, jolloin isompi joukko saa hyödyn, kun verkkopalvelua voi-

daan käyttää muissakin Kangasalan matkailuneuvontakohteissa.  

 

Toteutettu verkkopalvelu eroaa Kangasalan kaupungin ja Visit Kangasalan nettisivuista 

positiivisesti siinä, että sinne voidaan kirjoittaa sisäisiä ja salaisia tietoja, joita ei voi kertoa 

asiakasrajapinnassa. Verkkopalveluun voidaan kerätä enemmän tarkempia tietoja, kuten 

missä on esteettömät pitkospuut tai mikä on lähin parkkialue, jos haluaisi päästä mahdolli-

simman lähelle lintutornia. Jos verkkopalveluun saadaan kuitenkin kerättyä paljon tietoa, 

voidaan se siirtää myös Visit Kangasala -nettisivuille.  

 

Opinnäytetyöstä on rajattu pois toteutetun verkkopalvelun käyttöönotto ja ylläpito, jotka 

ovat opinnäytetyön kannalta jatkotoimenpiteitä. Verkkopalvelu on valmis käyttöönotetta-

vaksi heti, kun toimeksiantajalle jaetaan Google Sivuston kautta verkkopalveluun käyttöoi-

keudet. Toimeksiantaja voi halutessaan julkaista verkkopalvelun haluamiensa toimijoiden 

kesken. Julkaisun jälkeen verkkopalvelua tulee ylläpitää sekä kehittää tarpeiden mukaan.  

 

Google Sivustot -pilvipalvelulla tehtyä samaa ratkaisua tullaan mahdollisesti hyödyntä-

mään muihinkin matkailuneuvonnan ja Mobilian aineistoihin, jotka talletetaan vielä paperi-

sena versiona. Tietoturvaa ei tässä opinnäytetyössä käsitelty ollenkaan, mutta jatkoa aja-

tellen se olisi hyvä ottaa huomioon, ajatellen minkälaista aineistoa verkkopalveluun kan-

nattaa tallettaa.  
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6 Pohdinta 

Opinnäytetyön tuloksena toteutettiin toimeksiantajan toiveiden mukainen verkkopalvelu. 

Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa verkkopalvelu, jossa matkailuneuvonnan henkilö-

kunnan on helppo ylläpitää matkailuneuvonnan aineistoa. Toteutettu verkkopalvelu on yk-

sinkertainen ja helppokäyttöinen, ja sen käyttöoikeuksia voi toimeksiantaja jakaa valituille 

toimijoille, kuten Kangasala-talolle. Verkkopalvelun käyttöön ei vaadita koodaustaitoja, jo-

ten matkailuneuvonnan henkilökunta voi itse sivuston sisältöä päivittää ja kehittää eteen-

päin.  

 

Matkailuneuvonnan nykytilanteen ongelma oli aineiston hankala ja hidas käyttö, sekä ai-

neistoa löytyi monesta eri paikkaa. Digitalisoituna aineisto on helppo ja nopea löytää, ja 

aineistoon pääsee käsiksi paikasta riippumatta. Henkilökunta pystyy keräämään verkko-

palveluun myös tarkempia ja sisäiseen käyttöön tulevia tietoa. Suurempien esitteiden ja 

karttojen talletus sähköiseen muotoon onnistui Issuu-julkaisualustaan. Issuu-julkaisualus-

taan ladatut materiaalit ovat julkisena kaikille internetin käyttäjille, jolloin niistä on hyötyä 

mahdollisimman monelle.  

 

Toimeksiantaja antoi minulle varsin vapaat kädet suunnittelun osalta, mikä oli minun kan-

naltani positiivista. En ole aiemmin käyttänyt Google Sivustot -työkalua, joten pystyin 

muuttamaan suunnitelmiani tarpeen mukaan, kun pääsin tutustumaan palveluun tarkem-

min. Projekti oli minulle siinä mielessä mielenkiintoinen, sillä pääsin tutustumaan Google 

Sivustot ja Issuu-palveluihin, jotka olivat minulle ennestään tuntemattomia.  

 

Loin verkkopalvelun käytöstä koulutusmateriaaleiksi ruutukaappausvideon sekä kirjallisen 

version PowerPoint-esityksenä ruutukaappausvideon tueksi. Koulutusmateriaalin avulla 

nykyiset ja uudet työntekijät pystyvät tutustumaan sivuston käyttöön. Alatavoitteisiini kuu-

lui koulutusmateriaalin lisäksi helpon käytön varmistaminen, joten sivuston suunnittelussa 

otin huomioon käytettävyyden Jakob Nielsenin (1994) heuristiikkojen avulla.  

 

Opinnäytetyön tavoitteista on rajattu ulkopuolelle sivuston käyttöönotto ja ylläpito. Verkko-

palvelun jatkoa ajatellen sivustoa voi kehittää vielä eteenpäin tarpeen mukaan. Samaa 

ratkaisua toimeksiantaja mietti voivansa käyttää myös muihin matkailuneuvonnan ja Mobi-

lian aineistoihin, jotka vielä talletetaan paperiseen muotoon.  
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6.1 Opinnäytetyöprosessin ja oman oppimisen arviointi 

Verkkopalvelun suunnittelu ja toteutus oli projektina minulle uusi, joka teki siitä yhtä aikaa 

sekä haastavan että mielenkiintoisen. Verkkopalvelun kehitysprosessista sain paljon käy-

tännön kokemusta verkkopalvelun kehityksen vaiheista. Pilvipalveluiden käyttö kasvaa 

vuosi vuodelta, joten oli mieluisaa päästä projektin aikana myös tutustumaan tarkemmin 

pilvipalveluihin ja niiden ominaisuuksiin. Olisin halunnut perehtyä verkkopalveluiden käy-

tettävyyteen enemmän, mutta aika loppui valitettavasti kesken.  

 

Teorian suuri määrä hankaloitti projektia. Tietoperustan hallitseminen aiheutti haasteita, 

sillä tietoperustaan tulisi koota tiiviit perustiedot verkkopalvelun kehitysprosessista sekä 

muista huomioon otettavista aiheista. Ajankohtaisen tiedon löytäminen oli myös haasta-

vaa, sillä suurin osa aihealueesta kertovista kirjallisista materiaaleista oli jo lähes kymme-

nen vuotta vanhoja. Opinnäytetyön luotettavuutta olisi voinut parantaa etsimällä enemmän 

lähteitä pilvipalveluista ja verkkopalvelun kehittämisestä. Toiminnallisessa opinnäyte-

työssä ongelma oli myös oma tietämättömyyteni, sillä en tiennyt tarkalleen minkälainen 

toiminnallisen opinnäytetyön raportin rakenne täytyy olla, koska en ole aikaisemmin tehnyt 

samantyylistä raporttia.  

 

Henkilökohtaiset tavoitteeni onnistuivat hyvin. Onnistuin suunnittelemaan ja toteuttamaan 

yksinkertaisen verkkopalvelun Google Sivustot -pilvipalveluun, joka on toimeksiantajan 

tarpeiden mukainen. Olemme toimeksiantajan kanssa molemmat tyytyväisiä toteutunee-

seen verkkopalveluun. Opinnäytetyön tekeminen lähti kuitenkin hieman hitaasti liikkeelle 

ja tahti koveni loppua kohden. Verkkopalvelun suunnittelun aloitin ajoissa jo keväällä ja si-

vusto valmistuikin hyvissä ajoin. Opinnäytetyön raportin kirjoittaminen kuitenkin viivästyi, 

sillä osa-aikatyöni veikin syksystä enemmän aikaani kuin aluksi suunnittelin. Jälkeenpäin 

ajateltuna, olisin voinut suunnitella aikataulun paremmin, jolloin olisin pystynyt panosta-

maan opinnäytetyöhön enemmän. Seuraavia projekteja ajatellen, tämä opetti minua va-

rautumaan mahdollisiin viivästyksiin projektin aikana ja varaamaan väljyyttä aikatauluun.   
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