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1 JOHDANTO 

Mobiilisovellukset ovat vielä kehityshistoriansa alkuvaiheessa. Useiden arvioiden mukaan 

applikaatioiden suosio tulee vain lisääntymään vuosien kuluessa. Varsinkin yritysten omat 

sovellukset ovat nousseet tarpeellisiksi monille yrityksille. Monille yrityksille applikaatio on 

noussut tärkeäksi yhteydenpito ja viestintäpalveluksi asiakkaisiinsa asiakkaiden ja yritys-

ten välisessä kanssakäymisessä. Koko applikaation kehittämisprosessi lähtee liikkeelle 

asiakkaan tarpeesta ja asiakkaalle lisäarvon tuottamisesta. 

Tämän opinnäytetyön päämääränä on tehdä taustatutkimus tapahtumasovellukselle. Tar-

koituksena on selvittää, minkälaisia vaatimuksia käyttäjillä on tapahtumasovellukselle. Mil-

laisia ominaisuuksia tapahtuma applikaatiossa täytyy olla? Samalla tarkastellaan mitä lisä-

arvoa sovellus tuo niin tapahtumalle kuin kävijöille. 

Toimeksiantajana työlläni on Love me do Oy. Love me do järjestää Suomen suurimmat 

häämessut. Tapahtuma on kaksi kertaa vuodessa, lokakuussa ja tammikuussa, sijoittuen 

hääsesongin ulkopuolelle. Yritys on perustettu vuonna 2013. Tapahtumapaikaksi on va-

kiintunut Helsingissä sijaitseva Kaapelitehdas, joka on oivallinen paikka messujen järjestä-

miselle. Ensi lokakuussa 2019 järjestettävät häämessut ovat yrityksen kymmenennet.  

Love me do -häämessujen tarkoituksena on tuoda Suomeen uusimpia häätrendejä tule-

vien hääparien nähtäville. Messukävijät tulevat hakemaan inspiraatiota omiin tai ystä-

viensä tuleviin häihin. Tammikuussa 2019 messuilla kävi 5500 messuvierasta. (Love me 

do 2019.) 

Messut keräävät valtavan määrän hääalan yrityksiä saman katon alle. Näytteilleasettajia 

messuilla on noin 180 kappaletta, sisältäen erilaisia pitopalveluyrityksiä, morsiusliikkeitä, 

valokuvaajia ja paljon muuta. Näytteilleasettajien lisäksi messuilla on monenlaista ohjel-

maa, kuten muotinäytöksiä, työpajoja ja erilaisia luentoja.  

Tapahtuma applikaation käyttöönotto nousi esille keskusteltaessa Love me don toimitus-

johtajan kanssa tulevista messuista ja heidän kiinnostuksestaan kehittää asiakaskoke-

musta tapahtumasovelluksen avulla. Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia millaisia omi-

naisuuksia häämessuille suunnattuun tapahtumasovellukseen pitäisi saada ja mitä lisäar-

voa sovellus toisi messuvieraille. Työni ulkopuolelle jää varsinaisen applikaation suunnit-

telu ja toteutus, samoin kuin applikaatioiden tekniset vaatimukset.  

Opinnäytetyöni rakenne alkaa keskeisten käsitteiden avaamisella. Teoriaosuus sisältää 

työn pääkäsitteet, jotka ovat, messujen järjestäminen, mobiilimedia, tapahtumasovellus, 
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applikaation lisäarvo sekä tapahtuma applikaation vaatimukset. Teoriaosuudessa esiin 

nousseet käsitteet toistuvat ja tukevat siitä jatkuvaa tutkimusosuutta. 

Tutkimusosiossa käytettiin laadullisen tutkimuksen menetelmiä. Tutkimuksen alussa ver-

taillaan kolmea jo olemassa olevaa tapahtumasovellusta toisiinsa sekä teoriapohjaan. Tä-

män tarkoituksena on nostaa esiin yleisesti applikaatioiden ominaisuuksia, niiden vah-

vuuksia ja heikkouksia. Lopuksi selvitetään vielä Love me do -kohderyhmän ajatuksia 

mahdollisesta tapahtumasovelluksesta: millaisia toiveita heillä on applikaatiolle. 

 



3 

2 TAPAHTUMASOVELUS OSANA MESSUTAPAHTUMAA 

2.1 Messutapahtuma 

Suomessa messut määritellään Mainonnan Neuvottelukunnan mukaan menekinedistämi-

sen alaisuuteen, johon liittyy myös myyntityötä ja suhdetoimintaa. Messuilla tarkoitetaan 

tapahtumaa, jossa kohtaavat valmistajat, alihankkijat, jakelijat, jälleenmyyjät (yhteisnimik-

keellä näytteilleasettajat) sekä potentiaaliset asiakkaat. Messut voidaan jakaa usealla ta-

valla, kuitenkin tavallisin on kuluttajamessut vastaan yritysmessut ja yleismessut vastaan 

tietynalan messut. (Karjaluoto 2010, 64-65.) Tässä opinnäytetyössä tarkastelun kohteena 

on tietyn alan kuluttajamessut, Love me do -häämessut.  

On tutkittu, että messut ovat toisena yritysten myynninedistämiskeinona, koska se liittyy 

olennaisesti henkilökohtaiseen myyntityöhön. Tarkoituksena on tavata olemassa olevia 

asiakkaista sekä luoda uusia kontakteja. Messuilla myös kohtaa kilpailijoita ja heidän asi-

akkaitaan, joilta kuulee palautetta omista sekä kilpailijan tuotteista ja pääsee näkemään 

tulevia uusia tuotteita sekä trendejä. Finnpro ja Tekes tukevat suomalaisten yritysten mes-

suosallistumista, parhaimmillaan jopa 50% messukuluista katetaan heiltä saatujen tukien 

avulla. (Karjaluoto 2010, 65.) 

Messuille kävijät tulevat yleensä omasta tahdosta. He tulevat hakemaan uusia virikkeitä, 

tietoa sekä uusia kontakteja. Messutapahtumissa on aina useita alan toimittajia, jolloin kä-

vijä säästää omaa aikaansa tapaamalla kerralla useamman toimittajan. Usein tämä käynti 

käynnistää myös myyntiprosessin. Todennäköisesti asiakas löytää mieleisen yrityksen 

messuilta ja haluaa ostaa heidän palvelujaan tai tuotteitaan. (Jansson 2007, 13.) 

Tutkimusten mukaan tärkeimpiä syitä, miksi yritys osallistuu messuille ovat olleet uusien 

kontaktien luominen, uusien tuotteiden esittely sekä oman yrityksen markkinointi. Miksi 

kaikki yritykset eivät osallistu messuille? Usein messukustannukset ovat liian korkeat, vai-

kutus myyntiin liian vähäistä tai ei ole tarvetta. O´Haran on tehnyt tutkimuksen vertaile-

malla messuilla tehtävän myyntityön ja myyntityön asiakkaan luona tehtävän myyntityön 

välisiä eroja. Tutkimustulokset kertovat, että messut ovat erityisen hyvä paikka tiedon ke-

räämiseen ja uusien asiakkaiden hankintaan. (Karjaluoto 2010, 66.) 

2.1.1 Messujen järjestäminen 

Minkä tahansa messujen järjestäminen lähtee liikkeelle tarpeesta. Täytyy oivaltaa, että ku-

luttajilla sekä alan yrityksillä on tarvetta messuille, koska ilman asiakkaita tai yrityksiä ei 

ole messuja. Tärkeää messujen järjestämisessä on valita ajankohta alan vilkkaimpaan ai-
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kaan. Esimerkiksi häämessut on kannattavaa järjestää talvella, koska hääsesonki on ko-

vimmillaan kesällä ja inspiraatiota ja palveluita etsitään ennen tärkeää päivää. Täydellisen 

messuajankohdan valitseminen tuottaa arvoa näytteilleasettajille sekä kävijöille. (Liveto 

2018).  

Messut ovat tapahtuma, jonne saapuvat asiakkaat ovat jo lähtökohtaisesti kiinnostuneita 

alan yrityksistä ja palveluista. Hyvin järjestetyillä messuilla sekä kävijät että näytteilleaset-

tajat hyötyvät. Messuille tulevat asiakkaat tekevät ostoksia messuilla, joka kasvattaa ky-

seisen yrityksen tulosta sekä tunnettavuutta. Messujen päämääränä on kerätä potentiaali-

sia asiakkaita, joka tekee siitä ainulaatuisen tilaisuuden yrityksille. On tutkittu, että sitoutu-

neimpia asiakassuhteita luodaan aina kasvokkain. Messutapahtuma antaa tähän täydelli-

set puitteet. Vuorovaikutus asiakkaan ja yrityksen välillä korostuu. (Messukeskus 2019). 

Messutapahtuman suunnittelu lähtee liikkeelle tavoitteiden ja strategian valitsemisesta. 

Mikä on kyseisten messujen tarkoitus, mitä sillä halutaan saavuttaa sekä miten tavoittei-

siin päästään. Nämä päätökset ohjaavat budjetin laatimisessa, investointien kartoittami-

sessa sekä yleisiä hallinnollisia asioita kuten varastotilojen, palveluiden ja kommunikoin-

nin suunnittelua.  

Kun tapahtumajärjestäjälle on päättänyt tapahtuman tarkoituksen ja vision, on aika alkaa 

miettiä tapahtuman strategiaa ja määritellä sen konsepti. Konseptin laatiminen on tapahtu-

masuunnittelun perusta, jossa näkyy myös tapahtuman tarkoitus. Tapahtumakonseptin 

luomisessa voidaan käyttää apuna esimerkiksi Goldbalttin (2015) ehdotusta viidestä W-

kirjaimisesta kysymyspatteristosta, jotka auttavat luomaan konseptin. 

• Why. Miksi tapahtuma järjestetään? On oltava järkeviä syitä, jotka vahvistavat ta-

pahtuman tärkeyden. 

• Who. Keitä tarvitset tapahtuman toteutukseen? Tämä tarkoittaa kaikkia ulkoisia ja 

sisäisiä sidosryhmiä, kuten henkilökuntaa, vierailijoita, mediaa, politiikkaa 

• When. Milloin tapahtuma pidetään? Onko riittävästi aikaa suunnitella tapahtuma ja 

vastaako tapahtuma päivän ajankohta kävijöiden tarpeeseen? 

• Where. Missä tapahtuma järjestetään? Tapahtumapaikan täytyy olla paras mah-

dollinen yhdistelmä järjestäjän, yleisön, saatavuuden ja hinnan puolesta. 

• What. Mikä on tapahtuman sisältö? Tämän tulee vastata kävijöiden ennakko-ole-

tuksia, tarpeita ja haluja tapahtumasta.   

Tapahtumakonseptin ja strategian laatimisen jälkeen voi keskittyä yksityiskohtaisempaan 

suunnitteluun. (Bowdin, Allen, O´Toole, Harris & McDonnell  2011, 107-108.) Tätä samaa 

kysymyspatteristoa voi käyttää myös tapahtumasovelluksen suunnittelussa.  
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Yleensä tietyn alan messuilla on päämääränä edistää kyseistä toimialaa. Esimerkiksi hää-

messujen tavoitteena on edistää häätoimialan palveluita ja yrityksiä. Messumenestys on 

riippuvainen näytteilleasettajien ja kävijöiden halukkuudesta tehdä liiketoimintaa. (Lancey 

2012). 

Oli messut yrityksen, valtion tai tapahtumajärjestön järjestämä on vastuu aina järjestävällä 

organisaatiolla. Siksi on tärkeää valita oikeat ihmiset toteuttamaan messuja. Messujen jär-

jestäminen kestää yleensä useita kuukausia ja siihen vaaditaan useamman ihmisen työ-

panosta. Monet messutapahtumat suunnitellaan pienemmällä porukalla ja itse tapahtu-

maan hankitaan vapaaehtoisia lisätyöntekijöitä. Useat messu ja tapahtumajärjestäjät jär-

jestävät myös harjoitteluohjelmia, joihin osallistujat pääsevät oppimaan tapahtumatuotan-

toa samoin kuin tapahtumajärjestäjä saa lisää työvoimaa. (Devney 2015, 17.) 

Suunnitteluvaihe on tapahtuman järjestämisen kannalta kaikkein tärkein ja aikaa vievin 

osuus. Se kannattaa aloittaa ajoissa, jolloin pystyy ennaltaehkäisemään mahdollisia on-

gelmatilanteita. Hyvissä ajoin aloitettu valmistelu mahdollistaa tapahtuman tavoitteiden 

tarkentumista halutunlaiseksi. Ajoissa aloitettu suunnittelu antaa myös tuleville asiakkaille 

aikaa varautua tulevaan tapahtumaan. (Hämäläinen 2015, 12.) 

2.2 Tapahtuma mobiilisovellus 

Kaiken palvelunkehittämisen taustalla on tarkoituksena tuottaa lisäarvoa asiakkaalle. Lisä-

arvoa voidaan tuottaa teknologian keinoin, kuten mobiilisovelluksella. Lisäarvoa tuo help-

pous, parempi informaatio ja elämyksellisyys. Palvelun digitalisointi vaatii yritykseltä inno-

vatiivista ajattelua ja rohkeutta lähteä toteuttamaan uusia palvelukonsepteja. (Pöyry 

2017.) Tapahtumasovellukset vievät palvelua eteenpäin ja nykypäivään. 

Yksinkertaistettuna tapahtuman mobiilisovelluksen tarkoituksena on yhdistää tapahtuman 

tiedot, vuorovaikutus, sosiaalinen media ja viestit yhdeksi helppokäyttöiseksi alustaksi 

(Eventos 2019). On selvää, että mobiilitapahtumasovellukset ovat nykyisin osa tapahtu-

makokemusta. Parhaassa tapauksessa lisäarvon tuottaminen asiakkaalle tuo myös tulo-

virtoja yritykselle. (Pöyry 2017.) 91% tapahtumajärjestäjistä toteaa, että applikaation käyt-

töönotto sai positiivisen vaikutuksen myös tapahtuman tuottoon (Kim 2018). 

Mobiilitapahtumasovelluksen käyttöönotto tuo lisäarvoa kävijöille. Sen avulla on mahdol-

lista verkostoitua muiden ammattilaisten ja kävijöiden kanssa. Visuaalisesti mietityt profiilit 

esiintyjistä, kävijöistä ja mahdollisuus chat-palveluun ovat keskeisessä osassa vahvan 

verkostoitumisen aikaansaamiseksi.  (Kim 2018.) 
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Yksi tapahtumasovelluksen arvokkaimmista mahdollisuuksista on tietojen kerääminen 

osallistujilta. Applikaatio tarjoaa mahdollisuuden esittää kysymyksiä osallistujille ja vas-

taanottaa vastauksia, jotka tulevaisuudessa auttavat muokkaamaan tulevia tapahtuma-

strategioita. Yksinkertaisin tapa kerätä tietoja on aloittaa kyselyt reaaliajassa, tapahtuman-

yhteydessä. (Kim 2018.) 

Kävijöiden näkökulmasta yksi keskeisin lisäarvon tuojista on personointi. Monilla messuilla 

on yleensä paljon esiintyjiä ja työpajoja saman aikaisesti ja osallistujien on vaikea seurata 

niitä kaikkia. Tapahtuma-applikaation avulla osallistujalla on mahdollisuus rakentaa oma 

personoitu aikataulu, jota seuraamalla heiltä ei jää välistä mikään haluttu esitys. (Kim 

2018.) 

Moderneimmat tapahtumasovellukset mahdollistavat myös sponsorien keräämisen. Ta-

pahtumajärjestäjä voi käyttää tätä mahdollisuutta tarjoamalla yrityksille mainospaikkoja 

applikaatiosta, jolloin myös kävijät pääsevät ennakkoon tutustumaan tapahtumassa ole-

viin yrityksiin. Sponsoreille tämä on erinomainen mahdollisuus esitellä omia palveluitaan 

ja tarjouksiaan tuleville osallistujille. Tämän voidaan toteuttaa henkilökohtaisella sponsori-

sivulla, erikoistarjouksilla, jotka lähetetään ”push” -ilmoituksilla tai sponsoroiduilla kyse-

lyillä. (Kim 2018.) 

2.2.1 Mobiilimedia  

Mobiilimedia yksinkertaistettuna tarkoittaa matkapuhelinta ja sen kautta käytettäviä palve-

luita. Sanalla mobiili usein viitataan myös muihin kannettaviin laitteisiin, kuten tietokonee-

seen tai tablettiin. Näiden minitietokoneiden yleistyminen on hankaloittanut mobiili-sanan 

määrittelyä, siksi hyvänä yleissääntönä voidaan pitää laitetta, joka kulkee mukana tai 

mahtuu taskuun (pois sulkien isommat kannettavat tietokoneet). Lähes kaikki mobiilimedi-

aan luettavat laitteet sisältävät nykyisin myös datapalveluiden käyttömahdollisuuden. Mo-

biilimedian kautta voidaan tänä päivänä tehdä siis markkinointia ja käyttää sitä hyväksi eri-

laisissa tapahtumissa sekä kampanjoissa. (Karjaluoto 2010, 151.) 

Mobiilimediaa pidetään usein monimutkaisena ja vaikeakäyttöisenä, vaikka mobiilimedia 

on välineenä melko luontainen tämän päivän yhteiskunnassa. Sen avulla tavoitetaan no-

peastikin laaja määrä ihmisiä, koska lähes jokaisella matkapuhelin kulkee aina vierellä. 

Mobiilimedian hyvä puoli on sen henkilökohtainen ominaisuus. Esimerkiksi vuonna 2009 

jääkiekko joukkue JYP voitti Suomen mestaruuden, jolloin paikallinen yökerho Gigglin 

Marlin ilmoitti kaikille kanta-asiakkailleen voittojuhlista yökerhossaan mobiilimedian kautta. 

Näin nopeaa toimintaa ei pystyisi suorittamaan minkään muun median kautta. (Karjaluoto 

2010, 154.) 
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Globaalisti tarkasteltuna mobiilimedia toimii parhaiten alle 40-vuotiaiden keskuudessa 

(Karjaluoto 2010, 154). Nykyisin Internet on osa mobiilimediaa, joka tarkoittaa, että yrityk-

sillä on mahdollisuus sähköisen median kautta päästä asiakasryhmiensä luokse, reaa-

liajassa. Web ominaisuuden käyttö mobiilimediassa on lisääntynyt räjähdysmäisesti ja 

suurinta osaa sen sisällöstä pystytään käyttämään erinomaisella tasolla. Menestyksek-

käimpiä yrityksiä ovet ne, jotka pystyvät saavuttumaan nämä web mobiilimedian käyttäjät 

mahdollisimman nopeasti. (Koivuniemi 2019). 

Tallenteet, elokuvat, radio, televisio ja internet ovat jokainen luokiteltu massamediaksi. 

Kuitenkin mobiilimedia pystyy toistamaan kaiken saman minkä edellä mainitutkin. Näiden 

lisäksi mobiililla on erikoispiirteitä. Esimerkiksi sen kautta on mahdollista seurata käyttä-

jänsä sijaintia ja käyttäytymistä, jonka lisäksi sen avulla on mahdollista tehdä nauhoituk-

sia, muistiinpanoja ja tallennuksia. Mobiilimediaa voidaan käyttää kaiken myynnin, asia-

kaspalvelun ja markkinoinnin jatkeena. (Leino 2010, 190-192). 

Yksi merkittävä mobiilimedian mahdollisuuksista on mobiiliapplikaatiot, joiden suosio on 

ollut vallankumouksellista. Näiden mobiilisovellusten avulla on valloitettu uusia alueita niin 

mediasta kuin myös kuluttajamarkkinoilta. Applikaatioista löytyy jokaiselle jotakin, on pe-

lejä, ostosmahdollisuuksia, viihdettä, urheilua, uutisia jopa uusien ihmissuhteiden luomi-

nen onnistuu mobiiliapplikaatioiden avulla. (Apogaeis 2019). 

Mobiiliapplikaatioista on tullut iso osa elämäämme, varsinkin liikemiesten elämää, koska 

mobiililaitteita on enemmän kuin tietokoneita ja televisioita yhteensä. Google I/O:n Android 

kehittäjien suurimmassa konferenssissa esitettiin, että noin 800 000 sovellusta on kehi-

tetty ja näiden kehittämiseen on käytetty 150 000 mobiilisovelluksien asiantuntijaa. Viimei-

simpien tutkimuksien mukaan ladattuja sovelluksia on noin 48 miljardia. Tämä kertoo mo-

biiliapplikaatioiden valtavista liiketoimintamahdollisuuksista. (Apogaeis 2019). 

2.2.2 Mobiiliapplikaation kehittäminen 

Nykypäivän ihminen kuluttaa enemmän palveluita kuin tavaroita. Tämän painopiste muu-

toksen vuoksi palveluiden elämyksellinen tuottaminen ja merkitys on noussut tärkeäksi 

osaksi yritystoimintaa. Palvelumuotoilu on menetelmä kehittää tehokkaasti olemassa ole-

via palveluita. Sanan palvelumuotoilu määritelmä ei ole yksiselitteinen, koska se pitää si-

sällään monia toimintoja. (Törrönen 2017.) 

Lamian Head of Design Saana Turunen määrittelee palvelumuotoilun seuraavasti:  

 “Palvelumuotoilu on sateenvarjokäsite, johon yhdistyy elementtejä muotoilusta, käy-

tettävyyssuunnittelusta, myynnistä ja markkinoinnista.” (Törrönen 2017). 
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Palvelumuotoilun tarkoituksena on kehittää helppokäyttöisiä palveluita ja prosesseja. Läh-

tökohtana on asiakasymmärrys, koska menestyviä palveluita luodaan vain ymmärtämällä 

asiakkaan tarpeita. Asiakasymmärrystä luodaan osallistamalla yritys ja loppukäyttäjä. 

(Tunkelo 2018.) 

Onnistunut palvelumuotoilu on liiketoiminnallisesti kannattavaa ja tuloksellista (Kuva 1). 

Perusperiaatteena on kehittää palveluita nimenomaan käyttäjille yhdessä palvelun tarjo-

ajan kanssa. Asiakas on palvelumuotoilussa aina keskiössä. Palvelumuotoilu tarkastelee 

myös jatkuvasti käyttäjien tulevia tarpeita ja ennakoi niitä. (Törrönen 2017.) 

 

Kuva 1. Palvelumuotoilun kannattavuusprosentteja (Törrönen 2017). 

Digitalisaatiosta on tullut myös osa palvelumuotoilua. Sen tuomat mahdollisuudet ovat 

nousseet tärkeiksi ominaisuuksiksi palvelun kehittämisessä, kuten elämyksellisyyden li-

säämiseksi ja kilpailijoista erottautumisessa. Fyysisen palvelun rinnalle digitalisaatio on 

tuonut monikanavaiset palvelut. Vaikka palvelut ovat nyt jakautuneet monelle toimialalle, 

asiakas kokee kuitenkin yrityksen toiminnat yhtenä kokonaisuutena, oli palvelu fyysinen 

tai digitaalinen. Tämän vuoksi, on tärkeää kehittää molempia palveluita ammattitaitoisesti, 

koska jos jompikumpi ei toimi, vaikuttaa se koko yrityksen kuvaan.  (Maijala 2017.) 

Tyypillisesti mobiilisovellusten suunnittelussa tarkastellaan vain lopullista tulosta, eli appli-

kaatiota. Palvelumuotoilun lähestymistapa mobiilisuunnitteluun on hyvin erilainen. Keski-

össä ovat asiakkaan tarpeet. Palvelukeskeinen lähestymistapa keskittyy suunnittelemaan 

reagoivaa sivustoa, joka toimii millä tahansa laitteella, missä tahansa. (UX Magazine 

2014.) 

Mobiiliapplikaatiolla eli sovelluksella tarkoitetaan ohjelmistoa, joka on tarkoitettu toimi-

maan mobiililaitteessa, kuten matkapuhelimessa tai tabletissa. Mobiiliapplikaation kehittä-

minen viittaa ohjelmiston suunnitteluun ja toteutukseen. Siinä on otettava huomioon eri-

laisten mobiililaitteiden käyttöjärjestelmät, koot ja muut erikoispiirteet. (Itewiki 2019.) 
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Mobiilisovelluksen kehittäminen määritellään joukkona prosesseja, jotka liittyvät ohjelmis-

ton kirjoittamiseen pienille langattomille mobiililaitteille. Mobiiliapplikaation kehittäminen on 

samanlainen prosessi kuin web-sovelluksenkin. Erona on kuitenkin se, että mobiiliappli-

kaatiot suunnitellaan nimenomaan mobiililaitteen tarjoamien erikoispiirteiden hyödyntä-

miseksi. (Denman 2019.) 

Toimialasta riippuen mobiilisovellukset ovat tulleet osaksi yritystoimintaa. Applikaatio voi 

olla jokin itsenäinen tuote tai asiakaskokemuksen jatke. Monelle yritykselle mobiilisovel-

luksen käyttöönotto ja kehittäminen on osa asiakaskokemuksen kehittämistä. Yritysten 

omat applikaatiot sitouttavat olemassa olevia asiakkaita samalla kun vahvistavat yrityksen 

omaa brändikuvaa. (Oleg 2019.) 

2.2.3 Tapahtumasovelluksen laatu ja arvo 

Mobiilisovelluksella eli applikaatiolla tarkoitetaan ohjelmistoa, joka on suunniteltu käytettä-

väksi esimerkiksi matkapuhelimella tai tabletilla. Applikaatioiden käyttötarkoituksia on 

useita kuten uutisten lukeminen, pelien pelaaminen tai kuvien muokkaaminen. On tutkittu, 

että mobiililaitteiden käyttäjistä yli puolet käyttää enemmän applikaatioita kuin verk-

koselainta. (Itewiki 2019.) 

Teknologian kehityksen myötä myös tapahtuma-alalle on noussut uusia trendejä. Nykyisin 

internetsivusto, sosiaalinen media ja tapahtuma-applikaatio ovat olennainen osa tapahtu-

man järjestämistä. (Tiilikainen 2018, 13.) Tässä kappaleessa keskitytään tarkastelemaan 

tapahtumasovelluksien tarjoamaa lisäarvoa kävijöille ja järjestäjille.  

Ennen kaikkea tapahtumasovellusten tarkoituksena on tuoda tapahtuma asiakkaan 

luokse, jolloin hänellä on mahdollisuus tutustua tapahtumaan jo ennakkoon. Sovellusten 

kautta on mahdollisuus myös molemminpuoliseen kommunikointiin, ei vain järjestäjältä 

osallistujalle päin. Usein sovellusten käyttäjä pystyy esittämään mielipiteitään sekä toivei-

taan applikaation kautta järjestäjälle. Monen tapahtumasovelluksen avulla kävijä pystyy 

tallentamaan oman henkilökohtaisen aikataulunsa, omien kiinnostuksen kohteidensa mu-

kaan ja näin parantaa omaa ajankäyttöään. (Tiilikainen 2018, 14.) 

Materiaalien keskittäminen mobiiliin on myös ekologinen teko. Printatut materiaalit usein 

myös ärsyttävät kävijöitä, joilla ei välttämättä ole edes tilaa kantaa niitä. Kun mahdollisim-

man paljon materiaaleista on laitettu mobiilimediaan, voivat asiakkaat itse löytää heitä 

kiinnostavat materiaalit sieltä. Kuitenkin muutamia printattuja materiaaleja, kuten ohjelma 

ja kartta on hyvä tulostaa kävijöiden nähtäväksi tapahtumapaikalle. (Tiilikainen 2018, 14.) 
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Ammattimaisuus, tehokkuus, modernius ja hyödyllisyys ovat kaikki arvoja, joita tapahtu-

masovellukset heijastavat. Applikaatio antaa järjestäjälle mahdollisuuden olla suoraan yh-

teydessä tapahtuman osallistujiin. Se lisää osallistujien sitoutumista tapahtumaan eri omi-

naisuuksien kautta, kuten esimerkiksi live chatin, tietokilpailujen tai äänestysten avulla. 

Yksi merkittävä hyöty tapahtumajärjestäjälle applikaatiosta on, jos tulee viime hetken 

muutoksia ohjelmaan tai muita merkittäviä muutoksia voi sovelluksen kautta ilmoittaa kai-

kille osallistujille siitä välittömästi. Esimerkiksi ”push” toiminnon kautta jokainen sovelluk-

sen käyttäjä saa ilmoituksen puhelimeensa ja pääsee nopeasti näkemään muutosilmoituk-

sen. Moni tapahtumasovellus toimii myös offlinessa, eli ilman verkkoyhteyttä, jolloin tapah-

tumajärjestäjän ei ole välttämätöntä taata tapahtumapaikalle internet yhteys. (Adrian 

2018.) 

Laatukäsitteen määritteleminen yksiselitteisesti on hankalaa. Yksi käsitteen määritelmä 

ISO9000-laatujärjestelmän standardissa on ”aste, jolla joukko ominaisia piirteitä täyttää 

vaatimukset”.  Tätä samaa määritelmää käyttää myös Euroopan ja Suomen Laatupalkin-

tomallit. Laatumääritelmällä kuvataan usein tavaraa tai palvelua. (Salminen 2014.) 

Laadun arvioimiseen tarvitsee aina tietää kohderyhmän eli asiakkaiden näkökulmasta tär-

keimmät ominaisuudet. Mitä toiveita ja vaatimuksia asiakkaalla on tuotteesta. (Salminen 

2014.)  

Mobiilisovellusten käytön kasvu ja niiden merkitys eri toimialoilla on lisännyt applikaatioi-

den laadun tarkkailua (Khalid 2014, 12). Applikaation laadusta puhuttaessa usein ajatel-

laan teknistä laatua, joka on olennainen osa sen toimivuutta. Applikaation hyvä tekninen 

laatu on tärkeää, koska se parantaa myyntiä, asiakastyytyväisyyttä ja vähentää kustan-

nuksia. Seuraavat ominaisuudet ovat olennaisia applikaation teknisen laadun tarkkailussa:  

• Muutettavuus. Kuinka helposti järjestelmiä voidaan muuttaa ominaisuuksien lisää-

miseksi. 

• Kestävyys. Kuinka hyvin järjestelmät kestävät käyttämistä. 

• Suorituskyky. Kuinka hyvin järjestelmät toimivat.  

• Turvallisuus. Kuinka turvalliset järjestelmät ovat tietoturvariskejä vastaan. (Cast 

2019.) 

Monille mobiilisovellusten käyttäjille on noussut korkeat odotukset applikaation suoritusky-

vystä, toiminnoista ja vakaudesta. Jos sovellus ei ole heidän mielestään merkittävä, he 

poistavat sovelluksen laitteestaan. Ron Andersonin mukaan mobiili applikaatioilla on 

kolme tavoitetta, korkeat lataamistasot, viiden tähden arvostelut sekä pitkäaikaiset käyttä-

jät (Taulukko 1). (Anderson 2015.) 
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Kuvio 2: Ron Andersonin mukaan mobiilisovellusten tavoitteiden saavuttamiseksi on huo-

mioitava nämä kolme keskeistä asiaa: käytettävyys, suorituskyky ja vakaus (Anderson, 

2015). 

ISO9241-11 -standardi määrittelee käytettävyyden seuraavalla tavalla ”Se vaikuttavuus, 

tehokkuus ja tyytyväisyys, jolla tietyt käyttäjät saavuttavat määritellyt tavoitteet tietyssä 

ympäristössä” (ISO9241-11). Mobiiliapplikaation käytettävyyttä pystytään mittaamaan tar-

kastelemalla käyttäjien eli asiakkaiden vuorovaikutusta mobiilisovelluksen kanssa. Kes-

keistä on applikaation saatavuus, eli käyttäjä pystyy käyttämään sitä, milloin ja missä ta-

hansa. On tärkeää, että sovellus toimii mahdollisimman sujuvasti. Aktiivinen applikaation 

testaaminen takaa hyvän käytettävyyden. (Anderson, 2015.) 

Suorituskyky voidaan määritellä ”kyky toteuttaa jokin toiminto vakioidussa ympäristössä”. 

Se kuvaa korkeinta todennäköistä suoritustasoa. (ICF, 2019.) Mobiiliapplikaation laatua 

tarkkaillessa suorituskyvyllä on valtava merkitys viiden tähden arvosteluihin ja asiakastyy-

tyväisyyteen. Sovelluksen tekniset ominaisuudet tulee olla vaadittavalla tasolla. Dimensi-

onal Research ja HP tekivät vuonna 2015 kyselyn, jonka mukaan 49% käyttäjistä odottaa 

sovelluksen vastaavan kahdessa sekunnissa.  (Anderson 2015.) 

Verkon suorituskyvyllä tarkoitetaan applikaation käyttömahdollisuutta kaikenlaisissa verk-

koyhteyksissä. On hyvä, että sovellus toimii moitteettomasti kaikissa olosuhteissa, julki-

sessa ja yksityisessä verkossa. Sovelluksen täytyy sopeutua mobiilin muihin toimintoihin. 

Esimerkiksi kun käyttäjä saa tekstiviestin tai puhelun samalla kun käyttää applikaatiota on 

Käytettävys

• Saatavuus

• Toiminallisuus

Suorituskyky

• Tekninen 
suorituskyky

• Verkko

• Sopeuttaminen

Vakaus

• Virhemarginaali

• Käynnistys

• Resurssit
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hänen saatava siitä ilmoitus. Myös kosketus, pyyhkäisy ja zoomaus ominaisuuksien on 

toimittava mobiilisovelluksessa. (Anderson 2015.) 

Applikaation vakaus on olennainen osa hyvän sovellus arvioinnin saamiseksi. Sovelluksen 

täytyy toimia vakaasti, ilman virheilmoituksia tai häiriöitä. Vakauden varmistamiseksi täy-

tyy varmistaa seuraavat asiat. Käyttäjän ei kuuluisi saada virheilmoituksia tai odottaa so-

velluksen avautumista. Applikaation käynnistäminen tulee olla sujuvaa. Jos käynnistämi-

nen jatkuvasti keskeytyy ja pätkii käyttäjä luultavasti poistaa koko sovelluksen. Resurs-

seilla tarkoitetaan sovellukseen tarvittavaa virran määrää. Applikaatiota käyttäessä mobii-

lilaitteen akun ei kuulu romahtaa. (Anderson 2015.) 

2.2.4 Tapahtumasovelluksen vaatimukset 

The Flurryn raportti osoittaa, että 90% mobiililaitteen kanssa käytetystä ajasta liittyy sovel-

lukseen. Lisäksi Statistan mukaan mobiilisovellukset tuottavat vuoteen 2020 mennessä 

189 miljardia dollaria tuloja. Menestyksekkään tapahtuma mobiilisovelluksen täytyy sisäl-

tää monia hyödyllisiä ominaisuuksia, niissä on oltava moderni muotoilu ja kehittynyt käyt-

täjäkokemus. (Zozulya 2017.) Tässä kappaleessa tarkastellaan mobiilisovelluksen ja ni-

menomaan tapahtumasovelluksen vaatimuksia.  

Tapahtuma applikaation tarvittavat toiminnot ovat 

Kartta 

Tapahtuma applikaatiossa kartta ominaisuus on lähes välttämätön. Tämä ominaisuus on 

yksi merkittävimmistä hyvien arviointien saamiseksi. Sen tarkoituksena on auttaa osallis-

tujaa löytämään tapahtuma alue ja hahmottamaan sen tila. (Zozulya 2017.) On hyvin to-

dennäköistä, että kaikki tapahtumaosallistujat eivät ole paikallisia ja tapahtumapaikka ei 

ole entuudestaan tuttu. Varsikin jos tapahtuma on iso ja alue monta tuhatta neliömetriä, 

on kartta ominaisuus applikaatiossa pakollinen. Karttapalvelu helpottaa kävijöitä myös löy-

tämään tapahtuman aikana haluamansa kohteen, kuten luennon, lavan, näytteilleasetta-

jan kun se on karttaan merkitty. Tapahtumakartta on kaikista katsotuin osio tapahtumaso-

velluksessa. (Meetingplay 2019.) 

Kehittyneissä tapahtuma applikaatioissa kartta ominaisuuteen on usein lisätty mahdolli-

suus saada lisätietoja. Esimerkiksi zoomaamalla ja klikkaamalla haluttua kohdetta, kuten 

näytteilleasettajaa, aukeaa toinen ruutu mikä kertoo kyseisestä yrityksestä joitakin perus 

tietoja. Karttaominaisuudessa voi olla myös mahdollisuus merkitä haluttua näytteilleaset-

tajia, esimerkiksi ”käyty” tai ”muista tämä” -toiminnoilla. Karttapalvelun ydin on tarjota 

opastusta osallistujille, joiden on helppo navigoida tapahtumahallissa ja seurata omia suo-

sikkejaan. (Apps for events 2019.) 
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Aikataulu ja ohjelma 

Tämä ominaisuus on yleisin syy, miksi tapahtuman mobiilisovellus on luotu. Se on myös 

yksi perusvaatimuksista tapahtuman mobiilisovelluksessa. Aikatauluominaisuus sisältää 

tapahtuman tarkat päivämäärät kuin myös aikataulun tapahtuman ohjelmasta. Näin kävijä 

pystyy helposti aikatauluttamaan oman käyntinsä omien kiinnostuksen kohteidensa mu-

kaan. Kehittyneimmissä sovelluksissa käyttäjällä on mahdollisuus saada myös muistutus, 

kun valittu ohjelma numero on alkamassa. (Zozulya 2017.)  

Guidebook on tutkinut omien sovellustensa käyttäjien käyttäytymistä ja he huomasivat, 

että useimmat henkilökohtaiset aikataulut tehdään 15minuutin kuluessa tapahtuma sovel-

luksen lataamisesta. Heidän mukaansa aikatauluominaisuus on kolme kertaa käytetympi 

osa sovelluksessa kuin mikään muu ominaisuus. Ennen tapahtumasovelluksia aikataulut 

olivat vihoissa ja paperilla, joista kävijöiden täytyi itse muistaa ja merkitä haluamansa oh-

jelmat. Tapahtuma-applikaatioiden avulla tästäkin prosessista on tehty vaivattomampaa ja 

nopeampaa kävijälle. (Nguyen 2018.) 

Yksi suurimmista iloista käyttää tapahtuma-applikaatiota on persoonallisen aikataulun laa-

timinen ja se on monen kävijän syy ladata sovellus ylipäätään. Varsinkin isommissa ta-

pahtumissa aikataulut ovat usein monimutkaisia, koska monet ohjelmanumerot tapahtu-

mat samanaikaisesti. Persoonallisen aikataulun laatiminen mahdollistaa kävijän ensinnä-

kin löytämään mieleiset ohjelmat, rajaamalla omat kiinnostuksen kohteet. Esimerkiksi voi 

valita “Häämuoti”, jolloin sovellus näyttää kaikki häämuotia koskevat ohjelmat, joista kävijä 

voi valita mieleisensä. (Nguyen 2018.) 

Automaattiset päivitykset 

Applikaation täytyy antaa käyttäjille ajankohtaista tietoa. Jos sovellus sisältää kuvauksia 

menneistä tai muuttuneista tapahtumista, se voi hämmentää käyttäjiä ja antaa negatiivi-

sen kokemuksen käytön aikana. Järjestäjän on itse päivitettävä applikaatiota säännölli-

sesti tai siinä täytyy olla automaattipäivitys. (Zozulya 2017.) Myös säännölliset tekniset 

päivitykset pitävät sovelluksen kilpailukykyisenä ja latausprosentin korkealla (Developer 

2019). 

”Jaa” - toiminto  

Sovelluksen linkittäminen sosiaalisen median alustoille mahdollistaa käyttäjien jakaa infor-

maatiota kyseisestä tapahtumasta. Se lisää käyttäjäkokemuksen laatua ja auttaa edistä-

mään tapahtumaa. ”Jaa” -toiminto on edullinen ja tehokas mainostustapa. Lisäksi se lisää 

käyttäjien sitoutumista ja antaa sovellukselle positiivista palautetta. Tutkimusyritys Forres-

ter Research on tutkinut, että 46% aikuisista luottaa internetistä löytyviin palautteisiin ja 

70% luottaa perheen ja ystävien suosituksiin. (Zozulya 2017.)  
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Tapahtuma, jolla on vahvat yhteydet sosiaaliseen mediaan, on kävijöille merkitykselli-

sempi ja he luultavimmin palaavat sinne vuosi toisensa perään. Sosiaaliset sovellusomi-

naisuudet sallivat osallistujien luoda yhteyksiä, jotka jatkuvat myös tapahtuman jälkeen. 

Kun kävijöille annetaan mahdollisuus kirjautua sovellukseen myös tapahtuman jälkeen 

voivat he löytää uusia kontakteja, jolloin sovelluksesta tulee arvokas verkkotyökalu. Pew 

Research Center selvitti, että 74% kaikista internetin käyttäjistä käyttää myös sosiaalista 

mediaa. (Guidebook 2015.) Tämän takia sosiaaliset sovellusominaisuudet ovat erityisen 

tärkeitä vaatimuksia tapahtuma applikaatiolle.  

Vapaaehtoiset toiminnot 

Mahdollisesti applikaatiossa on myös hyödyllisiä lisäominaisuuksia, kuten esimerkiksi oh-

jeet, kuinka osallistuja voi saada kopion mieleisestään esityksestä. Tulostetut materiaalit 

ja esityslistat ovat menneisyyttä. Kaikki nämä tiedot on hyvä sisällyttää sovellukseen, jol-

loin kävijöiden ei tarvitse tapahtuman aikana kantaa paperinippuja. (Zozulya 2017.)  

On tärkeää, että sovellus on laadukas ja siitä löytyy kaikki tarvittavat ominaisuudet, mutta 

myös esteettinen ulkoasu on tärkeä. Visuaalisesti harkittu ulkoasu viimeistelee sovelluk-

sen. Visuaalisesti huolellisesti tehty applikaatio lisää myös kilpailuetua. Se on yksi par-

haista keinosta erottautua muista. (Lozancic 2017.) 

Tiedetään, että ensivaikutuksella on jokaisessa asiassa iso merkitys, niin myös mobiiliso-

velluksessa. Ihmiset huomaavat ennen mitään muita ominaisuuksia sen, miltä sovellus 

näyttää. Ensivaikutelma sovelluksesta vaikuttaa koko käyttäjäkokemukseen. (Lozancic 

2017.) 

On tärkeää antaa sovellukselle omaperäinen leima, vaikka sen käyttötarkoitus olisi hyvin 

perinteinen. Mukautetut grafiikat tekevät sovelluksesta ainutlaatuisen ja houkuttelee 

enemmän lataajia. Esteettisyys on yksi käyttäjien toivotuimmista tekijöistä (Kuva 2). 

(Yalanska 2019.) 
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Kuva 2. Eventmobin esimerkki tapahtumasovelluksen etusivusta (Eventmob 2019). 
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3 TUTKIMUSMENETELMÄT 

Tässä opinnäytetyössä käytettiin laadullisen sekä määrällisen tutkimuksen menetelmiä,  

benchmarkingia ja kyselyä. Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on luoda perustavanlai-

nen ymmärrys jostakin aiheesta. Tarkoituksena on kuvailla ilmiötä tai asiaa, ei ennustaa 

sitä. Kun taas määrällisessä tutkimuksessa osallistuja on isompi joukko ja vastauksia tar-

kastellaan numeroihin ja tilastoihin perustuen. Määrällinen tutkimus määrittää ongelmien 

ja mahdollisuuksien tarkkuutta. (SurveysMonkey 2019.)  

Benchmarking määritellään arviointina, jossa organisaatiot vertailevat toimintatapojaan 

toisiin organisaatioihin. Benchmarkingista käytetään myös termejä vertailuanalyysi tai ver-

taiskehittäminen. Yleensä vertailukohteena on jokin itseään parempi organisaatio, jossa 

tavoitteena on parantaa omaa liiketoimintaa. Benchmarkingin avulla havaitaan oman toi-

minnan heikkouksia, oppimalla muilta hyviä käytäntöjä. Vertailua tehdään esimerkiksi etsi-

mällä tietoja julkaistuista artikkeleista, Internetistä tai kirjoista. (UEF 2019.) Tähän työhön 

valikoitui benchmarking yhdeksi tutkimusmenetelmäksi, koska sen avulla pystyy vertaile-

maan useampaa jo olemassa olevaa tapahtumasovellusta toisiinsa ja tekemään havain-

toja puutteista ja onnistumisista. Teoriaosuudessa käydyt vaatimukset ja ominaisuudet 

auttoivat vertailun tekemisessä.  

Kyselytutkimuksessa laadittiin kysely verkkoon, joka jaettiin toimeksiantaja Love me don 

kohderyhmälle. Kyselytutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kohderyhmän toiveita ja vaa-

timuksia tapahtuma mobiilisovellukselle. Yksinkertaiset kysymykset, joihin vastaamiseen 

ei mene pitkään on varmin tapa saada mahdollisimman moni vastaamaan kyselyyn. 

Koska tutkimusmenetelmänä on laadullinen tutkimus ja tavoitteena on saada kuvailevaa 

aineistoa, käytettiin kyselyn luomisessa likert-asteikkoa. Likert-asteikko on lineaarinen as-

teikko, jossa vastaaja ilmaisee mielipiteensä, esimerkiksi asteikolla 1-5, jossa yksi tarkoit-

taa täysin eri mieltä ja viisi täysin samaa mieltä.  

3.1 Benchmarking 

Tässä opinnäytetyössä käytin benchmarkingia vertailemalla kolmea valittua tapahtuma-

applikaatiota keräämääni teoriapohjaan. Pyrin tekemään huomioita, positiivisia ja negatii-

visia. Latasin jokaisen sovelluksen puhelimeeni ja perehdyin niiden käyttöjärjestelmiin.  

Halusin löytää vähintään yhden suomalaisen messun, jolla on oma tapahtuma-applikaatio. 

Yllätyksekseni huomasin, että tällaisia applikaatioita on Suomessa todella vähän. Muita 

tapahtuma-applikaatioita löytyi runsaammin, mutta varsinaista messusovellusta joutui hie-

man etsimään. Löysin kuitenkin yhden suomalaisen messutapahtumasovelluksen nimeltä 
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Verkosto. Tämän lisäksi halusin valita suomalaisen tapahtuma-applikaation, toiselta toimi-

alalta. Valinta oli Flow Festival -tapahtumasovellus, koska minulla on omaa kokemusta ky-

seisestä tapahtumasta ja koin sen tuovan lisäarvoa sovellusta tutkiessa. Kolmanneksi ha-

lusin valita kansainvälisen tapahtuma-applikaation. Tavoitteenani oli löytää jokin hää alan 

tapahtuma, jolla olisi myös tapahtumasovellus, mutta tällaista ei löytynyt. Valitsin kolman-

neksi sovellukseksi Arnold Sports Festivalin, yhden suurimmista fitness-alan tapahtu-

mista. 

3.1.1 Verkosto 

 

Kuva 3. Verkosto-applikaation aloitus sivu  

Verkosto on sähkö- ja tietoverkkoalan ammattimessuille tehty tapahtuma applikaatio. Mo-

biilisovellus lupaa helpottaa kävijöiden messupäivää. Ensivaikutelma sovelluksesta ei kui-

tenkaan täysin vakuuta. Aloitus sivun alareunassa on palkki neljästä symbolista, joista ei 

voi mitenkään päätellä mitä ne tarkoittavat (Kuva 3). Sovelluskehittäjät eivät ole käyttä-

neet yleisesti tunnettuja symboleita suunnitellessaan applikaatiota.  

Sovelluksesta löytyy näytteilleasettajien lista, sekä heidän paikkanumeronsa. Yritystä kli-

kattaessa aukeaa myös lyhyt yrityskuvaus sekä yhteystiedot. Käyttäjälle annetaan myös 

mahdollisuus tallentaa mieleisiään yrityksiä ”suosikit” osioon, jotka listautuvat omalle per-

sonoidulle välilehdelle.  

Tällä suosikit-välilehdellä näkyy myös toiminta ”näytä kartalla”, josta voisi päätellä, että so-

vellus ohjaa käyttäjän kartta sivulle, jossa on valmiiksi merkittynä suosikkiyritykset. Näin ei 



18 

kuitenkaan tapahdu. Painettua ”näytä kartalla”-painiketta, sovellus ohjaa yleiselle karttasi-

vulle, mutta siihen ei ole merkitty haluttuja suosikkiyrityksiä, niin kuin annettiin olettaa. Tä-

män jälkeen, jos käyttäjä painaa oman mobiilinsa takaisintoimintoa, sovellus sulkeutuu ko-

konaan ja käyttäjä joutuu aloittamaan alusta.  

Viimeisenä välilehtenä sovelluksessa on ohjelma. Ohjelma on listattuna välilehdelle allek-

kain, mitä tekee siitä käyttäjälle todella vaikealukuisen, koska monet ohjelmanumerot ta-

pahtuvat samanaikaisesti, useamman kerran. Positiivista on, että ohjelmaan on annettu 

pieni kuvaus sen sisällöstä, sekä sijaintikuvaketta painamalle sovellus ohjaa käyttäjän 

suoraan karttaan ja kyseiselle ohjelmapaikalle.  

Sovellus antaa käyttäjälle myös mahdollisuuden hakea ja itselleen kiinnostavia ohjelma-

numeroita, paikan, tyypin tai päivän mukaan. Esimerkiksi jos on tulossa messuille ensim-

mäisenä päivänä ja haluaa nähdä mitä puheenvuoroja silloin pidetään, pystyy hän valitse-

maan nämä toiminnot sovelluksesta. Kuitenkaan näitä haluttuja ohjelmanumeroita ei pysty 

tallentamaan tälle ”suosikit”-välilehdelle, vaan ne on joko muistettava tai aina katsottava 

uudestaan.  

Sovelluksesta löytyy myös painikkeet ”saapuminen ja info” sekä ”ravintolainfo”, joita klik-

kaamalla käyttäjä ohjataan yrityksen verkkosivuille. Yrityksen omat sosiaalisen median 

alustat ovat myös linkitettyinä sovellukseen, josta kävijän on helppo päästä seuraamaan 

heitä. 

Verkosto-applikaatiosta löytyy mobiilisovelluksen pakolliset ja tärkeimmät toiminnot, eli 

kartta, aikataulu ja ohjelma. Näytteilleasettajien lista oli selkeä, sekä plussana pienet yri-

tysesittelyt. Positiivista oli myös mahdollisuus personoida hieman applikaatiota omien toi-

veiden mukaan, tallentamalla suosikki yrityksiään. Visuaalisesti applikaatioon oli valittu 

selkeät värit ja ulkoasu oli yksinkertainen, mikä toimii hyvin mobiili kokoisessa ruudussa. 

Vaatimuksia tarkasteltaessa, Verkosto-applikaatio ei toteuttanut vaadittua ”jaa” -toimintoa. 

Sovelluksessa ei ollut mahdollisuus jakaa omia kiinnostavia ohjelmanumeroita ja näytteil-

leasettajia. Ohjelma ja aikataulua -osioon olisi mielestäni ollut tärkeää lisätä tämä ”suosi-

kit”-mahdollisuus. Kaksipäiväisessä tapahtumassa on paljon erilaisia ohjelmia ja aikataulut 

menevät päällekkäin, joten käyttäjälle olisi mielekästä saada tallennettua haluamansa oh-

jelmanumerot omalle välilehdelle. Visuaalisessa suunnittelussa olisin itse käyttänyt ylei-

sesti globaaleja symbolimerkintöjä. Nyt käyttäjänä jouduin avaamaan kaikki välilehdet, 

koska en pystynyt päättelemään mitä mikin symboli tarkoitti ja muistamaan ne.  
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Mitä lisäarvoa Verkosto-mobiiliapplikaatio tuo käyttäjälle? Tarkasteltaessa lisäarvon tuojia 

käytettävyyden, suorituskyvyn ja vakauden kautta, Verkosto-applikaatio ei tuo valtavaa li-

säarvoa kävijälle. Oman käyttökokemukseni perustella, sovellus ei toiminut virheettömästi. 

Sivujen lataus kesti normaalia pidempään, eikä sovellus käyttäytynyt normaalin applikaa-

tion tavoin. Henkilökohtaisesti en jaksaisi käyttää sovellusta, joka ei toimi sujuvasti, sen 

normin mukaan, johon olen tottunut. 

Kuitenkin positiivista lisäarvoa sovellus toi ominaisuuksiensa kautta. Kartta ja ohjelma toi-

minnot mobiiliapplikaatiossa helpottavat messukävijää, jonka ei tarvitse kerätä kaikki mah-

dollisia printtejä tai kierrellä etsimässä haluamiaan yrityksiä. Applikaatiossa toimi myös 

kosketus- ja zoomaus mahdollisuudet. Koska applikaatioiden suurin kilpailuvaltti on käyt-

täjien antamat tähtiarvostelut, päätin minäkin arvostella jokaisen sovelluksen. Verkosto 

sovellukselle antaisin kolme tähteä viidestä. Tavallinen hyvä sovellus, josta löytyy tarvitta-

vat ominaisuudet. Pitää lupauksena helpottaa messupäivää. Kuitenkin tekninen sujuvuus 

kaipaa huomattavaa parantelua. 

3.1.2 Flow Festival  

Flow Festival on Helsingissä järjestettävä musiikkitapahtuma, joka panostaa myös visuaa-

liseen taiteeseen sekä ravintolaelämyksiin. Festivaaleilla on myös oma mobiilisovellus. 

Tarkastelin viimeisintä, eli vuoden 2018 festivaalimobiilisovellusta. Sovellus lupaa verkko-

sivuillaan mahdollisuuden personoituun MyFlow-ominaisuuteen, johon voi tallentaa omia 

suosikkiesiintyjiään. Sovelluksesta pitäisi myös löytyä ravintoloiden ruokalistat, kartta sekä 

vastauksia yleisimpiin kysymyksiin.  
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Kuva 3. Flow Festival 2018 -mobiilisovelluksen aloitusnäkymä 

Ensivaikutelma sovelluksesta on positiivinen (Kuva 3). Ulkoasu näyttää visuaalisesti sel-

keältä ja yksinkertaiselta käyttää. Ensisilmäyksellä näyttää, että applikaatiosta löytyy 

kaikki mobiilisovellukselle tarvittavat ominaisuudet. Info osio pitää sisällään kaiken olen-

naisen tiedon festivaaleista, kuten kuvauksen, aukioloajat, lippuhinnasto, rannekkeiden 

vaihto, kielletyt esineet lista, narikka & löytötavarat ja paljon muuta. Infosta löytyy oikeas-

taan kaikki mahdollinen yleistieto mitä näistä festivaaleista pitää tietää ja mikäli vastausta 

omaan kysymykseen ei löydy ohjataan täältä suoraan heidän verkkosivuilleen. Tekstit 

ovat pelkästään englanniksi, joka on mielestäni järkevä vaihtoehto näin kansainväliseen 

tapahtumaan. 

Program-osio sisältää tiedon esiintyjistä. Esiintyjälistasta saa valittua musiikkiesiintyjät tai 

taiteilijat erikseen tai samalle listalle, mikä helpottaa myös löytämään omat mielenkiinnon 

kohteensa. Listat ovat järjestetty selkeästi aakkosjärjestykseen ja esiintyjää klikkaamalla 

aukeaa kuvaus artistista sekä näkyy missä ja milloin hänet voi nähdä. Tästäkin esiintyjä-

listasta on jo mahdollisuus tallentaa omat suosikkiesiintyjät MyFlow-välilehdelle. 

Aikataulu-välilehti on mielestäni tässä sovelluksessa kaikista sekavin ja sen hahmottami-

seen menee hetki tutustua. Esiintymisnumerot ovat listattu vaakatasossa, jossa aikajana 

liikkuu vasemmalle vetämällä. Erilaiset lavat ja tapahtuma-alueet pysyvät lukittuina va-

semmassa reunassa, joten vetämällä vasemmalle aikataulua näet missä kukin esiintyjä 

esiintyy. Kellonajat ovat laitettu alapalkkiin, joka liikkuu samalla tahdilla kuin ohjelmaa lii-

kuttaa. Kuitenkin tarkkoja alkamisaikoja on vaikea tästä kokonaisuudesta hahmottaa, 

koska esiintyjä ja lavoja on niin monia. Tarkan alkamisajan pystyy selvittämään klikkaa-

malla esiintyjää, jonka jälkeen se on myös mahdollista tallentaa MyFlow-välilehdelle.  

Eat & Drink -osiossa on listattuna kaikki tapahtuma-alueelta löytyvät ravintolat ja ruokare-

kat. Jälleen kerran lista on tehty aakkosjärjestykseen, joten se on helppolukuinen. Jokai-

sesta yrityksestä on myös pieni kuvaus, menu, hinnat sekä kuva. Tätä välilehteä voisi 

vielä kehittää esimerkiksi jakamalla yritykset ruokakulttuurin mukaan, jolloin käyttäjä pys-

tyisi etsimään helposti itselleen mielekkäitä ruokia. Esimerkiksi jos kävijä pitää intialai-

sesta ruuasta hän pystyisi sovelluksesta hakemaan kaikki intialaista ruokaa valmistavat 

ravintolat. 

MyFlow-välilehti on vähänkuin ohjelma & aikataulu -välilehtien yhdistelmä. Tälle välileh-

delle pystyy tallentamaan kaikki omat lempiesiintyjät, artistit sekä ravintolat. Sovellus auto-

maattisesti osaa laittaa esiintyjät omille päivilleen sekä järjestää ne aikajärjestykseen. Eh-

dottoman tärkeä ominaisuus näin isossa tapahtumassa. 
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Applikaatiosta löytyy myös kartta omalta välilehdeltä, jolla pyritään helpottamaan tapah-

tuma-alueen hahmottamista. Kuitenkin omasta mielestäni kartta on melko sekava ja vai-

kea lukuinen. Asiaan vaikuttaa varmasti myös tapahtuma-alueen monimutkainen pohja.  

Toisin kuin Verkosto-applikaatiossa, Flow-applikaatio myös muistaa reitin mitä pitkin on 

sovelluksessa kulkenut. Esimerkiksi kun esiintyjälistalla klikkailee monia artisteja ja jos-

sain kohtaa haluaa palata edelliseen, pystyy mobiililaitteen normaalilla ”takaisin” painik-

keella palaamaan yksitellen takaisinpäin. Verkosto-sovelluksessa ”takaisin” painike sulki 

koko sovelluksen. 

Flow Festival-applikaatiosta löytyy kaikki pakolliset sovellusvaatimukset, kartta, aikataulu 

ja ohjelma. Tästäkin sovelluksesta puuttuu ”jaa”-toiminto. Eli esimerkiksi omaa MyFlow-

aikatauluaan ei voi jakaa ystävien kesken, mikä olisi mielestäni mukava lisä sovellukseen 

ja mahdollistaisi paremman verkostoinnin tapahtuma aikana. Samoin kuten yllä jo mainit-

sin, muokkaisin sovelluksen aikataulu osiota. Tällä hetkellä se on hieman vaikea lukuinen 

ja sen hahmottamiseen menee aikaa.  

Sovelluksen käyttäminen oli mutkatonta ja applikaatio toimi samalla tavalla kuin muutkin 

applikaatiot. Minun käyttökokemuksellani en huomannut viiveitä käynnistyksessä, enkä 

yhteyksissä. Positiivista on myös, että sovelluksen yläreunassa on päivitys kuvake, jota 

klikkaamalla sovellus päivittyy nykyhetkeen. Eli esimerkiksi tapahtuman aikana, se auto-

maattisesti julkaisee mahdolliset muutokset aikatauluissa. Tällä hetkellä, kun päivitys pai-

niketta klikkaa sovellus poistaa kokonaan esiintyjä, ruoka ja aikataulu sivustot, koska ta-

pahtuma on jo päättynyt.  

Tämä sovellus tuo huomattavaa lisäarvoa festivaalikävijöille. Personoitu MyFlow-sivu on 

todella hyödyllinen ominaisuus näin isossa tapahtumassa. Applikaatiossa on myös mah-

dollisuus laittaa ”ilmoitukset päälle”, jolloin se automaattisesti ilmoittaa käyttäjälle, milloin 

oma tallennettu artisti esiintyy. Tähtiarvosanaksi antaisin tälle sovellukselle neljä tähteä 

viidestä. 

3.1.3 Arnold Sports Festival 

Arnold Sports Festival on iso fitness-tapahtuma, joka pitää sisällään alan messut sekä fit-

ness-kilpailuja. Tapahtuma järjestetään ympäri maailmaa, Amerikassa, Australiassa, Afri-

kassa ja Euroopassa. Tapahtuman verkkosivuilla ei ole mainintaan mobiilisovelluksesta, 

mutta sellainen kuitenkin löytyi sovellus kaupasta. Mobiilisovellus on suunniteltu Ameri-

kassa järjestettävään tapahtumaan, muille kohteille ei löytynyt sovelluksia.  
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Kuva 5. Arnold Sports Festival mobiilisovelluksen aloitusnäkymä. 

Arnold Sports Festival-tapahtumamobiilisovelluksen aloitusnäkymä on todella yksinkertai-

nen (Kuva 5). Aloitusnäkymä ei anna viitteitä siitä, mitä sovellus tulee pitämään sisällään. 

Menua klikkaamalla avautuu kuitenkin luettelo sovelluksen sisällöstä. Sovelluksessa on 

paljon välilehtiä, info messuista, urheilu & tapahtumat, aikataulu, virallinen ohjelma, liput, 

sponsorit, kauppa, yleinen info sekä muutama erilainen webcast-osio.  

Tämän työn kannalta keskeisimpiä tarkastelu kohteita ovat messuinfo, aikataulu ja oh-

jelma. Messu-välilehdellä on tällä hetkellä lähinnä yleistä messu infoa, kuten näytteille-

asettaja ja kävijä lukumääriä. Seuraavat Amerikan messut järjestetään vasta ensi vuonna, 

joten sovellus on kaikkiaan tällä hetkellä melko tyhjä. Kuitenkin infoa on sen verran, että 

käyttäjä saa hyvän kuvan mitä messut tulevat pitämään sisällään. Osiossa on esimerkiksi 

video sekä teksti kuvaus viime vuoden messuilta. Messu osioon on sisällytetty myös tiedot 

tulevan tapahtuman lipuista sekä kontaktihenkilön yhteystiedot.  

Sovelluksen aikataulu osiossa on jo alustavasti merkitty ensi vuoden tapahtuman pääoh-

jelmat. Aikataulu on todella selkeä ja helppolukuinen. Jokaiselle tapahtumapäivälle on 

oma välilehti, johon on allekkain merkitty kunkin päivän ohjelma aikajärjestyksessä. Ohjel-

mat on vielä kategorisoitu tapahtuma-alueen mukaan isommilla väliotsikoilla. Esimerkiksi 

yksi tapahtuma-alueen nimi on Ohio Expo Center ja kaikki mitä siellä tapahtuu, on mer-

kitty tämän väliotsikon alle, aikajärjestykseen. Käyttäjän on helppo löytää mieleisensä oh-

jelmanumerot. Kuitenkaan tosin kuin Flow Festival-mobiilisovelluksessa ja Verkosto-mo-

biilisovelluksessa, tässä sovelluksessa ei ole mahdollisuutta tallentaa omia suosikkejaan.  
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Vaikka messuosiossa oli jo lyhyesti lipuista perus tiedot, on sovellukseen laitettu oma väli-

lehti pelkästään lipputiedoille. Tältä välilehdeltä löytää tarkan kuvauksen lippujen sisäl-

löistä. Koska kyseessä on todella iso tapahtuma, on erilaisia lippupakettejakin monia. 

Oma lippu osio on siis tämän tapahtuman kannalta todella hyödyllinen.  

Virallinen ohjelmavälilehti vie käyttäjän 80-sivuiseen tapahtumalehteen, joka on PDF tie-

dostona. Lehdestä löytyy todella paljon mainoksia tapahtuman sponsoreista, esittelyjä fit-

ness kilpailuihin osallistujista, tapahtuman historiaa sekä hieman tietoa myös tulevasta 

vuoden 2020 tapahtumasta. Mielenkiintoinen lisä sovellukselle, josta kiinnostunut kävijä 

löytää paljon tietoa.  

Urheilu & Tapahtumat -osio on harhaanjohtava. Käyttäjänä olettaisi tältä sivuilta löytyvän 

tiedot kilpailuista sekä lisää tietoa tapahtuman ohjelmasta. Kuitenkin välilehteä klikkaa-

malla päätyy sivulle, jossa on useita erilaisia artikkeleita. Esimerkiksi artikkeli siitä, kuinka 

voi hakea sponsoriksi messuille, linkin messuinfo osioon sekä linkin Youtube kanavalle, 

josta voi katsella videoita viime vuosien kisoista. Kaikki hyödyllistä ja mielenkiintoista si-

sältöä, mutta otsikointi antaa vääränkuvan. 

Arnold Sports Festival-tapahtumasovelluksen alapalkki pysyy koko ajan paikoillaan, 

vaikka sovelluksessa vaihtaisi osioita. Alapalkissa on linkit kaikkiin tapahtuman sosiaalisiin 

medioihin, sekä pikalinkit medialle, lippuihin, aikatauluun sekä kävijä infoon. Toisin kuin 

Flow Festival ja Verkosto -sovelluksissa, tässä sovelluksessa on mahdollisuus myös liittyä 

uutiskirjeentilaajaksi, joka on todella hyödyllinen lisä. 

Tämä tapahtumasovellus pitää sisällään todella paljon informaatiota. Kaikki tieto on kui-

tenkin jäsennelty hyvin omiin osioihinsa. Sovellus on kuin verkkosivut pienoiskoossa. 

Käyttäjälle tämä on mielekäs asia, koska kaikki mahdollinen tieto löytyy yhdestä paikasta.  

Sovellus toimii lähes moitteettomasti, avaamisessa ei kertakaan tullut ongelmia vastaan 

eikä eri välilehtien avaamisessa kestänyt normaalia pidempää. Sovellus käyttäytyi kuin 

kaikki muutkin sovellukset. Pieniä häiriöitä oli ”reitin muistamisessa”. Eli kun painaa mobii-

lin takaisinpainiketta, normaalisti sovellus peruuttaa yhden askeleen taaksepäin, mutta 

tässä sovelluksessa se saattoi peruuttaa kaksi tai kolmekin askelta.  

Arnold Sports Festival-tapahtumasovellus pitää sisällään tärkeimmät sovellus ominaisuu-

det. Kuitenkin, koska kyseessä on yksi isoimmista fitness alan tapahtumista ja messuilla 

on valtavasti ohjelmaa, olisi tärkeää antaa kävijälle mahdollisuus luoda myös oma perso-

noitu ohjelma ja aikataulu. Tämä toisi valtavasti lisäarvoa kävijöille.  
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Kaiken kaikkiaan sovellus tuo arvokasta lisäarvoa tapahtuma kävijöille. Siitä löytyy paljon 

hyödyllistä tietoa tapahtumasta sekä alaa koskevia uutisia. Visuaalisesti sovellus oli selkä 

ja helppolukuinen. Tähtiarvosanaksi antaisin tälle neljä tähteä. 

3.2 Kysely 

Kyselylomakkeen tekeminen lähti liikkeelle tavoitteen asettamisella. Tavoitteena tälle ky-

selyllä oli selvittää, mitä toiveita juuri Love me don kohderyhmälle on tapahtumasovelluk-

selle. Tarkoituksena oli selvittää mitkä ominaisuudet koetaan sovellukselle tarpeelliseksi ja 

mitä hyötyä asiakkaat toivovat saavansa sovelluksesta. Kysymykset on johdettu tietope-

rustassa ja benchmarkingissa nousseista käsitteistä ja teemoista.  

Kyselylomake (Liite 1) lähtee liikkeelle kohderyhmän tunnistamisella. Selvitetään vastaa-

jien ikä, sukupuoli sekä onko heillä kokemusta tai kiinnostusta Love me do -messuista. 

Kohderyhmän eli asiakkaiden tunnistaminen on tärkeää, koska uutta palvelua ollaan 

suunnittelemassa heitä varten. Hyvä asiakasymmärrys auttaa parhaan mahdollisen loppu-

tuloksen saamisessa.  

Seuraavassa osiossa tutkitaan vastanneiden mielipiteitä erilaisista tapahtumasovelluksen 

ominaisuuksista. Tarkastelun kohteina on jo tietoperustassa esiin nousseet vaadittavat 

ominaisuudet eli kartta, aikataulu, ohjelma, yhteystiedot, personointi mahdollisuus ja visu-

allinen ilme. Halusin kuitenkin tehdä kyselyn juuri häämessuista kiinnostuneille, joten ky-

syin mielipidettä myös näytteilleasettajienlistasta, sekä kiinnostuksesta löytää sovelluk-

sesta tietoja häätrendeistä ja hääalasta. Näiden avulla pyrin selvittämään, mitkä tapah-

tuma sovelluksen ominaisuuksista on kaikista tärkeimpiä.  

Kolmas, tutkimuksen kannalta hyvin olennainen osa liittyi kohderyhmän toiveisiin. Pyysin 

vastaajia valitsemaan kaksi omasta mielestään tärkeintä hyötyä, mitä toivoo saavansa 

häämessusovelluksesta. Vastausvaihtoehtoja oli seitsemän sekä kahdeksas ”oma vaihto-

ehto”. Vastausvaihtoehdot muodostuivat tietopohjassa esitettyihin lisäarvon tuojiin eli 

ajankäytön hallintaan, alueella liikkumiseen, tiedonhankintaan sekä kommunikointiin. Ra-

jasin vastaus mahdollisuuden kahteen kohtaan, jotta saisin vielä selkeämmin nostettua 

tärkeimmät hyödyt esille, mitä lisäarvoa sovelluksen odotetaan tuovan.  

Kyselyä levitettiin Love me don sosiaalisen median kanavissa, kuten Facebookissa ja In-

stagramissa. Tämän lisäksi kyselylomake laitettiin Love me don verkkosivuille ja jaettiin 

muutamissa hääaiheisissa ryhmissä samoin kuin naisyrittäjien ryhmässä. Vastausprosent-

tiin yritettiin vaikuttaa myös laittamalla arvonta vastaajien kesken, josta palkintona oli liput 

syksyn messuille sekä kosmetiikkatuotepakkaus. Kysely keräsi 118 vastaajaa, johon voi 

olla erittäin tyytyväinen.  
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4 TUTKIMUSTULOKSET 

Maailman digitalisoituessa on erilaisten digitaalisten palveluiden kehittyminen jatkuvaa. 

Erilaisten mobiilisovellusten ja applikaatioiden kehitys on suuressa nousussa. Myös yritys-

ten on pysyttävä tämän kehityksen mukana ja tarjottava asiakkailleen uusia ratkaisuja. Ta-

pahtumasovellukset ovat yksi tämän kehittymisen seurausta. 

Yritysten ja tapahtumajärjestäjien on hyvä tietää minkälaista hyötyä he voivat saada ta-

pahtumasovelluksesta ja millaisia ominaisuuksia sovellusten pitäisi sisältää, jotta lisäarvo 

olisi maksimaalinen. Näin tapahtumajärjestä välttyy turhalta rahan käytöltä ja voi keskittyä 

valitsemaan itselleen parhaan mahdollisen sovellusalustan tapahtumalleen. Seuraavissa 

kappaleissa käsitellään kyselylomakkeen vastauksia aihealueittain. Aihealueina on hää-

messusovellukseen tarvittavat ominaisuudet sekä messusovelluksen tuoma lisäarvo vie-

railijalle.  

Kyselylomake lähti liikkeelle kohderyhmän tunnistamisella, jolla haluttiin saada tietää hie-

man henkilöistä ketkä ovat mahdollisesti tulevia Love me do häämessujen kävijöitä. Kyse-

lystä selvisi, että ikäjakauma tällä ryhmällä on suuri. Vastaajia oli 19 vuotiaasta 49 vuoti-

aaseen, mikä kertoo siitä, että häät aiheena koskettaa monen ikäisiä ihmisiä. Suurin osa 

vastaajista oli 24-27 vuotiaita. 

Vastaajista 97,8% oli naisia. Joukosta löytyi vain yksi mies ja yksi muun sukupuolinen. 

Voidaan siis sanoa, että ylivoimaisesti suurin osa häämessujen kohderyhmästä on naisia. 

Tämäkin osaltaan vaikuttaa tutkimustuloksiin, joihin syvennytään seuraavissa kappa-

leissa. Noin kolmasosa eli 30,3% vastaajista oli osallistunut aiemmin Love me do -hää-

mesuille. Heillä on siis tuntemusta kyseisestä tapahtumasta ja tietävät mistä on kyse, 

mikä on varmasti vaikuttanut heidän vastuksiinsa. 35,6% vastaajista haluaisi osallistua 

messuille tulevaisuudessa ja loput eivät ole vierailleet näillä häämessuilla.  

Vastaajista 100% käyttää mobiililaitetta eli puhelinta tai tablettia päivittäin. Tämä vahvistaa 

myös jo teoriapohjassa kerrotun väitteen, että mobiililaite kulkee ihmisten mukana joka 

päivä. Kuitenkin vastaajista vain noin puolet 48,9% oli joskus elämässään käyttänyt tapah-

tuma mobiilisovellusta, loput 51,1% ei ollut ikinä käyttänyt.  

Seuraavana kysely tutkimuksessa syvennyttiin vastaajien mielipiteisiin mobiilisovelluksen 

ominaisuuksista. Ensimmäisenä vuorossa oli kartta ominaisuus. Selvästi suurin osa eli 

60% vastaajista koki kartta ominaisuuden erittäin tärkeäksi, joka tukee myös teoriapoh-

jassa ilmennyttä asiaa. Kartta ominaisuus tapahtuma applikaatiossa on lähes pakollinen 

ominaisuus. 33,3% vastaajista piti ominaisuutta tärkeänä ja loput olivat neutraaleja.  
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Toinen jo teoriapohjassa ilmennyt tärkeä ominaisuus, aikataulu, oli myös tähän kyselyyn 

vastanneiden kesken erittäin tärkeä. 74,4% vastasi aikatauluominaisuuteen, erittäin tär-

keä, mutta myös loput vastaajista piti tätä ominaisuutta tärkeänä. Aikataulu mielletään ta-

pahtumissa usein monimutkaiseksi ja sen seuraaminen paperiversiosta voi olla haasta-

vaa. Tapahtumasovelluksesta täytyisi ehdottomasti löytyä aikatauluominaisuus, jonka teh-

tävänä on helpottaa kävijän omaa aikatauluttamista ja muistuttaa kävijää hänelle mielen-

kiintoisista tapahtumista.  

Kolmas teoriapohjassakin esitetty tärkeimpien ominaisuuksien listalla on ohjelma, joka 

tässäkin kyselyssä nousi vastaajien keskuudessa erittäin tärkeäksi ominaisuudeksi. Äänet 

jakautuivat täysin samalla tavalla kuin aikataulu ominaisuudenkin kesken, eli 74,4% vas-

taajista piti ohjelmaominaisuutta erittäin tärkeänä ja loput tärkeänä. Ohjelma ja aikataulu 

usein rinnastuvat toisiinsa. Ohjelma osiossa kuvataan mitä erilaiset ohjelmanumerot pitä-

vät sisällään ja aikataulu osissa nämä laitetaan oikeille kellonajoille, joten on luonnollista, 

että näitä pidetään yhtä tärkeinä. Tapahtumavieraista osa saattaa tulla pelkästään ohjel-

manumeroiden kuten muotinäytösten tai workshoppien takia messuille, jolloin ohjelma ku-

vaus näistä tapahtumista koetaan todella tärkeäksi. 

Seuraavaksi kyselyssä siirryttiin ”muut ominaisuudet” -osioon. Ensimmäisenä oli yhteys-

tiedot, tällä tarkoitettiin tapahtumajärjestäjän yhteystietoja kuten puhelinnumeroa ja sähkö-

postia samoin kuin tapahtumapaikan osoitetietoja. Tämäkin ominaisuus koettiin tärkeäksi 

tapahtumasovellukselle, kuitenkin jo selvästi enemmän hajontaa verrattuna kolmeen edel-

liseen ominaisuuteen. 35,6% vastaajista oli sitä mieltä, että yhteystiedot ovat erittäin tär-

keää löytää sovelluksesta. 31,1% piti tätä tärkeänä, 26,7% vastaajista suhtautui neutraali-

sesti yhteystieto ominaisuuden tärkeyteen ja loput olivat sitä mieltä, että se ei ole tärkeä 

ominaisuus tapahtuma-applikaatiossa.  

Chat-palvelu oli ensimmäinen ominaisuus, jossa vastaajista suurin osa koki sen tarpeetto-

maksi tapahtumasovellukseen. Jopa 50% vastaajista valitsi chat-palvelun tarpeettomaksi 

tai erittäin tarpeettomaksi. 35,6% suhtautui siihen neutraalisti ja loput 14,4% piti chat omi-

naisuutta tarpeellisena. Chat-palvelu liittyi vahvasti verkostoitumiseen, jolla annettaisiin 

kävijöille mahdollisuus verkostoitua keskenään tai näytteilleasettajien kanssa tai jopa ta-

pahtumatuottajien kanssa. Esimerkiksi jossain luentotyyppisessä ohjelmanumerossa voisi 

olla chat-palvelu käytössä, jonka kautta kävijät voisivat osallistua keskusteluun. Kuiten-

kaan tämänkaltaista ominaisuutta tapahtumasovelluksessa ei koettu kovin tarpeelliseksi 

tai sitä ei osattu yhdistää tarpeeseen.  



27 

Lippujen ostaminen tapahtumasovelluksen kautta osoittautui suhteellisen tarpeelliseksi 

ominaisuudeksi tapahtumasovellukselle. 70% vastaajista piti lippujen ostamista sovelluk-

sen kautta tarpeelliseksi tai erittäin tarpeelliseksi. Loput vastaajista oli neutraaleja tai eivät 

kokeneet tätä ominaisuutta tarpeelliseksi. Mielestäni lippujenosto mahdollisuus sovelluk-

sen kautta olisi järkevää. Ostotapahtuman jälkeen kävijä saisi esimerkiksi QR-koodin li-

pustaan, joka pystyttäisiin helposti lukemaan tapahtuma alueelle saavuttaessa. Tämä no-

peuttaisi huomattavasti paikalle saapumista, joka parantaisi heti alkuun asiakaskoke-

musta.  

Seuraavana oli kohta näytteilleasettajalistasta, yhteystietoineen. Tällä tarkoitettiin nimen-

omaan Love me do -häämessuja, jossa on lukuisia hääalanyrityksiä myymässä tuotteitaan 

ja palveluitaan, että nämä kaikki löytyisivät sovelluksesta yhdestä paikkaa ja niihin olisi kä-

vijän helppo käydä tutustumassa ennakkoon tai tapahtuman jälkeenkin. 73,9% vastaajista 

kokisi tämän ominaisuuden tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi. Lopuista suurin osa oli neutraa-

leja. Itse uskon tällaisen ominaisuuden olevan hyödyllinen niin näytteilleasettajille kuin 

myös messuvieraille. Kävijöiden ei välttämättä tarvitsisi ottaa jokaiselta osastopisteeltä 

omaa käyntikorttia, kun ne löytyisivät kaikki tapahtumasovelluksesta. Samoin tämä helpot-

taisi yritysten löytämistä messujen jälkeen, josta voisi myös näytteilleasettajat hyötyä.  

Sovelluksen visuaalista ilmettä pidettiin myös tärkeänä ominaisuutena sovellukselle. Ta-

pahtuma sovelluksen visuallinen ulkoasu viestii käyttäjälle jo tapahtuman luonnetta. Hyvin 

suunniteltu ja harkittu ulkoasu viimeistelee sovelluksen. 47,3% vastaajista piti sovelluksen 

visuaalista ilmettä erittäin tärkeänä ja loput tärkeänä tai neutraalina. Sovelluksen ulko-

asuun kannattaa siis panostaa myös käytettävyyden lisäämiseksi. Selkeät ja yksinkertai-

set fontit, värit ja symbolit helpottavat sovelluksen käyttämistä ja tekevät siitä mieluisan 

käyttää. 

”Jaa”-toiminto oli toinen selkeästi mielipiteitä jakava ominaisuus. Tällä tarkoitettiin mahdol-

lisuutta jakaa omaan sosiaaliseen mediaan tai ystäville esimerkiksi oma suosikki näytteil-

leasettaja tai ohjelmanumero. Suurin osa tähän vastanneista suhtautuivat neutraalisti tä-

hän ominaisuuteen, eivät kokeneet tarpeelliseksi, eivätkä hyödyttömäksi. Lopuista vastaa-

jista kuitenkin enemmistö oli sitä mieltä, että jaa-toiminto on tarpeeton tapahtumasovelluk-

selle.  

Seuraavana vuorossa oli yksi teoriapohjassa ilmenneistä suurista lisäarvon tuottajista, eli 

mahdollisuus luoda oma aikataulu. Personoidun aikataulun tekeminen helpottaa huomat-

tavasti messuvieraan omaa aikataulutusta, kun on madollisuus luoda oma henkilökohtai-

nen aikataulu messujen yleisestä aikataulusta. Tähän kyselyyn vastanneista 49% piti tätä 

ominaisuutta tärkeänä tai erittäin tärkeänä. 26,6% oli neutraaleja ja loput eivät kokeneet 
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personointimahdollisuutta tärkeänä. Mielestäni tämä ominaisuus on erittäin hyvä lisä ta-

pahtuma sovellukselle, jos haluaa todella tuottaa lisäarvoa tapahtumalle ja hyötyä kävi-

jöille. 

Viimeisenä vuorossa oli suoraan Love me do -häämessujen kävijöille suunnattu ominai-

suus, yleistä tietoa häätrendeistä ja hääalasta. Halusin selvittää toivovatko vastaajat saa-

vansa jo sovelluksen kautta tietoa erilaista trendeistä vai riittääkö pelkästään käynti mes-

suilla. 37,2% vastaajista suhtautuivat tähän ominaisuuteen neutraalisti. Kuitenkin 39,3% 

kokisi tämän ominaisuuden tärkeäksi tai jopa erittäin tärkeäksi. Loput vastaajista eivät ko-

keneet tätä ominaisuutta tärkeäksi. Vastaukset osoittavat, että kävijät mielellään lukisivat 

myös sovelluksen kautta, helposti yhdestä paikasta, hääaiheeseen liittyvistä uutisista. 

Mielestäni tämä olisi hyvä ominaisuus tuottamaan lisäarvoa tapahtumalle sekä kävijöille, 

mutta ei pakollinen ominaisuus.  

Vaikka puolet vastaajista kertoi, ettei ole ennen käyttänyt mitään tapahtumamobiilisovel-

lusta, 71,3% kokisi kuitenkin sellaisen hyödylliseksi. Loput 28,7% eivät osanneet sanoa 

kokevatko tapahtumasovellukset hyödylliseksi. Yksikään ei suoraan tyrmännyt tapahtu-

masovelluksista saatavaa mahdollista hyötyä. Uskon suurimmanosan näistä ”en osaa sa-

noa” vastanneista olevan henkilöitä, jotka eivät ole ennen kokeilleet mitään tapahtuma so-

vellusta, eivätkä siksi osaa sanoa. Koska suurin osa vastaajista näkee tapahtumasovel-

luksissa hyötyä, on tässä valtava potentiaali parantaa asiakkaiden messukokemusta, sekä 

tuottaa lisäarvoa tapahtumalle.  

Viimeisessä kysymyksessä selvitettiin millaista hyötyä vastaaja toivoisi saavansa tapahtu-

masovelluksesta. Jokaisen vastaajan täytyi valita kahdeksasta vaihtoehdota itselleen 

kaksi tärkeintä etua. Vaihtoehdot olivat: parantaa ajankäyttöä, helpottaa alueella liikku-

mista, nopeuttaa alueelle saapumista ja alueelta poistumista, parempaa kommunikointia 

tapahtumajärjestähän kanssa, nopeuttaa tiedonhankintaa, muutoksista ilmoittaminen suo-

raan omaan laitteeseen, mahdollisuus osallistua tapahtumapaikalla järjestettäviin kilpailui-

hin ja ohjelmiin sekä oma vastaus.  

Näistä vaihtoehdoista nousi selvästi kaksi ylitse muiden, helpottaa alueella liikkumista 

71,1% sekä nopeuttaa tiedonhankintaa 53,6%. Tämä tukee myös kyselyn vastauksia tär-

keistä ominaisuuksista sekä teoriapohjassa esitettyjä tärkeitä ominaisuuksia. Käyttäjät toi-

vovat siis selkää karttapalvelua, jonka mukaan on helppo löytää itseään kiinnostavat näyt-

teilleasettajat sekä ohjelmat, eikä tarvitse käyttää ylimääräistä aikaa kierrellen. He toivovat 

myös mahdollisimman kattavaa infoa, jotta yhdestä paikasta löytäisi nopeasti kaikki tarvit-

tavat tiedot messupäivään.  
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Suuria äänimääriä sai myös kohdat, parantaa ajankäyttöä 35,1%, muutoksista ilmoittami-

nen suoraan omaan laitteeseen 14,4% sekä mahdollisuus osallistua tapahtumapaikalla 

järjestettäviin kilpailuihin ja ohjelmiin 19,6%. Ajankäytön parantaminen liittyy varmasti 

myös nopeaan tiedonhankintaan sekä alueella liikkumiseen, joten nostaisin nämä kolme 

teemaa kaikista tärkeimmiksi tapahtumasovellukselle. Mahdollisuus osallistua tapahtuma-

paikalla oleviin aktiviteetteihin sekä muutoksista ilmoitus suoraan mobiililaitteeseen ovat 

yksiä sovelluksen lisäarvon tuojista, mutta ei mielestäni pakollisia toimintoja.  

Lopussa vastaajilla oli vielä mahdollisuus kommentoida, jos heillä nousi ajatuksia tästä ky-

selystä. Tähän kohtaan tuli muutamia vastauksia, joista yksi oli mielestäni keskeinen ta-

pahtumasovellusta kehittäessä: 

“Käytettävyys on äärimmäisen tärkeää. Hienoakaan sovellusta ei tule käyttäneeksi, 

jos se ei toimi intuitiivisesti tai haluamaansa tietoa joutuu etsimään.”   
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5 YHTEENVETO JA ARVIOINTI 

Opinnäyteyön tarkoituksena oli tutkia mobiilitapahtumasovelluksen vaatimuksia ja hyötyjä. 

Tavoitteena oli kerätä tietoa vaadittavista ominaisuuksista ja lisäarvon tuojista, joita toi-

meksiantaja Love me do Oy voisi käyttää kehittäessään omaa messusovellusta. Tapahtu-

masovellusten kehittäminen ja käyttöönotto on ajankohtaista kaikilla aloilla, mutta sen tär-

keys korostuu erityisesti tapahtuma-alalla. Kuten monet kotimaiset tapahtumat myös 

nämä häämessut toistuvat vuosittain, jolloin sovelluksen tuominen markkinoille on järke-

vää. 

Tutkimuksessa tarkasteltiin mobiilitapahtumasovellusten tärkeimpiä ominaisuuksia. Näistä 

ominaisuuksista kolme nousi selvästi kaikista tärkeimmiksi, toistuen koko tutkimuksen 

ajan. Kartta, aikataulu ja ohjelma ovat pakollisia ominaisuuksia tapahtumasovelluksessa. 

Ilman näitä kolmea perusvaatimusta, ei sovellus tuota lisäarvoa eikä innosta kävijöitä 

käyttämään sovellusta. Näiden kolmen lisäksi voi sovellusta kehittää lisäämällä siihen 

muita tapahtumaa soveltuvia ominaisuuksia, kuten esimerkiksi personointimahdollisuus tai 

tapahtuma lippujen osto. 

Mobiilisovelluksen käyttöönotto on myös asiakaspalvelun kehittämistä. Tarkoituksena on 

tuottaa lisäarvoa asiakkaalle, yhdistämällä tapahtuman tiedot yhdelle applikaatiolle. Tär-

keiksi lisäarvon tuojiksi tutkimuksen aikana nousi, nopeus, helppous ja parempi informaa-

tio. Näitä hyötyjä käyttäjä toivoo saavansa palvelua käyttäessään. Tähän tapahtumajärjes-

täjä pystyy vaikuttamaan laittamalla sovellukseen tarvittavat ominaisuudet, selkeän visu-

aalisen ulkoasun ja helppo käyttöisen käyttöjärjestelmän. Halu luoda asiakaslähtöistä pal-

velua on myös yksi merkittävä kilpailuetu. 

Suomessa tämänkaltaisia tapahtumasovelluksia on lähinnä vain musiikkifestivaaleilla, 

joita on voitu pitää suunnannäyttäjinä. Tapahtumasovellusten käyttö muissa tapahtu-

missa, kuten messuilla on vielä hyvin pientä Suomessa. Tämän takia toimeksiantajallani 

on nyt loistava tilaisuus toimia edelläkävijänä ja tuoda tapahtumasovelluksia eteenpäin 

muillekin tapahtumatuotannon toimialoille. Seuraava vaihe Love me do -messusovelluk-

sen kehittämisessä on itse sovelluksen suunnittelu, toteutus ja markkinointi.  

Haasteena tutkimuksen tekemisessä oli mobiilisovellusten lyhyt historia. Oli haastavaa 

löytää tieteellistä lähdemateriaalia, koska kehitys on vasta alku vaiheessa. Painettuja te-

oksia ei juurikaan ollut, vaan lähes kaikki materiaali löytyi verkosta. Tutkimuksessa haas-

tavinta oli teoriapohjan rakentaminen sekä aikataululliset hidasteet. Näistä huolimatta tut-

kimus saatiin kuitenkin tehtyä ja lopputulokseen voi olla tyytyväinen.  
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Tutkimusta olisi mahdollista vielä jatkaa, koska tämä on vasta pintaraapaisu tapahtumaso-

velluksista. Tutkimusta voitaisiin jatkaa esimerkiksi syventymällä lisäarvon merkitykseen, 

käyttäjälähtöiseen palvelunkehittämiseen tai mobiilisovelluksen teknisiin vaatimuksiin. Toi-

nen lähestymistapa tähän aiheeseen voisi olla tutkimus jostakin tapahtumasovelluksen 

käytöstä jossakin kotimaisessa tapahtumassa. Mielenkiintoista olisi myös tehdä tutkimus 

Love me do messusovelluksesta sen käyttöönoton jälkeen, kuinka hyvin tässä opinnäyte-

työssä esiin nousseet aiheet toteutuvat sovelluksessa. 

Kokonaisuudessaan opinnäytetyö vastaa johdannossa esitettyihin tutkimuskysymyksiin ja 

tavoitteisiin. Tuloksia voisi kohdistaa vielä enemmän häämessuille soveltuviksi. Toimeksi-

antajalle jää nyt päätettäväksi, miten tuloksia halutaan hyödyntää sovelluksen kehittämi-

sessä. 
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TAULUKOT 

Kuvio 2: Ron Andersonin mukaan mobiilisovellusten tavoitteiden saavuttamiseksi on huo-

mioitava nämä kolme keskeistä asiaa: käytettävyys, suorituskyky ja vakaus (Anderson 

2015). 

Kuva 1. Palvelumuotoilun kannattavuusprosentteja (Törrönen 2017). 

Kuva 2. Eventmobin esimerkki tapahtumasovelluksen etusivusta (Eventmob 2019). 

Kuva 3. Verkosto applikaation aloitus sivu  

Kuva 4. Flow Festival 2018 -mobiilisovelluksen aloitusnäkymä 

Kuva 5. Arnold Sports Festival mobiilisovelluksen aloitusnäkymä. 
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LIITTEET 

Liite 1. Taustatutkimus tapahtuman mobiilisovellukselle kyselylomake 

TAUSTATUTKIMUS TAPAHTUMAN MOBIILISOVELLUKSELLE  

Tekijä: Petra Ylinen, LAMK 

 

Tämän kyselyn tavoitteena on kerätä materiaalia opinnäytetyöhöni. Toimeksianatajana 

työlläni on Love me do - Hurmaavan erilainen häätapahtuma. Tarkoituksenani on selvittää 

mitä odotuksia kävijöillä on tapahtumasovellukselle sekä mitä lisäarvoa sovelluksen odo-

tetaan tuovan.  

 

Kaikkien vastaajien kesken arvotaan 3 kpl Love me do Autumn Fair VIP-lippuja 5.10.2019 

järjestettävään häämessutapahtumaan, sekä kosmetiikkaa sisältävä tuotepaketti. Kysely 

on auki 10.5.2019 saakka. Arvonta suoritetaan seuraavana päivänä ja voittajille ilmoite-

taan henkilökohtaisesti sähköpostitse. *Pakollinen 

1. Ikä * 

2. Sukupuoli *  

 

Nainen  

Mies  

Muu 

3. Oletko käynyt Love me do -häämessuilla? *  

 

Kyllä  

En  

Haluaisin 

4. Käytän mobiililaitetta (puhelin tai tabletti) *  

 

Joka päivä 

Useita kertoja viikossa  

Muutaman kerran viikossa  

Silloin tällöin  

En käytä 



37 

5. Oletko koskaan käyttänyt jonkin tapahtuman mobiilisovellusta? *  

 

Kyllä  

En 

Kuinka tärkeänä pidät (1-5) seuraavia ominaisuuksia häämessujen tapahtumasovelluk-

sessa? 

(1= Erittäin tarpeeton 5 = Erittäin tärkeä)   

6. Kartta *  

1 2 3 4 5 

7. Aikataulu *  

1 2 3 4 5 

8. Ohjelma *  

1 2 3 4 5 

9. Yhteystiedot * 

1 2 3 4 5 

10. Chat-palvelu *  

1 2 3 4 5 

11. Lippujen ostaminen *  

1 2 3 4 5 

12. Näytteilleasettajalista, yhteystietoineen *  

1 2 3 4 5 

13. Sovelluksen visuaalinen ilme *  

1 2 3 4 5 

14. "Jaa" toiminto *  

1 2 3 4 5 

15. Mahdollisuus luoda oma aikataulu *  

1 2 3 4 5 
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16. Yleistä tietoa häätrendeistä ja hääalasta *  

1 2 3 4 5 

17. Koetko tapahtuman mobiilisovelluksen hyödylliseksi? *  

 

Kyllä  

Ei  

En osaa sanoa 

18. Millaista hyötyä toivot saavasi tapahtumasovelluksesta? Valitse KAKSI tärkeintä. *  

 

Parantaa ajankäyttöä  

Helpottaa alueella liikkumista  

Nopeuttaa alueelle saapumista ja alueelta poistumista  

Parempaa kommunikointia tapahtumajärjestäjän kanssa  

Nopeuttaa tiedonhankintaa  

Muutoksista ilmoittaminen suoraan omaan laitteeseen 

Mahdollisuus osallistua tapahtumapaikalla järjestettäviin kilpailuihin ja ohjelmiin  

Muu:  

19. Haluaisitko vielä sanoa jotain? 

20. Sähköpostiosoite * 

21. Minut saa lisätä Love me do:n uutiskirjeen tilaajalistalle. 

22. Haluan osallistua arvontaan. 

KIITOS KUN VASTASIT KYSELYYN <3 

 

 

 

 

 

 

 

 


