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Sytyke-lehti ilmestyy 19.3., 13.5., 22.10. ja 3.12.2015.
Lisätietoja Sytykkeestä ja sen toiminnasta: sytyke.org

Sytyke vuonna 2015

n    puheenjohtajaksi Heikki Naski, Fraktio

n   varapuheenjohtajaksi Timo Piiparinen,  
      Kymijoen Työterveys 

n   hallituksen jäseniksi  
      Ville Availa, Ambientia,   
      Tarmo Toikkanen, Aalto-yliopisto,  
      Anne Valsta, HAAGA-HELIA  
     ammattikorkeakoulu, 

   Jussi Nurminen, Gofore ja  
   Eija Kalliala, Tmi Eija Kalliala

n  hallituksen varajäseniksi  
     Anne Isotalo, Fennia ja  
     Emilia Hjelm, Helsingin yliopisto 

Sytyke ry:n hallitukseen vuodelle 2015 valittiin Sytykkeen syyskokouksessa 5.11.2014: 

 

Leading SAFe , kokonaisketterän periaatteet 
ti – ke 20. – 21.1.2015, Hinta 1400 € / hlö + alv 
ti – ke 7. – 8.4.2015, Hinta 1400 € / hlö + alv 

SAFe PM/PO, tuotepäälliköille  
ti – ke 3. – 4.3.2015, Hinta 1400 € / hlö + alv 

SAFe SCRUMXP, ketterät tiimit  
ti – ke 27. – 28.1.2015, Hinta 1100 € / hlö + alv 

Toyota Kata, jatkuva parantaminen 
to  15.1.2015, Hinta 900 € / hlö + alv 

 

 

 
@ NITOR, KALEVANKATU 3 A 45, 
HELSINKI 
Kurssipäivät alkavat  

klo 08:30 ja päättyvät klo 16:30 

 

Ilmoittautuminen: kurssit@nitor.fi 

http://nitordelta.fi/kettera-muutos/koulutus/ 

Sytyke ry:n edustajiksi TIVIAn liittokokouksiin 
valittiin Minna Oksanen, Timo Piiparinen ja 
Mitro Kivinen.

http://nitordelta.fi/kettera-muutos/koulutus/
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n  SISÄLTÖ

S ytyke-lehdessä käsiteltiin mobiiliaihetta viimeksi syk-
syllä 2011. Nyt kolme vuotta myöhemmin on hauska 
todeta, että lehdessä ennustettiin mm. mobiiliekosys-

teemi-, mobiiliverkko- ja käytettävyyskehitystä suuntaan, joka 
hyvin heijastelee sitä, missä kehitys juuri nyt on. 

Viimeisen kolmen vuoden aikana mobiililaitteiden suoritus-
kyky on moninkertaistunut, mikä mahdollistaa aivan uudenlais-
ten sovellusten esiinmarssin. Liikkumisen, hyvänolon ja itsensä 
mittauksen trendit yhdistettynä jatkuvasti netissä olevaan ja aina 
mukana kulkevaan laitteeseen avaavat suuria mahdollisuuksia. 

Samoin olemme nähneet, kuinka muun muassa Facebook on sijoittanut kym-
meniä miljardeja dollareita ostaessaan nopeasti syntyneitä mobiilipalveluita kuten 
Instragram, WhatsApp ja SnapChat. Hivenen tuntemattomampi hankinta tältä vuo-
delta, Ascenta, tähtää avoimen internetin mahdollistamiseen myös köyhissä maissa. 
Ajatus siitä, että internet-yhteys rakennetaan taivaalla lentävien, aurinkopaneelilla 
toimivien lentokoneiden avulla, on mielenkiintoinen. Tässä kehityksessä voi näh-
dä myös kielteisiä puolia: Jo nyt monelle netin käyttäjälle internet on käytännössä 
Facebook. Toivotaan, että internet.org olisi myös jotain muuta. 

Kaiken kehityksen keskiössä on kuitenkin loppukäyttäjä: Kuinka mahdollistaa 
arkea helpottavia tai hauskuutta lisääviä palveluita, jotka kulkevat aina mukana. 
Sovellussuunnittelussa helppokäyttöisyys korostuu nyt enemmän kuin koskaan ai-
emmin. Esimerkiksi WhatsApp-sovelluksen räjähdysmäinen leviäminen liittyy sen 
tapaan käyttää puhelimen osoitekirjaa uudella tavalla sovelluksen käyttäjärekisterinä. 

Tämä haastaa tietojärjestelmätyön ammattilaiset miettimään sovellusten toimin-
talogiikan täysin uusiksi ja myös unohtamaan perinteiset tavat, joilla pyrimme sys-
temaattisesti ja loogisesti luomaan vain uusia käyttöliittymiä jo olemassa olevaan 
tietoon tai prosesseihin. Kekseliäästi käytettynä mobiili voi tuoda uusia asiakkaita 
ja jopa luoda uutta liiketoimintaa.

Kiitos kaikille kirjoittajille mobiiliaiheen monipuolisesta ja jälleen kerran eteen-
päin katsovasta käsittelystä. Toivotan kaikille lukijoille antoisia lukuhetkiä ja Haus-
kaa Joulua!

Ilkka Pirttimaa

JULKAISIJA
Systeemityöyhdistys Sytyke ry

Tieto- ja viestintätekniikan  
ammattilaiset TIVIA ry
Lars Sonckin kaari 12

02600 Espoo
vaihde: 020 741 9898

PÄÄTOIMITTAJA
Eija Kalliala

Paatoimittaja (at) sytyke.org
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6    Esteettömien sovellusten kehittäminen iOS-laitteisiin • Ilkka Pirttimaa
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n  PÄÄKIRJOITUS

Ilkka Pirttimaa, Chief ICT Architect Stockmannilla ja CEO omassa  
yrityksessä MIPsoft Oy:ssä. 
Kirjoittajalla on 10 sovellusta App Storessa, joista menestynein on 
BlindSquare. Se on lisätyn todellisuuden GPS-sovellus näkövammaisille, 
joka on lokalisoitu 23 kielelle ja käytössä yli 100 maassa. 

http://www.sytyke.org/lehti
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Lari Tuominen
on mobiilitalo Qvikin toimitusjohtaja. Päivänsä Lari 
viettää pääsääntöisesti Qvikin asiakkaiden mobiililiike-
toimintaa sparraten. Iltaisin Larin mielen pitää virkeänä 
kaksi- ja kolmevuotiaat tyttäret, jotka usein sanovat: Isi, 
haluan iPadin.

 KÄYTTÄJÄLÄHTÖISTÄ  
MOBIILILIIKETOIMINTAA

M
obiilin räjähdysmäi-
nen kasvu ja vaiku-
tus ulottuu kaikkiin 
yrityksiin. Mitä lä-
hempänä kuluttaja-
rajapintaa liikutaan 

sitä vahvempi on mobiilin rooli nyt ja tu-
levaisuudessa. Kuitenkin siinä missä muu-
alla Euroopassa ja Yhdysvalloissa mobii-
lisovellusten ja -palveluiden hyödyntämi-
nen eri liiketoiminnan osa-alueilla on jo 
arkipäivää, me Suomessa nostamme hil-
jalleen katsettamme antenneista ja qverty-
näppäimistöistä kohti vuorovaikutteista 
mobiilimediaa.

Suomi oli mobiilin maailman kärkimaa 
vuoteen 2007 asti, kunnes maailma muut-
tui tavalla, jota emme vieläkään täysin ym-
märrä. Kaukana Amerikassa erityisesti ome-
nalogon suojissa pohdittiin, mitä käyttäjät 
tulevaisuudessa mobiilista haluavat. Halu-
avatko he parempia antenneja, helpommin 
irrotettavia muisteja vai näiden sijaan mo-
nipuolisempia kokemuksia? Vaihdettavia 
sim-kortteja vai parempaa käytettävyyttä ja 
rikkaampaa tarjontaa? Tänä päivänä kultai-
sen Nokia-ajan loputtua vastaukset näihin 
kysymyksiin ovat ilmeisen selviä.

Kun puhuttaan mobiilista, monille tulee ensimmäisenä mieleen kiiltävät laitteet 
ja lasipinnat. Mobiili on kuitenkin paljon muuta, nimittäin mahdollisuus luoda 
uutta liiketoimintaa. Miten mobiilisovelluksia kannattaisi lähestyä ja mitä tulisi 

ottaa huomioon, kun niitä lähdetään kehittämään?

Mobiiliymmärryksen ontuva nykytila 
Suomessa
Vaikka suurin osa suomalaisista todennä-
köisesti allekirjoittaa edellä kuvatun, mobii-
lisovellusten kehitykseen lähdetään edelleen 
varsin perisuomalaisella tavalla – teknologia 
edellä. Sen sijaan, että näkisimme mobiilin 
mahdollisuutena luoda uutta liiketoimin-
taa, päädymme keskustelemaan toistuvas-
ti laitepolitiikasta, tietoturvasta, natiivi- vs. 
HTML-teknologioista tai muista bisneksen 
näkökulmasta yhtä irrelevanteista asioista.

Toisinaan näkee mobiilia lähestyttävän 
myös puhtaasti sisäisistä kyvykkyyksistä tai 
olemassa olevista tietojärjestelmistä. Johto-
ryhmissä kokoonnutaan lyömään digitaali-
sia päitä yhteen ja pohtimaan, miten jokin 
olemassa oleva tarjonta tai systeemi saadaan 
loppukäyttäjien taskuun mahdollisimman 
pienillä muutoksilla – vieläpä koskemat-
ta taustajärjestelmiin, yritysarkkitehtuuriin 
tai operatiiviseen toimintaan. Lähestymisen 
taustalta löytyy yleensä ”meillä on pakko 
olla mobiili, koska muillakin on” -ajatus 
ilman, että oikeasti mietittäisiin, mitä mo-
biilin avulla voidaan saavuttaa.

Joskus mobiili on puolestaan puhtaasti 
liiketoiminnan koordinoima kokonaisuus, 

jossa kaikki tekeminen pyritään pitämään 
tietohallinnolta salassa, ettei se vaan pysäyt-
täisi etenemistä. Toisinaan taas tietohallin-
to tekee liiketoiminnasta erillään mobiili-
hankkeita todistaakseen niiden mahdolli-
suudet ja hyödyt. Aivan liian harvoin mo-
biilikehitys on liiketoiminnan ja ICT:n yh-
dessä koordinoima kokonaisuus. 

Ymmärrettävästi edellä kuvatun kaltai-
silla lähestymisillä emme saavuta mobiili-
maailman kirkkainta kärkeä.

Haluamme mobiiliin 
 – mitä tekisimme?

Tyypillisesti yritysten suurin haaste mobii-
lisovellusten ja -palveluiden toteuttami-
sessa on oikean product-market-fitin löy-
täminen. Eli yksinkertaistaen; Mikä toi-
mii markkinoilla ja mikä ei? Mistä loppu-
käyttäjämme pitävät ja mitä he inhoavat? 
Jos hyväksymme jo suunnitteluvaiheessa,  
ettemme oikeastaan tiedä täsmällisesti, mi-
kä olisi paras tapa tarjota sisältömme käyt-
täjille, tulee tehtäväksemme päästä mah-
dollisimman nopeasti ja hyvällä arvauk-
sella käyttäjiemme taskuun – oppimaan 
heiltä ja heistä. On hyvä muistaa, että vii-
me kädessä vain loppukäyttäjät arvioivat  
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toteutuksiamme. Olivat tekniset ratkaisum-
me tai kehitysmenetelmämme kuinka hie-
noja tahansa, loppukäyttäjien arviot rat-
kaisevat.

Käyttäjät arvostavat mobiilissa erilaisia 
asioita kuin muissa digitaalisissa kanavis-
sa. Mobiili kulkee käyttäjän mukana, käyt-
tötilanne on usein hektinen ja kaikki on 
saatava heti tänne nyt. Sisältöä kulutetaan 
pieneltä ruudulta vaihtelevien verkkoyhte-
yksien äärellä. Häiriötekijöitä ja mahdolli-
sia käyttötilanteen katkaisijoita löytyy jo-
ka kulman takaa. Mobiili on siis mediana 
luonteeltaan hyvin erilainen kuin perintei-
nen web tai digi ja siten sen erityispiirteet 
on hyvä ottaa huomioon myös sovellusten 
ja sisällön suunnittelussa.

Palkitsevinta mobiilisovellusten suun-
nittelussa on se, että sovelluskehittäjän ja 
palveluntarjoajan näkökulmasta mobiili 
on monipuolisin digitaalinen media. Se 
on henkilökohtainen, kontekstitietoinen ja 
kaksisuuntainen. Se kulkee jatkuvasti käyt-
täjän mukana mahdollistaen reaaliaikaisen 
ja rikkaan vuoropuhelun. Se tuntee käyttä-
jän sijainnin ja on luonteeltaan sosiaalinen.

Kuvassa 1. mainittujen mobiilin erityis-
piirteiden pohjalta voimme halutessam-
me aloittaa myös sovellusten ja palvelu-
jen kehityksen. Oivana esimerkkinä voi-
simme pohtia asiakkaidemme kohtaamista 
ja sitä, miten kuvassa mainitut asiat voisi-
vat parantaa tai rikastaa tätä. Kun hyödyn-
täisimme mobiilille ominaisia piirteitä ja 
yhdistäisimme siihen loppukäyttäjiemme 
tuntemuksen, osuisimme tarjonnassamme 
todennäköisesti melko oikeaan jo ensim-
mäisellä yrittämällä.

Mobiilin vaatimukset  
yritysarkkitehtuurille
Mobiilisovellusten kehitys ja tarjonta vaatii 
paitsi ajatusmaailman muutosta myös hie-
nosäätöä taustajärjestelmissämme, arkki-
tehtuureissamme ja toimintatavoissamme. 
Erityisesti mobiilille tyypillinen äärimmäi-
sen nopea iterointi tarjonnan kehityksessä 
vaatii toiminnalta ja arkkitehtuuriltamme 
ketteryyttä. Kun aikaisemmin taustajärjes-
telmien muutoksissa puhuttiin kuukausis-
ta ja vuosista, niin nykyään näiden asioiden 
on tapahduttava viikoissa tai mieluummin 
päivissä.

Toisaalta mobiilin kehitys vaatii myös 
avaamaan rakkaat taustajärjestelmämme ja 
tietovarastomme uusille käyttötarkoituksil-
le. Monikanavaisuus näkyy usein yrityksil-
le ensimmäisenä sosiaalisessa mediassa tai 
mobiilissa. Jatkossa samaan kastiin liittyvät 
yhä vahvemmin myös muut päälle puetta-
vat tai kannettavat mobiilit laitteet. Yleinen 
trendi taustajärjestelmien osalta onkin teh-
dä avoimempia ja yksinkertaisempia koko-
naisuuksia, joiden sovittaminen mobiiliin 
on nopeaa. 

Vaikka mobiilikehityksessä usein arkki-
tehtuurien muutokset ovat välttämättömiä, 
on hyvä varmistaa, ettei tarjonnan kehityk-
sestä tule vain teknisen arkkitehtuurin uu-
distusharjoitusta, jossa taustajärjestelmiä 
muutetaan kellarissa näppäimistöt savu-
ten, ja loppukäyttäjälle tuotettu, ulospäin 
näkyvä arvo on häviävän pieni. Loppukäyt-
täjämme eivät arvioi taustajärjestelmiämme 
emmekä taustajärjestelmiä kehittämällä ky-
kene selvittämään parasta product-market-
fittiä. Selvittämällä ensiksi, mitä käyttäjät  

Kuva 1. Mobiilin erityispiirteet.

Tiivistetyt vinkit mobiilisovellusten  
    ja -tarjonnan kehittämiseen

• Nähdään mobiili liiketoimintaa mahdol-
   listavana mediana laitteiden ja lasipinto-
   jen sijaan.
• Ymmärretään mobiilin erityispiirteet ja 
   mahdollisuudet, kuten konteksti- ja 
   paikkatietoisuus sekä reaaliaikaisuus.
• Taustajärjestelmät ja prosessit vaativat 
    usein muutoksia. Käsitellään näitä 
   kuitenkin vasta, kun mobiilin tavoitetila 
   ja konseptit ovat selviä.
• Tehdään yksi asia kerrallaan ja muiste-
   taan, että yksinkertaistaminen on kau-
   nista. Se luo kilpailuetua mahdollista-
   malla nopean reagoinnin.
• Varmistetaan, että yrityksestämme 
   löytyy ainakin yksi mobiilista vastaava  

       ja sen tunteva taho.

haluavat, varmistamme taustajärjestelmi-
en muutosten tarpeellisuuden sekä niiden 
vaatiman laajuuden.

Mobiili vaatii yrityksiltä paljon ja oikein 
toteutettuna antaa monin verroin enem-
män. Paitsi että mobiili on oiva mahdol-
lisuus, on sen kehitys myös välttämättö-
myys meille kaikille. Loppukäyttäjämme 
siirtyvät mobiiliin ennen näkemätöntä 
vauhtia ja – halusimme tai emme – lähes 
kaikki digi tulee heille ennen pitkää ole-
maan mobiilia. l
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T
ämä ideologia näkyy 
useissa Applen laitteis-
sa: Olipa kyseessä sitten 
iPhone, iPad, iPod tai 
Apple-tietokone, myös 
näkövammainen voi si-

tä käyttää. Käytännössä tämä tarkoittaa 
sitä, että laitteiden käyttöjärjestelmässä 
on sisäänrakennettuna ruudunlukuoh-
jelma, jonka avulla laitteen käyttö onnis-
tuu näkemättä näyttöä. iPhone-puheli-
messa esteettömyysajattelu on viety pit-
källe. Esimerkiksi kamerasovellus osaa 
puhumalla kertoa, mistä kuvan kohdasta 
löytyy ihminen. Vastaavasti laitteen mu-
kana tuleva vatupassisovellus osaa puhu-
en kertoa puhelimen asennon, jolloin 
myös sokea voi esim. laittaa taulun sei-
nälle suoraan.

Sovelluskehittäjälle tämä tarkoittaa, et-
tä asiakaskunta kasvaa, kun varmistetaan 
sovelluksen toiminta myös ruudunluki-
jalla. Kokemuksesta voin sanoa, että so-
keiden kansainvälinen yhteisö on tiivis ja 
tieto hyvistä esteettömistä sovelluksista 
leviää mm. AppleVis-palvelulla (http://
www.applevis.com). Samasta kanavasta 
on mahdollista löytää myös testikäyttä-
jiä sovellukselle. 

Vaikka näkövammaisten käyttäjien 
ryhmä voi vaikuttaa alkuun marginaa-
liselta, se ei sitä ole. Maailman Terveys-

järjestö WHO raportoi, että maailman 285 
miljoonasta näkövammaisesta 39 miljoo-
naa on sokeita. 

Ruudunlukijan käyttäminen

Suosittelen kaikille sovelluskehittäjille ja 
testaajille VoiceOver-ruudunlukijan käy-
tön opiskelemista. VoiceOverilla voi käyt-
tää iOS- ja OSX-käyttöjärjestelmillä toimi-
via laitteita. 

iOS-laitteissa VoiceOverin voi kytkeä tar-
peen mukaan päälle ja pois, kun tekee seu-
raavan asetuksen: Asetukset / Yleiset / Käyt-
töapu / Käyttöapu-oikotie / Voice-Over. Tä-
män jälkeen VoiceOverin voi kytkeä pääl-
le ja pois kolmoisnapauttamalla koti-näp-
päintä (video 1). 

Kun VoiceOver on kytketty päälle, näy-
tölle ilmestyy kursori, joka lukee näytöllä 
olevan elementin (esim. “Viestit”, “Kame-
ra”, “Kalenteri” jne.). Seuraavan elementin 
voi valita pyyhkäisemällä sormella näytön 
vasemmasta laidasta oikeaan ja edellisen 
vastakkaissuuntaisella pyyhkäisyllä. Valittu 
elementti aktivoidaan kaksoisnapauttamal-
la näyttöä mistä tahansa kohdasta. Näin yk-
sinkertaisesti voidaan jo soittaa puheluita, 
kirjoittaa tekstiviestejä, lukea sähköposte-
ja jne. Samoin voidaan käynnistää Safari, 
jolla onnistuu verkkosivujen esteettömyys- 
testaus (video 2). Lisää VoiceOverin perus-
eleitä löytyy oheisesta taulukosta. 

iOS-sovelluksen esteettömyys
Olen kuullut tarinoita, joissa sovelluskehit-
täjä on saanut palautetta tekemästään pe-
listä, jossa näkövammainen loppukäyttäjä 
on juuttunut pelissä johonkin kohtaan es-
teettömyysongelman takia. Kehittäjä on ol-
lut suuresti hämmästynyt ymmärrettyään, 
että hänen sovellusta voi ylipäänsä pelata 
näkemättä käyttöliittymää. 

Tämä on mahdollista, sillä esteettömyys-
toiminnot on rakennettu Applen sovellus-
kehitysvälineiden ytimeen. Näin ollen so-
velluksista tulee usein melko esteettömiä 
ilman lisätyötä. Tämän varmistamiseksi es-
teettömyys kannattaa asettaa sovellusvaati-
mukseksi ja opetella testaamaan sovelluk-
sen käyttö VoiceOverilla. Tämä pätee myös 
verkkosivujen laatimiseen: Kokeilemalla si-
vustojen käyttöä iPadin Safari-selaimella 
VoiceOver-elein voi varmistua, että käyte-
tyt html-koodaukset ja JavaScriptit toimivat 
myös ruudunlukijalla. 

Mikäli sovelluksessa on nappeja ilman 
tekstiä, VoiceOver ei tiedä, mitä puhua. Täl-
löin sovelluksen toiminta ruudunlukijalla 
muuttuu hankalaksi ja vaatii loppukäyt-
täjää kokeilemaan ja opettelemaan ulkoa. 
Tätä varten XCoden Interface Builderistä 
löytyy jokaiselle käyttöliittymäkontrollille 
esteettömyystietoja (Accessibility). Niistä 
tärkein on “Label”, johon voidaan kirjoit-
taa kontrollin kuvaus, jonka ruudunlukija 

Esteettömien sovellusten  
kehittäminen iOS-laitteisiin

Ilkka Pirttimaa, 
Chief ICT Architect Stockmannilla ja CEO omassa yrityksessä 
MIPsoft Oy:ssä. Kirjoittajalla on 10 sovellusta App Storessa, 
joista menestynein on BlindSquare. Se on lisätyn todellisuuden 
GPS-sovellus näkövammaisille, joka on lokalisoitu 23 kielelle ja 
käytössä yli 100 maassa. 

Applen Tim Cook on sanonut:  “Kun mahdollistamme 
sen, että näkövammaiset voivat käyttää tuotteitamme, 
emme laske takaisinmaksuaikaa.”
(“When we work on making our devices accessible by 
the blind, I don’t consider the bloody ROI.”)

http://www.applevis.com
http://www.applevis.com
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lukee, vaikka näytöllä näkyisi vain ikoni 
(Kuva 1).

BlindSquaressa esteettömyys  
on viety loppuun asti

BlindSquare on puhuva lisätyn todellisuu-
den GPS-sovellus näkövammaisille. Aloit-
taessani BlindSquare-sovelluksen tekemi-
sen vuoden 2012 alkupuolella en tuntenut 
yhtään sokeaa enkä myöskään tuntenut 
laitteen VoiceOver-mahdollisuuksia. So-
velluksen ensimmäinen versio valmistui 
kolmessa kuukaudessa ja jo kolmen vii-
kon jälkeen sillä oli käyttäjiä kolmesta-
kymmenestä maasta. Yhdessä loppukäyt-
täjäyhteisön kanssa olen oppinut, kuinka 
rakennetaan optimaalisesti toimiva esteet-
tömyystoiminnallisuus. 

Sovellus on lokalisoitu 23 kielelle, mikä 
normaalisti toisi ison haasteen käyttöoh-
jeiden ylläpitämiseen ajan tasalla, varsin-
kin kun käyttöliittymään tulee uudistuk-
sia lähes kuukausittain. Ratkaisuna tähän 
on VoiceOveriin liittyvä vinkkisysteemi 
(hints). Kullekin käyttöliittymäkontrol-
lille voi asettaa vinkin (hint, kts. kuva 1), 
joka luetaan, jos VoiceOver-kursori jättää 
elementin päälle. Sovelluksessani vinkit 
lisätään dynaamisesti ajon aikana lokali-
soituna ja niin, että niissä otetaan huomi-
oon käyttökonteksti: Vinkki vaihtuu siis 
käyttötilanteen mukaan, joten se kertoo 

täsmälleen, mitä kyseinen nappi juuri nyt 
tekee. Käyttöohje on siis integroitu sovel-
lusnäyttöihin; mikäli napin paikka vaih-
tuu, myös käyttöohjeen järjestys muuttuu 
automaattisesti. 

Toinen erikoisuus liittyy sovelluksen oh-
jaamiseen silloin, kun laite on taskussa ja 
sovellus tausta-ajossa. Kun sokea kulkee ka-
dulla valkoinen keppi tai opaskoiran val-
jaat kädessään, ei laitteen käyttö ruudun-
lukijalla olisi turvallista. BlindSquaressa 
automaattipuhetta voi ohjata laitetta ra-
vistamalla. Siinä on myös innovatiivinen 
audiovalikko, jota ohjataan kuulokkeiden 
musiikkiohjaimella: Painamalla “Toista”, 
BlindSquare alkaa lukea valikkoa, jota voi 
selata “Eteen”- ja “Taakse”-napeilla. Kun 
haluttu toiminto tai alivalikko kuuluu kuu-
lokkeesta, painetaan “Toista” uudestaan. 
Näin tärkeitä toimintoja voidaan ohjailla 
turvallisesti ilman laitteen esille ottamista. 

BlindSquare toimii myös kuurosokeil-
la. Tämän mahdollistaa iOS-laitteiden tuki 
bluetooth-pistenäytöille. Pistenäytöllä voi-
daan lukea Braille-pistekirjoituksena kaikki 
se, mitä VoiceOver puhuu. BlindSquaressa 
on myös komentokäyttöliittymä, eli piste-
näytön näppäimistöltä voidaan myös kir-
joittaa komentoja tyyliin “lisää bussipysäk-
ki” tai “navigoi koti”. l

Video 1. http://bit.ly/iOS-A11Y-1 : 
VoiceOverin päällekytkentä  
iPhone- tai iPad-laitteella

Video 2. http://bit.ly/iOS-A11Y-2 : 
Webbisivun käyttäminen  
VoiceOverilla

Video 3. http://bit.ly/iOS-A11Y-3 : 
Esimerkki sovelluksesta, josta 
artikkelin vinkein tulisi esteetön

Video 4. http://bit.ly/iOS-A11Y-4 : 
BlindSquare-demo

1 sormen eleet Toiminto

Kosketus tai liikutus näytöllä Valitsee ja puhuu kohteen sormen alla

Kaksoiskosketus Aktivoi valittu kohde

Pyyhkäisy oikealle Valitse seuraava kohde

Pyyhkäisy vasemmalle Valitse edellinen kohde

Pyyhkäisy ylös tai alas Säädä roottorin määräämää asiaa, 
esim. Jos roottori on ”Otsikot”,   
verkko sivulla hypitään otsikoittain   
eteen/ taakse

2 sormen eleet Toiminto

Pidä näytöllä ja kierrä vasemmalle tai 
oikealle

Vaihtaa roottorinasetusta  
    (esim.  sanat, kirjaimet, otsikot, …)

3 sormen eleet Toiminto

Pyyhkäisy vasemmalle Valitse edellinen sivu

Pyyhkäisy oikealle Valitse seuraava sivu

Lähde: http://axslab.com/articles/ios-voiceover-gestures-and-keyboard-commands.php

Kuva 1: Asetukset-nappiin on asetettu ruudunlukijan lukema teksti.

VOICEOVER-ELEIDEN PIKAOPAS

    Näin teet esteettömiä  
        iOS-sovelluksia:

1.   Aseta VoiceOver päälle/pois-kytkentä 
     kotinappiin (1 minuutti).
2. Opettele käyttämään laitetta  

        VoiceOverilla (10 minuuttia).
3. Kun teet uuden näytön, testaa se myös 
    VoiceOverilla.
4. Täydennä käyttöliittymäkomponenttien  
    Accessibility-arvot tarpeen mukaan.

http://bit.ly/iOS-A11Y-1
http://bit.ly/iOS-A11Y-2
http://bit.ly/iOS-A11Y-3
http://bit.ly/iOS-A11Y-4
http://axslab.com/articles/ios-voiceover-gestures-and-keyboard-commands.php
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Maailmassa on monen monta ihmeellistä sovellusta.  
Lähimmässä AppStoressa sadat ja taas tuhannet,  
ei vaan miljoonat vaihtoehdot odottavat asiakasta  
valmiina ladattaviksi. Miksi jotkin mobiilisovellukset  
menestyvät ja valtaosa sovelluksista jää käyttämättä? 
Miten erottua tuhansista suorista kilpailijoista?  
Miten parhaat sovellukset erottuvat hyvistä?

Kristian Luoma toimii kehityspäällikkönä OP-Pohjolassa, suurimmassa 
suomalaisessa finanssiryhmittymässä. Hän vastaa design-palkintoja 
voittaneen Mobiililompakko Pivon kehittämisestä, jonka tavoitteena 
on olla tulevaisuudessa kaikkien suomalaisten mobiililompakko. Ennen 
OP-Pohjolaa hän työskenteli useissa tuotepäällikön tehtävissä sekä 
startupeissa että Nokialla.

Mobiili on nyt se kaikkein tärkein  
väline tavoittaa asiakas
Suomessakin pahin hype älypuhelimen 
saapumisesta ja kaiken mobiilisoinnista 
ohitettiin jo 2000-luvun alussa, vasta nyt 
mobiilista alkaa tulla osa arkea. Älypuhe-
lin on tällä hetkellä noin kahdella kolmesta 
suomalaisesta (TNS Gallup / OP-Pohjola 
kyselytutkimus 09/2014). Vain kaksi vuotta 
aiemmin numerot olivat lähes toisinpäin 
älypuhelinten ja normaalipuhelinten käyt-
täjien välillä. 

 Ei ihme, että juuri nyt mobiili on jotain 
suurta.  Mobiili ei ole enää piiperrystä ja 
tyhjiä lupauksia, kuten se oli useita vuosia. 
Se on nyt asiakkaiden ja yritysten tärkein 
kohtaamispaikka. Mikä parasta: mobiilin 
kasvu on vasta alussa. 

On huomattavaa, että mobiilin voima-
kas nousu on pakottanut myös piilaakson 
"uuden nousun internet-ihmeet" kuten  
Facebookin ja Twitterin muuttamaan maail-
mankuvaansa ja tapaansa tuottaa palveluita. 
Nuo yritykset ovat mukautuneet käyttäjien 
valintoihin kanavien osalta ja sopeuttaneet 
kehitystään mobiilin tarpeisiin. 

Facebookin Mark Zuckerberg totesi 

vuonna 2013, että “Facebook on nyt mo-
biiliyritys”. Mobiili vaikuttaa kaikkiin toi-
mijoihin ja kaikkiin toimialoihin. Helppoa 
muutos ei ole ollut, koska mobiili on ihan 
eri tavoin haastava kilpailukenttä. Facebook 
on myös joutunut hankkimaan osaamista 
mobiilista ostamalla startupeja kuten What-
sApp, Instagram ja Moves. 

 Miksi mobiili sitten on niin hankala, 
myös näennäisesti internetiin syntyneille 
yrityksille? Siksi, että se on erilainen kuin 
verkkopalvelut muuten. Mobiili ei ole yk-
sinkertaisesti "yksi kanavista". Sille ei voi 
kehittää palveluita vain tuomalla verkosta 
pienemmän version puhelimen näytölle. 

Mobiililla on erilainen ote asiakkaasta 

On totta, että mobiililla on rajoitteensa. Mo-
biilinäyttö on kömpelömpi sisällön tuot-
tamiseen kuin verkko, mutta sillä on omat 
vahvuutensa itseilmaisussa – kuten mahdol-
lisuudet taltioida ääntä, kuvaa ja videota. 

Mobiili on aina tavoitettavissa ja hälytet-
tävissä push-viestein, kun taas verkkopalve-
lut lähtökohtaisesti toimivat toiseen suun-
taan: ne tarjoavat sisältöä aina vain pyyn-
nöstä. Mobiili tietää, missä olet, eikä sen 

tarvitse kysyä osoitetietoja näyttääkseen lä-
heltä suositeltavia ravintoloita tai hotelleja.

Näiden erityspiirteittensä ansiosta mobii-
lia käytetään paljon tiheämmin kuin verk-
kopalveluita, mutta lyhyemmissä pätkissä. 
Erään Nokian tekemän tutkimuksen mu-
kaan älypuhelimen omistaja vilkaisee näyt-
töään jopa yli 200 kertaa päivässä. Mobii-
lilla voitaisiin sanoa olevan ihan erilainen 
ote asiakkaastaan kuin millään aiemmin: 
parhaimmillaan mobiili ymmärtää käyttä-
jää ennen kuin hän itse tietää, mitä tarvitsee.

Tätä havainnollistaakseni haluaisin  
jakaa kömpelön kuvauksen.

Palvellessani Nokialla tuotepäällikkönä 
tein aloitteen yrityksemme ikonisen “kaksi 
kättelevää kättä” animaation muuttamiseksi 
“kahteen käteen, jotka pitäisivät toisistaan” 
kiinni. Minusta näet on ilmeistä, että mobii-
lilla pidetään asiakasta kädestä kiinni, toisin 
kuin millään aiemmalla asiakkaan palvelu-
muodolla, olivat ne verkkosivuja tai palve-
luita fyysisissä toimipisteissä. 

Tarkoitan tällä sitä, että verkkopalve-
lut tarjoavat pääsääntöisesti suoraviivaisia 
prosesseja, joissa istunnon pituuden mää-
rittää verkkosivuilla oleminen. Nämä ovat 
kättelyä. Facebookin tapauksessa: Kirjaudu, 
suorita ja kirjaudu ulos. Vastaavasti jossain 
pankkikonttorissa asiointi etenisi: Kättele 
ja tervehdi, toimita asiasi ja jätä jäähyväiset 
kättelemällä. 

Tässä suhteessa mobiili on ihan eri eläin. 
Mobiili on kädestä pitämistä. Mobiilissa 
palveluntarjoaja on aina läsnä, yhden klikin 
päässä – valmiina jo perustietojen kanssa 
sijainnista ja henkilötiedoista lähtien. Siksi 
metaforana “kädestä kiinni pitäminen” on 
mielestäni kuvaava ajatustapa siitä, miten 
parhaat mobiilisovellukset on tehty. 

HYVIN TEHTY  
MOBIILISOVELLUS  
EI ENÄÄ RIITÄ
 – parhaat mobiilisovellukset pitävät kädestä 

Hyvä muotoilu,  
asiakkaan ymmärtäminen  

ja mobiilin keskeisten  
ominaisuuksien hyödyntäminen  

ovat välttämättömiä, jotta  
menestyisi mobiilisovelluksensa  

kanssa huomenna.
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 Myönnän, että yhtäkkiä ajatuksena jat-
kuva kiinnipitäminen voi kuulostaa ah-
distavalta. Toisaalta se asettaa odotuksen 
asiakastarpeen mahdollisimman tehok-
kaasta täyttämisestä. Olemalla aina läsnä 
ja valmiina on voitu luoda uusia palvelui-
ta ja toimialojen disruptoijia kuten: Uber,  
HotelTonight, Tab, Tinder ja Instagram muu-
tamia mainitakseni. 

 HotelTonight on mobiilisovellus, joka 
pitää kädestä kiinni tukien ja ohjaten. Sen 
avatessaan asiakas saa suoraan listan tähän 
kaupunkiin, tälle päivälle suositeltavista ho-
tellihuoneista, jotka on arvotettu muiden 
käyttäjien toimesta. Varauksen voi kuitata 
omalta maksukortilta 6. klikin jälkeen so-
velluksen avaamisesta. Vastaava operaatio 
Booking.comissa vie yli 60 toimenpidettä.

 Ajattelemalla palvelun toteuttamista si-
ten, että se on haluttava pitää kädestä ja että 
se tehostaa asiakastarpeen täyttämistä hyö-
dyntämällä mobiilin erinomaisia uusia ulot-
tuvuuksia, on edellytys kilpailla tuhansien 
muiden sovellusten kanssa huomiosta ja 
voittaa. Hyvä sovellus pitää kädestä kiinni. 

Pivo mobiililompakko esimerkkinä 

Aloitimme Pivon suunnittelun vuonna 2013 
asiakastarpeiden tutkimisella. Tehtävänan-
tona oli toteuttaa mobiilimaksamiseen tar-
vittavat palvelut mobiiliin. Tutkimuksen pe-
rusteella ja ennen kaikkea ymmärrettyäm-
me asiakkaiden päivittäisasioinnin todelliset 
haasteet päädyimme aloittamaan palvelun 
toisella tavalla.

 Positioimme Pivon maksuvälineen ka-
veriksi; apuriksi, joka pitää kädestä kiinni 
ja antaa tukea arjessa. Jälkeenpäin on help-
poa todeta valintojen olleen oikeita: mobii-
limaksaminen ei ole valitettavasti vieläkään 

mainstreamia, mutta valmiutemme tuoda 
ne palvelut mukaan Pivoon ovat paremmat 
kuin koskaan.

 Monen mielestä toteutimme liian niu-
kalti ominaisuuksia jättämällä esimerkiksi 
P2P-maksamisen palveluita pois tuottees-
tamme, mutta mielestäni se juuri on ollut 
yksi tekijöistä, joka on tehnyt sovelluksesta 
helpon käyttää. Vähemmän on enemmän.

 Halusimme nimenomaan, että Pivo olisi 
kädestä kiinni pitävää mallia: sovellus, jon-
ka kanssa dialogi jatkuisi läpi käytön. Eräs 
avainominaisuus tämän saavuttamiseksi oli 
push-viestit ostoksista. Yksin tämän ominai-
suuden toteuttaminen rajasi kehitysympäris-
tömme käyttöjärjestelmien tarjoamiin natii-
veihin kehitystyökaluihin. Mobiilisivuilla ei 
tavoitteeseen olisi päästy, vaikka varmasti ke-
hittäminen olisi ollut huokeampaa.

 Pivolla olemme saaneet tämän vuoden 
kuluessa kuusi design-palkintoa, joista kan-
sainvälisesti tunnustettu Red Dot saatiin lo-
kakuussa 2014. Red Dot myönnetään vain 
0,8 %:lle hakijoista. Sovelluksemme ladan-
neista lähes kolmasosa avaa sovelluksen 
jok’ikinen päivä. Näiden tulosten valossa 
olemme jollain lailla onnistuneet tavoit-
teessa pitää asiakasta hyvällä tavalla kädes-

tä kiinni. 
 Mobiilipalveluita on jatkuvasti enem-

män ja kilpailu asiakkaiden kosketuksesta 
on enenevässä määrin haastavaa. Hyvä muo-
toilu, asiakkaan ymmärtäminen ja mobiilin 
keskeisten ominaisuuksien hyödyntäminen 
ovat välttämättömiä, jotta menestyisi mobii-
lisovelluksensa kanssa huomenna.

 Mobiilisovellusta tehtäessä työvälineet ja 
prosessit ovat tärkeitä, mutta ne yksin eivät 
pelasta projektia. Mikäli sovellus ei täytä asi-
akkaan tarpeita, se on turha. Sovelluksen, 
joka on hyvä, tekemiseen ei enää siis riitä 
ainoastaan osaaminen teknologiasta ja oh-
jelmoinnista. Hassua kyllä, siis insinöörinä 
minunkin on myönnettävä, että kun kehi-
tetään onnistuneita mobiilisovelluksia, niin 
ratkaisevaa on oppia ymmärtämään asiak-
kaiden tunteita, motiiveja ja olosuhteita. 

 Jos siihen ei kykene ja oikaisee sieltä mis-
sä aita on matalin, ehkä kopioimalla aiem-
mista kanavista tuttuja prosesseja ja näkö-
kulmia, voi kyllä saada aikaan hyvän sovel-
luksen. Se ei vain välttämättä enää riitä, kun 
samaa sovelluslajia on kaksituhatta muuta-
kin tarjolla.

 Siksi parhaiden mobiilisovellusten on 
uskallettava pitää asiakasta kädestä.  l

Hyvä muotoilu,  
asiakkaan ymmärtäminen  

ja mobiilin keskeisten  
ominaisuuksien hyödyntäminen  

ovat välttämättömiä, jotta  
menestyisi mobiilisovelluksensa  

kanssa huomenna.
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Eija Kalliala
on tietokirjailija, digitaalisten oppimisympäristöjen 
ja sosiaalisen median asiantuntija, Sytykkeen  
hallituksen jäsen ja Sytyke-lehden päätoimittaja.
eijakalliala.fi 

Nollasta sankariksi pelillistämällä

Jussi Mori painotti, että pelillisyydessä kaik-
ki on kiinni ihmisistä. Osallistujat heittivät 
kasan pelillisyyttä kuvaavia käsitteitä: haus-
ka, tehokas, vuorovaikutus, motivaatio, yh-
teistyö ja kilpailu. 

Pelissä olennaista on suunnittelu tai 
muotoilu (design). Octalysis-pelianalyysi-
malli, josta Kalle Huhtala kirjoitti edelli-
sessä Sytyke-lehdessä, kuvaa koukuttavia, 
innostavia mekanismeja. Tosin useimmat 
eivät myönnä, että nämä mekanismit sai-
sivat heidät toimimaan. Octalysismallissa 
ylhäällä ovat myönteiset motivaattorit eli 
tarkoitus, mahdollistaminen, omistajuus 
ja saavutus, alhaalla kielteisemmät eli vält-
täminen, puute, yhteisön paine ja ennus-
tamattamuus. 

Toimivatko maailmalla löydetyt kou-

kutusmekanismit Suomessa? Mikseivät  
toimisi? Olemmehan mekin inhimillisiä 
olentoja. Esimerkkejä pelimekanismeista 
löytyy kaikkialta: happy hour, koulutodis-
tukset, maksukortit, kunniamerkit ja sosi-
aalisen median yhteisöjen edistysmittarit.

Luova ihminen voi haluta palautetta no-
peasti tai odottaa sitä kärsivällisesti. Lego-
rakennelma antaa palautteen nopeasti, 
yliopisto-opinnot vasta vuosien kuluttua. 
Toiset kaipaavat ulkoisia motivaattoreita, 
toiset sisäisiä. Tunteet ovat inhimillisen 
tuottavuuden avain.

Neljä viidestä pelillistämisprojektista 
epäonnistuu, koska liian usein ajatellaan, 
että pelillisyys on vain PBL eli pisteet, kun-
niamerkit ja tulostaulukot. Yleensä ne toi-
mivat myyjillä, eivät heidän taustayhtei-
söillään. 

Työelämän FLOW  
 ja pelillistäminen
Sytykkeen syysseminaariin 5.11.2014 osallistui 
kolmisenkymmentä sytykeläistä Haaga-Heliassa ja 
verkossa. Seminaarin alussa Timo Piiparinen ojensi
kunniakirjan lukuvuoden 2013–2014 vaikuttavimman 
opinnäytetyön laatineelle Aino Jakobssonille. 
(Lisää vaikuttavimmasta opinnäytetyöstä s. 22.)

SCAN AGILE 2015
10.–11.3.2015 – OSALLISTU!
Agile Finland ry järjestää vuosittaisen ketteryyden huipputapahtuman jälleen keväällä 2015 ja toivottaa kaikki ketteryydes-
tä kiinnostuneet sytykeläiset tervetulleeksi osallistumaan Scan Agile 2015 -konferenssiin. Kevään 2015 teema on vapaasti 
kääntäen ”Ketteryyden lumipalloefekti: kuinka kasvattaa ketterää ekosysteemiä ja parantaa ketteryyden käyttöönottoa”. 
Katsomme ketteryyttä sekä ohjelmisto- ja järjestelmäkehityksen että liiketoiminnan konteksteissa. Ohjelmaan mahtuu  
asiaa perusteista syventävään sisältöön – ja ristiinoppimiseen ohjelmistokehityksen ulkopuolelta. 

Meillä on Suomessa maailmanluokassa mahtavaa osaamista ketteryydestä, ja ehkä juuri sinulla olisi opettavainen tarina 
muille jaettavaksi? Käy katsomassa esitysehdotuskutsu sivulta scan-agile.org ja jätä ehdotuksesi 8.12.2014 mennessä. 
Tapahtuman ilmoittautumiset aukeavat vuoden 2015 alussa. Tervetuloa osallistumaan!
   
    Lisätietoja tapahtumasta http://scan-agile.org ja agilefinland-committee@googlegroups.com.

Tarmo Toikkanen ja Kalle Huhtala kertovat  
Sytykkeen ja TIVIAn uusimmasta osaamisyhtei-
söstä FLOWsta. Kuva: Anne Isotalo.

http://scan-agile.org
mailto:agilefinland-committee@googlegroups.com
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Systeemityöyhdistys Sytyke ry 
palkitsee lukuvuoden 2014–
2015 vaikuttavimman tietojär-
jestelmäalan opinnäytetyön. 
Palkittavan opinnäytetyön ai-
hepiiri voi liittyä esimerkiksi 
ohjelmistoliiketoimintaan, ko-
konaisarkkitehtuuriin, käytet-
tävyyteen, mallinnukseen, tie-
tojärjestelmäprojektien hallin-
taan tai testaukseen. Opinnäy-
tetyö voi liittyä teknologiaan tai 
sen hyödyntämiseen.

Vaikuttavimman opinnäytetyön 
valintaan voi osallistua opinnäy-
tetyö, joka on valmistunut yli-
opistosta (pro gradu) tai am-
mattikorkeakoulusta ja hyväk-
sytty 1.7.2014–30.6.2015 välise-
nä aikana vähintään arvosanalla 
hyvä. Palkintona on 500 euron 
stipendi sekä vuoden jäsenyys 
Sytyke ry:ssä sisältäen Tieto- ja 
viestintätekniikan ammattilaiset 
TIVIA ry:n jäsenyyden. 

Lisätietoja uudesta 
osaamisyhteisöstä  

on osoitteessa 
http://sytyke.org/flow

TEE LUKUVUODEN  
2014–2015

VAIKUTTAVIN  
OPINNÄYTETYÖ

Lisätietoja 
Vaikuttavin opinnäytetyö 
-kilpailusta: sytyke.org/

opinnaytetyokilpailu.

Sytykeläisiä syysseminaarissa seuraamassa Jussi Morin esitystä. Kuva: Anne Isotalo.

Keskustelimme Clash of Clans -pelistä 
ja sosiaalisen median yhteisöistä. Voisiko 
työelämän konkareihin yhteyksiä tarjoava 
mentorointi houkutella TIVIAan nuoria jä-
seniä? Mestarithan jakavat mielellään osaa-
mistaan, jopa ilmaiseksi.

FLOW-osaamisyhteisö

Kalle Huhtala ja Tarmo Toikkanen kertoi-
vat tuoreesta FLOW-osaamisyhteisöstä. Ha-
luttiinko osaamisyhteisön nimessä välttää 
sanaa pelillistäminen? Tuntuiko pelillisyys 
likaiselta? Tähänhän Kalle Huhtala viittasi 
edellisen Sytyke-lehden artikkelissaan. Mo-
nille pelaamisesta tulee mieleen rahastami-
nen tai huijaus. 

Osaamisyhteisön nimi syntyi syysaurin-
koisessa Tukholmassa. Flow kuvaa toiveti-
laa, jossa pystytään toimimaan tehokkaim-
min. 

FLOW-osaamisyhteisöllä on keskuste-
luryhmä LinkedInissä ja tammikuussa al-
kavaan Courseran pelillistämis-MOO-
Ciin muodostetaan sparraavat opintopii-
rit. Edellisen pelillisyys-MOOCin aloitti  
71 000 oppijaa. Kun MOOC maaliskuussa 
päättyy, voisimme kirjoittaa suomeksi pe-
lillisyysoppaan tai -selvityksen, jossa olisi 
esimerkkejä käytännön toteutuksista. 

Miten pelillisyys leviäisi oppilaitosten 
opetusohjelmiin? Monille keski-ikäisille 
peli ja työ tuntuvat olevan toistensa vasta-
kohtia. Olisiko geriatrinen tutkimus kiin-
nostunut peleistä?

Agile Finland
Seminaarin lopuksi vuonna 2008 peruste-
tun Agile Finlandin tuore puheenjohtaja 
Jussi Markkula tarjosi yhteistyötä Sytyk-
keelle. Vuosittainen ketteryyden suurta-
pahtuma Scan Agile -konferenssi järjeste-
tään Helsingissä ensi maaliskuussa. l

Jussi Mori kertoo pelillisyydestä Sytykkeen  
syysseminaarissa. From Zero to Hero with 
Gamification. Kuva: Anne Isotalo.

http://sytyke.org/flow
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Kirjoittajalla on 20-vuotinen ura terveysteknologian toimialalla tekniikan  
alan työyhteisöissä. Tätä ennen hän työskenteli 6 vuotta terveydenhuollossa  
ja alan yrittäjänä. Terveysteknologiasektorin yrittäjänä hän on toiminut  
vuodesta 2011 lähtien.
Terhi Holappa, yrittäjä
USBIMED
terhi.holappa@usbimed.fi
http://www.usbimed.fi 

Terveyden mobiiliapplikaatiot –  
sovelluskauppojen ykkönen

Terveyteen liittyvien (Medical, Health & Fitness) mo-
biilisovellusten historia on lyhyt, mutta niiden määrä 
on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosina (kuva 1). 
Lokakuussa 2013 julkaistun raportin mukaan eng-
lanninkielisiä terveyteen liittyviä mobiilisovelluksia 
oli yli 43 000 yksin Applen iTunes sovelluskaupassa 
(US)(2). Applen AppStoressa ja Google Playssä tervey-
teen liittyviä mobiilisovelluksia on arvioitu olevan 
nyttemmin yhteensä yli 100 000 (3).

Toukokuussa 2014 julkaistun raportin(3) mukaan 
tämänhetkisistä kuluttajille suunnatuista terveysso-

velluksista useimmat informoivat, seuraavaksi ylei-
semmät neuvovat ja kolmanneksi yleisimpiä ovat 
henkilön syöttämää tietoa tallentavat tai näyttävät 
sovellukset. Harvinaisemmat sovellukset ohjaavat, 
muistuttavat tai hälyttävät. Vuonna 2012 toteutetun 
selvityksen mukaan(4) terveyteen liittyvistä mobii-
lisovelluksista (Medical, Health & Fitness) valtaosa 
(60 %) käsitteli painonhallintaa ja liikuntaa. Vuon-
na 2013 julkaistun raportin mukaan(5) Yhdysvaltain 
markkinoille myyntiluvan saaneista lääkinnällisis-
tä mobiilisovelluksista suurin osa (70 %) tuki pit-
käaikaissairauden hallintaa tai vitaaliparametrien 
monitorointia. 

Sovelluskaupoissa on ladattavissa runsaasti terveyteen liittyviä erilaisia 
applikaatioita. Tämän hetken sovellukset eivät ole kliinisestä näkökulmasta 
katsoen uskottavia eivätkä kykenee ratkaisemaan todellisia terveydenhuollon 
järjestämiseen liittyviä haasteita. Elämme kuitenkin mobiilissa maailmassa. 
Terveyspalvelujen on pysyttävä kehityksen mukana ja tämä vaatii radikaalia 
muutosta, jotta palveluiden saatavuus voidaan taata myös tulevaisuudessa. 
Palvelujen järjestämistä tukeville mobiilisovelluksille on olemassa selkeä tarve. 
Älypuhelimet nähdään potentiaalisimpina alustoina näille mobiilisovelluksille. 
Jotta sovellusten kokeiluasteelta voitaisiin siirtyä laajemman käyttöönoton  
tasolle, pitää tehdä vielä paljon. Viime aikoina esiin noussut käsite mHealth 
tavoitteleekin mobiilisovellusten ja niihin kytkeytyvien palveluiden 
kehittämistä sellaisiksi, että ne voisivat aidosti integroitua osaksi 
terveydenhuollon toimintakulttuuria ja tukea yksilöllistä omahoitoa.

MOBI IL ISOVELLUS  
lääkinnällisenä laitteena

– trendit ja haasteet

mailto:terhi.holappa@usbimed.fi
http://www.usbimed.fi
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Deloitten hiljattain julkaiseman tutki-
muksen mukaan sovellusten lataaminen 
on vähentynyt eri sovellusaloilla merkittä-
västi vuodesta 2013(6). Keskimäärin yli 40 
prosenttia kuluttajista ei lataa yhtään uut-
ta sovellusta kuukaudessa. Viime vuonna 
vastaava luku oli 28 prosenttia. Alkuinnos-
tus on mennyt ohi ja kilpailu kiristyy. Vain 
parhaimmat ja tunnetuimmat sovellukset 
selviävät. 

Terveyteen liittyvien sovellusten mää-
rä sovelluskaupoissa kasvaa ehkä nykyistä 
maltillisemmin jatkossa, mutta kyseiselle 
liiketoimintasektorille on ennustettu mer-
kittävää kasvua seuraavien viiden vuoden 
aikana. Kasvun selittäjäksi on esitetty so-
velluksia hyödyntävien palveluiden sekä 
laiteteknologioiden kehittyminen niin, että 
sovellukset integroituvat aidosti osaksi ter-
veydenhuoltopalveluiden järjestämistä(3). 

Terveysbisneksen vallankumous ja 
mHealth muutoksen mahdollistajana

Toisin kun yleisesti luullaan, terveyteen liit-
tyvä mobiilisovellus ei ole sama asia kuin 
mHealth. EU-komission ja WHO:n määri-
telmissä mHealth-käsitteellä tarkoitetaan 
tapaa toteuttaa lääketieteen ja terveyden-
huollon palveluita hyödyntämällä mobii-
lilaitteita kuten älypuhelimia, tabletti-tie-
tokoneita tai muita langattomia laitteita. 

Käytännössä voidaan sanoa, että terveys-
palveluiden järjestäminen on muuttumassa 
radikaalisti. Maailma on muuttunut mobii-
liksi, joten terveydenhuollon pitää pysyä 

kehityksessä mukana ja nähdä innovatiivi-
sen uuden teknologian mukanaan tuomat 
mahdollisuudet terveyspalveluiden laadun 
kehittämiselle sekä kustannusten hallitse-
miselle. Kaupallisille yleiskäyttöisille mo-
biilialustoille toteutetuilla mHealth-sovel-
luksilla voi olla merkittävä vaikutus tervey-
denhuollon organisoitumiseen, sairauden 
ennaltaehkäisyyn ja omahoitoon. Lääkärit 
voivat monitoroida potilaiden terveyden-
tilaa etäteitse, potilaat voivat hallita omaa 
terveyttään ja hyvinvointiaan sekä saada 
hyödyllistä terveystietoa ajasta ja paikasta 
riippumatta. 

Tulevaisuuden visioissa potilaat noste-
taan lääkäreiden kumppaneiksi hoitotyö-
hön, ja painopistettä siirretään väestötason 
tarkastelusta potilaan yksilölliseen ja elä-
mäntapaohjattuun terveydenhoitoon. Lää-
ketieteessä ja terveydenhuollossa on tarve 
suurelle murrokselle, jossa digitalisaation 
hyödyntäminen on keskeinen muutosaju-
ri.   Digitaalinen tieto ja sen aikaisempaa 
syvällisempi hyödyntäminen on keskiössä 
– "MyData" konsepti on nostettu vahvasti 
esiin(7) – samoin potilaan oikeus omistaa 
omat terveystietonsa.

Terveysteknologian kehitykseen vaikutta-
vat muun muassa terveyspalveluiden tuot-
tamiseen liittyvät muutostekijät, taloudel-
liset paineet ja teknologian kehitys. Nämä 
tekijät siirtävät lääketieteellisiä toimintoja 
sairaaloista koteihin. Meneillään on trendi, 
jossa perinteisesti kliinisissä ympäristöissä 
käytettyjä laitteita ja ohjelmistoja yhä use-

ammin käytetäänkin jossakin muualla, esi-
merkiksi kotona. Terveysteknologian käsite 
on siten vahvasti murroksessa. Ohjelmis-
tojen osuus on selkeästi kasvussa – lääkin-
nällinen laite on yhä useammin itsenäinen 
ohjelmisto, esimerkiksi älypuhelimeen ke-
hitetty mHealth-sovellus, joka hyödyntää 
puhelimen omaa tai puhelimeen liitettyä 
sensoriteknologiaa.

Viranomaisvaatimukset – koskettavat 
myös mHealth sovelluksia

Raportissa vuodelta 2013(8) kerrotaan, että 
30 % mHealth-sovellusten kehittäjistä on 
yksittäisiä henkilöitä ja n. 34 % mikroyri-
tyksiä. Näin ollen 2/3 mHealth-sovelluk-
sista on yksittäisten henkilöiden tai hyvin 
pienten yritysten kehittämiä. Näillä toimi-
joilla ei usein ole tietotaitoa terveydenhuol-
lon laitteiden ja ohjelmistojen viranomais-
määräyksistä. Turvallisuus on viranomais-
vaatimusten keskiössä ja mHealth-sovel-
luksiin saattaa liittyä potentiaalisia riske-
jä. Potilas saattaa jättää lääkärillä käynnin 
luottaessaan liikaa sovelluksen antamaan 
tietoon. Sovellus saattaa tuottaa väärää tie-
toa tai olla viallinen ja näin johtaa vääriin 
tulkintoihin. Sen tietoturva ja tietosuoja 
saattavat olla puutteellisia. Käyttötilantei-
siin voi liittyä ennakoimattomia potilastur-
vallisuuden vaarantavia riskejä .

Euroopan talousalueella terveydenhuol-
lon laitteiden ja tarvikkeiden markkinoille 
saattamista ohjaa tällä hetkellä kolme di-
rektiiviä. Lääkinnällisiä laitteita koskevassa ➤

Kuva 1.  Terveyteen liittyvät sovellukset 
kaikissa sovelluskaupoissa yhteensä 
eri vuosina.
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direktiivissä 93/42/ETY (9) määritellään ter-
veydenhuollon laite ja tarvike seuraavasti:

”Terveydenhuollon laitteella ja tarvik-
keella tarkoitetaan kaikkia instrumentteja, 
laitteistoja, välineitä, ohjelmistoja, materi-
aaleja tai muita tarvikkeita, joita käytetään 
joko yksinään tai yhdistelminä, mukaan 
luettuina valmistajansa erityisesti diagno-
sointi- ja/tai hoitotarkoituksiin tarkoitta-
mat ja lääkinnällisen laitteen asianmukai-
seen toimintaan tarvittavat ohjelmistot, 
joita valmistaja on tarkoittanut käytettä-
viksi ihmisten 

– sairauden diagnosointiin, ehkäisyyn, 
   tarkkailuun, hoitoon tai lievitykseen
– vamman tai vajavuuden diagnosoin-
    tiin, tarkkailuun, hoitoon, lievitykseen 
   tai kompensointiin 
– anatomian tai fysiologisen toiminnon 
   tutkimiseen, korvaamiseen tai muun-  
   teluun 
– hedelmöitymisen säätelyyn 

ja joiden pääasiallista aiottua vaikutusta 
ihmiskehossa tai -kehoon ei saavuteta far-
makologisin, immunologisin tai metabo-
lisin keinoin, mutta joiden toimintaa voi-
daan tällaisilla keinoilla edistää.”

Käyttötarkoituksesta siis riippuu, onko 
sovellus lääkinnällinen laite, jota sääntely 
koskee. Yhdysvaltojen Food and Drug Ad-
ministration (FDA) julkaisi syksyllä 2013 
ohjeen(10), joka auttaa tunnistamaan lää-
kinnälliseksi laitteeksi luettavat älypuhe-
lin- tai tablettisovellukset (Mobile Medical 
Application), jotka kuuluvat FDA:n sään-
telyn piiriin. Lääkinnällisiksi mobiilisovel-
luksiksi luokitellaan ohjelmistot, jotka toi-
mivat yleiskäyttöisillä mobiilialustoilla ja 
tukevat samaa käyttötarkoitusta kuin pe-
rinteiset lääkinnälliset laitteet.

FDA ohjeistaa mHealth-sovellusten 
valmistajia

FDA:n sääntelyn painopiste on mobii-
lisovelluksissa, jotka saattavat aiheuttaa 
merkittävän terveysriskin, mutta nämä 
muodostavat vain jäävuoren huipun. Vi-
raston mukaan suurimmassa osassa sovel-
luksia riski on niin pieni, että sääntely ei 
ole tarpeen.  Lääkinnällisenä laitteena ja 
FDA-sääntelyn piiriin kuuluvina pidetään 
ohjeen mukaan esimerkiksi sovelluksia, 
jotka kykenevät tunnistamaan epänormaa-
leja sydämen rytmejä ja lähettämään re-
aaliajassa lukemia lääkärille, monitoroi-
maan elintärkeitä elintoimintoja ensihoi-
totilanteessa, muuttamaan älypuhelimen 
ultraäänilaitteeksi tai auttamaan diabetek-
sesta kärsiviä monitoroimaan verensoke-
riarvojaan. 

FDA-sääntelyn piiriin lukeutuvien lää-
kinnällisten mobiilisovellusten markki-
noille saattamista koskevat samat menet-
telytavat kuin perinteisempiä lääkinnällisiä 
laitteita. Sääntely ei kuitenkaan ulotu kau-
pallisiin alustoihin eikä mobiilisovellusten 
jakelijoihin, joita ovat esimerkiksi Google 
Play Store ja Apple iTunes AppStore. Jake-
lijoiden ja kehittäjien tulee kuitenkin tehdä 
yhteistyötä FDA-ohjeen mukaan.

Viranomaisvaatimukset täyttävien so-
velluksien etsiminen sovelluskaupoista on 
oma haasteensa. Sovelluksen luokittelu ryh-
mään ”Medical” ei tarkoita sitä, että sovel-
lus olisi säännelty lääkinnällinen laite käyt-
tötarkoituksensa perusteella. Tällä hetkel-
lä sovelluskaupoista löytyy applikaatioita, 
jotka kuuluisivat sääntelyn piiriin, mutta 
mitkään merkinnät eivät viittaa siihen, et-
tä valmistaja olisi ottanut viranomaisvaati-

mukset huomioon.
Vuoden 2013 tilastojen mukaan(5) FDA 

oli antanut myyntiluvan (510 (k) clearance) 
103:lle lääkinnälliselle mobiilisovellukselle 
ja näistä 40:lle viimeisen kahden vuoden 
aikana. Käytännössä iPhonen ilmaantumi-
nen markkinoille ja Applen App Store -so-
velluskaupan avaus vuonna 2008 kasvatti 
merkittävästi älypuhelinsovellusten määrää. 
Säännellyistä lääkinnällisistä mobiilisovel-
luksista 64 % oli suunnattu potilaille ja  
36 % vain ammattilaisille. Potilaille suunna-
tuista merkittävä osa luovutettiin vain resep-
tillä. Useimmissa tapauksissa mobiilisovel-
lus toimi lääkinnällisen laitteen jatkeena, 
harvemmin itsessään lääkinnällisenä laittee-
na (itsenäinen ohjelmisto). FDA:n verkkosi-
vuilta voi löytää esimerkkejä mobiilisovel-
luksista, jotka ovat saaneet myyntiluvan tai 
hyväksynnän USA:n markkinoille (11).
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Haasteet ja tulevaisuus
Tällä hetkellä varsin suppea joukko edel-
läkävijälääkäreitä suosittelee potilailleen 
jonkin sovelluksen käyttöä. Puutteellinen 
sääntely on tällä hetkellä suurin este sil-
le, että sovellukset olisivat uskottavia ja in-
tegroituisivat osaksi terveyspalveluiden jär-
jestämistä. Terveydenhuolto edellyttää so-
velluksilta lisäksi kliinisen ja taloudellisen 
vaikuttavuuden tai lisäarvon osoitusta, te-
hokasta tietosuojaa ja tietoturvaa sekä in-
tegroitumista potilaan muihin hoitopro-
sesseihin, mukaan lukien potilastietojär-
jestelmät.

Kaupallisilla yleiskäyttöisillä alustoilla 
toimivissa mHealth-sovelluksissa keskus-
teluttaa muun muassa se, miten olemassa 
olevat viranomaisvaatimukset soveltuvat 
uusien innovaatioiden sääntelyyn. Useiden 
selvitysten mukaan yritykset kokevat tiukat 

viranomaisvaatimukset ja vaatimustenmu-
kaisuuden osoittamiseen liittyvät prosessit 
toiminnalleen kaikkein haasteellisimpina 
ja rahoituksen seuraavaksi haastavimpana. 
Viranomaisvaatimukset ovat samat yrityk-
sen kokoon katsomatta tai riippumatta sii-
tä, onko mobiilisovellus maksullinen tai 
maksuton. Vaakakupissa on toisaalta aito 
ja selkeä tarve innovatiivisille ja uskotta-
ville mobiilisovelluksille, toisaalta pelko 
siitä, millaiset vaikutukset sääntelyllä on 
innovatiivisuudelle.

Tällä hetkellä etämonitorointiin ja kon-
sultaatioon liittyvät mHealth-sovellukset 
muodostavat vain pienen osan terveyteen 
liittyvistä applikaatioista. Käyttötarkoi-
tuksensa vuoksi ne kuuluvat usein sään-
telyn piiriin. Tällaisten sovellusten liike-
toimintapotentiaalia pidetään tulevaisuu-
dessa kaikkein suurimpana, mikäli niiden  

tuottama tieto hyödynnetään tehokkaasti 
yksilön kannalta ja integroidaan osaksi ter-
veyspalveluiden organisointia. Lähes 50 % 
tämänhetkisistä terveydenhoidon sovelluk-
sista voidaan ladata ilmaiseksi ja maksul-
lisista useimmat ovat alle 5 $ hintaisia(3).  
Keskeisiä kysymyksiä yhteiskunnan, kulut-
tajien (potilaiden) ja kliinisten ympäristö-
jen kannalta on, kuka maksaa – ja millaista 
lisäarvoa eri osapuolille olisi tuotettava, jot-
ta asiakasorganisaatio tai potilas olisi val-
mis maksamaan sovelluksesta ja liiketoi-
minta olisi yritykselle kannattavaa. 

Näistä haasteista huolimatta – ”there is 
a app for that” – on terveysteknologiassa 
totta yhä useammin jo tänään.  l

http://verasoni.com/mobile-health-applications-2012-study/
http://verasoni.com/mobile-health-applications-2012-study/
http://verasoni.com/mobile-health-applications-2012-study/
http://www.fda
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Mobiilisovellukset ovat aina mukana
Kolmen vuoden aikana ohjelmassa on ke-
hitetty paljon erilaisia uusia palveluita niin 
kuluttajille kuin B2B-sektorille. Incentz ja 
Pivo-lompakon kauppiaspalveluita on ke-
hitetty Digital Services -hankkeessa. Mo-
biilisovellus Pivo on henkilökohtainen 
suunnittelija ja assistentti, joka pitää huo-
len käyttäjänsä rahankäytöstä. Sen avul-
la käyttäjä voi seurata ostojaan ja yhdistää 
ostoihin muita tietoja kuten kanta-asiak-
kuuksiaan. Hankkeessa on kehitetty myös 
uudenlaisia mobiilisovelluksia kanta- 

Kohti parempia  
digitaalisia palveluita
Palvelukehityksessä on tärkeää ymmärtää asiakkaan tarpeet ja  
odotukset, ja ottaa heidät mukaan kehitysprosessiin jo sen varhaisessa 
vaiheessa. Käyttäjien tarpeiden huomioon ottaminen antaa palvelun 
kehittäjälle ideoita kehityssuunnista ja käyttäjille tunteen, että heitä  
on kuultu. Luonnollisesti asiakkaan sitoutuminen palvelun käyttäjäksi  
ja lojaliteetti pysyä sellaisena kasvaa, kun hän on itse ollut mukana  
vaikuttamassa siihen, millainen palvelusta muotoutuu. Digital  
Services -hankkeessa asiakkaiden kuunteleminen on onnistunut.

Aino Mensonen
Kirjoittaja on VTTn erikoistutkija Digital Services in Context -tiimissä 
ja erityisen innostunut käyttäjien osallistamisesta palvelukehityksessä. 
Tiimi hyödyntää tutkimuksissaan erilaisia käyttäjälähtöisiä menetelmiä 
ja on kehittänyt OWELA-yhteiskehittämisen alustan, jota VTT hyödyn-
tää tutkimuksissaan. Kirjoittaja toimii myös Digital Services hankkeen 
PK-yrityksille suunnattujen palveluiden työpaketin vetäjänä.

asiakkuuksien lunastamiseen. Pivo on saa-
tavilla AppStoresta, Google Play -kaupasta 
ja Windows Marketplacesta. Pivosta lisätie-
toa osoitteesta: www.pivolompakko.fi

Incentzin avulla käyttäjä saa tietoa ja 
tarjouksia lähellä olevista kaupoista ja ra-
vintoloista älypuhelimeensa. Palvelua voi 
käyttää sovelluksella tai selaimella. PK-yri-
tykset puolestaan voivat markkinoida pal-
veluitaan mobiilisti lähellä oleville asiak-
kaille reaaliajassa, ja näin houkutella asi-
akkaita juuri oman yrityksensä tarjoaman 
pariin. Yritys saa samalla tietoa käyttäjistä 

SHOK = strategisen huippuosaamisen keskittymä. 
SHOK-hankkeissa yritykset ja tutkimustahot te-
kevät töitä yhdessä; yritykset saavat omalle tutki-
mustyölleen tukea TEKESiltä ja lisäksi TEKESin ja  
tutkimuslaitosten yhdessä rahoittaman ja 

tutkimuslaitosten toteuttaman tutkimuksen. 
Digital Services on yksi Digilen ohjaamista SHOK-
hankkeista. Digital Services -hankkeessa yritykset 
kehittävät omia tuotteitaan ja palveluitaan digitaa-
liseen maailmaan.

Nelivuotinen hanke alkoi vuonna 2012 ja  
se jakaantuu neljään työpakettiin: 

1.  pk-yrityksille suunnatut palvelut 
2. palvelut pankeille ja kaupan alalle 
3. opetus- ja koulutuspalvelut  
4. terveys- ja hyvinvointipalvelut.

Alueet ovat laajoja, tutkittavaa on paljon ja yhdessä 
tekemällä yritykset pääsevät pidemmälle kuin yksin, 
vaikka tutkimus tehdäänkin yhteistyössä mahdollisen 

kilpailijan kanssa. SHOK-hankkeissa tutkimusresurssit 
pystytään yhdistämään laajoiksi kokonaisuuksiksi, jotka 
antavat pienellekin yritykselle ison hyödyn. Tutkimus-
tulokset ovat ohjelman sisällä julkisia ja niiden lisäksi 
yritykset pääsevät mukaan neljä kertaa vuodessa 
järjestettäviin seminaareihin, joissa kuulevat uusimmat 
tulokset ja saavat mahdollisuuden verkostoitumiseen. 
Vuosi 2015 on hankkeen viimeinen vuosi, ja mukana  
on yli 80 partneria.

Digital Services – Digilen SHOK-hanke

ja heidän toiminnastaan. Käyttö on opti-
moitu niin kuluttajalle kuin mainostaval-
le yritykselle äärimmäisen helpoksi. Lisä-
tietoa palvelusta löytyy osoitteesta: http://
incentz.com/web/. 

Hyvinvointialueella on kehitetty mm. 
Wellmo-sovellus hyvinvoinnin seuraami-
seen. Sen avulla käyttäjä voi seurata kun-
toilua, askelten määrää, unta, painoa, alko-
holin käyttöä, verenpainetta ja stressitaso-
aan. Lisäksi käyttäjä voi asettaa yksilöllisiä 
tavoitteita ja seurata niitä. Wellmo on saa-
tavilla AppStoresta, Google Play -kaupasta 

http://www.pivolompakko.fi
http://incentz.com/web/
http://incentz.com/web/
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ja Windows Marketplacesta. Wellness Wal-
let -sovelluksen avulla yritykset voivat puo-
lestaan tarjota työntekijöilleen hyvinvointi-
palveluita ja palkita terveyttään ylläpitäviä 
työntekijöitä. Lisätietoa: www.wellmo.com ja 
www.wellnesswallet.fi

Matematiikka on kivaa

Koulutuspuolella hankkeessa on kehitet-
ty mm. Nokia Mobile Mathematics -mate-
matiikkasovellus, jossa on tuhansia tehtä-
viä lukiolaisille. Tehtävät ovat monipuolisia 
esim. testejä ja visailuja, ja niiden lomassa 
sovellus antaa vihjeitä ja opettaa teoriaa se-
kä tarjoaa mahdollisuuden itsearviointiin. 
Nokia Mobile Mathematics hyödyntää so-
siaalisuutta antamalla käyttäjilleen mahdol-
lisuuden keskustella tehtävistä kavereiden 
kanssa ja vertailla tuloksia sekä luomalla 
opiskelijoille miellyttävän yhteistyöilma-
piiri. Näin opiskelijat saavat kuvan omasta 
taitotasostaan verrattuna kaveripiiriin, oman 
koulun oppilaisiin tai globaalisti. Opetta-
jat voivat sovelluksen avulla helposti mo-
tivoida oppilaitaan ja seurata heidän kehi-
tystään. Palvelu on viety Etelä-Afrikkaan ja 
Tansaniaan. Se on innostanut opiskelijoita 
tekemään matematiikan tehtäviä myös iltai-
sin, viikonloppuisin – jopa lomilla. Halu ke-
hittää omia taitoja ja parantaa omia tuloksia 
verrattuna kavereihin on suuri. Nokia Mobi-
le Mathematicsin löytää osoitteesta: https:// 
momaths.nokia.com/.

Tutkimukseen osallistuminen  
on hauskaa

VTT:n Owela on käyttäjälähtöisen yhteis-
kehittämisen alusta, jota hyödyntämällä 
VTT kehittää projekteissa tuotteita ja pal-
veluita osallistamalla käyttäjiä. Alusta tukee  

erilaisia sosiaalisen median työkaluja ja 
innostaa käyttäjiä osallistumaan tutki-
muksiin. Owelaa hyödynnetään pääasias-
sa laadullisessa tutkimuksessa, mutta Di-
gital Service -hankkeessa Owelaan on ke-
hitetty työkalu, jolla saadaan määrällistä 
dataa käyttäjäkokemuksesta. Perinteisesti 
käyttäjäkokemusta kerätään pitkillä kyse-
lylomakkeilla. Digital Services -hankkeessa 
kehitetty työkalu tekee tutkimuksesta haus-
kaa pelillisten elementtiensä ansiosta. Näin 
tutkimustuloksia on mahdollista saada no-
peammin ja tehokkaammin. Käyttäjäkoke-
muksen ymmärtäminen on yrityksille tär-
keää. Uuden työkalun avulla voi esimer-
kiksi verrata, miten hyvin yritys onnistuu 
viestimään asiakkaalleen yrityksen arvoja 
ja miten eri viestintäkanavat tässä toimi-
vat. Tai vaikka miten oma palvelu sijoittuu 
kilpailijakentässä ja mitä arvoja käyttäjät 
liittävät yrityksen kehittämään palveluun? 
Entäpä kilpailijan palveluun? Tai onko  

kilpailijakentässä paikka, johon kukaan ei 
vielä ole kehittänyt palvelua? 

Kuvassa 1 on esitetty tulos kanta-asiaka-
setuuksien lunastustavoista. Pankin ja kau-
pan alueen työpaketissa on kehitetty mo-
biilisovelluksia mm. kanta-asiakkuuksien 
ja muiden etuuksien hallintaan. Kartasta 
voi nähdä, että eri etuuksien lunastustavat 
muodostavat kartalla ryhmiä. Asiakkaat yh-
distävät lähellä toisiaan oleviin lunastusta-
poihin samankaltaisia ominaisuuksia ja ko-
kemuksia. Akselit kuvassa tuovat esille eri-
laisia lunastustapoja merkittävimmin erot-
tavia tekijöitä. Kartan käyttö lisäsi mukana 
olevien yritysten ymmärrystä kuluttajako-
kemuksesta ja siihen merkittävimmin vai-
kuttavista tekijöistä. Ne saivat tietoa, mitkä 
asiat kuluttajat kokevat mobiilissa lunastus-
tavassa hankalina ja epämukavina, ja pysty-
vät nyt ohjaamaan palvelukehitykstä kohti 
parempaa asiakaskokemusta. l

Kuva 1.

http://www.wellmo.com
http://www.wellnesswallet.fi
https://momaths.nokia.com/
https://momaths.nokia.com/
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Älypuhelimet ovat arkipäivää nykyisin lähes jokaisessa työpaikassa ja koulussa.  
Puhelimille kehitetään aktiivisesti mitä erilaisimpia ohjelmia, koska laitteiden tarjoamat 
mahdollisuudet ovat kasvaneet, sovelluksia voi ladata helposti ja ohjelmointi on  
helpottunut. Ohjelmistoja on tehty moninaisiin käyttötilanteisiin. Esimerkiksi äiti  
voi jättää puhelimensa itkuhälyttimeksi päiväunta nukkuvan lapsen viereen.

T
ässä artikkelissa tutkim-
me, miten kehittää mo-
biilisovellusta hajaute-
tusti käyttäen niin sanot-
tua ALM (Application Li-
fecycle Management) rat-

kaisua. Eräs tapaus, jossa hyvin voisi aja-
tella älylaitteen olevan hyödyksi, on ta-
pahtumien lippujen tarkistaminen. Tuo-
hon tarkoitukseen dedikoitujen laitteiden 
vuokrahinnat ovat korkeat. Jos tapahtu-
man budjetti ei ole miljoonien luokkaa, 
ei ole perusteltua vuokrata erittäin kallista 
viivakoodinlukijaan perustuvaa lippujen 
lukijaa. Älylaite lukee siis tapahtuman si-
säänkäynnillä lipusta QR- tai viivakoodin 
ja sen perusteella arvioi, onko lippu va-
lidi. Validius voidaan tarkistaa  puheli-
messa paikallisesti olevaa kantaa vasten 
tai internetissä. Päätimme projektissam-
me toteuttaa edellä kuvatun kaltaisen jär-
jestelmän.

ALM on nousussa oleva trendi muun 
muassa siksi, että kun mobiilijärjestel-
miä toteutetaan alihankintana, niissä ei 
tyypillisesti haluta jäädä yhden toimitta-
jan varaan. Tällöin tilaajaosapuolella on 
omistuksessaan ALM ja kehitysympäris-
tö, jossa kehittäjäyhtiö voidaan vaihtaa 
helposti. ALM kattaa ohjelmiston elin-
kaaren kaikki vaiheet. Tutkimme ALMin 
sopivuutta opetustilanteeseen haastatte-
lemalla ALMia käyttäneitä opiskelijoita, 
jotka olivat kurssillaan käyttäneet Gatosol 
Oy:n toimittamaa ALMia.

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulus-
sa kuusihenkinen projektiryhmä ryhtyi ke-
hittämään portinvartija-sovellusta tapah-
tumanjärjestäjälle. Kyseisessä ALMissa oli 
seuraavan kuvan 1 mukaisia elementtejä.

ALM kattaa Hüttermannin(*) mukaan 
useita eri asiakokonaisuuksia. Kuvasta yk-
si käytössä oli tietysti kaiken kehityksen 
kulmakivi, versionhallinta sekä viestintä, 
tapahtumien hallinta (issue management) 
ja wiki-dokumentaatio. Kehitysalustana oli 
pääasiassa Android, mutta myös Windows 
Phonelle tehtiin versio. Automaattisen ja 
jatkuvan testauksen järjestäminen ei ole 
niin helppoa mobiiliohjelmistolle kuin esi-
merkiksi internetsovellukselle. Tämä joh-
tuu siitä, että testaamiseen tarvitaan käy-
tännössä emulaattori eli Virtual Device, 

jonka käynnistäminen on raskas operaa-
tio. Testaaminen onnistuu silti. 

Tämän mobiilisovelluksen kehittämi-
sessä käytimme Atlassianin tuotteita ku-
ten Jira Agilea ja Confluencea. Sovellus-
kehityksessä hyödynnettiin  Scrum-mene-
telmää. Jira Agilea käytettiin tikettien- ja 
backlogin hallintaan. Confluencessa oli 
dokumentaatio wiki-muodossa. Atlassia-
nin tuotteet ovat suuremmissa yrityksissä 
yleisiä, mutta vähemmän käytettyjä pie-
nissä yrityksissä. Lisäksi näihin tuotteisiin 
saa lisämaksusta useita liitännäisosia eli 
plugineita. Versionhallintaan käytettiin 
Linus Torvaldsin alun perin kehittämää 
Git-versionhallintajärjestelmää. Gitissä, 
toisin kuin muissa versionhallintajärjes-
telmissä, on mahdollista pitää paikallis-
ta repositorya ennen kuin tuotos lähete-
tään versionhallinnan pääpalvelimelle. 
Ohjelmistoprojektin hallintaan käytettiin 
Maven ohjelmistokehystä. Mavenin avul-
la voidaan hallinnoida projektin raken-
tamista, kääntämistä, versiointia, doku-
mentointia ja riippuvuuksia.

Kehityksen tietoturva oli organisoi-
tu kuvan 2 mukaan. VPN-putki luotiin 
OpenVPN-tekniikalla, laajasti käytetyl-
lä ilmaisella VPN:n (Virtual Private Net-
work) rakennustavalla. Käyttäjä tarvitsee 
kredentiaalien lisäksi profiilin, jolla pää-
see työskentelyverkkoon.

Kaikki liikenne OpenVPN:ää käytet-
täessä on kryptattua. Esimerkiksi chat-
ohjelmien muuten kryptaamaton tieto-

TYÖKALUT  
mobiilisovelluksen kehittämiseen

Jukka Juslin ja Juha Hinkula ovat nykyisin HAAGA-HELIA 
ammattikorkeakoulun opettajia, jotka ovat työskennelleet 
aikaisemmin mobiililiiketoiminnassa.
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)haaga-helia.fi

Kuvat: Minna Sarakontu

Kuva 1. ALMin osia.
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UUSI MAKSUTAPA B2B 
VERKKOKAUPPAAN

Laskuyritykselle.fi helpottaa yritysten välistä kaupantekoa verkossa. 

Verkkokauppiaana lisäät myyntiäsi ja vähennät yritysmyynnin luottoriskejä. 

Asiakasyrityksen ostoprosessi on entistä kätevämpi ja taloushallinnon työ 

tehostuu. 



Oletko järjestelmätoimittaja tai kauppias? Tutustu palveluun osoitteessa 

www.laskuyritykselle.fi ja ota yhteyttä. Keskustellaan lisää liiketoimintasi 

kasvattamisesta.

sisältö on erotettu internetistä. OpenVPN 
saadaan myös asennetuksi esimerkiksi An-
droid-puhelimeen, jolloin puhelin on mu-
kana suojatussa verkossa.

Opiskelijaryhmä toteutti mobiilisovel-
luksen Androidille ja Windows Phonelle. 
Tuotoksen laatiminen oli mielenkiintoista 
ja sisälsi yleiskäyttöisen autentikaatio-osion. 
Backend-palvelu toteutettiin Java Spring -so-
velluskehyksellä. Tiedonsiirrossa käytettiin 
nykyisin yleistä REST-arkkitehtuurimallia 
ja sanomat noudattivat JSON-muotoa. Ku-

vassa kolme on sovelluk-
sen päänäkymä. Asiakas 
halusi, että ”Tunnuksen ja 
salasanan lisäksi kirjautu-
misnäkymässä pitäisi siis 
olla teksti "Tapahtuma-
tunnus" sekä kenttä, joka 
määrittää, minkä tapahtu-
man lippuja halutaan tar-
kistaa.” Näin vaatimuksiin 
perustuen luotiin kuvan 3 
aloitusnäyttö.

Lopputuloksena voi-
daan todeta, että opiske-
lijoille kannattaa antaa 

laaja ja toisiinsa integroituva sovelluske-
hitysympäristö. Esimerkiksi Flowdock-kes-
kustelun voi linkittää versionhallintaan ku-
ten myös Git-versionhallinnan IRCiin. Lin-
kittäminen tuo lisää mielekkyyttä keskus-
telutyökalun käyttöön. Versionhallinnan 
yhteydessä tehdyt viestit kirjoitetaan huo-
lellisemmin, koska ne tulevat heti kaikki-
en näytöille.

Kirjoittajat kiittävät Tekesin rahoittamaa 
Digital Services -ohjelmaa tämän työn mah-
dollistamisesta. Digital Services -ohjelman 

Digile-hankkeissa kehitetään innovatiivi-
sia tietotekniikkaa hyödyntäviä ratkaisuja. 
Hanke kestää vuoden 2015 loppuun saak-
ka. HAAGA-HELIA pilotoi ALM-ympäristö-
jä ja kerää haastattelemalla opiskelijoilta ja 
työelämässä olevilta tietoa, miten erilaiset 
työkaluvalikoimat toimivat. l

Kuva 3. Tuotetun mobiilisovelluksen aloitusnäyttö.

*) M Hüttermann, Agile ALM. 
http://cdn.parleys.com/p/514892290364bc17fc56c3de/
attach_201111251653301753149.pdf.  
Viitattu 20.8.2014.

Kuva 2. VPN ALM-kehityksessä.

http://www.laskuyritykselle.fi
http://cdn.parleys.com/p/514892290364bc17fc56c3de/
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T
unnelmassa oli 
paljon samaa kuin 
keskustelussa lei-
rinuotion äärellä, 

jokainen puhui ja kuunteli, 
nappasi ääneen lausutusta 
ajatuksen, kehitti sitä, antoi 
tilaa toisten ajatuksille ja ky-
symyksille. Missään ei ollut 
agendaa, ei edessä seisovaa 
alustajaa eikä powerpointeja 
ranskiksineen.

Ennen Gutenbergin painokonetta yhteisö 
keskusteli ja oppi leirinuotion ääressä, tari-
nat ja faktat kerrottiin ja omaksuttiin kes-
kustelemalla. Kirja muodosti uudenlaisen 
informaatio- ja oppimisympäristön, jossa 
ihminen oppii keskustelemalla kirjan kans-
sa yksin häiriöttä. Kirjan lukeminen on luo-
vaa, sisäistä reflektointia ja itsensä kuunte-
lemista. 

Luetaanko työpaikalla työaikana kirjoja? 
Millaisia kirjoja yrityksellä on hyllyssään? 
Vai ovatko kirjat työntekijöiden työpöydillä? 
Luetaanko kirja kannesta kanteen vai poimi-
taanko siitä vain faktat? Entä jos paksu kir-
ja on kuraa? Onko kirjoittaja auktoriteetti? 
Jaammeko lukemamme hyvän kirjan kave-
reillemme?

Luemmeko töissä vain dokumentteja, 
joissa kuvataan johdon visioita, tavoitteita 

ja toimintaohjeita? Ovatko ne hierarkkisen 
järjestelmän ohjausmekanismeja, jotka jo-
kainen ymmärtää samalla tavalla? Onko do-
kumenttien laatimiseen osallistuminen ar-
vokkaampaa kuin niiden lukeminen? Ovat-
ko patentit niukkuusrakenteita, seurausta 
väärästä ajattelusta? 

Kahlitseeko työkalukeskeisyys vapaata 
ajattelumme? Olisiko Orwell aavistanut, et-
tä ostamme itse vakoilulaitteita itsellemme? 
Suunnitellaanko intranetit vain dokument-
tien jakeluun? Onko yrityksiä, joissa intra-
neteina käytetään yhdessä kirjoitettavia wi-
kejä? Ovatko työpaikoilla kokoukset ainoi-
ta tilaisuuksia, joissa voi keskustella? Käy-
däänkö niissä läpi agendaa vai onko niissä 
aikaa myös yhteisölliselle toiminnalle? Kor-
vaammeko yhteistyötä tietojärjestelmillä ja 
dokumenteilla?

Onko koululla vää-
rä käsitys oppimises-
ta? Suunnitellaanko 
oppimisalustat lähin-
nä oppimateriaalien 
jakeluun? Laativatko 
koulutuksiin osallis-
tujat yhteisiä muis-
tiinpanoja? Muuttaa-
ko teknologia opetus-
käsityksiä? Missä on 
ketterä pedagogiikka? 

Onko oppimisen nopeus olennaisempaa 
kuin osaaminen? 

Olemmeko palaamassa maailmaan, jos-
sa informaatiota käsitellään keskustellen, 
jossa luodaan yhdessä yhä enemmän? On-
ko digitaalinen keskustelu käynnissä jatku-
vasti? Miten ihmiset saadaan mukaan ener-
gisoimaan toisiaan? Miten aivot kohtaavat 
hedelmällisesti? Mistä syntyy ajatuksen yh-
teinen liike? Saako digikeskustelussa olla 
mukana hiljaa?

Onko meillä tasa-arvoisia ja -laatuisia 
massatuotteita? Vai käyttääkö jokainen asi-
akas tuotteita omalla tavallaan? Syntyykö 
tuotteiden arvo vasta asiakkaan tavasta kä-
sitellä niitä? Pitäisikö yritysten olla läsnä ti-
lanteissa, joissa niiden tuotteita käytetään?

Missä on esineiden internetin (The In-
ternet of Things) tarvitsema ekosysteemi?  

Eija Kalliala
on tietokirjailija, digitaalisten oppimisympäristöjen 
ja sosiaalisen median asiantuntija, Sytykkeen  
hallituksen jäsen ja Sytyke-lehden päätoimittaja.
eijakalliala.fi 

Sytykkeen pelillistetyssä laivaseminaarissa Tietotyö+1 pohdittiin, miten työ  
muotoillaan kivaksi ja tehokkaaksi valmentamalla, johtamalla ja pelillistämällä.  

Laivaseminaarin Tietotyö+2-jälkilöylyissä Fraktion pehmeillä sohvilla ja  
saunatiloissa 24.9.2014 keskustelimme Esko Kilven kanssa työmotivaatiosta,  

kirjoista ja dokumenteista, yhdessä oppimisesta ja esineiden internetistä.  
Keskustelu rönsyili aiheesta toiseen, palasi, poukkoili menneestä 

 tulevaan ja nykyhetkeen.

Sytykkeen jälkilöylyjen  
Tietotyö+2 osallistujia.

Digimaailman leirinuotio
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Onko upotettu älykkyys keskeinen muutosvoima, 
algoritminen verkkoleiri? Määrittelevätkö esinei-
den relevantit linkit niiden mahdollisuudet ja laa-
dun? Upotetaanko pizzaan tai shampoo-pulloon 
sensori, joka huomaa tuotteen loppumisen ja 
markkinoi sitä lisää? Onko amazonmainen suosit-
telulogiikka hyvää markkinointia ja asiakaspalve-
lua? Kerääkö kuluttaja henkilökohtaisen datamas-
sansa (My Data, big data) ostoskassinsa pohjaksi?

Millaisia ovat huomisen yrityksen vuorovaiku-
tuskäytännöt? Kehittyykö niihin twittermäinen lo-
giikka? Kutsutaanko kokouksiin etäosallistujia? 
Käsitelläänkö informaatiota asymmetrisesti jokai-
sen omasta informaatioportfoliosta? Missä ovat 
meitä kiinnostavat keskustelut? Miten meidän pi-
täisi merkitä jatkuvat keskustelut, jotta löytäisim-
me niistä olennaiset asiat? Jotain sovittiin, mutta 
missä siitä on tietoa? Taltioimmeko vai kohtaam-
meko? Miten teemme keskustelumme riittävän 
kiinnostavaksi, jotta kaikki haluaisivat seurata nii-
tä? Voiko ihmistä ymmärtää irrallaan tämän sosi-
aalisesta ympäristöstä?

Miten voisimme rikastaa elämäämme? Käytäm-
mekö kaunokirjoitusta? Luemmeko runoja? Voisi-
ko lain tallentaa runomuotoon? Muuttaako muisti 
sitä, mistä on keskusteltu? Elämmekö väärien pro-
feettojen aikaa? Onko olemassa meidän totuutem-
me ja teidän totuutenne? Pitäisikö meidän kaik-
kien olla äänessä, aggregoida itse informaatioläh-
teemme? Onko dynaamisen informaatioportfoli-
on luominen mediakriittisesti yksi tulevaisuuden 
kansalaistaidoista?

Ympärillämme on käsittämättömien uusien 
mahdollisuuksien avaruus. l

Sytykkeen jälkilöylyt Fraktion pehmeillä sohvilla. Kuvassa vasemmalta Esko Kilpi, Jesse Peurala, Jussi Nurminen, 
Kristiina Ullgrén, Lauri Laitinen, Kati Viik (takana) ja Tarmo Toikkanen. Kuva: Eija Kalliala.

https://fraktio.fi/
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VAIKUTTAVIN OPINNÄYTETYÖ -KILPAILU

Systeemityöyhdistys Sytyke ry 
palkitsee joka lukuvuoden  
vaikuttavimman tietojärjestelmäalan 
opinnäytetyön. Palkinnon 
tarkoituksena on kannustaa 
opiskelijoita tekemään laadukkaita 
opinnäytetöitä, edistää suomalaista  
tietojärjestelmäalan osaamista  
ja lisätä Sytyke ry:n toiminnan 
tuntemusta oppilaitoksissa 
ja alan opiskelijoiden keskuudessa.

Sytykkeen hallituksen oppilaitosvastaava Timo Piiparinen lukee Sytykkeen 
syysseminaarissa vaikuttavimman opinnäytetyön valinnan perustelut. Kuvassa 
hänen lisäkseen vaikuttavimman opinnäytetyön tekijä Aino Jakobsson ja Aalto-
yliopiston opinnäytetyön ohjaaja Kari Hiekkanen. Kuva: Anne Isotalo.

L
ukuvuoden 2013–2014 vaikuttavin opin-
näytetyö -kilpailuun osallistui yliopistois-
ta ja ammattikorkeakouluista seitsemän 
opinnäytetyötä. Sytykkeen laivaseminaa-
rin työpajaan osallistuneet saivat äänes-

tää niistä suosikkiaan. Sytykkeen hallituksesta Timo 
Piiparinen, Eija Kalliala ja Heikki Naski tutustui-
vat opinnäytetöihin ja äänestystulokseen, ja valit-
sivat vaikuttavimman opinnäytetyön lukuvuodelta 
2013–2014. Voittaja palkittiin Sytykkeen syyssemi-
naarissa, jossa hän kertoi opinnäytetyöstään ja vas-
tasi kysymyksiin.

Lukuvuoden 2013–2014  
vaikuttavin opinnäytetyö 

Aino Jakobsson palkitaan Systeemityöyhdistys Sy-
tyke ry:n Vaikuttavin opinnäytetyö 2013–2014 -kil-
pailun voittajana diplomi-työstä User-Centered  
Aspects in Enterprise Architecture Practices:  
Exploratory Study on the Perceptions of  
Finnish Enterprise Architecture Practitioners, jonka 
hän teki Aalto-yliopistossa.

Jakobssonin diplomityö tutki käyttäjäkeskeisyyt-
tä, sen aspektien huomioimista sekä periaatteiden 
soveltamista kokonaisarkkitehtuurityössä. Opinnäy-
te pyrki teemahaastatteluin löytämään käyttäjäkes-
keisen suunnittelun ja kokonaisarkkitehtuurityön 
välisen linkin.

Kokonaisarkkitehtuuri on systemaattinen ja ra-
kenteinen kuvaus organisaation muodostamasta 
toimintakokonaisuudesta, sen rakenteesta sekä ko-
konaisuuteen kuuluvien osien välisistä suhteista. 
Kokonaisarkkitehtuuri kuvaa, kuinka organisaation 
toimintaprosessit, tiedot ja järjestelmät toimivat ko-
konaisuutena. Se on menetelmänä laaja, koko or-
ganisaation toiminnan kattava ja siksi myös melko 
kompleksinen kokonaisuus, joka vaatii monipuo-
lista osaamista. Juuri tuo kompleksisuus saattaa ol-
la suurin kompastuskivi kokonaisarkkitehtuurityön 
laajan ja kokonaisvaltaisen hyödyntämisen edessä. 

Tällöin kokonaisarkkitehtuurityö on vaarassa jäädä 
ainoastaan IT-keskeiseksi toiminnan kuvaukseksi.

Jakobssonin diplomityö pureutuu juuri tuohon 
kompleksisuuden ongelmaan pyrkimällä löytää yh-
teys käyttäjäkeskeisen suunnittelun ja kokonaisarkki-
tehtuurikäytäntöjen välillä. Tämän vuoksi Sytyke ry 
kokee Jakobssonin diplomityön vaikuttavimmaksi 
opinnäytetyöksi kaudella 2013–14. l

Eija Kalliala ja Timo Piiparinen

http://evolvit.fi/
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➤

 HILJAINEN TIETO  
JA SYSTEEMITYÖ

L
inkolan esittämän ”puuron” sel-
vittämisessä on lähdettävä liik-
keelle tiedon olemuksen ymmär-
tämisestä ja sen eri olomuotojen 
tunnistamisesta. Materiaalinkaan 
eri olomuodoille ei ole samante-
kevää, millä välineillä niitä liiku-

tellaan. Vettä on vaikea kuljettaa kuorma-auton 
lavoilla. Kaasuolomuodossa olevaa materiaa-
lia ei voi varastoida aittoihin. Vaikka tieto on 
ymmärretty hyvin yksimuotoiseksi, sama pätee 
myös tietoon. 

Ymmärtääksemme tietoyhteiskunnan logiik-
kaa ja tulonmuodostusta meidän tulee ymmär-
tää tiedon olemusta ja logistiikkaa.

Tiedon olomuodot 

Perinteisessä luokituksessa tieto on joko dataa, 
informaatiota, tietoa, älykkyyttä tai viisautta. 
Tiedon varastointiin ja liikkumiseen tämä tie-
don hierarkialuokitus ei anna selitysmalleja. 
Kaikkiin esitettyihin luokkiin käytetään samo-
ja tiedon liikuttelun mekanismeja. Suuren mää-
rän älykkyyttä ja viisautta sisältävä tieto liikkuu 
yhtä helposti ja sitä varastoidaan samojen sään-
töjen mukaan kuin vähemmän viisasta tietoa.

Stevensin mukaan ihmiskunnan informaa-
tiohistoriassa on tunnistettavissa suuria kään-
teitä, jotka ovat olleet niin merkittäviä, että ne 
ovat vaikuttaneet ajattelutapoihin. Näitä suu-
ria käänteitä, jotka ovat leimanneet pitkiä ai-
kakausia, ovat:

•   inhimillisen kielen synty
• kirjoitustaidon ja kirjapainotaidon  

        keksiminen
•  elektronisen tiedonvälityksen ja 
    -käsittelyn käyttöönotto. 

Nämä informaatiohistorian suuret käänteet ovat 
merkinneet myös tiedon liikkumisessa ja varas-
toinnissa (informaatiologistiikassa) siinä mää-
rin käänteentekeviä muutoksia, että voidaan pu-
hua tiedon saaneen uuden olomuodon. Kunkin 
tiedon olomuodon syntyminen on edellyttä-
nyt uutta hallinta- ja käsittelymekanismia seu-
raavasti:

Pentti Salmela, FM
Kirjoittaja on työskennellyt IT-alan johto- ja asiantuntijatehtävissä suurissa  
suomalaisissa organisaatiossa, kuten Hartela Oy, Kemira Oy, Oy Lohja Ab,  
Alko-Yhtiöt Oy ja Työterveyslaitos. Monissa projekteissa mukana olleena  
hän on voinut seurata alan kehittymistä pitkällä aikajänteellä. Erilaisissa  
toimintaympäristöissä toimineena hänellä on ollut mahdollisuus vertailla  
materiaali- ja tietovaltaisten organisaatioiden yhtäläisyyksiä ja eroja. 

Artikkeli perustuu Pentti Salmelan syksyllä 2014 julkaistuun kirjaan:  
Hiljainen tieto, innovaatio ja IT. Ketterät Kirjat Oy, Vantaa.  
http://www.cxomentor.fi/tuotteet.html?id=8/96

Filosofi Pentti Linkola (Hiidenkivi, 2001) 
antaa ankaran arvion tietoyhteiskunta-
kehityksestä:

”...vihdoin viimein saamme, kuin likaisena 
rättinä kasvoillemme, tämän uusprimitii-
visen ”tietoyhteiskunnan”, tämän kuplien 
kuplan, jossa näennäisesti aikuiset ihmi-
set palvovat leluja, jossa väline ja sisältö 
sekoittuvat puuroksi, jossa tietokoneet 
kehittyvät ja tieto vähenee. Tämän infor-
maatioyhteiskunnan, jossa olennainen 
informaatio hukkuu jäljettömiin...” 

TIEDON OLOMUOTO HALLINTA- JA 
KÄSITTELYMEKANISMI

Hiljainen tieto Mielikuvat, mentaaliset mallit ja 
ajattelu

Puhuttu tai muulla 
sovitulla  
syntaksilla 
välitetty tieto

Puhutun kielen syntaksi, 
kielitaito, retorinen 
hahmottaminen,  

    keskusteleminen ja  
    kuunteleminen 

Dokumentoidussa muodossa   
oleva tieto 

Kirjoittaminen, kirjapainotaito,  
    lukeminen ja mallintaminen sekä  
    dokumentoidun tiedon hakume-

kanismit 

Tietokoneohjelmat ja niiden  
    käsittelemä data

Systeemityö, ohjelmointi, 
ohjelmointikielet, tietoverkot,
käsiteanalyysit, 
tietojen luokittelu-, haku- ja
tallennustekniikat

http://www.cxomentor.fi/tuotteet.html?id=8/96
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Uusi informaatiologistiikkakäsitys

Systeemityön luonteeseen on aina kuulu-
nut toimintaprosessien ymmärtäminen ja 
kuvaaminen. Kaikissa kaavioissa on kui-
tenkin kuvattu toimintaa, dokumenttien 
ja datan liikettä sekä varastointia. Jos suu-
rin osa (95 %) organisaatiossa liikkuvasta 
tiedosta on hiljaisessa, näkymättömässä 
muodossa, voi kysyä, kuinka oikeita sys-
teemikuvauksemme ovat.  

Wikipedian mukaan: 
”... Informaatiologistiikka tarkoittaa eri-

tasoisia palveluja tai palvelukokonaisuuk-
sia: tulostus, kuoritus, skannaus tai tiedon 
sähköinen varastointi, sähköinen laskujen 
käsittely ja tähän liittyvät arkistoinnin, va-
rastokierron ja sanomanvälityksen EDI- ja 
OVT-ratkaisut.”

Tämä yksiulotteiseen tietokäsitykseen 
perustuva informaatiologistiikkakäsitys 
vaatii uudistamista. Kuva 1 esittää tiedon 
liikettä kolmiulotteisessa avaruudessa, jos-
sa myös hiljaisen tiedon ulottuvuus on 
otettu huomioon. 

1. Tieto liikkuu horisontaalisuunnassa 
paikasta toiseen, yhteisöstä toiselle, hen-
kilöltä ja henkilöryhmältä toiselle ja tie-
tovarastosta toiseen. Esimerkiksi tiedon  
alimman, IT-järjestelmätason tiedon liik-
keen kuvaukset ovat perinteisiä tietovuo- 
ja IT-prosessikaavioita. Kaikki tieto on ra-

kenteellista, määrämuotoista ja sen käsitte-
lysäännöt on automatisoitu. Organisaation 
toiminta tapahtuu tietojärjestelmätason ylä-
puolella dokumentoidun tiedon, puheen ja 
viestityn tiedon tasolla. Tämän tason kuva-
ukset ovat toimintaprosessikuvauksia. 

2. Tieto siirtyy aika-akselilla. Sen lisäksi, 
että tieto muuttaa muotoaan, sama tieto 
saattaa saada täysin uuden merkityksen ja 
tulkinnan uudessa ajassa ja ympäristössä. 
Myös tiedon arvo muuttuu, lisääntyy tai vä-
henee ajan kuluessa. Sen liike aika-akselilla 
ei ole luonteeltaan lineaarista vaan syklistä.

3. Tieto liikkuu ja muuttaa olomuotoaan 
vertikaalisella akselilla. Tieto on hiljaises-
sa, puhutussa, dokumentoidussa tai tieto-
järjestelmissä olevan datan olomuodossa. 
Kullakin tiedon olomuodolla on oma kul-
jetus-, hallinta- ja varastointimekanisminsa.

IT-projektit – hiljaisen  
tiedon siirtämistä

Uusi informaatiologistiikkakäsitys avaa 
mahdollisuuden kuvata kaikkia tietopro-
sesseja uudella tavalla. Esimerkkinä kuvas-
sa 2 on esitetty innovaatio- ja IT-projekti.  
Aiempien vaihekuvausten lisäksi kuvauk-
sissa voidaan nostaa esille hiljaisen tiedon 
siirtymiseen liittyviä asioita. Kuva havain-
nollistaa hyötyjen, tuottojen ja kustannus-
ten syntyä IT-projektissa.

Prosessi perustuu kahdessa suunnassa  
tapahtuvaan tiedonsiirtoon:

• Vertikaaliselta akselilta löytyy vastaus 
   kysymyksiin: Miksi? ja Mitä? Rakenta-
   misvaiheessa hiljaista tietoa ja osaa-
  mista tiivistetään tuotteeseen tai IT- 

        järjestelmään. Käyttöönottovaiheessa 
   siirto on osaamisen purkamista asia-
    kasorganisaation lisääntyneeksi osaa- 
  miseksi.

• Horisontaaliselta akselilta löytyy vas- 
          taus kysymykseen: Miten? Rakentamis-

   vaiheessa tarvittavaa tietoa kerätään ke-
   hittämisryhmän käyttöön. Käyttöön-
  ottovaiheessa siirto on tuotteeseen 
  sisältyvän osaamisen jakamista asiak-
  kaille.

Kuvan 2 avulla voi myös tarkastella esi-
merkiksi IT-hankkeen vaikuttavuutta eli 
sitä, kuinka merkittävästä järjestelmästä 
tai tuotteesta on kysymys:

• Vertikaalisella akselilla: Kuinka mer-
  kittävää uutta sovellettavaa tietoa,  

       hyötyä tai muutosta hankkeen  loppu- 
      tuloksella saadaan aikaan yksittäiselle 

  käyttäjälle tai asiakkaalle?
• Horisontaalisella akselilla: Kuinka laa-
   ja, monistettava, toistettava ja helpos-
    ti siirrettävä hankkeen lopputulos on 
  ja kuinka helposti IT-tuote, -palvelu
  tai -järjestelmä saavuttaa laajaan jake-
   lun? Montako kappaletta sitä tuotetaan, 
   myydään ja toimitetaan asiakkaille?

Näiden kahden tekijän muodostama pin-

1.  Tiedon yhteisö-/ 
paikka-akseli 

Informaatiologistiikan kolme dimensiota 

Tiedon horisontaalinen liike, 
eteneminen ajan ja paikan 
suhteen 

2. Aika-akseli 

3. Tiedon olomuotoa  
 kuvaava akseli 

Hiljainen tieto, 
osaaminen  
 
 
Puheviestintä 
 
 
Dokumentoitu tieto 
 
 
IT-järjestelmät ja 
tietokannat 

Ei-rakenteellista tietoa 

Rakenteellista tietoa 

Tiedon vertikaalinen liike 

1.  Tiedon yhteisö-/ 
paikka-akseli 

Informaatiologistiikan kolme dimensiota 

Tiedon horisontaalinen liike, 
eteneminen ajan ja paikan 
suhteen 

2. Aika-akseli 

3. Tiedon olomuotoa  
 kuvaava akseli 

Hiljainen tieto, 
osaaminen  
 
 
Puheviestintä 
 
 
Dokumentoitu tieto 
 
 
IT-järjestelmät ja 
tietokannat 

Ei-rakenteellista tietoa 

Rakenteellista tietoa 

Tiedon vertikaalinen liike 

Kuva 1 Informaatiologistiikan 
kolme dimensiota
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Hiljaisen tiedon 
ja osaamisen 
alue 
 
 
 
 
Toiminnan ja 
viestityn tiedon 
alue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekniikan alue 
 

IT -järjestelmän, -tuotteen tai -palvelun tuottojen ja kustannusten syntymekanismi 

IT - järjestelmän rakentaminen         Käyttöönotto ja käyttö 

IT-
järjestelmän 
rakentaminen 

Rakentamis- 
kustannukset 

Tuotanto-, 
jakelu-, 
ylläpito- ja 
markkinointi- 
kustannukset 

Myyntimäärä 

Hyötyjen ja 
tuottojen 
synty 

Määrittely- 
kustan-
nukset 

Hyödyt  
asiakkaalle, 
muutos, 
vaikutus  

Myyntitulot 
IT- 

järjestelmä, 
tuote tai 
palvelu 

 
Hiljaisen tiedon 
ja osaamisen 
alue 
 
 
 
 
Toiminnan ja 
viestityn tiedon 
alue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekniikan alue 
 

IT -järjestelmän, -tuotteen tai -palvelun tuottojen ja kustannusten syntymekanismi 

IT - järjestelmän rakentaminen         Käyttöönotto ja käyttö 

IT-
järjestelmän 
rakentaminen 

Rakentamis- 
kustannukset 

Tuotanto-, 
jakelu-, 
ylläpito- ja 
markkinointi- 
kustannukset 

Myyntimäärä 

Hyötyjen ja 
tuottojen 
synty 

Määrittely- 
kustan-
nukset 

Hyödyt  
asiakkaalle, 
muutos, 
vaikutus  

Myyntitulot 
IT- 

järjestelmä, 
tuote tai 
palvelu 

Lähteet:
Polanyi, M. (1966). The tacit dimension. Garden City, N.Y.: Doubleday
Salmela, P. (2014). Hiljainen tieto, innovaatio ja IT, Ketterät Kirjat Oy, Vantaa
http://www.cxomentor.fi/tuotteet.html?id=8/96
Ståhle, P. Wilenius, M., (2006). Luova tietopääoma, Tulevaisuuden kestävä 
kilpailuetu, Tulevaisuuden kilpailuetu, Edita, Helsinki

ta-ala kuvaa hankkeen mer-
kittävyyttä ja vaikuttavuutta. 
Samalla se kuvaa kehitetyn 
tuotteen myyntituloja, jotka 
muodostuvat myyntimäärän 
ja hinnan (tai muutoin todet-
tavan hyödyn) tulona. Ellei 
hankkeella tätä vaikuttavuutta 
ole, on hanke ollut hyödytön.

Jo lähtötilanteessa hank-
keen rakentamistavoitteet 
saattavat olla väärin aseteltu-
ja. Tavoitteena ei ole pelkäs-
tään rakentaa IT-järjestelmää. 
Tekniikka on vain väline, jol-
la varsinainen tavoite saavu-
taan. Tarvitaan sekä vertikaa-
lisen akselin toiminnallinen 
muutostavoite että horison-
taalisen akselin IT-ratkaisu-
kuvaus: nämä toiminnalliset 
muutostavoitteet on mahdol-
lista saavuttaa ottamalla käyt-
töön tällainen IT-järjestelmä. 

Yhteenveto

Kaikessa kehittämistoimin-
nassa pitäisi siirtyä moniulot-
teiseen tietokäsitykseen. Ke-
hittämisen painopiste pitäisi 
siirtää hiljaisen tiedon alueel-
le. Siellä syntyvät uudet ide-
at ja siellä omaksutaan uusi 
toimintatapa. Siellä syntyvät 

kehittämistoiminnan todelli-
set hyödyt.

Tietojärjestelmien suunnit-
telutekniikat ovat kehittyneet 
tiukoista ja muodollisista ve-
siputousmalleista nykyisiksi 
ketteriksi menetelmiksi. Ket-
terät menetelmät nopeutta-
vat ohjelmiston määrittelyä, 
rakentamista ja testaamista eli 
tehostavat rakentamisvaiheen 
läpivientiä. Kuitenkin todelli-
set hyödyt syntyvät tätä edel-
tävissä innovaation synty- ja 
valmisteluvaiheissa. Selitys 
IT-toiminnan huonoon tuot-
tavuuteen saattaa piillä siinä, 
että ratkaisuja on etsitty tekni-
seltä tasolta, kun hyödyt löy-
tyvät ylempää, hiljaisen tie-
don alueelta. 

Kehitys- ja IT-projektien epä-
onnistumisten takana saattaa 
olla ihmisen perusoptimisti-
suus ja mukavuudenhalu. IT-
järjestelmää määriteltäessä us-
kotaan, että riittää, kun kiinni-
tetään huomio niihin järjestel-
män piirteisiin, jotka helposti 
havaitaan. Kuitenkin huomion 
pitäisi olla juuri hiljaisen tie-
don tunnistamattomalla, har-
maalla alueella. l

Kuva 2. Innovaatio-, 
tuotekehitys- ja 
IT-järjestelmähanke, 
hiljaisen tiedon 
siirtyminen, tuottojen 
ja kustannusten 
syntymekanismi

http://www.tieturi.fi/kurssit/koulutus.html?category=Mobiiliteknologiat
http://www.cxomentor.fi/tuotteet.html?id=8/96
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KUUTAMOLLAKUUTAMOLLA

M
Mihin tämä maailma on oi-
kein menossa? Ennen hyvään 
aikaan, siis silloin, kun nos-
talgiakin oli paljon parempaa, 
mobiili oli auto. Kuka on anta-
nut luvan puhua puhelimista ja 

muista läpyttimistä sillä nimellä? Ja kenelle!? Kyllä 
nyt joku roti pitäisi olla muutostenkin suhteen. Pait-
si että, tarkemmin kun ajattelee, nythän ne autotkin 
jo taitavat kolarin sattuessa soitella hätäkeskukseen, 
että nyt se Jeremias sitte piätti aijjaa siihe Kehveläi-
sen kurviin seihtemeekymppiä, vaikka minä siitä 
sille käläkätin, jotta tällä seällä viiskymppiä olis se 
ehoton maksimi. Jotenka parin vuoden päästä, kun 
menet autokauppaan, voit luiskaotsaisen ja intosil-
mäisen autokauppiaan vartin myyntivaahtoamisen 
ja lisävarustekehumisen jälkeen puolihämmennyk-
sissään kysyä, että voiko sillä ajaakin? 

Näin äidinkielen käyttäjänä olen kyllä hieman 
huolissani tästä mobiili-sanasta. Ehdottomasti olen 
sitä mieltä, että sanalle pitäisi saada agricolaanista 
tyyliä omaava lönnrotismi. En vain ole toistaiseksi 
tässä puolen viimeisen tunnin aikana sellaista kek-
sinyt. Liikkuvuuteen ja liikuteltavuuteen liittyvä ter-
mi on jo aikansa elänyt ja se perustuu siihen aikaan, 
kun puhelin oli narulla kiinni seinässä. Nyt on alettu 
puhua älypuhelimista, joka sekin on ihan pöhkö ter-
mi. Niissä toki on tietojenkäsittelykapasiteettia jon-
kun mukaan jopa satatuhatta kertaa enemmän kuin 
Apollo 11:ssä, jolla sentään käytiin kuussa. Mutta ei 
se silti tajua vastata oikein, kun vaimo kysyy vaate-
kaupassa viidennen mekon sopivuutta. 

Jos liikkuvuuteen ja älyyn liittyvät termit ovat epä-
sopivia, niin mikä sitten olisi sopiva nimitys koko-
naisuudelle, joka käsittää puhelimet, taulutietoko-

MAAILMAN  
MENO

neet (eli tabletit, ei herramunjee), älykellot ja kohta 
varmaan älysilmälasit, älykihlasormukset ja älyken-
gät sekä niihin liittyvän sovelluskehityksen? Digita-
lisaatiosta saisi johdettua varmaan jotain mojovan 
iskevää, mutta kun sekin on lainasana. Nyt kyllä 
harmittaa, että Kalevala ei ole ihan kokonaan ulko-
muistissa. Noihin kaikkiin laitteisiin liittyviä sanoja 
ovat: sanoma, tieto, käsittely, uudenaikaisuus, tek-
niikka, ihmiset. Niistähän muodostuu ihan hieno 
perisuomalainen sana: satikuti! 

Eittämättä on mahdotonta olla kieltämättä sitä 
väitettä, etteikö noista vimpaimista olisi myös jotain 
hyötyä, eikö? Mahtaakohan enää nuoriso valittaa, 
että kun ei ole mitään tekemistä? Tuskinpa he ehti-
vät, kun pitää tsekata jengin päivitykset somesta ja 
lätkiä omareita (selfie on kamala sana, joten keksin 
vielä kamalamman) sovelluksiin, joiden nimeä en 
viitsi tähän laittaa, koska lehden ilmestyessä ne ovat 
jo sooo last season. Myös julkkisten salattu elämä 
on nykyään kaikkien katseltavissa ja poliitikotkin 
joutuvat miettimään, mitä tekstailevat. Toki matkan 
varrella on tullut vahinkoja ja uhreja, mutta ehkä 
me kaikki opimme pikku hiljaa. 

Mistäs tässä muuten pitikään puhua? Jostain sof-
tankehityksestä? Sellaisesta, mitä tehdään ihan vaan 
tavallisille ihmisille? Sellaisesta, josta on hyötyä, hu-
pia tai ajanvietettä? Onhan se vähän eri asia kuin 
suurten tietomassojen käsittelyyn tehdyt yrityskäyt-
töön tarkoitetut kaupalliset järjestelmät, joiden käyt-
täjät käyttävät niitä työkseen. Ja mikä pahinta, yri-
tykset, jotka ovat tottuneet norsumaisen ketteriin 
tietojärjestelmiin, joutuvat opettelemaan yksittäisen 
ihmisen iholle menemisen. Tai eihän se pahinta ole, 
vaan parasta. Kauan eläköön satikuti!  l
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VARAJÄSENET

Systeemityöyhdistys Sytyke ry yhdistää suomalaiset 
tietojärjestelmätyön ammattilaiset liiketoiminnasta 
teknisiin asiantuntijoihin. Käsittelemme ajankohtaisia 
systeemityöteemoja, keskustelemme ja opimme yhdessä 
– hypetystä tervejärkisesti. Sytykkeen osaamisyhteisöissä 
samoista teemoista kiinnostuneet verkostoituvat 
asiantuntijatapahtumissa.

Sytyke ry on Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset 
TIVIA ry:n suurin valtakunnallinen teemayhdistys, 
joka jo vuodesta 1979 lähtien on kehittänyt tieto-
järjestelmäalan ammatillista osaamista. 

Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 
varapuheenjohtaja sekä 3 - 5 varsinaista jäsentä  
ja 2 varajäsentä. Ota yhteyttä: info (at) sytyke.org.

Mikko Holmberg, 
Siili Solutions Oyj

mikko.holmberg (at) sytyke.org

Tarmo Toikkanen, 
laivaseminaari
NP-Ratkaisut Oy, Aalto-yliopisto
tarmo.toikkanen (at) sytyke.org

Tarmo Toikkanen
tarmo.toikkanen (at) sytyke.org

LIITTOKOKOUSEDUSTAJAT

Anne Isotalo, 
sihteeri
Fennia
anne.isotalo (at) sytyke.org

Heikki Naski, 
tekniikka

Fraktio
heikki.naski (at) sytyke.org

Ville Availa,
puheenjohtaja 

Ambientia
ville.availa (at) sytyke.org

Eija Kalliala, 
lehden päätoimittaja
T:mi Eija Kalliala
paatoimittaja (at) sytyke.org

Jussi Nurminen, 
varapuheenjohtaja 
Gofore
jussi.nurminen (at) sytyke.org

Timo Piiparinen, 
oppilaitosyhteistyö 

Kymijoen Työterveys  
timo.piiparinen (at) sytyke.org

Minna Oksanen
minna.oksanen (at) sytyke.org

HALLITUS 2014

Timo Piiparinen
timo.piiparinen (at) sytyke.org

Sytyttääkö? - Liity jäseneksi
Jäseniksi voivat liittyä kaikki tietojärjestelmäalasta 
kiinnostuneet henkilöt ja organisaatiot. Systeemi-
työyhdistys Sytykkeen jäseneksi liitytään Tieto- ja 
viestintätekniikan ammattilaiset TIVIAn sivustolla 
tivia.fi/liity valitsemalla jäsenyhdistykseksi Systee-
mityöyhdistys Sytyke. 
Henkilöjäsenmaksu vuonna 2014 ilman 
lehteä on 58 € vuodessa, nuorelle opiskelijalle  
19 € vuodessa. Jos olet jo TIVIAn jonkin toisen  
yhdistyksen jäsen, niin Sytykkeen lisäjäsenyys  
maksaa 15 € vuodessa. 
Lisätietoja: tivia.fi, sytyke.org ja jasenasiat (at) tivia.fi.



MONTA SYYTÄ  
HYMYILLÄ.  

UUDISTUNEELLA
SILJA SYMPHONYLLA.

Lue lisää: silja.fi/uutta
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http://www.silja.fi

