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Yhteenveto

Kaupunkitasoisen Digiagenda-ohjelman tavoitteena oli kehit-
tää Espoon kaupungin palveluita ja toimintatapoja kokeilu-
kulttuuria ja digitaalisuutta hyödyntämällä. 

Ohjelman ensivaiheessa kaupungin kehittäjäverkosto laa-
ti Espoo-tarinasta johdetut Digitaalisen Espoon kehittämis-
linjaukset, keinot ja toimenpiteet sekä digiagendan toteutta-
misen mahdollistavan hallintamallin. Digiagendaan haettiin 
palautetta ulkoisilta sidosryhmiltä muun muassa sosiaalisen 
median kautta sekä Espoon valtuustotalolla järjestetyssä avoi-
messa tapahtumassa. 

Espoon digiagenda julkaistiin 2015 ja siinä korostuivat nopeiden 
kokeilujen kulttuuri, kehittäjien ja kuntalaisten osallistumisen 
merkitys, datan avaaminen, tietojärjestelmien integroitavuus, 
palvelujen yksilöllisyyden kehittäminen sekä kustannusvaikut-
tavuuden parantaminen uusilla toimintatavoilla ja modernilla 
teknologialla. 

Yhtenä johtavana ajatuksena on ollut synergioiden löytäminen 
ja skaalattavuus. Kokeilujen avulla on pyritty tunnistamaan rat-
kaisuja ja toimintatapoja, jotka voisivat palvella useita kaupun-
gin palveluja ja toimintoja.

Ohjelman aikana toteutettiin kolme avointa kokeiluehdotusten 
keruukierrosta, joiden puitteissa on saatu satoja kehittämis-
ideoita. Näistä toteutukseen on päässyt 20 kokeilua. Noin 75 % 
kokeiluista on ollut vaikutuksia kokeilun jälkeen, joko ratkai-
suja on jatkokehitetty tai ne ovat vaikuttaneet kaupungin kil-
pailutuksiin ja hankintoihin. Kokeiluja on toteutettu useiden 
toimintojen ja kumppaneiden kanssa yhteiskehittämisen hen-

gessä. Espoon henkilökunta, erilaiset yritykset, tutkimus- ja 
oppi laitokset, sekä järjestöt ovat osallistuneet kokeiluihin ja 
oppineet näistä. Digiagenda-ohjelma on herättänyt kansallis-
ta ja kansainvälistä kiinnostusta ja edistänyt Espoon mainetta 
edelläkävijänä ja kokeilukulttuuria edistävänä kaupunkina ja 
yhteisönä.

Korona on vaikuttanut ihmisten kanssakäymiseen ja työ-
tapoihin. Tässä poikkeuksellisessa ajassa, innovatiivinen toi-
minta ja toimivien digitaalisten palvelujen merkitys arjen su-
jumiseksi korostuvat. Ohjelman erilaiset verkkopalvelu- ja 
chattibotti-kokeilut tukivat useita kaupungin toimintoja kuten 
etäkoulunkäyntiä, nuorten syrjäytymisen ehkäisyä lisäten myös 
yrityspalvelujen ja järjestötoiminnan tunnettavuutta. Vaikeana 
aikana onnistuttiin toteuttamaan kokeiluja myös etänä. Tämä 
motivoi ja kannusti kokeilemisen parissa työskenteleviä asian-
tuntijoita ja kumppaneita löytämään uusia luovia ratkaisuja.

” Kannustamme kaikkia yhteiskehittämään kokeillen ja 
tekemään yhdessä Espoo-tarinaa.” 

 – Jukka Mäkelä, kaupungin johtaja

” Kokeilevalla kehittämisellä ja verkostoimaisella yhteis-
työllä rakennamme kestävämpää tulevaisuutta.” 

 – Päivi Sutinen, palvelukehitysjohtaja
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1 Ohjelman toteutus
Kaupunkitasoisen Digiagenda-ohjelman tavoitteena oli kehittää 
Espoon kaupungin palveluita ja toimintatapoja kokeilukulttuu-
ria ja digitaalisuutta hyödyntämällä. 

Ohjelman alkoi 2015 ja päättyy valtuustokauden päättyessä 
2021. 

Ohjelman omistajana toimi kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä 
ja operatiivisena omistajana vuodesta 2017 lähtien palvelu-
kehittämis johtaja Päivi Sutinen.

Ohjelman alullepanijat olivat ICT-kehitysjohtaja Hannes Rau-
hala ja ICT-johtaja Matti Franck yhdessä kaupungin kehittäjä-
verkoston kanssa. Syksystä 2017 kaupunkitasoista ohjelmaa 
koordinoi kehittämispäällikkö Valia Wistuba Espoon palvelu-
kehitys -yksiköstä työparinaan hankejohtaja Marke Kaukonen 
Espoon strategiayksiköstä. 

Kokeiluja on toteutettu useiden toimintojen ja kumppaneiden 
kanssa yhteiskehittämisen hengessä. Espoon henkilökunta on 
rohkeasti ja innovatiivisesti osallistunut kokeilujen valintaan ja 
kokeilujen toteutuksiin. Erilaiset yritykset, tutkimus -ja oppilai-
tokset, sekä järjestöt ovat osallistuneet kokeiluihin ja oppineet 
näistä. 

Kokeiluja toteuttaessa jalkauduttiin Espoon eri alueille, toimi-
pisteille, henkilöstön eri tiloihin, kirjastoihin, kouluihin, päivä-
koteihin, museoihin, uimahalleihin, kauppakeskuksiin, palvelu-
keskuksiin, palvelutorille asukkaiden ja asiakkaiden keskuuteen.

1.1 Yleiskuvaus ohjelmasta ja sen 
etenemisestä

Ohjelma toteutusta suunniteltiin 2014–2015 ja ensimmäisiä ko-
keiluja päästiin toteuttamaan 2016–2017. Kokeiluja on ohjelman 
puitteissa toteutettu 25 ja viimeisimmät kokeilut päättyivät 
maaliskuussa 2021.

Ohjelman ensivaiheessa kaupungin kehittäjäverkosto laa-
ti Espoo -tarinasta johdetut digitaalisen Espoon kehittämis-
linjaukset, keinot ja toimenpiteet sekä digiagendan toteutta-
misen mahdollistavan hallintamallin. Digiagendaan haettiin 
palautetta ulkoisilta sidosryhmiltä muun muassa sosiaalisen 
median kautta sekä Espoon Valtuustotalolla järjestetyssä avoi-
messa tapahtumassa.

Espoon digiagenda julkaistiin 2015 ja siinä korostuivat nopeiden 
kokeilujen kulttuuri, kehittäjien ja kuntalaisten osallistumisen 
merkitys, datan avaaminen, tietojärjestelmien integroitavuus, 
palvelujen yksilöllisyyden kehittäminen sekä kustannusvaikut-
tavuuden parantaminen uusilla toiminta tavoilla ja modernilla 
teknologialla. 

Digiagendan ohjelma on tähdännyt kehittämisideoiden jalosta-
miseen konkreettisiksi kokeiluiksi yhdessä kaupungin henkilös-
tön ja koko Espoo-yhteisön kanssa. Tätä tarkoitusta palvele-
maan on ohjelman puitteissa toteutettu tarpeiden ja ideoiden 
keruuta ja jalostukseen tähtääviä tilaisuuksia sekä testattu eri-
laisia menetelmiä mm. joukkoistamistyökalua, palvelumuotoi-
lua ja prototypointia.
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Yhtenä johtavana ajatuksena on ollut synergioiden löytäminen 
kaupungin eri palveluissa ja ratkaisujen skaalattavuus. Kokeilu-
jen avulla on pyritty tunnistamaan ratkaisuja ja toiminta tapoja, 
jotka voisivat palvella useita kaupungin palveluja ja toimintoja.

Ohjelman aikana toteutettiin kolme avointa kokeiluehdotusten 
jättökampanjaa, joiden puitteissa on saatu satoja kehittämis-
ideoita. Näistä toteutukseen on päässyt 20 kokeilua. Noin 75 % 
kokeiluista on ollut vaikutuksia kokeilun jälkeen, joko ratkai-
suja on jatkokehitetty tai nämä ovat vaikuttaneet kaupungin 
kilpailutuksiin ja hankintoihin. Kokeiluja on toteutettu useiden 
toimintojen ja kumppaneiden kanssa yhteis kehittämisen hen-
gessä. 

Kokeilujen lisäksi ohjelmassa toteutettiin opinnäytetöitä ja 
laadittiin selvityksiä. Oppilaitos -ja tutkimuslaitos yhteistyö-
nä syntyivät muun muassa kotihoidon MaaS-kokeiluun liittyvä 
selvitys sekä Aalto-yliopiston palvelumuotoiluopiskelijoiden 
kurssityönä konsepti kimppakyyti-kokeilun tulevaisuuden rat-
kaisusta.



Kuva 1:
Kokeiluprosessin kuvaus 
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Kuva 2:
Ohjelman kokonaistoteutus päävaiheittain aikajanalla 
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1.2 Ohjelman organisointi 

Ohjelman tavoitteena oli tehostaa Espoon palvelujen järjestä-
mistä ja tuottamista tunnistamalla teknologiaa hyödyntävät to-
teuttamiskelpoiset kehittämisideat ja toteuttaa nämä nopeilla 
hallituilla kokeiluilla. 

Kaupunkitasoinen ohjelma perustui verkostomaiseen toiminta-
malliin. Kehittäjien verkosto, ”digiryhmä” toimi aina 2018 asti 
jakaen kokemuksia ja tietoa meneillään olevista kokeilusta 
ja järjestäen temaattisia tietoiskuja ja keskustelutilaisuuksia. 
Osallistuminen verkostoon oli vapaaehtoista ja organisaation 
sisällä avointa. Eri toiminnot nimesivät edustajansa verkostoon 
ja verkostoon osallistui näiden lisäksi asiantuntijoita, kehittä-
jiä ja johtajia aina aihepiirin kiinnostuksen ja ajankohtaisuuden 
mukaan. Verkoston toimintaan osallistui noin 30–40 Espoon 
organisaation edustajaa. Verkosto kokoontui noin 6–8 kertaa 
vuodessa. 

Tätä kehittäjien verkostoa höydynnettiin:

• kokeiluehdotusten ideoinnissa ja kokeiluehdotusten  
kilpailujen järjestelyissä 

• tarjoajien, eri toimittajien ja yhteistyötahojen kokeilu-
ideoiden sparrauksessa 

• saatujen kokeiluehdotusten arviointiin ja priorisointiin 

Verkoston yhtenä ajatuksena oli kehittää kokeiluihin osallis-
tuvien ja organisaation digiosaamista. Tämän tueksi järjestet-
tiin organisaation sisäisiä koulutustilaisuuksia sekä kutsuttiin 
muista julkisorganisaatioista edustajia ja yrityksiä esittelemään 
palvelujaan ja ratkaisujaan verkoston kokouksiin.

Digiagendan viestinnässä käytettiin Espoon sisäistä intranettiä 
Essiä sekä Espoon kaupungin Espoo.fi-verkkosivuja ja Espoon 
kaupungin sosiaalisen median kanavia. Sosiaalisen median 
merkitys viestinnässä kasvoi ohjelmakauden aikana ja Espoon 
MakeWithEspoo -Twitterissä julkaistiin tietoa kokeiluista. Li-
säksi asiantuntijoiden henkilökohtaisia tileiltä viestitiin kokei-
lujen etenemisestä. Kokeilukohtaisesti viestittiin organisaation 
erilaisissa operatiivisissa kokouksissa, yksikkö kokouksissa, joh-
toryhmissä, ohjausryhmissä ja verkostojen kokouksissa. Ohjel-
man kokeiluehdotuksien kampanjoista viestittiin organisaation 
sisällä ja ulkopuolelle. 

Digiagenda-ohjelma on herättänyt kansallista ja kansain välistä 
kiinnostusta ja edistänyt Espoon mainetta edellä kävijänä ja 
kokeilu kulttuuria edistävänä kaupunkina ja yhteisönä. Ohjel-
man aikana on käyty vuoropuhelua ja kokemusten vaihtoa 
eri julkisorganisaatioiden, yritysten ja tutkimus/oppilaitos-
toimijoiden kanssa. Muun muassa erilaiset bottikokeilut, VR/
AR-teknologioihin liittyvät kokeilut sekä liikkumisen palveluja 
edistävät kokeilut ovat saaneet eri organisaatioissa ja mediassa 
huomiota.
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Saatuja kokeiluehdotuksia arvioitiin keskeisten kriteereiden 
avulla:

• idean uutuusarvo (ja ei ole aiemmin kokeiltu,  
tai ei kokeilla jossain muussa Espoon ohjelmassa)

• arvo asukkaille ja asiakkaille

• hyöty kokeilun aikana ja tämän jälkeen kaupungille

• Espoo-tarinanmukaisuus: ehdotettu ratkaisu on taloudel-
lisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä

• arvioitu laajuus/laajennettavuus Espoon kaupungin  
palveluissa

• kokeilun toteutukseen tarvittavat resurssit ja ajoitus

Lisäksi kokeiluehdotuksen hakemuksessa pyydettiin kuvaa-
maan:

• kokeiltavan ratkaisun tavoite ja kokeilunaikaiset ja  
kokeilun jälkeiset hyödyt

• toteutussuunnitelma ja aikataulu

• tarvittavat resurssit (arviot omat ja kaupungin henkilöstö-
tarpeesta) 

• tietotekniset tarpeet, tekniset edellytykset, tarjottavat  
ja/tai tarvittavat laitteet/välineet, tarvittavat tietoliikenne-
yhteydet

• eri osa-alueiden rahoitusosuudet, tarvittava budjetti ja 
mahdolliset optiot (esim. kokeilun jälkeinen pilotti)

• kokeilun tuotokset

Saatujen kokeiluehdotusten priorisointiin ja valintaan vaikut-
tivat kehittäjäverkoston ja avainasiantuntijoiden lisäksi tulos-
yksiköiden johdon ja kaupungin ylimmän johdon näkemykset. 

Espoon projektisalkkujärjestelmää ja Sharepoint -työtiloja 
sekä myöhemmin Teams -työtiloja hyödynnettiin ohjelman ja 
kokeilujen dokumentaatiossa, tiedon välittämisessä ja rapor-
toinnissa.

Ohjelmakauden aikana Espoo on saanut kokeiluehdotus-
kampanjoiden yhteydessä yli 150 kokeiluehdotusta. Vuoro-
puhelu yrityskentän sekä tutkimuslaitosten kanssa on ollut 
jatkuvaa. Yritysten ja yhteistyökumppaneiden määrä ohjelma-
kaudella kokeilun toteuttajina on ollut yli 30. Tämän lisäksi 
voidaan puhua vuositasolla sadoista yhteydenotoista. Kam-
panjoiden ulkopuolelta yritykset, yhteisöt ja yksittäiset kun-
talaiset ovat olleet yhteydessä digiohjelman toteuttajiin. Eri-
tyisesti  erilaiset yritykset ovat olleet aktiivisesti yhteydessä 
tarjoten erilaisia asiantuntijapalveluita ja ratkaisuja Espoolle 
kokeiltavaksi.
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1.3 Toteutuneet kustannukset, rahoitus  
ja resurssit

Yksittäisen digikokeilun budjetti on pieni, noin 30 000 €. 
Kaupunki tasoinen vuositason budjettivaraus on ollut 250 000 
euroa. Vuositason toteutumat ovat jääneet alle budjetti-
varauksen. Espoon kaupunki ei ole asettanut kokeilujen mää-
rällistä tavoitetta, vaan ohjaavana periaatteena on ollut panos-
taa kokeilujen laatuun ja sopivuuteen. 

Toteutuma ohjelmakaudella vuosina 2015–2021 on ollut yh-
teensä 591.838 euroa, josta omarahoituksen osuus oli 536 263 
euroa.

Ulkoinen rahoitus koostuu vuonna 2018 Business Finlandilta ja 
2021 EKR/EU 6Aika hankkeen Kesy-projektilta saadusta rahoi-
tuksesta.

1.4 Ohjelman kokeilut
Kokeilujen tavoitteena on ollut oppia, mikä toimii, mikä ei ja 
miksi. Kokeiluilla on pyritty mm. tunnistamaan ratkaisu, joka 
voidaan kokeilun jälkeen pilotoida palveluun/palveluihin ja ot-
taa Espoossa laajempaan käyttöön. 

Osa Digiagenda-ohjelman kokeiluista ovat saaneet alkunsa 
koulujen ja yritysten yhteiskehittämisen KYKY- mallin kon-
septoinnissa. Syntyneitä konsepteja on myöhemmin kokeil-
tu Digiagenda-ohjelman kokeiluissa. Esimerkkejä näistä ovat 
Mightifierin sosiaalisten taitojen ratkaisun kokeilu sekä 3DBear 
-lisätyn todellisuuden sovelluksen kokeilu opetuksessa. 

Digikokeilut Espoon kanssa ovat edistäneet muun muassa  
start-up-yritysten menestystä kansallisesti ja kansain-
välisesti. Espoon kanssa toteutetut kokeilut ovat toimineet 
referensseinä yritysten vientiponnisteluissa ja markkinoin-
nissa. Yritysten palaute on ollut erittäin myönteistä.  Tuote 
ja palvelu kehittyvät yhteistyössä ”edelläkävijäkaupungin  
kanssa” yhdessä kuntalaisten kanssa. 

Vuosi Omarahoitus Ulkoinen  
rahoitus Yhteensä

2015 19 453 19 453

2016 29 720 29 720

2017 104 049 104 049

2018 139 721 49 075 188 796

2019 53 476 53 476

2020 180 796 180 796

2021 9 048 6 500 15 548

Yhteensä 536 263 55 575 591 838

Taulukko 1:
Ohjelman rahoitus 
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Kokeilu Palvelut ja toiminnot Vaikutukset kokeilun jälkeen Toteutusaika

Kotikatuportaali Tekninen ja ympäristötoimi,  
Kaupunkitekniikan keskus

Kokeilun jälkeen ratkaisua on jatkokehitetty ja pilo-
toitu ja portaali on käytössä suomeksi ja englanniksi.

2016–2017

Kuntien integraatio-
alustan hallintamallin 
koestus

Tietohallinto,  
konsernihallinto

Kokeilun jälkeen hallintamallia ei tiettävästi ole jat-
kokehitetty.

2016

IoT-jäte logistiikka-
kokeilu

Tekninen ja ympäristötoimi Kokeilu vaikutti jätelogistiikan kehittämiseen ja han-
kintoihin. Järjestelmä otettiin Espoossa Kaupunki-
tekniikan keskuksessa vakituiseen käyttöön.

2016

Katu näkymä pyörä teihin Tekninen ja ympäristötoimi Kokeilun aikana kerätty pyöräreittien kuva-aineistoa 
hyödynnetään kaupungin katujen ylläpitopalveluissa 
myös kokeilun jälkeen.

2017

Digitalisoitu museo  
(WeeGee näyttely)

Kulttuuripalvelut,  
museopalvelut

Kokeilun jälkeen ratkaisua ei olla jatkokehitetty, mut-
ta museopalvelut hyödyntäneet oppeja näyttelyjen ja 
museopalvelujen digitalisoinnin kehittämisessä.

2017–2018

Sisätilapaikannus 
Paikasto- sovellus  
Sellon kirjastossa

Kulttuuripalvelut,  
kirjastopalvelut

Kokeilun jälkeen ratkaisua ei olla jatko kehitetty 
 Espoossa. Helsinki on kehittänyt kirjaston paikanta-
missovellusta ja Espoo on seurannut kehitystä.

2017–2018

Kotihoidon liikkumisen 
palvelujen  
MaaS-kokeilu

Vanhusten palvelut,  
kotiin vietävät palvelut

Kokeilu jouduttiin keskeyttämään, mutta kokeilun 
kokemukset ja opit ovat vaikuttaneet logistiikan opti-
moinnin ja analytiikan kehittämiseen kaupungissa.

2017–2018

Sovellus  
digitaaliseen  
osallisuuteen

Iso Omenan palvelutorin 
asiointipalvelut

Kokeilun jälkeen ratkaisua ei suoraan jatko kehitetty, 
mutta kokeilun oppeja on hyödynnetty asiointi-
palvelujen kehittämisessä ja OmaEspoo projektissa.

2017–2018
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Kokeilu Palvelut ja toiminnot Vaikutukset kokeilun jälkeen Toteutusaika

Mightifier sosiaalisten 
palaute taitojen kehit-
täjänä opetuksessa

Perusopetus Kokeilu on vaikuttanut vuorovaikutuksen ja hyvin-
voinnin kehittämiseen opetuksessa ja ratkaisua hyö-
dynnetään opetustoimessa.

2017–2018

Pikkuli  tunne taidot- 
kokeilu varhais-
kasvatuksessa,  
päivä kodeissa

Varhaiskasvatus Kokeilun jälkeen henkilökunta on ottanut moni-
kosketusnäytöille tarkoitettuja sisältöjä päiväkodeis-
sa käyttöön.

2018

Lisätyn todellisuuden 
3DBear sovelluksen  
kokeilu

Perusopetus ja  
museopalvelut

Opetustoimi on hyödyntänyt sovellusta perus-
opetuksessa kokeilun jälkeen. Koulut voivat hankkia 
sovelluksen Edustore-hankintakanavasta.

2018

Botti-kokeilu puhelin-
palveluissa

Teknisen ja ympäristötoimen 
puhelinpalvelut ja kaupungin 
asiointipalvelut

Kokeilun kokemuksia on hyödynnetty puhelin-
palvelujen ja asiointipalvelujen kehittämisessä ja 
tulevissa hankinnoissa, mm. OmaEspoo projektissa.

2018–2019

Kimppa-auto kokeilu Tekninen ja ympäristötoimi ja 
logistiikkapalvelut

Kokeilun ratkaisua ei jatkokehitetty. Tämä ei myös-
kään ollut kokeilun tavoitteissa, mutta kokeilun ko-
kemuksia on hyödynnetty Espoon liikkumisen palve-
lujen ja logistiikkapalvelujen kehittämisessä.

2018–2019

Arabian kielisten nuor-
ten verkko palvelu-
kokeilu

Sosiaali- ja perhepalvelut ja 
sivistystoimi

Kokeilun kokemuksia tullaan hyödyntämään ratkai-
sun jatkokehityksessä ja tulevissa kaupungin sähköi-
sen asioinnin chat-/chatbot hankinnoissa.

2020

Business Espoo 
Chatbot- kokeilu

Elinkeino- ja kaupunkikehitys Kokeilun ratkaisu on käytössä ja tämä halutaan jat-
kokehittää ja ottaa jatkuvaan käyttöön. Kokeilun ko-
kemuksia hyödynnetään tulevassa kaupunkitasoises-
sa sähköisen asioinnin chat-/chatbotin hankinnassa.

2020
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Kokeilu Palvelut ja toiminnot Vaikutukset kokeilun jälkeen Toteutusaika

Järjestö tietojen 
palvelu kartta kokeilu 

Asiointipalvelut Pääkaupunkiseudun palvelukarttaan halutaan viedä 
Espoon alueella toimivien järjestöjen tiedot. Kokeilu 
on vaikuttanut tavoitteeseen saada pääkaupunki-
seudun kunnat mukaan yhteistyöhön.

2020

VR-sisältöjen  
kokeilu lukio- 
opetuksessa ja varhais-
kasvatuksessa

Lukio-opetus ja  
varhaiskasvatus

Kokeilussa syntyviä tuotoksia hyödynnetään ope-
tuksessa ja varhaiskasvatuksessa viestittäessä ja 
esiteltäessä päiväkodin toimintaa. Kokeilussa mu-
kana olleiden opettajien ja varhaiskasvatuksen hen-
kilökunnan digitaaliset taidot, VR-sisällön luomisen 
taidot ovat kehittyneet kokeilun ansiosta.

2020

Luovan ohjelmoinnin 
kokeilu

Perusopetuksessa,  
yläkouluissa

Kokeilussa käytettyä digitaalista oppimisalustaa sekä 
kokeilun aikana saatuja ohjelmoinnin työkalupakkeja 
hyödynnetään yläkoulujen opetuksessa.

2020

Yritysten tapahtuma-
kalenterikokeilu

Elinkeino- ja kaupunkikehitys Kokeilun ratkaisu halutaan ottaa jatkuvaan käyttöön 
ja jatkokehittää. Jatkokehittämiseen halutaan kon-
sortio mukaan ts. useita organisaatioita Espoon kau-
pungin lisäksi. Jatkokehittämishankkeelle haetaan 
ulkoista rahoitusta.

2020-2021

Käännös- ja tulkkaus-
sovellus asioinnin tu-
kena kokeilu

Työllisyyspalvelut ja asiointi-
palvelut

Kokeilun oppeja hyödynnetään kaupungin tulevissa 
tulkkaus- sekä käännösratkaisujen kilpailutuksissa 
ja esimerkiksi osana henkilökunnan työvälineiden, 
ohjelmistojen hankintoja.

2020-2021

Taulukko 2:
Kooste ohjelman kokeilut
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1.4.1 Kotikatuportaali tarjoaa ajankohtaista tietoa 
omasta kotiseudusta

Kotikatuportaali on Kaupunkitekniikan keskuksen kehittä-
mä verkkopalvelu, joka palvelee asukkaita tarjoamalla moni-
puolista tietoa heidän omasta koti seudustaan. 

Portaalin tarkoituksena on kerätä yhteen ajankohtaista tietoa 
kotikadun läheisistä asioista ja palveluista. Sivuston avulla kau-
punkilaiset voivat seurata esimerkiksi lähialueensa muutos-  ja 
korjaustöitä sekä suunnitteilla olevia katuhankkeita. 

Kotikatuportaalissa voi tutustua 

• meneillään oleviin katutöihin

• käynnissä oleviin suunnittelu hankkeisiin

• ajankohtaisiin auraus-, suolaus- ja hiekoitustietohin

• kodin läheisiin leikkipaikkoihin, yleisiin pysäköintialueisiin, 
koira- aitauksiin, ulkokuntoiluvälineisiin sekä viheralueisiin

• voimassa oleviin katusuunnitelmiin

• kotiseutua koskeviin uutisiin ja twiitteihin

Portaalin hyödyntämä aineisto kootaan automaattisesti Es-
poon kaupungin tietojärjestelmistä ja se päivittyy sivustolle 
kerran vuorokaudessa.

Kotikatuportaali oli ensimmäisiä Digiagendan ohjelman pa-
rissa toteutetuista kokeiluista. Karttapalvelun ideaan ei heti 
alussa uskottu, mutta Espoolla on vankka kokeilukulttuuria 
edistävä ote ja Digiagendan ohjelma, jonka puitteissa ”po-
tentiaalisia ideoita oli lupa kokeilla”. Kokeilun jälkeen mar-
raskuussa 2018 käynnistyi palvelu, joka löytyy osoitteesta  

kotikatu.espoo.fi. Kirjoittamalla sivustolle oma katuosoitteesi, 
niin pääset tutustumaan kotiseutusi ajankohtaisiin asioihin.

Kuva 3:
Kuvassa esimerkki kotikatuportaalin, verkkopalvelun käyttö
liittymästä 

” Tavoitteena oli luoda helppo käyttöinen tietoja koostava 
verkkopalvelu, jossa tiedot ovat yhdessä paikassa, ym
märrettävässä muodossa ilman asukkaalta vaadittavaa 
kartanlukutaitoa.”
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1.4.2 Kuntien integraatioalustan hallintamallin 
koestus (Kuningas-projekti)

Kuntakentällä järjestelmien väliset rajapinnat ovat jo pitkään 
olleet keskeinen ongelma ja ongelma ratkaisemiseen on pyrit-
ty löytämään erilaisia keinoja. Kuntakohtaisten  järjestelmien  
liittymien puute voi muodostaa merkittävän esteen tieto-
järjestelmien ja toimintaprosessien kehittämiselle. Prosessien 
ja toimintamallien uudistaminen ilman yhteisiä tietomalleja, 
Master datan, käyttövaltuushallinnan sekä integraatioiden te-
hokasta hallintaa on käytännössä mahdotonta. Espoon kau-
punki on toiminut edelläkävijänä kansallisen palveluväylän 
käyttöönotossa. Vuonna 2014 Espoo, Turku ja Vantaa yhdessä 
Kunta-KaPA:n kanssa tunnistivat yhteisiä tarpeita ja intressejä 
integraatioalustan ja integraatioiden kehittämiseksi. Kuningas- 
projekti toteutettiin 2015–2017 aikavälillä edellä mainittujen 
kuntien välisenä kokeiluprojektina (POC), jossa laadittiin kun-
tien integraatioalustan hallintamalli.

Lähde: Opendata.fi dokumentista, Kuntien integraatioalustan 
hallintamallin koestus käyttötapauksin.

Projektilla tavoiteltiin muun muassa: 

• Säästöjä kuntien nykyisten ja uusien tietojärjestelmien 
integraatiokustannuksissa. Yhteisen integrointialustan 
hyötypotentiaalin oli arvioitu olevan olemassa olevien 
järjestelmien osalta 15 % ja uusien järjestelmien osalta 
20 %. 

• Tukea kaupunkien välistä teknologista integraatio-
kyvykkyyttä sekä saada syötettä kuntien hallintamallin 
laatimiseen.

• Testata, onnistuuko uudenlaisen kuntien integraatio-
alustan ja sen liittymäkirjastojen sekä muiden tarvittavien 
osioiden hallinta niin, että sitä voi käyttää useampi kunta.

• Saada syötettä kuntien yhteistyön mahdollistavan tuo-
tantovaiheen hallintamallin suunnitteluun

• Tukea kuntien kansalliseen palveluarkkitehtuuriin siir-
tymistä jakamalla Kuntien integraatioalusta -projektin 
tuloksia kansallisen palveluarkkitehtuurin kehittäjä-
ryhmässä (esim. VRK, kuntasektorin KA-ryhmä)

Kuva 4: 

Tavoiteltava liittymärakenne integraatioalustan hallinta mallin 
lähtökohtana
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Projektiin ei kuulunut teknisen integraatioalustan toteutus, 
vaan tämä oli tarkoitus toteuttaa erillisessä projektissa. Pro-
jektin tuotoksen jatkokehittäminen ja pilotointi jäi avoimek-
si. Projektin loppuraportissa nostettiin esille, että tuotantoon 
siirryttäessä ja yhteistyön laajentuessa tulee integraatioiden 
toteutukseen liittyvät prosessit, toimintatavat ja työvälineet 
määritellä ja ottaa käyttöön heti projektin alussa. Jatko-
kehitystarpeena nähtiin myös tuettavien integraatioalusta-
teknologioiden laajentaminen. Espoo ei ole jatkanut ratkaisun 
käyttöönottoa.

1.4.3 IOT-jätelogistiikkakokeilu

Kokeilun tavoitteena oli jätteen tyhjennyksen logistinen opti-
mointi, turhan työn minimointi, ympäristön siisteys ja kustan-
nussäästöt.

Älyliikenteeseen liittyvänä kokeiluna toteutettiin vuonna 2016 
jätelogistiikka IoT kokeilu, jossa jätteenkeräysautojen reititystä 
ohjattiin täyttöasteantureiden Internet-verkkoon lähettämän 
tiedon perusteella. 

Kokeilussa haluttiin selvittää, voisiko syväkeräyssäiliöiden tyh-
jennystä tehostaa siten, että kukin säiliö tyhjennetään opti-
maalisen täyttöasteen kohdalla. Aiemmin säiliöitä tyhjennettiin 
tietyn määräajoin riippumatta siitä, oliko säiliö tyhjä vai täysi. 
Täyttöastetta voitiin mitata etäluettavalla sensorilla ja säiliöien 
täyttöastetta pystyi seuraamaan selainpohjaisella käyttöliitty-
mällä. 

Kokeilu oli onnistunut ja järjestelmä otettiin Espoossa Kaupun-
kitekniikan keskuksessa vakituiseen käyttöön.
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1.4.4 Sisätilapaikannus Paikasto-sovellus

Espoon Leppävaarassa, Sellon kirjastossa lanseerattiin 14.9. 
uusi Paikasto-sovellus, ”virtuaalinen kartta”, jonka avulla kir-
jaston asiakas pystyi hakemaan aineistojen sijainteja kirjaston 
tiloissa. Asiakkaat pääsivät testaamaan ja antamaan palautetta 
sovelluksen käytettävyydestä.

Paikasto on hyvä esimerkki kokeilusta, johon sai osallistua 
kuka tahansa kuntalainen tai asiakas. Sovellus näytti Sellon 
kirjaston sisätilan kartan kahdesta kerroksesta ja osoitti hae-
tun aineiston sijainnin.

Sovellus toimii Android-mobiililaitteissa ja sen pystyi lataa-
maan ilmaiseksi Google Play -kaupasta. Jos asiakkaalla ei ollut 
Android-laitetta, mutta hän halusi testata sovellusta, puheli-
mia ja tabletteja sai lainata kokeilun ajan Sellon kirjastosta.

Sovelluksessa oli myös palautemahdollisuus, jonka kautta 
pääsi kertomaan oman mielipiteesi sen toimivuudesta. 

Kokeilu toteutettiin yhteistyössä osuuskunta Luova Kuplan ja 
Sellon kirjaston henkilökunnan kanssa. Kokeilun jälkeen Espoo 
ei jatkokehittänyt ratkaisua.

” Oli kiva huomata, että 
löydän julkaisun, kirjan 
näppärästi Sellon kirjas-
tossa tällä sovelluksel-
la.”

” Erityisesti isoissa tilois-
sa sovellus osoittautui 
näppä räksi.”

Kuva 5:
Kuvassa esimerkki Paikastosovelluksen kuvitus kuvasta.
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1.4.5 Digitalisoitu museo

Espoon kaupunki ja Dimensium Oy digitalisoivat yhdessä 
Espoon kaupunginmuseossa esillä olleen Espoon historia-
näyttelyn 2017–2018. 

Digitalisoinnin tavoitteena oli lisätä museopalvelujen saavutet-
tavuutta ja käytettävyyttä tarjoamalla fyysinen näyttely myös 
digitaalisena palveluna. 

Lisäksi haluttiin saavuttaa uusia asiakkaita tarjoamalla palvelua 
henkilöille, jotka eivät pääse paikan päälle näyttelyyn, kuten 
ikäihmisille ja koululaisille. 

Ratkaisu soveltuu monien eri tilojen saattamiseen digitaalisesti 
asiakkaille ajasta ja paikasta riippumattomasti. Kokeiluun osal-
listuneet Kauklahden seniorikeskuksen asukkaat sekä oppilaat 
pitivät digitalisoitua museota hyvänä vaihto ehtona, jos näytte-
lyä ei esimerkiksi huonokuntoisuuden tai sairastumisen takia 
päässyt fyysisesti näkemään. Opettajat hyödynsivät digitaalis-
ta museota osana peruskoulujen historian opetusta. Kokeilun 
ratkaisua ei jatkokehitetty Espoossa, mutta tämä viitoitti tietä 
lisätyn todellisuuden ratkaisujen kokeiluille.

Kuva 6: 
Ratkaisun jakamista eri kanavissa testattiin Kauklahden elä 
ja asu  se ni o ri kes kuk ses sa sekä Meritorin koulun kuudes
luokkalaisten kanssa osana opetusta.

Kuva 7: 
WeeGee Espoon museon sisäänkäynnistä.
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1.4.6 Katunäkymä pyöräteihin joukkoistamiskokeilu

Vuosina 2016–2017 toteutettiin kokeilu, jossa kaupungin pyö-
räteitä kuvattiin Google Street View:n avulla. Tavoitteena oli 
saada kattava kuva- ja tietopankki, jonka avulla pyörä teiden 
kunnossapito sujuisi entistä paremmin. Katujen kuvausta teh-
tiin sekä kuntalaisten että kaupungin henkilö kunnan voimin.

Katunäkymä pyöräteihin -joukkoistamiskokeilu toteutettiin 
Gispo Oy:n kanssa.

Yhteistyökumppani tarjosi kuvantamislaitteet, opastuksen 
ja kerätyn kuva- aineiston avoimen Mapillary-verkko palvelun 
avulla. 

Tavoitteena oli selvittää kuvanlaadun riittävyys ja palvelun 
kustannus vaikuttavuus Espoon kaupungin tarpeisiin nähden 
sekä tutkia pyöräteiden kuvantamisen toimivuutta joukkoista-
mismenetelmällä. 

Kaupungin työntekijöiden kesken katujen kuvausta kokeiltiin 
perjantaina 28.10., kun Kaupunkitekniikan keskuksen työn-
tekijät kuvasivat katuja Espoon keskuksen ympäristössä jalan, 
pyörällä ja autolla.

Sovellus oli myös hienotunteinen – kun kuvat jälkeenpäin la-
dattiin kartalle, sumensi sovellus kadulla liikkujien kasvot ja 
autojen rekisterinumerot.

Kuntalaiset hyötyivät kuvantamisesta koska he näkivät pyörä-
teiden kunnon ja missä kannattaa pyörällä kulkea Espoossa. 

Kokeilun jälkeen Espoon kaupungin katujen ylläpidon ammat-
tilaiset hyödynsivät joukkoistamalla kerättyä aineistoa katujen 
ylläpidossa sekä ilmaista Mapillary- verkkopohjasta ratkaisua.

Kuva 8 ja 9: 
Esimerkkejä kokeilun aikana 
Mapillarypalveluun tallen
tuneista kuva materiaalista 
Matinkylästä, Iso Omenan 
palvelutorin läheltä sekä 
keskus puistosta. ” Riitti, kun yhtä nappia 

painoi. Käyttöliittymä 
oli intuitiivinen.”
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1.4.7 Mightifier sosiaalisten palautetaitojen  
kehittäjänä opetuksessa

Lasten ja nuorten vuorovaikutustaitoja kehittävää Mightifier- 
sovellusta kokeiltiin 80 espoolaisen luokkien kanssa. Kokeilu 
toteutettiin osana Espoon koulujen, yritysten ja yhteisöjen yh-
teiskehittämisen, KYKY-toimintamallia. Kokeilun aikana oppi-
laat saivat käyttöönsä sovelluksen, jonka avulla pystyivät opet-
tajan johdolla antamaan palautetta opiskelijakavereista. 

Kuva 10: 
Kuvassa esimerkki oppilaiden palautteenannosta luokassa 
Mightifier sovelluksella opiskelutilanteessa

” Oli mukava huomata 
miten opiskelijat antoi-
vat palautetta ja kan-
nustivat toinen toisiaan.”

” Luokan yhteishenki pa-
rantui kokeilun aikana.”

Kokeilun aikana huomattiin, että ilmapiiri luokassa parani, hy-
vinvointi lisääntyi ja oppilaiden sosiaaliset vuorovaikutus- sekä 
palautteenantotaidot kehittyivät. 

Tavoitteena oli, että hyvä opiskeluilmapiiri edistää oppimista ja 
vähentää esimerkiksi syrjäytyneisyyttä luokassa.

Kokeilun jälkeen Espoo jatkoi tutkimuksellista yhteistyötä 
Mightifier- sovelluksen kehittäjien kanssa.
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1.4.8 Kanava digitaaliseen osallisuuteen

Ison Omenan palvelutorin monitoimijaympäristössä oli tarve 
uudenlaisille asiakaspalautteen ja osallistamisen kanaville. 
 Future Dialog tarjosi digitaaliseen osallisuuden -kokeiluun rää-
tälöityä osallistamissovellusta ja sen hallinta- ja analytiikka-
paneelia. 

Tavoitteena kokeillulla oli testata sovelluksen toimivuutta pal-
veluympäristössä ja osallistaa eri kohderyhmiä, esimerkiksi: 
nuoria, senioreita, lapsiperheitä, yrittäjiä. 

Kokeilun tavoitteena ei ollut testata ratkaisun integroitumista 
Espoon sähköiseen asiakaspalautejärjestelmään, vaan kaupun-
ki halusi kokeilla, miten mobiilisovellus otetaan eri käyttäjäryh-
missä vastaan sekä kokeilla sovelluksen toimivuutta jatkuvana 
vuorovaikutuskanavana Iso Omenan palvelutorin asiakkaiden 
keskuudessa.

Kokeilun tuloksina huomattiin muun muassa, että asukkaat ja 
asiakkaat haluavat reaaliaikaista vuorovaikutusta, ja räätälöi-
tyä, kohdennettua tietoa. Reaaliaikaisen vuorovaikutteisuuden 
toteuttamiseksi niin, että se palvelee eri asiakasryhmiä, tarvi-
taan hyvää tiedon keruuta, tiedon hyödyntämistä, analytiikkaa 
sekä resursseja kaupungin puolelta.

Kokeilun jälkeen Espoo ei jatkokehittänyt sovellusta suo-
raan, mutta kokeilulla oli vaikutusta Iso Omenan palvelutorin 
asiakas viestintään ja kokeilun oppeja on hyödynnetty asiointi-
palvelujen kehittämisessä ja OmaEspoo projektissa.

Kuva 11: 
Digitaalisen osallisuussovelluksen aloitusnäkymästä.
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1.4.9 Kotihoidon liikkumisen palvelujen MaaS- 
kokeilu

Espoon kotihoidon palveluita kehitetään digitaalisten palvelu-
jen avulla. Erilaiset kaupunginosat ja vaihtelevat keli olosuhteet 
aiheuttivat logistisia vaikeuksia ja ylimääräisiä kuluja, joihin ko-
keilulla haettiin helpotusta.

Kotihoidon palvelut kuten kuntoutus-, sairaanhoito-, ateria-, 
siivous- ja liikuntapalvelut tarjotaan siellä, missä asiakas elää 
ja asuu.

Espoon kaupunki kokeili kesällä 2017 uusia liikkumis tapoja ko-
tihoidon asiakaskäynneillä. Kokeilun aikana kotihoidon työn-
tekijät kulkivat asiakkaan luo henkilökohtaisessa käytössä 
olevan auton sijasta pyöräillen, kävellen, kimppakyydillä tai 
tila- autolla, johon oli rakennettu liikkuva toimisto. Kokeilu 
osoittautui haastavaksi, mutta antoi paljon oppia kaupungin 
kuljetuspalvelujen jatkokehittämiseen. 

Tulevaisuudessa työntekijöiden työvälineet ja liikkumismuodot 
muuttuvat. Jatkossa tavarat ja palvelut liikkuvat työntekijän ja 
asiakkaan välillä entistä monipuolisemmin.

Espoo haki ennakkoluulottomasti modernia, kustannusvaikut-
tavaa liikkumisratkaisua kasvavalle kotihoidon palvelualueelle. 
Kotihoidon palvelut ovat merkittävä ja palvelumuoto koko sekö 
pääkaupunkiseudulla, että kansallisella tasolla. Espoossa on 
keskimäärin yli 850 000 kotihoidon asiakaskäyntiä vuosittain.

Kokeilu oli osana Tekesin rahoittamaa ”Liikkuminen palvelu-
na, kaupunkien yhteinen MaaS-innovaatiohankinta” -hanketta. 
Hankkeen tavoitteena oli kokeilla osallistujakaupunkien pilo-
teissa uudenlaisia liikkumisen ratkaisuja eri yhteyksissä.

Kokeilu oli osa Espoon kaupungin tavoitetta kehittää liikkumis-
palveluita sujuviksi, ympäristöystävällisiksi ja taloudellisiksi. 

Kokeilussa oli monipuolisesti käytössä erilaiset liikkumisen 
muodot, kävely, sähköpyörä, julkinen liikenne, kimppakyyti au-
tot, yksityisautot ja tila-auto liikkuvalle toimipisteelle.

Kuva 12: 
Kuva kokeilupäivästä, kokeilutilanteesta, jossa kokeilun liik
kuvasta työpisteestä (minibussi) MatinkyläOlarin alueella 
työn tekijät pystyivät asiakaspalvelutilanteiden lomassa pitää 
ruoka tauon ja tehdä töitä minibussissa ilman että heidän tar
vitsi asiakaskäyntien välissä käydä toimistolla.

Tavoitteena oli, että yhteisliikkumisen palvelu tehostaisi koti-
hoidon palvelujen järjestämistä ja palvelujen tuottamista, 
helpottaisi henkilörekrytointia sekä parantaisi henkilöstön 
työ hyvinvointia kotihoitopalvelutarpeiden kasvaessa Espoon 
alueella. Ratkaisu voisi säästää kustannuksissa, kun esi merkiksi 
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kaluston huoltokustannukset ja parkkisakot vähenisivät ja hen-
kilöstön liikkumisessa säästettäisiin aikaa. 

Kokeilun tulos: Kulkumuotojen yhdistämisestä voidaan saa-
da merkittäviä säästöjä. Kokeilun ensivaiheessa saatiin neljän 
kokeilu päivän aikana henkilökunta ja tavarat oikea-aikaisesti 
asiakkaille Matinkylä–Olarin alueella. 

Keskeisiä oppeja kokeilusta: 

• Rinnakkaisten ratkaisujen kokeilu vaatii valmisteluaikaa, 
valmennusta, teknistä esitestausta ja viestintää. 

• Etsivä kokeilu on riippuvainen avainhenkilöistä, hen-
kilöstöstä ja johtajistosta sekä sopivista yhteistyö-
kumppaneista, jotka sitoutuvat kokeiluun. 

• Merkittävää oppimisen kannalta on jatkuva palautteen ja 
kokemusten keruu niin toimittajilta, henkilöstöltä kuin 
työnjohdolta. 

• Sääolosuhteiden ja asiakaspalvelutilanteiden säännöt vai-
kuttavat kokeilun toteutukseen. 

• Kotihoidon henkilöiden ja tavaroiden liikkumisen opti-
mointiin tarvitaan toimivat taustajärjestelmät, hyvä työn-
ohjaus ja tuki. 

Kokeilu jouduttiin keskeyttämää, koska liikkumista ei olisi voitu 
optimoida johtuen järjestelmien välisestä yhteentoimivuuden 
puutteesta. Kokeilun jälkeen Espoon on löytänyt ratkaisun tä-
hän ongelmaan ja pilotin tulokset ovat hyviä. Tämä mahdollis-
taa tulevaisuudessa Espoolle kustannusvaikuttavimpia logisti-
sia ratkaisuja. 
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1.4.10 Pikkuli-ratkaisun kokeilu  
varhais kasvatuksessa

Espoon päiväkodeissa on käytössä monikosketusnäyttöjä, 
mutta näiden hyödyntäminen toimitiloissa vaihtelee ja on jää-
nyt vähäiseksi muun muassa sopivien sisältöjen puuttuessa. 
Kokeilun tavoitteena oli paitsi opettaa lapsille tunne taitoja, 
myös kehittää varhaiskasvattajien digitaalisia taitoja sekä lisä-
tä päivä kodeissa jo ennestään olevien digitaalisten laitteiden 
hyödyntämistä toiminnan tukena.

Vuonna 2018 toteutettu Pikkuli-ratkaisujen kokeilu toteutettiin 
neljässä päiväkodissa, joissa monikosketusnäytöille räätälöity-
jen sisältöjen avulla 2–5-vuotiaat lapset pystyvät ilmaisemaan 
itseään ryhmässä kielitaidosta riippumattomasti ja samalla ke-
hittivät heidän vuorovaikutustaitojaan. 

Kokeilun tulos: Pikkuli-sovelluksen havaittiin vahvistavan las-
ten kielen oppimista ja omaksumista sekä sosiaalisia taitoja. 
Se edesauttoi vieraskielisten lasten integroitumista ryhmään, 
koska he pystyivät ilmaisemaan itseään kielestä riippumatta.

Henkilökunta on ottanut ratkaisut osaksi omaa päivittäistä 
työtä, rikastuttaen ja helpottaen omaa, ryhmän ja päiväkodin 
arkea.

Pikkuli-maailma räätälöitiin Espoon päiväkodeille toimimaan 
monikosketusnäytöillä. Viisi animaatiosisältöä oli pedagogises-
ti suunniteltu ja sisälsi pelillisiä elementtejä kannustaen lapsia 
yhteistoimintaan ja oppimaan yhdessä suomen kielen alkeita.

Mukaan oli valittu päiväkoteja, joiden lapsista moni puhuu äidin-
kielenään muuta kuin suomea. Esimerkiksi poika, joka ei ollut 
tähän mennessä edes nauranut, rämpytti innoissaan ”Tikan au-
torämä” -nimistä rummutussovellusta ja nauroi ääneen.

Kuva 13: 
Espoon päiväkodissa kokeilun aikana lapset kokeilevat Pikkuli 
sovellusta monikosketusnäytöltä.

Kokeilu toteutettiin yhteistyössä Aittokoski Experience Oy:n 
kanssa.

23



1.4.11 Lisätyn todellisuuden sovelluksen kokeilu 

3DBear Oy:n kanssa toteutettu lisätyn todellisuuden (AR) so-
velluksen kokeilu koulujen ja museopalvelujen kanssa osoitti, 
että espoolaiset suhtautuvat kiinnostuksella mahdollisuuteen 
osallistua kaupunkiympäristönsä suunnitteluun. 

Tuolloin kehitteillä olleen 3D-sovelluksen avulla kaupunkilaiset 
saivat lisätä arkiympäristöönsä elementtejä virtuaali maailmassa 
Tapiolassa ja Kivenlahdessa sekä suunnitella Tapiolan ja Meri-
torin koulutilojen toimivuutta ja viihtyvyyttä. 

Kuva 14: 
Tapiolan metroaseman aulasta. Espoo päivänä 2018 jalkaudut
tiin sovelluksen kanssa Tapiolan keskustaan esitellen sovellusta 
oppilaiden kanssa. Asukkailta ja asiakkailta saatiin ehdotuksia 
keskuksen viihtyvyyden kehittämiseksi.

Kokeilun tavoitteena oli kehittää kuntalaisten digitaalisia tai-
toja ja ottaa heidät mukaan kaupunkisuunnitteluun helpolla ja 
innostavalla tavalla.

Peruskoululaiset pääsivät Tapiolan ja Kivenlahden metro-
aseman alueelle suunnittelemaan lisätyn todellisuuden sovel-
luksella parannuksia Tapiolan metroympäristöön sekä uuteen 
tulevaan Kivenlahden metroaseman alueelle. 

Nuorten ideoista tulostettiin 3D-tulostimilla tuotokset ja 
oppilaat pääsivät esittelemään ideoitaan kokeilun päätös-
tilaisuudessa Espoon valtuustotalolla. Lisäksi tuotokset olivat 
esillä Tapiolan WeeGee-museon näyttelyssä kuntalaisten ja 
asiakkaiden iloksi. 

Helppokäyttöisen sovelluksena avulla oppilaat pystyivät li-
säämään ja sisällyttämään toivomiaan asioita, virtuaalisia ele-
menttejä kuten kasvillisuutta ja huonekaluja kuvaan. 

Sovelluksen avulla nuoret pohtivat ympäristön viihtyvyyttä ja 
toimivuutta ja ideoivat parannusehdotuksia eri asiakasryhmiä 
ajatellen.  ”Iäkkäimmille tarvitaan tuolit, jotta voivat levätä ja 
odottaa”, ”laitetaan tähän puu ja muuta vihreätä viihtyvyyden 
lisäämiseksi”.

Kokeilu toteutettiin yhteistyössä 3DBear Oy:n kanssa.

Kokeilun tulos: Espoolaiset suhtautuvat kiinnostuksella mah-
dollisuuteen osallistua kaupunkiympäristönsä suunnitteluun. 
Kokeilu oli yksi konkreettinen askel kohti Espoon kaupungin 
elinikäisen oppimisen tavoitteita.
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1.4.12 Espoo bottikokeilu puhelinpalveluissa

Espoon kaupunki kokeili teknisen ja ympäristötoimen asiakas-
palvelussa vuoden vaihteessa 2017–2018, miten botti pystyy 
vastaamaan asiakkaiden puhelimella esittämiin roskakoreihin 
ja katuvaloihin liittyviin kysymyksiin ja palautteisiin. Botti sel-
visi tehtävästään hyvin eli osasi vastata kysymyksiin tai pa-
lautteeseen riippumatta esimerkiksi soittajan puhelutyylistä 
tai tavasta esittää asia, kun sillä ensin oli opetettu vastaukset 
kysymyksiin.

Kaupunkilaiset toivovat, että voivat kysyä neuvoa ja saada vas-
tauksia 24/7. Kokeiluun osallistuneet kokivat botin äänen miel-
lyttäväksi ja kohteliaaksi. 

Kuva 15: 
Kuvassa bottia kokeilee asiointipalvelujen palvelu neuvoja 
puhelin palveluissa, demoympäristössä. 

” Tulevaisuudessa kuntalainen voi ehkä soittaa palaut-
teensa ympäri vuorokauden ja botti hoitaa ne oikeisiin 
työjonoihin”.

Vaikka kokeilumme kesti vain muutaman kuukauden, se osoit-
ti, että hoitamalla rutiinityöt nopeasti botti vapauttaa ihmis-
kollegoiden aikaa vaativimpiin töihin ja parantaa palvelua. 

Kokeilu toteutettiin yhteistyössä RND Works Oy:n kanssa.

Kaupunki testasi myös, kuinka botti voi tukea palveluneuvojia 
sekä puhelimitse että kasvokkain tapahtuvissa asiakaspalvelu-
tilanteissa hakemalla tietoa eri lähteistä.

Vaikka kyseessä oli pienimuotoinen testi, botti osoitti tehok-
kuutensa erityisesti silloin, kun asiakas esitti harvoin kysytyn 
kysymyksen tai kysymyksen uudesta palvelusta.

Kokeilu herätti mielenkiintoa ja pääsi mediassa mm. ”Uutisvuoto- 
ohjelmaan” ja radioon (Yle).

Kokeilun tuloksena: Espoo-bottikokeilu puhelinpalveluissa 
osoitti, että botti voisi laajentaa asiakaspalvelun ympärivuoro-
kautiseksi. Tekoälyllä varustettu botti voisi tukea palveluneu-
vojien työtä erityisesti puhelujen ruuhkautuessa. Kokeilu myös 
opetti, että palveluneuvojien työnkuva ja tehtävät muuttuvat 
erilaisten bottien, ohjelmistojen myötä.

Kokeilun jälkeen kokeilun kokemuksia on hyödynnetty puhe-
linpalvelujen ja asiointipalvelujen kehittämisessä ja tulevissa 
hankinnoissa, mm. OmaEspoo projektissa.
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1.4.13 Kimppa-autokokeilu

Kokeilussa testattiin mobiilisovellusta kimppakyytien sopimi-
seen Espoon alueella. Tavoitteena oli helpottaa arjen liikkumis-
ta erityisesti työmatkaruuhkien aikaan sekä vapaa-ajan harras-
tuskyydeissä.

Reilun kolmen kuukauden kokeilun aikana sovelluksen latasi 
541 henkilöä. Kyytejä sovelluksen kautta tarjottiin 190 ja pyy-
dettiin 75. Toteutuneita kimppakyytejä ajettiin 40 kertaa. Eniten 
kimppakyytejä ajettiin Espoon keskuksen ja Ota niemen välillä.

Eniten kimppakyytejä haettiin korvaamaan vaihdollisia matko-
ja, mutta myös suoria julkisen liikenteen matkoja sekä yksityis-
autoilua. Valtaosa kyydeistä tarjottiin matkaa edeltävänä päi-
vänä ja eniten niitä oli tarjolla arkiaamuisin.

Kimppa-autokokeilua, sovellusta markkinoitiin jalkautumal-
la Espoon eri keskuksiin, kauppakeskuksiin ja Iso Omenan 
palvelu torille, kirjastoihin, uimahalleihin, metroasemien ja eri 
oppilaitosten yhteyteen.

Lisäksi kokeilua, kyydin jakamispalvelua, esiteltiin Espoon hen-
kilöstöravintolan ulkopuolella, yksikkökokouksissa ja Espoon 
valtuustosalin aulassa. 

Tavoitimme viestinnällä tuhansia asukkaita, asiakkaita ja 
henkilö kuntaa. 

Kokeilun tulos: Peput penkkiin kimppa-auto kokeilu opetti, että 
kimppakyytejä hyödynnetään mieluiten tuttujen kesken. Kun-
nassa liikkuvat toivovat, että kaikki liikkumismahdollisuudet 
sekä julkiset että yksityiset olisivat yhdessä palvelussa.

Kuva 16: 
Kimppakyytikokeilua markkinoitiin kiertämällä Espoossa 
esittely tilaautolla. 
Oman auton ja kyydin jakamiseen perustuva ekologinen liikku
misen vaihtoehto herätti kiinnostusta. Kaupungin johtaja  Jukka  
Mäkelä oli kokeilun hengessä mukana ”pahvikuvana” koko kier
tueen ajan.

Palautekyselyyn vastanneet kokeilijat arvioivat, että parhaiten 
kimppakyydit sopisivat suurtapahtumien yhteyteen, 10–100 
kilo metrin matkoille tai säännöllisille matkoille. 
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Peput penkkiin -kimppa-autokokeilu osoitti, että täysin uuden 
palvelun lanseeraaminen vaatii paljon markkinointia, kannus-
timia ja ottaa aikansa.

Kuva 17: 
Kokeilun esittelyvideosta otettu kuva. Espoon henkilökunnan 
edustaja on ottanut kimppakyytiin isän ja pojan, jotka ovat me
nossa pojan harjoituksiin, samaan suuntaan mihin työntekijä.

Kokeilu toteutettiin yhteiskehittämisenä BloxCar Oy:n, VTT:n ja 
Espoon henkilökunnan kanssa. Vapa Impact vastasi kokeilun 
markkinointiin suunnitellun Peput penkkiin -brändin luomises-
ta ja kokeiluvideoiden tuottamisesta. 

Kokeilun aikana Aalto-yliopiston palvelumuotoilu opiskelijat  
laativat konseptin, jossa he kuvasivat mitä kimppakyyti palvelu 
voisi olla 2–3 vuoden päästä. 

Tulevaisuuden kimppakyytipalvelussa asiakas saisi yhdestä 
palvelusta tilattua kaikki itselleen sopivat liikkumismuodot. 
Lisä palveluina voisi olla muun muassa lasten ja nuorten harras-
tusten nouto/kuljetuspalvelut, ruokapalvelut ja posti palvelut.
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toimi hyvin yhtenä vaihtoehtoisena kanavana, jossa nuoret voi-
vat keskustella ammattilaisen kanssa mieltä askarruttavista 
kysymyksistä. 

Kokeilu toteutettiin vaiheittain tammi–elokuussa 2020 yhteis-
työssä Espoon kaupungin sivistystoimen, sosiaalipalvelujen ja 
Zoturi Oy:n kanssa. Zoturi on aiemmin toteuttanut vastaavan 
tyyppisen ratkaisun venäjän- ja suomenkielisille nuorille.

Kokeilun jälkeen Espoon kaupungilla on suunnitelmia jatko-
kehittää ratkaisua.

1.4.14 Arabiankielisten nuorten verkkopalvelu-
kokeilu

Espoossa asuu tällä hetkellä noin 4 000 arabian kielistä. Väestö-
ennusteiden mukaan tämä vieraskielisten ryhmä on Espoossa 
kasvussa. Espoolta odotetaan parempaa tukea arabian kielisten 
nuorten omaehtoiseen hyvinvoinnin edistämiseen. Samaan ai-
kaan tavoitteena on luoda palvelusta vaikuttavampaa ja oikea- 
aikaista. 

Kokeilussa asiakkaina olivat arabiankieliset nuoret perheineen. 
Kokeiltavana ollut verkkopalvelu sisälsi muun muassa arabian-
kielisille nuorille suunnatut verkkosivut, nuorille suunnatun 
elämäntilannetta kartoittavan kyselyn, nuorille ja vanhemmil-
le suunnattuja videoita sekä kerran viikossa tarjottua sosiaali-
ohjaajan yleisneuvontaa chat-palveluna. 

Kokeilun tavoitteen oli kerätä oppeja ja tietoa verkkopalvelu-
ratkaisun toimivuudesta ja ennaltaehkäisevästä vaikutuksesta 
sekä kuntalaisten kyvystä ratkaista omaa hyvinvointia koskevia 
kysymyksiä ja hakea apua, jos yksin ei selviä.

Kokeilussa Haya.fi-verkkosivuilla oli 3 690 palvelun käyttäjää. 
Kaikkiaan 905 henkilöä teki huolikartoituksen ja chat-keskus-
teluja käytiin 16 kertaa. 

Arabiankielisten nuorten vanhemmat hyödynsivät Haya.fi- 
verkkosivujen tietoja ja erityisesti nuorille suunnattua huoli-
kartoitusta. 

Chat-palvelussa päivysti kerran viikossa suomen ja arabian kie-
len taitoinen nuorten sosiaalityön asiantuntija.

Kokeilu osoitti, että Haya.fi-verkkosivu vertaisvideosisältöineen 
on hyödyllinen arabiankielisille nuorille ja vanhemmille. Chat 

Kuva 18: 
Kollaasi kuvakooste kokeilun aikaisesta verkkopalvelun käyttö
liittymistä ja sen sisällöstä
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1.4.15 Business Espoo Chattibottikokeilu

Yrityksille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille toteutettiin Business 
Espoon chattibottikokeilu tammi-elokuun 2020 aikana. Busi-
ness Espoon chattibottikokeilun tavoitteena oli testata botin 
toimivuutta ja hyödyllisyyttä yritysten asiointipalvelun paran-
tamiseksi. 

Chattibotti on tietokoneohjelma, joka käy keskustelua ihmisen 
kanssa. Ihminen kirjoittaa tekstiä, ja chatbot vastaa tai esittää 
vastakysymyksiä. Chattibottikokeilu toteutettiin suomeksi ja 
englanniksi. 

Yritykset, yrittäjät ja yrittäjyydestä kiinnostuneet asiakkaat pys-
tyivät esittämään yleisluontoisia kysymyksiä Business Espoon 
verkkosivuilla olevaan chattibotin keskusteluikkunaan. 

Chatbot-ratkaisulla Business Espoo haluaa tarjota yrityksille 
hyvää palvelua ja ohjausta yrityspalveluihin. Yritysasiakkaat 
odottavat Business Espoolta ja Espoon kaupungilta helposti 
saavutettavia ja käytettäviä palveluita. 

Kokeilu osoitti, että chatbot toimi hyvänä tietolähteenä sekä 
yrityksille että kaupungin henkilökunnalle ja lujitti kokeiluun 
osallistuvien toimijoiden verkostomaista yhteistoimintaa. 

Kokeilun aikana käytiin reilu 500 keskustelua suomeksi ja 50 
keskustelua englanniksi. Suomenkielisiä viestejä saatiin vajaat 
2 000, joista reiluun 1 600:een botti osasi vastata. Chatbot on-
nistui vastaamaan noin 83 prosenttiin kysymyksistä. 

Korona-aikana digitaalisten palvelujen merkitys kasvoi ja Es-
poon yrityksille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille asiakkaille 
suunnattu chattibotti palvelu kykeni palvelemaan myös jous-
tavasti haastavassa ajassa.

Kuva 19: 
Business Espoo verkkosivujen käyttöliittymä, joissa chattibotti 
palvelu esillä.
Käyttöliittymä julkaistiin suomeksi ja englanniksi. Neuvontaa ja 
ohjausta antava chatbot vastasi tekstin muodossa yrittäjiä ja 
yrittäjyyttä koskeviin yleisimpiin kysymyksiin.

Kokeilu toteutettiin yhteistyössä Business Espoon seitsemän 
toimijan (Espoon kaupunki, Espoo Marketing Oy, Espoon Yrit-
täjät, Helsingin seudun kauppakamari, Omnia, Uudenmaan 
TE-toimisto ja YritysEspoo) kanssa. Kokeilun yhteistyökump-
panina oli GetJenny Oy. 

Kokeilun tuloksena Espoo jatkokehittää palvelua. Tavoitteena 
on saada pysyvä yrityksille suunnattu Chatbot-palvelu osana 
kaupungin asiointipalvelujen kokonaisuutta.
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1.4.16 Yrityksille suunnattu digitaalinen 
tapahtumakalenteri kokeilu

Kun tapahtumakalenterin konseptia kartoitettiin, yritykset toi-
voivat erityisesti, että kalenterin avulla yrittäjät voisivat löytää 
helposti itseään kiinnostavat tapahtumat tietyn aiheen, alan tai 
teeman perusteella. Toiveena esitettiin myös ”hakuvahtia”, joka 
tarjoaisi olennaista tietoa suoraan omaan sähköpostiin. Lisäk-
si toivottiin mahdollisuutta hakea tapahtumia kohderyhmän ja 
tietyn liiketoimintavaiheen mukaisesti.

Kokeilu toteutettiin verkostomaisessa yhteistyössä Espoon 
kaupungin, Business Espoo yrityspalveluverkoston (jossa 7 
organisaatiota), 10 eri kumppaniorganisaatioiden ja kalenterin 
toteuttajan, Siili Solution Oy:n kanssa.

Kokeilun aikana käyttäjiä oli 4 kuukaudessa 750, klikkauksia 
verkkosivuilla 4 650. 25 henkilöä osallistui sisällön syöttöön ja 
tapahtumia syötettiin 160.

Kokeilussa haetuimmat teemat olivat: 

1. Koulutukset ja workshopit

2. Startupeille suunnatut tapahtumat

3. Verkostoituminen

4. Kansainvälistyminen

Kuva 20: 
Digitaalisesta kokoavasta verkko sivusta, yritystapahtumakalen
terista, jossa pääsivulla esitellään ajankohtaiset tapahtumat 
sivuston käyttäjille.

”  Ihanaa kun on kalenteri juuri tätä varten – yleensä kaik-
ki lähettelee toisilleen infosähköposteja, mutta nyt on 
paikka, jossa saa kertoa kaikista tapahtumista.”

” Visuaalisuus ja käytettävyys tosi hyviä, myös suodatus-
toiminto toimii hyvin”.
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Kokeilun tuloksena opittiin, että:

• Kalenterikokeiluun osallistuneet tahot kokivat hyödyllise-
nä lisänä omien tapahtumien ja koulutusten markkinoin-
tiin ja viestimiseen.

• Mitä enemmän toimijoita sisällön tuottamisessa on, sitä 
enemmän kalenteri hyödyttää käyttäjiä.

• Kalenterin markkinointiin on jatkossa panostettava. Olisi 
myös hyvä saada kalenteri upotettua yhteistyöorganisaa-
tion omille sivuille.

Kokeilu oli yksi tapa edistää yrityspalvelujen kehittämistä, 
yritys palveluiden organisaatioiden verkostomaista yhteis-
toimintaa sekä Espoon elinvoimaa ja yrittäjyyttä. Kokeilun aika-
na Espoon kaupunki kumppaneineen kartoitti yritysten toiveita 
tapahtumille ja koulutuksille sekä loi pohjaa tapahtumajärjes-
täjien tiiviimmälle yhteistyölle. Kokeilua jatkettiin kesäkuuhun 
2021 asti osana 6Aika Kesy-projektia.
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mivuutta ja hyödyllisyyttä erityisesti järjestöille, kuntalaisille ja 
Espoon kaupungille. 

Kokeilu osoitti, että palvelukarttapalvelu toimii yhtenä hyvänä 
vaihtoehtona järjestöjen toiminnasta viestimiseen, oli hyödylli-
nen kuntalaisille, asiakkaille, järjestöille ja kaupungin henkilö-
kunnalle. Kokeilun aikana selvitettiin järjestötietojen viennin 
automatisointia ja saatiin todennettua, että viennin automati-
sointi Uusimaalaiset.fi verkkosivulta palvelukarttapalveluun on 
teknisesti mahdollista. 

Kokeilun aikana kerättiin palautetta. Noin 80 prosenttia vas-
taajista suosittelisi palvelua erilaisille tiedon etsijöille, kuten 
kuntalaisille, järjestöille ja asiakkaille. 

Kokeilu toteutettiin tammi−joulukuussa 2020 yhteistyössä Es-
poon kaupungin, espoolaisten järjestöjen yhteisön EJY ry:n, 
Espoon Leppävaaran alueen noin 20 järjestön ja Helsingin kau-
pungin palvelukarttapalvelun ylläpitäjien kanssa. 

Kokeilun tuloksena Espoo edistää PKS-seudun ja erityisesti Es-
poon alueella toimivien järjestöjen, järjestöjen toiminta tietojen 
saamisen palvelukartalle.

Kuva 21: 
Kokeilun aikana palvelukartalle viety Espoon Leppä vaaran 
alueen järjestöjen toimintatiedot palvelukartta palvelulle.

1.4.17 Järjestötietojen palvelukarttakokeilu

Järjestötietojen palvelukarttakokeilussa vietiin Leppävaa-
ran alueen järjestöjen perustiedot ja toimintatiedot pää-
kaupunkiseudun palvelukartalle, joka toimii osoitteessa  
palvelukartta.espoo.fi. Kokeilun tavoitteena oli parantaa järjes-
tötietojen löydettävyyttä visuaalisuuden keinoin. 

Järjestötietojen palvelukarttakokeilu perustui kuntien yhtei-
seen pääkaupunkiseudun palvelukarttaan ja Uusimaalaiset.fi- 
verkkopalvelujen tietoihin. Leppävaaran alueelle toimivien 35 
järjestön toimintatiedot siirrettiin Uusimaalaiset.fi-verkko-
sivuilta toimipisterekisterin avulla palvelukarttapalveluun. Tie-
toa etsineet asiakkaat pystyivät tarkastelemaan alueen järjes-
töjen toimintatietoja, järjestön toiminta-aluetta ja esimerkiksi 
tapahtumien sijaintitietoja. 

Palvelukarttapalvelu on avoimella rajapinnoilla toimiva, selain-
pohjainen verkkopalvelu, jota voi käyttää kaikilla äly laitteilla. 
Kokeilun tavoitteena oli testata tämäntyyppisen ratkaisun toi-
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1.4.18 VR-sisältöjen kokeilu varhaiskasvatuksessa ja 
opetuksessa

Virtuaalisen todellisuuden eli VR-sisältöjen (VR, virtual reality) 
kokeilu toteutettiin sekä Espoon varhaiskasvatuksen että ope-
tuksen kanssa. 

Kokeilun tavoitteena oli arvioida kokeiltavan VR-ratkaisun hyö-
tyjä varhaiskasvatuksessa ja lukioiden opetuksessa. 

Varhaiskasvatuksessa päiväkotien kanssa rakennettiin VR- 
sisältönä aineisto, joka esittelee espoolaista varhaiskasvatusta 
ja päiväkotien arkea vanhemmille ja lapsille. Kokeilussa var-
haiskasvatuksen henkilökunta oli aktiivisesti mukana luomassa 
sisältöjä. Varhaiskasvatuksen kanssa toteutetussa kokeilussa 
oli mukana lapsia ja aikuisia, yhteensä noin 100 osallistujaa. 

Otaniemen ja Etelä-Tapiolan lukioiden opiskelijat laativat VR- 
sisältöjä osana opintojaan. Samaan aikaan heidän opettajansa 
hyödynsivät VR-alustaa opetuksessa. Lukiolaiset pääsevät itse 
laatimaan VR-sisältöjä kehittäen samalla digitaitojaan. Espoon 
kaupunginmuseo oli mukana yhteistyössä lukiolaisten kanssa. 

Lukiolaisten tuottama VR-tuotos sisälsi 360° kuvia, videoita, 
ääntä ja selitetekstejä. Opiskelijat loivat sisältöjä kolmessa 
oppi aineessa: historiassa, maantiedossa ja kuvataiteessa.  

Kokeilussa syntynyt materiaali on helposti levitettävissä ja 
hyödynnettävissä tuhansille uusille oppilaille ja opiskelijoille. 
Kokeiluun osallistui neljä opettajaa ja noin 100 lukiolaista. 

Kuva 22: 
Lukiolaisten kanssa toteutettu VRsisältö Espoon koulusta ja 
ympäristöstä

Kuva 23: 
Varhaiskasvatuksen kanssa tuotettu VRsisältö, joka esittelee 
espoolaista varhaiskasvatustoimintaa päiväkodin arjessa.
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Lukiolaisten kanssa toteutettu kokeilu kehitti opiskelijoiden 
digitaalisia ja työelämäntaitoja myös korona-ajan etäopetuk-
sessa. Kokeilussa havaittiin, että pelkistetympi VR-alusta toimii 
paremmin opetuksessa. Lisäksi huomattiin, että VR-sisältöjen 
laadinta vaatii toimivia työvälineitä, tietoliikenneyhteyksiä, esi-
merkkejä ja ohjeita. 

Varhaiskasvatuksen kanssa toteutettu kokeilu osoitti, että 
VR-tuotoksen laatiminen vaatii perehtyneisyyttä teemaan 
sekä resursseja. Kokeilu kehitti kaupungin henkilökunnan ja 
palvelun toimittajan osaamista. Materiaali on helposti levitettä-
vissä ja hyödynnettävissä tuhansille uusille asiakkaille.  

Digitaalinen materiaali toimii myös poikkeustilanteessa, kuten 
esimerkiksi korona-aikana ja etäopetuksessa. 

Kokeilu toteutettiin vaiheittain tammi–lokakuussa 2020 yhteis-
työssä Espoon kaupungin sivistystoimen sekä VR-ratkaisun 
yritysyhteistyökumppanin Vreal Oy:n kanssa. 
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1.4.19 Luovan ohjelmoinnin kokeilu opetuksessa

Espoon kaupunki haluaa kehittää opettajien ja oppilaiden digi-
taitoja sekä digitaalisten ratkaisujen hyödyntämistä opetuk-
sessa. Tätä tavoitetta tukien Espoon kaupunki toteutti luovan 
ohjelmoinnin kokeilun opetuksessa yhteistyössä Mehackit Oy:n 
kanssa tammi−joulukuussa 2020. 

Kokeilun tavoitteena oli edistää opettajien ja oppilaiden digi-
taitoja ja digitaalisten ratkaisujen hyödyntämistä opetuksessa, 
etenkin opetussuunnitelman ohjelmointiin liittyvien tavoitteiden 
osalta. Hyviä digitaitoja tarvitaan tulevaisuuden työ elämässä ja 
palvelujen käytössä. Lisäksi haluttiin kerätä käyttäjäkokemusta 
ja selvittää tämän tyyppisen oppimis ratkaisun toimivuutta ja 
hyödynnettävyyttä. 

Kokeiltavana oli luovan ohjelmoinnin oppimismateriaali ja 
Mehackit- niminen verkko-oppimisen ratkaisu, johon kuuluu 
selainpohjainen oppimisympäristö, opetussuunnitelman ta-
voitteita tukeva oppimateriaali ja Mehackit Maker Kit -työ kalu-
pakit kokeiluun osallistuville kouluille ja luokille. Osa opettajis-
ta tunsi kokeiltavan ratkaisun ja sovelsi sitä opetuksessa. 

Opettajat saivat mahdollisuuden kokeilla heille uutta oppimis-
ympäristöä, ja välineitä opetuksessaan ja siten löytää uusia 
tapoja toteuttaa ohjelmoinnin opetusta kahdeksassa koulussa. 

Mehackit-verkkopalvelua ja sen tueksi suunniteltua ohjelmoi-
tavan elektroniikan fyysistä materiaalia kokeiltiin ohjelmoin-
nin ja elektroniikan kurssilla, fysiikan ja kemian aineissa, käsi-
töissä, kuvataiteissa ja musiikissa. 

Alun perin kokeilu oli tarkoitettu toteutettavaksi osana luokissa 
tapahtuvaa opetusta. Korona-tilanne muutti tilanteen ja opet-
tajat ja oppilaat hyödynsivät oppimisympäristöä ja työkaluja 

Kuva 24: 
Vanttilan koulussa pidettiin tilaisuus, jossa opettajia oh
jeistettiin kokeilun digitaaliseen verkkooppimis ympäristön 
ja ohjelmointi välineiden, fyysisten työkalupakin sekä eri 
ohjelmointi komponenttien käyttöön.
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pääasiallisesti etäopetuksessa. Ratkaisu osoittautui hankalaksi 
etäopetuksessa silloin, jos välineistö oli uusi opettajille ja op-
pilaille. Jotta työkalut toimivat etäopetuksessa, täytyy materi-
aalin olla tuttua ja kokeilijoilla ymmärrystä ohjelmoinnista. 

Kokeiluun osallistui noin 500 oppilasta ja 17 opettajaa. Etä-
opetuksen aikana keväällä 2020 kokeiluun osallistuneet op-
pilaat oppivat uusia taitoja sekä ohjelmoinnista että myös 
itseohjautuvasta opiskelusta verkkopohjaisessa oppimis-
ympäristössä. Opettajat kokivat materiaalin suoraan käyttö-
kelpoiseksi. Suomenkielinen materiaali koettiin hyödylliseksi 
englanninkielisen aineiston rinnalla. 
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1.4.20  Käännös - ja tulkkaussovelluskokeilu  
 työllisyys- ja asiointipalveluissa

Espoon kaupunki kokeili käännössovellusta selvittääkseen, 
voisiko ratkaisu tehostaa asiakaspalvelua ja tuoda kustannus-
vaikuttavuutta usein toistuvissa kaupungin palvelutilanteissa. 
Kokeilun tulokset olivat lupaavia ja luovat hyvää perustaa Es-
poon kaupungin asiakaspalvelutilanteiden kielivalikoiman laa-
jentamiselle jatkossa. Tulevaisuudessa käännössovellus voisi 
mahdollistaa kaupungin monikielisen asiakaspalvelun.

Koronatilanne hankaloitti käännössovelluksen asiakas-
testauksia. Muutama asiakastestaus toteutui Espoon kaupun-
gin työllisyys palvelujen kanssa, mutta asiointipalvelujen kanssa 
asiakastestauksia ei pystytty toteuttamaan ollenkaan. 

Kokemukset sovelluksesta olivat hyviä. Sovellus pystyi kään-
tämään tekstiksi ja tulkkaamaan puheeksi riittävän hyvin 
suomesta englanniksi, venäjäksi ja arabiaksi. Koska asiakas-
testaukset jäivät suunniteltua vähemmälle, sovellusta testat-
tiin myös ennakkosuunnitelmista poiketen suomen kielestä 
turkin ja espanjan kielille. 

Arabian opettaminen sovellukselle osoittautui venäjän opetta-
mista hankalammaksi johtuen oikealta vasemmalle -kirjoitus-
tavasta sekä muista arabian kielen ominaispiirteistä. 

Puheen tulkkauksessa äänenlaatu osoittautui tärkeäksi teki-
jäksi sovelluksen toimivuuden kannalta. Sovellus tulkkasi sitä 
paremmin mitä lähempänä mikrofonia keskustelijat olivat ja 
mitä selkeämmin puhujat artikuloivat. Kun sovellusta testattiin 
korona-aikana, maskit ja suojapleksit heikensivät tulkkauksen 
laatua. 

Kuva 25: 
Espoon henkilökunta simuloi 
asiakaspalvelutilannetta  Espoon  
teknisen ympäristötoimen 
asiointipalveluissa.

Kuva 26: 
Esimerkkejä kokeilun sovelluksen käyttöliittymän näkymistä 
käyttäjälle.
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erikielisten asiakkaiden kynnystä kaupungin palveluihin tarjo-
amalla saavutettavammat ja kustannusvaikuttavammat palve-
lut. 

Kokeilu toteutettiin kesäkuun 2020 ja maaliskuun 2021 välisenä 
aikana yhteistyössä Espoon kaupungin työllisyyspalvelujen ja 
asiointipalvelujen, Gofore Oy:n ja Microsoft Oy:n kanssa. Ko-
keilussa sovellusta testattiin Espoon kaupungin henkilökunnan 
työkäytössä olevilla tietokoneilla sekä älypuhelimilla. 

Kokeilun käyttökokemuksia ja oppeja hyödynnetään Espoon 
kaupungin tulevissa käännös- ja tulkkausratkaisuissa.

Käännös- ja tulkkaussovellusta käytetään henkilökunnan työ-
koneella. Äänenlaadulla iso merkitys tulkkaustilanteissa. Ku-
vassa kaksi esimerkkiä sovelluksen käyttöliittymästä, joissa 
sovellus kääntää venäjästä suomeksi ja suomesta englanniksi.

Sovellusta opetettiin tulkkaamaan ja kääntämään asiakas-
palvelu tilanteissa esiin nousevia tyypillisimpiä kysymyksiä, 
jotka liittyvät HSL-matkakortteihin, kuljetuspalveluihin sekä 
varhaiskasvatuksen palveluihin. Työllisyyspalveluissa opetusta 
painotettiin työnohjaukseen liittyvään erityissanastoon.

Kokeilussa merkittävään asemaan nousi se, että henkilökunta 
sitoutui sovelluksen opettamiseen ja natiivit kielten osaajat 
tarkastivat käännösten laatua.

Haaveena on saada tulevaisuudessa yksi käännös- ja tulkkaus-
sovellus, joka voisi tukea asiointia, neuvontaa ja arkisia tilantei-
ta niin päiväkodeissa, kouluissa, neuvoloissa, kirjastoissa kuin 
työllisyyspalveluissa ja asiointipalveluissa 

On tärkeää, että tarjolla olevat työllistymistä tukevat palvelut 
ovat kaikkien kaupunkilaisten saavutettavissa. Nyt toteutettu 
kokeilu osoitti, että saamme jatkossa näihin arjen monikielisiin 
asiakaspalvelutilanteisiin hyvää tukea käännös- ja tulkkaus-
sovelluksia hyödyntämällä. 

Asiakaspalvelussa on olennaista, että asiakas tulee ymmärre-
tyksi ja myös ymmärtää saamiaan vastauksia ja ohjeita. Useilla 
älylaitteilla toimiva reaaliaikainen käännös- ja tulkkaussovel-
lus helpottaa palvelutilannetta sekä asiakkaan että henkilöstön 
näkökulmasta. 

Kokeilun perusteella tällainen sovellus vaikuttaa soveltuvan 
erityisesti yleisneuvontaan ja digituen antamiseen kasvokkain 
tai etänä. Tämä voisi tulevaisuudessa olla yksi keino madaltaa 
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2 Ohjelman tulokset

Kokeilevan kehittämisen hyödyt

• Oppeja on hyödynnetty oman toiminnan kehittämises-
sä; pedagogiikassa, työn johtamisessa, asiakaspalvelu-
suhteessa

• Kokeiluilla on ollut vaikutusta palvelun tuottamiseen, 
prosesseihin, työn kulkuun, osaamisen kehittymiseen, 
muun muassa digitaalisten taitojen kehittymiseen

• Kokeiluja voidaan hyödyntää kaupungin hankinnoissa ja 
hankintojen kilpailutuksissa

• Kokeilujen organisointi kaupunkitasoisesti on edistänyt 
synergia ja yhteentoimivuutta eri palvelujen ja toimintojen 
välillä.

• Kaupunkitasoinen koordinaatio, systemaattinen menetel-
mällisyys ja budjetti on koettu erittäin hyödylliseksi ta-
vaksi organisoida kokeiluja

• Kokeilut edistävät yritysten palvelu -ja tuotekehitystä 
sekä lisäävät ymmärrystä kaupungin toiminnasta ja tar-
peista

• Useat kokeiluun osallistuneet yritykset ovat hyödyntä-
neet Espoo referenssiä ja saaneet kansainvälistä huomio-
ta, edistäen vientiponnisteluja

Digiagenda-ohjelmaa voidaan pitää yhtenä Espoon kaupungin 
uudistumisen ja muutoksen työkaluna. Pienemmillä panos-
tuksilla, verrattuna perinteisesti toteutettuihin projekteihin, on 
voitu tunnistaa toiminnallisen ja teknisen ratkaisun potentiaali, 
soveltuvuus ja oikea-aikaisuus tai toimimattomuus. 

Kokeilujen osallistujien määrät vaihtelivat parista kymmenestä 
satoihin osallistujiin. 

Digiagendan ohjelman avainlukuja:

• Yli 150 kokeiluehdotusta

• 20 kokeilua on toteutettu

• Yli 6 000 asukasta ja asiakasta osallistui kokeiluihin

• Yli 70 yritystä ja yhteisöä ja yhteistyökumppania osallistui 
kokeilujen toteutuksiin

• Noin 400 Espoon työntekijää on osallistunut kokeilujen 
suunnitteluun ja/tai toteutuksiin

• Kokeiluehdotusten erilaisin kampanjatapahtumiin osallis-
tui 80–300 osallistujaa 

• Temaattisiin esittelytilaisuuksiin osallistui 50–100 osallis-
tujaa
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Ohjelman aikaiset muutokset ja poikkeamat

• Ohjelmakaudella yksi kokeilu, kotihoidon liikkumisen 
palvelujen kokeilu keskeytettiin vuonna 2018 kun sel-
vityksessä ja simulaatiossa selvisi, että Espoon tieto-
järjestelmien arkkitehtuuria, yhteentoimivuutta tulee 
ensin kehittää, jotta voidaan optimoida ja tehostaa koti-
hoidon palvelujen henkilöiden ja tavaroiden liikkuvuutta ja 
logistiikkaa.

• Teknisistä ongelmista johtuen kahden kokeilun aikataulua 
ja toteutustapaa muutettiin vuonna 2018–2019

• Muun muassa Koronasta (Covid-19) johtuen viiden kokei-
lun toteutusaikataulua ja toteutustapaa jouduttiin muut-
tamaan vuonna 2020

Kokeilujen hankinnassa, ulkoisissa asiantuntijapalveluissa, 
hyödynnettiin olemassa olevia sopimuksia sekä suorahankinta-
perusteita.

Kokeilujen päätyttyä, ratkaisut, joita haluttiin jatkokehittää, pi-
lotoida tai käyttöönottaa voitiin:

a) kilpailuttaa hankintalain mukaisena avoimena menette-
lynä (määräaikainen hankinta, puitesopimus, dynaaminen 
tai innovatiivinen hankinta) tai

b) käyttää olemassa olevia hankintakanavia tai hankinta-
sopimuksia

Kokeilujen toteutuksen jälkeen osa kokeiluissa olleista ratkai-
suista (esimerkiksi opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa hyö-
dynnettäviä oppimisympäristöjä ja alustoja) on ohjattu tarjot-
tavaksi kansallisten hankintakanavien kuten Tieran Edustoren 
kautta Espoon ja muiden organisaatioiden hyödynnettäväksi.

Laadullisia tuloksia arvioidaan loppuraportin kolmannessa 
kappaleessa.
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3 Johtopäätökset ohjelman onnistumisesta ja keskeiset opit

Digiagendan ohjelma on:

• opettanut asukkaiden ja asiakkaiden mukaanoton tärkey-
den jo heti kokeilun ideointi- ja suunnitteluvaiheessa

• kehittänyt organisaation yhteentoimivuutta, henkilö-
kunnan osaamista ja digitaalisia taitoja

• tukenut yhteistyökumppaneiden tuote- ja palvelu-
kehitystä ja ymmärrystä kaupungin toiminnasta

• kehittänyt ja systematisoinut kokeiluprosessia, kokeilujen 
ideointia, suunnittelua ja toteutusta

• edistetty toiminnallisia muutoksia, työtapojen ja proses-
sien kehittämistä

• tarjonnut uusia menetelmiä, työvälineitä ja digitaalisia 
sisältöjä

• kehittänyt tiedon ja osaamisen jakamista Espoon organi-
saatiossa

• kehittänyt yhteistyötä ulkoisten toimijoiden ja sidos-
ryhmien kanssa 

Ketterä kokeileva toiminta edellyttää tavoitteellisuutta, sitou-
tuneisuutta, yhteistä priorisointia, vakiintunutta kokeilevaa 
prosessia ja ratkaisukeskeisyyttä, henkilöresursseja ja budjettia 
unohtamatta

Kokeiluun osallistunut henkilökunta on pitänyt kaupunki-
tasoista ohjelmaa ja kokeiluja hyvänä oppimispolkuna kehit-
täen ymmärrystä, taitoja, omaa osaamista, toimintatapoja ja 
yhteistyötä.

Digiagendan puitteissa on toteutettu 20 kokeilua. Valtaosalla 
kokeiluista on ollut vaikutusta kokeilun jälkeenkin organisaa-
tion toimintaan sekä asiakkaille tarjottaviin palveluihin. 

Lisäksi ohjelman puitteissa toteutettiin 2 selvitystä: selvitys 
kotihoidon liikkumisen palvelujen optimoinnin vaihtoehdoista 
sekä Espoon tulevaisuuden kimppakyydin konseptista. Näiden 
lisäksi Aalto yliopiston yhteistyöstä syntyivät ”case-study koti-
hoidon liikkumisen palvelujen projektoidun kokeilun 1 vaihees-
ta” sekä erikseen opinnäytetyö ”digipotentiaalitutkimuksesta 
varhaiskasvatuksessa”. 
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Systemaattinen arviointimenetelmä ja vaikuttavuuden arviointi 
on koettu hyväksi ja sitä jatkokehitetään muissa projekteissa.

Kaupunkitasoinen kokeiluohjelma, ”matchmaking” prosessei-
neen, budjetteineen ja nimettyine vastuuhenkilöineen on koet-
tu hyväksi, matalankynnyksen tavaksi uudistaa ja kehittää toi-
mintoja ja palveluja.

Nykyisellään kokeilujen arviointiprosessi ja valmisteluprosessi 
koetaan liian työlääksi ja hitaaksi. Prosessin läpivienti vaatii 
paljon koordinointia ja työtä.

Kokeiluun osallistuneet yritykset kokevat, että henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvä tietosuoja- ja tietoturvan kuvaamisprosessi, 
riskiarvioineen on työläs. Jos kokeiluissa käsitellään henkilö-
tietoja prosessia ja menettelyä tulisi kehittää sujuvammaksi 
ja nopeammaksi. Tätä prosessia, ohjeistusta ja osaamista on 
kehitetty ja kehitetään jatkuvasti kaupungissa.

Kaupunkitasoiset työkalut eivät täysin tue kokeilevaa kehittä-
mistä alusta loppuun. Kaivataan työkalua, joka tukisi ideoiden 
keruu- ja jalostusvaihetta, kokeiluehdotusten arviointiproses-
sia, neuvottelu- ja sopimusvaiheen prosessia digitaalisesti. 
Tämä vähentäisi työn kuormittavuutta ja viestintää. Kaupun-
ki on kehittämässä ideoiden keruuta ja jalostamista ja muun 
muassa ideasalkkua on pilotoitu.

Mitä voidaan hyödyntää?

Kokeiluista on laadittu runsaasti dokumentaatiota niin valmis-
telu-, suunnittelu-, toteutus- kuin arviointivaiheesta. Doku-
mentaatiota voidaan uusiokäyttää ja hyödyntää. 

Kokeilussa syntyy mm. seuraavia dokumentteja, mallipohjia, 
työskentelytapoja:

• Kokeilujen hankintapäätökset ja sopimuspohjat liitteineen

• Kokeilujen suunnitelmat

• Kokeilujen arviointimalli

 » Kokeilujen arviointiviitekehys

 » Palautteen keruuprosessi ja palautekyselyn mallipohjat

 » Jatkopolkujen kuvaus

• Kokeilujen loppuraportit

• Kokeilujen tiivistelmät

• Kokeilujen tiedotteet Espoo.fi-verkkosivuilla

• Kokeilujen koostetiedot Espoo.fi-verkkosivuilla

• Tiedot kokeiluista projektisalkkujärjestelmässä

Kokeilujen luonteeseen kuulu, että osa kokeilusta epäonnistuu 
ja/tai joudutaan jopa keskeyttämään. Kokeiluissa pitää sietää 
epävarmuutta, epätäydellisyyttä ja muuttujia, joita ei ole voinut 
ennakoida. Tämän edellyttää kaikkien kokeiluun osallistujien 
muutostoleranssia ja nopeaa ongelmanratkaisukykyä sekä ky-
kyä lopettaa, ottaa oppia, ja siirtyä eteenpäin. 

Kokeilujen onnistumisen ”salaisuutena” voidaan nähdä raken-
tuvan luottamuksesta, sitoutuneisuusuudesta, oikea-aikaisuu-
desta ja sopivasta toteutuskokoonpanosta. Kokeilun idean tu-
lee olla kytkettynä eri osapuolten aitoon tarpeeseen ja haluun 
kehittää palveluja ja tuotteita.
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4 Jatkonäkymiä ja kehitys ideoita

päästä toteutetaan ja kohdentaa tarkat budjettivaraukset näil-
le. Tarpeet ja vaatimukset, toimintaympäristö ja markkinati-
lanne muuttuvat. Kokeilujen ja erityisesti nopeiden kokeilujen 
toteutus vaatii erinomaista yhteistyötä, toimivia työvälineitä, 
sitoutuneita kokeilun omistajia ja koordinoijia, sekä riittävää 
resursointia sekä kokeilussa mukana olevista palveluista että 
tukipalveluista. 

Espoon kokonaisarkkitehtuuriryhmän kanssa on tehty kehitys-
työtä ja kokeiluja on esitelty KA-ryhmässä vaikutusten, riskien 
ja riippuvuuksien arvioimiseksi. Tämän on auttanut hahmot-
tamaan synergiaetuja eri toimintojen ja palvelujen välillä sekä 
ennakoimaan mahdollisia tulevaisuuden tarpeita kaupungin 
tehtävissä, prosesseissa, työvälineissä, menetelmissä, osaa-
misessa ja hankinnoissa. 

Tietosuoja -ja tietoturva sekä saavutettavuus direktiivin vaati-
mukset ovat asettaneet asettavat lisävaatimuksia kokeiluille. 
Digiagendan ohjelman kokeilut ovat olleet ”keihään kärkinä” 
ja tarjonneet hyvän alustan koe ponnistaa erilaisia palvelujen 
kehittämiseen liittyviä kokeiluja ja mahdollisia uusia avauk-
sia huomioiden erilaiset tietosuoja- ja tietoturvakysymykset. 
Ohjelma on kehittänyt tätä osaamista organisaatiossa sekä 
toteutus kumppaneiden puolella. 

Digiagendan ohjelman tai tämän kaltaisen kaupunkitasoisen 
ohjelman jatkamisesta tulevalla Espoon valtuustokaudella ei 
olla päätetty. 

Espoon asukkaat ja asiakkaat odottavat toimivia digitaalisia 
kaupungin palveluja ja suurin osa mielellään hyödyntäisi eri-
laisia sovelluksia. Asiakkaiden luottamus julkisen sektorin pal-
veluja kohtaan on korkea ja korkeampi kuin yksityisen sektorin 
tarjoamiin palveluihin. 

Asukkailta on saatu myönteistä palautetta, esim. ”Olen aina 
sanonut, että Espoo on edelläkävijä, mutta en osannut antaa 
mitään esimerkkiä, mutta nyt on tämä kimppakyytikokeilu. Se on 
hyvä esimerkki, josta voin kertoa”. 

Samoin lisätyn todellisuuden sovelluksen kokeilun yhteydes-
sä Tapiolan keskustassa asiakkaat vastasivat että ”On mukava 
kuulla, että kaupunki kehittää palveluja mm. hyödyntäen so-
velluksia ja että kaupunki on kiinnostunut siitä, mitä asukkaat 
ja asiakkaat ovat mieltä asuinympäristöstään”.

Valtaosa kokeiluihin osallistuneista henkilökunnan edustajista 
puoltavat kaupunkitasoisen ohjelman jatkamista. Kokeilujen 
suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin fasilitointi ja konsul-
toiva tuki on koettu hyväksi. Lisäksi kaupunkitasoisen budjetin 
varaaminen ensi valtuustokaudelle katsotaan tarpeelliseksi, 
jotta niin kokeilut kuin onnistuneiden kokeilujen jatkokehitys 
voidaan turvata. 

Ohjelman toteutus on osoittanut, että on mahdotonta suun-
nitella pari vuotta ennakkoon, mitä kokeiluja parin vuoden 
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Keskeisiä kehittämiskohteita:

• Asukkaiden ja asiakkaiden saaminen kokeiluihin mukaan 
vielä nykyistä laajemmin

• Palautteen keruun systematisointi 

• Kokeilujen valmisteluprosessin automatisointi

• Kokeilujen valintaprosessin kehittäminen

• Resurssien riittävä varaaminen ja kohdentaminen 

• Kokeilujen suunnitteluvaiheen ja sopimusvaiheen nopeut-
taminen

• Saavutettavuuden huomioiminen tulevissa ratkaisuissa

• Kokeilujen opeista viestiminen

• Menetelmien ja työkalujen jatkokehittäminen

• Ohjelman viestinnän kehittäminen

• Riittävien resurssien varaaminen

• Ulkoisen rahoituksen hyödyntäminen kokeiluissa

• Muiden kuntien ja verrokkien kehityspolun seuraaminen 
ja vuoropuhelun jatkuvuuden varmistaminen

• Kokeilujen vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen

• Onnistuneiden kokeilun pilotointi tai hyödyntäminen pal-
velujen kehittämisessä

Korona on vaikuttanut ihmisten kanssakäymiseen ja työta-
poihin keväästä 2020 alkaen. Tässä poikkeuksellisessa ajas-
sa innovatiivinen toiminta ja toimivien digitaalisten palvelu-
jen merkitys arjen sujumiseksi korostuvat. Ohjelman erilaiset 
verkko palvelu- ja chattibotti-kokeilut tukivat useita kaupun-
gin toimintoja kuten etäkoulunkäyntiä, nuorten syrjäytymisen 

ehkäisyä lisäten myös yrityspalvelujen ja järjestötoiminnan 
tunnettavuutta. Vaikeana aikana onnistuttiin toteuttamaan ko-
keiluja myös etätyönä. Tämä motivoi ja kannusti kokeilemisen 
parissa työskenteleviä asiantuntijoita ja kumppaneita löytä-
mään uusia luovia ratkaisuja.

Espoon maine edelläkävijänä ja kokeilukulttuuria edistävänä 
toimijana edellyttää konkreettisia esimerkkejä arkea sujuvoit-
tavista palveluista. Espoon kaupungin rooli mahdollistajana, 
orkestroijana ja yhteisten intressien yhteensovittajana vaatii 
toimenpiteitä myös jatkossa. 

Espoon organisaatiomuutos ja uusi valtuustokausi voivat tar-
jota hyvän maaperän kehittäjien verkostolle, joka voisi koos-
tua erilaisista organisaation sisäisistä ja ulkoisista osaajista. 
Tämä asiantuntijaryhmä tarjoaisi konsultaatiota ja fasilitoisi 
kaupunkitasoisia kokeiluja ja näistä kumpuvia pilottiprojekte-
ja, kehittäen samalla organisaation osaamista sekä palveluja 
pitkä jännitteisesti ja kustannusvaikuttavasti.
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5 Liitteenä sanasto

Palvelujen digitalisoinnilla tarkoitetaan palvelujen ja niihin liit-
tyvien prosessien kehittämistä tai palvelukanavien ja sähköisen 
asioinnin monipuolistamista digitalisoimalla palveluratkaisuja 
olemassa olevien toimintamallien ja liiketoimintamallien puit-
teissa.

Kokeilu

Kokeilun tavoitteen on kerätä kokemuksia, oppeja ja tietoa 
kehittämisen valintojen tueksi. Kokeilulla pyritään löytämään 
vastauksia kysymyksiin kuten: Missä on suurin potentiaali ja 
hyödyt? Millä ratkaisulla palvellaan parhaiten asukkaita ja 
asiakkaita? Mitä uusi ratkaisu vaatii kaupungilta ja yhteistyö-
kumppaneiltaan toimiakseen?

Kokeiluja on erilaisia. Kokeilut voivat olla jonkin aivan uuden 
idean varhaisen vaiheen testausta, prototypointia tai jo valmiin 
ratkaisun kokeilemista yhdessä loppukäyttäjien kanssa tai esi-
merkiksi täysin uudessa toimintaympäristössä. Kokeilut vaih-
televat laajuudeltaan, kestoltaan ja toteutustavoiltaan. Niissä 
tulee kuitenkin aina tunnistaa mikä on kehittämistarve ja mitä 
kokeilusta halutaan oppia. Kokeilut voivat olla vastikkeettomia 
tai vastikkeellisia, jolloin niistä maksetaan yritykselle tai yhtei-
sölle pieni korvaus. Vastikkeelliset kokeilut käynnistetään aina 
hankinnan kautta.

Alla kuvattu, selventämään loppuraportissa käytettyjä käsittei-
tä aakkosjärjestyksessä. 

Chatbot

Chatbot on tietokoneohjelma, joka keskustelee esimerkiksi 
nettisivukävijöiden kanssa. Chattibotista käytetään myös ni-
mitystä chattibotti ja botti. Boteilla tarkoitetaan mitä tahan-
sa tietokoneohjelmia, jotka suorittavat automatisoituja teh-
täviä. Chattibotti suorittaa tehtäviä erilaisilla chatti alustoilla 
ja sen tehtävänä on nimenomaan simuloida ihmisten välistä 
keskustelua. Liiketoiminnassa chattibotin tehtävänä on yleen-
sä toimia virtuaalisena asiakas palvelijana, joka jaksaa palvella 
24/7. Parhaimmillaan chattibotit ovat päästessään ratkomaan 
rutiini tehtäviä, jotka eivät vaadi päättelyä tai tulkintoja. Tällai-
sia tehtäviä ovat esimerkiksi tilaustietojen käsittely, ilmaisten 
demojen ja kokeilujen käyttöönotossa auttaminen, erilaisten 
tausta tietojen kerääminen sekä yrityksen aukioloajoista, osoit-
teista ja yhteystiedoista informointi.

Digitalisaatio

Digitalisaatiolla tarkoitetaan liiketoimintamallien ja toiminta-
mallien systeemistä, merkittävää, isoa, radikaalia, täydellistä, 
totaalista muutosta, transformaatiota perustuen uusiin tekno-
logioihin, erityisesti laajamittaiseen digitalisointiin.
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Pilotti

Pilotti on usein projektoitu testaustoimenpide, jolla on alku 
ja loppu, ja jossa valitulla rajatulla joukolla testataan tuote tai 
palvelu. Pilottiin usein liitetään termi POC (Proof of Concept), 
joka tarkoittaa konseptin toimivaksi todistamista. Pilotin ta-
voitteena on varmistaa, että konsepti ja kehitetty tuote tai pal-
velu toimii tai otetaan käyttöön toivotulla tavalla ja tuote tai 
palvelu voidaan käyttöönottaa määritetyssä laajuudessa.

Robotti

Robotti tarkoittaa useimmiten mekaanista laitetta tai konetta, 
joka osaa jollain tavoin toimia fyysisessä maailmassa. Nyky-
aikana työn siirtyessä tietojärjestelmiin ohjelmistoa, joka kor-
vaa ihmisen suorittamaa työsuoritetta, kutsutaan botiksi.

Robotiikka

Robotiikka on mekaaninen laite tai kone, joka osaa jollain ta-
voin toimia fyysisessä ympäristössä. Robotiikkaan liitetään au-
tomaatio. Ja robotiikka voi hyödyntää tekoäly, neurolaskenta, 
digitaaliset alustat, konenäköä, mittaustekniikkaa, signaalin-
käsittelyä, simulointia. Robotiikan käsite ei ole yksiselitteinen. 
Kyseessä on monitekninen käsite.

Robotiikka monesti hyödyntää muita teknologioita, ja moni-
teknisyys on ilman muuta nähtävä vahvuutena ja välttämät-
tömyytenä eikä lokeroivana. ICT:n viimeisimpiä virtauksia ovat 
esineiden internet, teollinen internet, Big Data, pilvilaskenta, 
Software-as-a-Service ja kyberturvallisuus. Näillä digitalisaa-
tion sinänsä isoilla osa-alueilla on iso merkitys myös roboti-
saatiolle ja automaatiolle, jotka ovatkin modernin digitalisaa-
tion vaativimpia sovelluskohteita.
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