
Löydä Helsinki -verkkopalvelu
Arviointiraportti 5/2019

Johanna Hemminki
Utelias Technologies Oy



Mikä Löydä Helsinki on?

Löydä Helsinki on Stadin ammatti- ja aikuisopiston KYKY II 
-hankkeessa kehitetty verkkopalvelu.

Löydä Helsinki -verkkopalvelun tarkoitus on lisätä 
lukutaidottomien asiakkaiden pääsyä palveluiden pariin 
tiedonsaantia parantamalla.



● Löydä Helsinki on tarkoitettu ensisijaisesti mobiilikäyttöön.

● Löydä Helsinki perustuu avoimeen lähdekoodiin ja mahdollistaa 
kehitystyön myös hankkeen päätyttyä.

● Löydä Helsinki -palvelun sisällön lähteenä ovat InfoFinland-sivusto, 
Helsingin kaupungin nettisivut sekä muut keskeisiin palveluihin ja 
koulutuksiin liittyvät lähteet.

● Löydä Helsinki ei sisällä tekstiä, ainoastaan kuvia ja ääntä.

● Ensimmäisessä vaiheessa sovelluksen kielinä on suomi, somali ja 
arabia.

Mikä Löydä Helsinki on?



● Löydä Helsinki -projektin ulkopuolisena arvioijana toimii Utelias 
Technologies. 

● Utelias Technologies on helsinkiläinen ohjelmistoalan yritys, joka 
kehittää robotiikkaa ja puhekäyttöliittymää hyödyntäviä sovelluksia 
oppimiskäyttöön, yhtenä tärkeänä kohderyhmänä lukutaidottomat 
aikuiset.

● Utelias Technologies on ollut mukana Löydä Helsinki -projektin 
vaiheissa alusta saakka, osallistuen asiakasraateihin ja työryhmän 
tapaamisiin.

● Arvioinnissa on keskitytty kehittämisprosessiin, markkinointiin, 
käytettävyyteen ja vaikuttavuuteen.

Löydä Helsinki -projektin arviointi



Sovelluksen kehittäminen alkoi syksyllä 2017 tarvekartoituksella ja 
palvelumuotoilulla.

- Asiantuntijoiden sovelluskehityksen työpajat: rautalankamallin ja sisällön 
kehittäminen 

- Asiakasraadit yhteistyössä järjestöjen kanssa

Löydä Helsinki -projektin arviointi



Palveluidea  esiteltiin puitesopimuskumppaneille talvella 2018 ja 
yhteistyökumppanit valittiin kevään 2018 aikana.

Ohjelmistokehityksestä vastasi Codento.

Tavoitteina oli toteuttaa Löydä Helsinki -palvelu
- toimivana MVP-versiona 
- avoimen lähdekoodin ratkaisuna
- sprinteissä, ketterän ohjelmistokehityksen menetelmin 
- syksyyn 2018 mennessä

Ohjelmistokehitys



Ohjelmistokehitys eteni sovitussa aikataulussa, mutta alun perin sovitussa 
työmäärässä ei täysin pysytty. Lisäohjelmoinnin tarve syntyi sovelluksen 
kehittämisen tarkentuneista tarpeista.
 
Yhteistyön haasteena olivat Codenton henkilöstömuutokset. Ohjelmoijan 
vakiinnuttua yhteistyö sujui hyvin.

Projektissa huomioitiin hyvin jatkokehittämisen tarpeet. 

Sovelluksen avoin lähdekoodi mahdollistaa sen, että kuka tahansa voi 
kehittää palvelua eteenpäin. Se myös mahdollistaa jatkoprojektit, joissa 
vastaavanlainen sovellus voidaan kehittää muihin kaupunkeihin tai maihin 
sopivaksi.

Löydä Helsinki -projektin arviointi



Sisällöntuotanto on tapahtunut ohjelmistokehityksen rinnalla 
samanaikaisesti. 

Sisällön päivittämisen helppous on ollut yksi kehitystyön päätavoitteista.

Toukokuussa 2019 sisältö on viimeistelyvaiheessa. 

Sisällöntuotanto



Osa sisällöistä on nopeasti vanhenevaa (esim. koulutustiedot). On tärkeä pohtia, 
miten ja kuka huolehtii siitä, että sisältö pysyy jatkossakin ajan tasalla?

- tällä hetkellä ylläpitäjän eli KYKY II –hankkeen viestintäsuunnittelijan oman 
seurannan varassa. 

- seuranta tapahtuu manuaalisesti käymällä sisältöä läpi ja vertaamalla sitä 
käytettyihin lähteisiin (InfoFinland-sivusto ja Helsingin kaupungin nettisivut)

 
Haasteet: 

- ajallisten resurssien puute
- manuaalisesti tehtävän seurannan työläys ja epäkäytännöllisyys: kaupungin 

omia sivuja päivittävät lukuisat eri osastot, tietojen sijainti sivuilla muuttuu jne. 
 

→ Oikea taho huolehtimaan päivityksistä (joka hallinnoi ja päivittää vastaavia 
sisältöjä muutenkin)

→ Lähteiden päivitysten seurannan automatisointi

Sisällöntuotanto



Sovelluksen ensimmäistä versiota testattiin kohderyhmällä, joka tavoitettiin 
aikuisten perusopetusta ja kielikoulutusta järjestävien tahojen kautta.
 
Sovellusta on esitelty aikuisten perusopetuksen lukutaitovaiheen ryhmissä 
sekä KOTIVA- eli kotivanhempien suomen kielen kurssien lukutaito- ja 
suomen kielen ryhmissä.
 
Osallistujilta kerättiin palautetta lähinnä suullisesti, tarvittaessa tulkin 
avulla. Viestintäsuunnittelija teki palautteesta muistiinpanoja ja sovellusta 
jatkokehitettiin palautteen pohjalta. 

Käyttäjien kokemukset on huomioitu kehitysprosessin jokaisessa vaiheessa.

Käyttäjätestaus



Löydä Helsinki -palvelun markkinointi aloitettiin syksyllä 2018.

Syksyn ja talven aikana Löydä Helsinki -sovellusta on esitelty järjestöissä ja 
oppilaitoksissa.

Sovellus julkaistiin pilottina 12.10. suomen- ja somalinkielisillä sisällöillä. 
Arabiankielinen sisältö julkaistiin marraskuussa.

Löydä Helsinki -palvelun kohderyhmä on luku- ja kirjoitustaidotonta, joten sovellusta 
ei voi markkinoida ns. perinteisillä tavoilla suoraan kohderyhmälle.

Markkinointia on toteutettu kontaktimarkkinointina kohderyhmää tapaamalla, jolloin 
kehittäjillä on ollut mahdollisuus myös opastaa heidät henkilökohtaisesti sovelluksen 
käyttöön. 

“Puskaradio” on koettu tärkeäksi ja tehokkaaksi. Palvelun käyttäjät ovat kertoneet 
sovelluksesta eteenpäin tuttavilleen ja sukulaisilleen.

Markkinointi ja julkaisu



Sovellus esittelee Helsingin palveluja, joten erityisen tärkeää on saada tiedotettua 
palvelusta oman (suuren) organisaation sisällä.

Markkinointi Kaskossa

Markkinoinnilla on tavoitettu keskeiset tahot: Stadin osaamiskeskus, S2-opettajat, 
KOTIVA-kurssit, vertaisryhmät, Kotoklubi Kaneli, varhaiskasvatus sekä Helsingin aikuislukion 
aikuisten perusopetus. Näiden tahojen avulla on tavoitettu hyvin myös kohderyhmää. 
Hankkeen markkinointiin on saatu tukea Stadin ammatti- ja aikuisopiston sekä Kaskon 
viestinnästä.

Markkinointi ja julkaisu



Muut kaupungin sisäiset tahot

Lisäksi markkinoinnilla on yritetty tavoittaa muut keskeiset kohderyhmän kanssa toimivat 
Helsingin kaupungin sisäiset tahot, kuten SOTE, Kaupunginkanslia, kirjastot ja muut 
hankkeet. SOTE-puolella on tavoitettu erityisen hyvin Maahanmuuttoyksikkö, jossa Löydä 
Helsinki -sovellus on jo käytössä päivittäisessä asiakastyössä. Aikuisten sosiaalineuvonnan 
ja perhetyön toiminnoissa on järjestetty henkilöstökoulutuksia palvelun tunnettuuden ja 
käytön lisäämiseksi. Neuvoloiden saaminen mukaan on koettu haasteellisemmaksi, vaikka 
niiden kautta tavoitettaisiin kohderyhmä hyvin. 

Kaupunginkansliassa Löydä Helsinki -palvelu tunnetaan hyvin yksittäisissä toiminnoissa, 
kuten Elinkeino-osaston Työvoima ja maahanmuutto -yksikkö sekä Viestintäosaston 
InfoFinlandin toimitus, Helsinki-Info sekä International House Helsinki. Yksittäisiä toimintoja 
lukuunottamatta palvelusta kommunikoiminen Kaupunginkanslian ja sen Viestintäosaston 
kanssa on koettu toisinaan haastavana.

Muut tahot

Kaupungin ulkopuolisista tahoista on tavoitettu valtion alaiset kotoutumisen kanssa 
tekemisissä olevat tahot (Migri, vastaanottokeskukset, ELY-keskukset, TE-toimistot jne.) sekä 
keskeisimmät järjestöt. 

Markkinointi ja julkaisu



Käyttäjämäärät 1.4.-7.5.2019
 

- Käyttäjiä yhteensä 646, joista uusia käyttäjiä 557.
- Päivittäisiä käyttäjiä 5-126
- Käyttäjistä 66,5 % oli uusia, 33,5 % palaavia.
- Sivulla vietettiin keskimäärin 3 minuuttia 50 sekuntia.
- Käyttäjien selaimet monikielisiä

Markkinointi ja julkaisu



Rajatun ja pienellä maantieteellisellä alueella olevan kohderyhmän kanssa 
kontaktimarkkinointi on varmasti ollut tehokas tapa toimia ja varmistaa, 
että juuri oikea kohderyhmä tietää palvelusta ja oppii käyttämään sitä. 

Vaikka Löydä Helsinki -palvelu esittelee nimenomaan paikallisia, Helsingin 
palveluja, voisi olla hyödyllistä tavoittaa keskeisiä tahoja myös muualla 
pääkaupunkiseudulla ja suurimmissa kaupungeissa muualla Suomessa. 
Palvelu voisi olla muokattavan sisältönsä vuoksi helposti siirrettävissä 
muihin kaupunkeihin Suomessa tai Suomen ulkopuolella.

Riittävien resurssien turvaaminen markkinointiin myös jatkossa olisi 
tärkeää, jotta hankkeessa tehty työ saataisiin hyödynnettyä 
mahdollisimman hyvin.

Markkinointi ja julkaisu



Kohderyhmän haastatteluista on selvinnyt, että on tarvetta erityisesti 
mobiililaitteella käytettävälle palvelulle, jolla voi hankkia tietoa itsenäisesti

Käyttöliittymäsuunnittelun tavoitteina on ollut ensisijaisesti 
helppokäyttöisyys ja varmuus, sillä käyttäjällä voi olla kyse terveyteen 
liittyvistä asioista.

Lisäksi:
- luotettava ja helppokäyttöinen navigointi
- selvä ja järkevässä ajassa toistuva ääni
- mahdollisuus käyttää kaupungin visuaalinen ilmettä
- ulkoasu, joka sopii myös värisokeille, ikääntyneille tai 

epilepsiataipumuksista kärsiville
- helppokäyttöinen admin-käyttöliittymä, jota voi käyttää ilman teknistä 

erityisosaamista

Käytettävyys



KÄYTTÖLIITTYMÄ

- käyttöliittymän tärkeimmät ominaisuudet löytyvät helposti 
aloitussivulta

- äänen saa helposti myös pois

- sovellus on selkeä, siinä ei ole liikaa ominaisuuksia

- kielen vaihtaminen on helppoa (vaatii ehkä toisenlaista ratkaisua, kun 
kielivalikoima laajenee)

- selainpohjainen ratkaisu on ollut järkevä, sovellus toimii hyvin kaikilla 
laitteilla

Käytettävyys



NAVIGOINTI

- sisällön runsaasta määrästä huolimatta käyttöliittymä on selkeä ja 
helppokäyttöinen

- jos lähtee etsimään vastausta tiettyyn akuuttiin ongelmaan, voi olla 
haastavampaa sisällön runsauden vuoksi; tulevaisuudessa tätä voisi 
kehittää esim. puheohjatun hakutoiminnon avulla?

Käytettävyys



ÄÄNET

- kielet ovat sopivan hitaasti puhuttuja

- suomenkielisen sisällön osalta voisi myös pohtia, olisiko selkokielisestä 
sisällöstä hyötyä: kaikkia kieliä ei ole saatavilla ja selkokieli voisi tukea 
kielenoppimista 

- kielet kohderyhmän tarpeiden mukaan valittuja, mutta tarvetta voisi 
olla myös uusille kielille  (dari/farsi, kurdi)

- puheentunnistuksen hyödyntäminen tulevaisuudessa?

Käytettävyys



KUVAT JA VISUAALINEN ILME

- kohderyhmä on päässyt osallistumaan sovelluksessa käytettyjen 
symbolien suunnitteluun

- symbolit ovat selkeitä, mutta kuvan avulla viestiä on aina vaikea välittää 
tarkasti - on hyvä, että painikkeista kuulee aiheen

- visuaalinen ilme on selkeä

- voisiko sovelluksessa hyödyntää tulevaisuudessa myös videosisältöjä?

Käytettävyys



PUHELUT JA KARTTANÄKYMÄT

Sovelluksen helppokäyttöisyys on huomioitu hyvin kohderyhmän 
näkökulmasta:

sovellus ohjaa tarvittaessa Google mapsiin ja ääninavigaatioon ja sen 
kautta voi tarvittaessa myös soittaa esim. lääkäriin.

Käytettävyys



ADMIN-KÄYTTÖLIITTYMÄ

- admin-käyttöliittymä on selkeä ja helppokäyttöinen

- äänityssivun voi tarvittaessa jakaa helposti esim. tulkkipalveluun

- myös valikkoa ja kuvitusta voi tarvittaessa lisätä ja muokata

Sisällön määrä on runsas ja osa sisällöstä on vaihtuvaa (esim. 
koulutustarjonta). Sisällön määrän kasvaessa äänisisällön hallinta voi olla 
haastavaa. Tekstimuotoinen sisältö, lähteiden päivitysten automaattinen 
seuranta sekä text-to-speech -ominaisuus voisivat säästää aikaa 
(mahdollisesti myös kustannuksia) ja mahdollistaisi myös kielivalikoiman 
laajentamisen. 

Käytettävyys



Kohderyhmältä on saatu hyvää palautetta sovelluksen 
helppokäyttöisyydestä ja sisällöistä. Erityisen kiinnostavana on koettu se, 
että sovelluksesta löytää itsenäisesti tietoa opiskelumahdollisuuksista ja  
työnteosta Suomessa.

Tällä hetkellä sovelluksessa on kolme kielivaihtoehtoa. Käyttäjät, joiden 
äidinkieltä ei sovelluksesta löydy, ovat toivoneet kielivalikoiman 
monipuolistamista (esim. kurdi, dari/farsi).

Käytettävyys



Löydä Helsinki -palvelun saavutettavuus näyttää lupaavalta, sovelluksen 
käyttäjämäärä on kasvanut runsaasti kevään 2019 aikana. 
Käyttäjäseurannan perusteella on tavoitettu oikea käyttäjäryhmä. 

Jotta vaikuttavuutta voitaisiin arvioida luotettavasti, tarvittaisiin vielä 
enemmän tietoa ja havaintoja muutoksesta kohderyhmän nykytilaan 
nähden. Voisi olla hyvä miettiä, miten tuloksia (asiakkaan lisääntynyt 
aktiivisuus ja itsenäisyys) seurataan ja mitataan? Onnistuisiko palautteen 
keruu sovelluksen kautta?

Vaikuttavuus



Läydä Helsinki -sovelluksen tavoitteena on auttaa lukutaidottomia aikuisia (esim. 
kotiäidit) löytämään ja saavuttamaan yhteiskunnan palveluja perheelle 
helppokäyttöisen sovelluksen avulla.

Somalin-, kurdin- ja arabiankielisissä helsinkiläisissä on huomattavia määriä lähes 
kokonaan lukutaidottomia aikuisia. Etenkin monilapsisissa perheissä naiset jäävät 
kotiin hoitamaan lapsia ja kotoutumisajan palvelut jäävät käyttämättä. Joskus 
puolisot jäävät kokonaan kotoutumispalveluiden ulkopuolelle.

Ilman lukutaitoa on vaikea hankkia kielitaitoa. Kielitaidoton aikuinen jää helposti 
ilman työtä ja koulutusta. Uudessa yhteiskunnassa kielitaidottomana henkilö joutuu 
usein palvelujen kohteeksi. Itsenäisten valintojen tekeminen on mahdotonta, jos ei 
tunne eikä ymmärrä mahdollisuuksia. 

Henkilökohtainen palveluohjaus on tärkeää, mutta hitaampaa ja kalliimpaa. Se vaatii 
kielitaitoista, sosiaalialalle koulutettua henkilökuntaa ja runsaasti etsivää työtä. 

Vaikuttavuus



Löydä Helsinki -sovellusta on lähdetty kehittämään KYKY I -hankkeessa 
havaitun aidon tarpeen ja havaintojen pohjalta:

● Kohtalaisen suuri kohderyhmä, esim. puolet somalinkielisistä naisista ei 
lue tai kirjoita. Kuitenkin ihmisillä on tarve ja halu hoitaa itsenäisesti 
omia asioitaan. 

● Mobiililaitteiden käyttö on yleistä kohderyhmän keskuudessa

● Ei sovelluksia tai ratkaisuja olemassa ennestään

● Helppokäyttöisyys iso kynnys

Vaikuttavuus



Palveluista tiedottaminen myös luku- ja kirjoitustaidottomille helsinkiläisille 
on osa kaupungin strategiaa. 

Löydä Helsinki -sovelluksen mahdollisuuksia:

● Tukee käyttäjiä heidän kotoutumisessaan
● Ohjaa peruskoulutukseen ja suomen kielen opintojen pariin
● Tarjoaa tietoa työllistymisen poluista
● Ohjaa lisätiedon ja avun pariin
● Yhdistää tai ohjaa käyttäjänsä suoraan oikeille tahoille
● Kertoo, mistä ja miten tietoa saa lisää
● Auttaa löytämään tulkkausapua tarpeen tullen
● Auttaa äitejä - ja samalla koko perhettä 

Löydä Helsinki -sovelluksella voi tulevaisuudessa olla merkitystä myös 
suuremmassa mittakaavassa, koko maanlaajuisesti sekä kansainvälisesti. 

Vaikuttavuus



Miten tuetaan onnistunutta ja hyvin alkuun lähtenyttä kehitystyötä jatkossa:

- tulosten ja vaikuttavuuden mittaaminen ja seuranta
- resursseja markkinointiin: kohderyhmän tavoittaminen ja sitouttaminen 
- tiedonkulun parantaminen kaupungin organisaation sisällä
- sisällön hallinta taholle, joka hoitaa sitä muutenkin?
- tekstimuotoinen sisältö ja sisällön päivittyminen lähteistä automaattisesti
- tekstistä puheeksi -palvelun hyödyntäminen ja kielivalikoiman lisääminen
- puheentunnistuksen ja puheohjauksen hyödyntäminen navigoinnin helpottamiseksi
- sisällön monipuolistaminen entisestään (suomen kulttuurin ja yhteiskunnan sisältöjä, 

kielen, matemaattisten taitojen oppimista)
- skaalautuvuuden kehittäminen: miten sovellus saadaan helposti mukautettua myös 

muihin Suomen kaupunkeihin? Eurooppaan / koko maailmaan?

Lopuksi


