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Eksperimentointia, eli loppukäyttäjiä osallistavaa kokeilullista ja palautteen 
antoon perustuvaa teknologisen innovaation yhteiskehittämistä hyödynnetään 
nykyään älykaupunkialueella, erilaisissa testiympäristöissä. Eksperimentoinnin 
kautta opitaan paremmin käyttäjien tarpeita, joita tarvitaan niin innovaatioita 
kehittävien yritysten menestystä kuin älykaupunkialueen kehitystä varten. 
Käyttäjien osallistuminen eksperimentointiin on tärkeää eri kanteilta ja siksi on 
myös tärkeää selvittää, mikä heitä motivoi osallistumaan siihen. Nimenomaan 
teknologisten innovaatioiden eksperimentointi herättää mielenkiinnon myös 
tarkastelemaan käyttäjän uusimman teknologian omaksumisen vaikutusta 
käyttäjän osallistumisen motivaatiotekijöihin. Tämän tutkimuksen tarkoitukse-
na on selvittää, mitkä tekijät motivoivat eri teknologian omaksumistyyppiä 
edustavia käyttäjiä osallistumaan älypalvelujen eksperimentointiin älykaupun-
kialueen demotilassa. Tutkimus toimii laadullisena tapaustutkimuksena Jyväs-
kylän Kankaalle, josta luodaan tulevaisuuden älykaupunginosaa. Tutkimuksen 
teoreettinen viitekehys muodostui aiemmista tutkimuksista, jotka keskittyivät 
käyttäjien motivaatiotekijöihin osallistua yhteiskehittämisen ja avoimen inno-
vaation aktiviteetteihin, sekä käyttäjien teknologian omaksumistyyppien moti-
vaatiotekijöihin. Eksperimentointia itsessään ei ole tästä näkökulmasta aiemmin 
tutkittu. Tiedonkeruumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua, jota edelsi 
myös havainnollistava älypalvelun kokeilu demotilassa. Tutkimushenkilöiltä 
selvitettiin motivaatiotekijöiden lisäksi heidän suhtautumistaan teknologiaan. 
Tutkimushenkilöiksi valittiin Kankaan opiskelijoita, työntekijöitä ja tulevia 
asukkaita. Tuloksista havaittiin neljä erilaista teknologian omaksumistyyppiä: 
hyötykäyttäjät, teknologiakonservatiivit, teknologiaintoilijat sekä teknologia-
kriittiset. Hyötykäyttäjien ekperimentointiin osallistumisen motivaatiotekijöistä 
tärkeimmät olivat viihdyttävyys, alueen merkityksellisyys ja uteliaisuus. Tek-
nologiakonservatiiveja motivoi eniten alueen merkityksellisyys ja uteliaisuus. 
Teknologiaintoilijoiden suosituin motivaatiotekijä oli viihdyttävyys. Teknolo-
giakriittisiä puolestaan oli vain yksi ja tätä motivoi alueen merkityksellisyys, 
uteliaisuus sekä tuki. Suurin osa käyttäjien motivaatiotekijöistä oli sisäisiä mo-
tivaatiotekijöitä.  

Asiasanat: eksperimentointi, yhteiskehittäminen, teknologian omak-
sumistyyppi, loppukäyttäjä, osallistuminen, motivaatiotekijät, älykaupunkialue 



       

ABSTRACT 

Inki, Tiina 
The motivational factors of users’ participation in experimentation in smart city 
districts  
Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2016, 90 p. 
Information Systems, Master’s Thesis 
Supervisors: Clements, Kati; Tyrväinen, Pasi 

Experimentation, i.e. feedback-based experimental co-creation engaging end-
users, is in these days utilized in smart city districts, in different testing envi-
ronments. Experimentation enables to better learn the users’ needs, the know-
ledge of which is essential for both the success of businesses developing innova-
tion and for the development of smart city regions.  Involvement of users in 
experimentation is important for different reasons, and that is why it is also im-
portant to find out the factors that motivate the users to participate in experi-
mentation. Experimentation of technological innovations also rouses interest in 
finding out the effect of the way users adopt new technology on the motivati-
onal factors of the users’ participation. The purpose of this study is to find out 
the factors that motivate users representing different types technology adoption 
to participate in experimentation of smart services in the test environment of 
the smart city. The study is a qualitative case study conducted for Kangas in 
Jyväskylä, a district that is currently being developed into a smart city district. 
The theoretical framework of this study was comprised of previous studies that 
focused on users’ motivational factors to participate in the activities of co-
creation and open innovation as well as on motivational factors of users’ tech-
nology adoption types. Experimentation from this point of view has not been 
conducted research on before. The data collection method used was theme in-
terview preceded by an illustrative trial of the smart service in the test envi-
ronment. In addition to their motivational factors, the study subjects were asked 
how they respond to technology. As study subjects were chosen people who 
study or work or who will in the future be living in the district of Kangas. The 
results indicated four different kinds of technology adoption types: utility users, 
technology conservatives, technology enthusiasts and technology scepticals. 
The most important motivational factors driving the utility users to participate 
were entertainability, the significance of the Kangas district and curiosity. 
Technology conservatives were mainly motivated by the significance of the dis-
trict as well as curiosity. The most common motivational factor among the 
technology enthusiasts was entertainability. The technology scepticals were mo-
tivated by the significance of the district, curiosity as well as technical support. 
Most of the users’ motivational factors were internal motivational factors. 

 
Keywords: experimentation, co-creation, technology adoption type, end-user, 
participation, motivational factors, smart city region 
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1 JOHDANTO 

Eksperimentointia suositaan nykypäivänä erityisesti kasvuhakuisten teknolo-
giayritysten innovaatioprosesseissa. Eksperimentoinnilla tarkoitetaan kokeilullis-
ta kehittämistä, jossa loppukäyttäjiä osallistetaan kokeilemaan kehitysvaiheessa 
olevia tuotteita tai palveluja – innovaatioita – ja antamaan niistä palautetta. Yri-
tyksissä kehitteillä oleva tuote tai palvelu annetaan kokeiltavaksi lopullisille 
käyttäjille eri vaiheissa koko innovaatioprosessin ajan, mikä mahdollistaa lop-
pukäyttäjien todellisten tarpeiden oppimisen palautteen kautta ja täten inno-
vaation paremmin menestymisen. (Blank, 2013.) Eksperimentointia pyritään 
sisällyttämään nykypäivänä myös osaksi älykaupunkikehitystä. Erilaisille äly-
palveluja suunnitteleville yrityksille tarjotaan mahdollisuus toteuttaa eksperi-
mentointia älykaupunkialueella, erilaisissa testiympäristöissä. Älykaupunki-
alueella eksperimentointi tuottaa hyötyä palveluja kehittävien yritysten lisäksi 
myös älykaupunkialueelle ja sen kaupunkilaisille, juuri heidän tarpeisiinsa pe-
rustuvien älypalvelujen käytön myötä. Käyttäjien osallistuminen innovaatio-
prosesseihin auttaa myös pysymään mukana digitalisoitumisessa ja teknologian 
kehityksessä yleisesti. (Schaffers ym., 2011; Mustonen, Koponen & Spilling, 
2014; Sanchez ym., 2014.) Käyttäjien hyödyntäminen innovaatioprosesseissa on 
tärkeää monelta kantilta, ja siksi on myös tärkeää selvittää käyttäjien omia mo-
tiiveja osallistua niihin. Aikaisemmat tutkimukset ovat perehtyneet käyttäjien 
motivaatioon osallistua yhteiskehittämisen ja avoimen innovaation erilaisiin 
aktiviteetteihin, mutta pelkästään eksperimentointiin osallistumisen motivaa-
tiota ei ole tutkittu (esim. Lakhani & Wolf, 2005; Benbya & Belbaly, 2010; Anti-
kainen & Väätäjä, 2010; Antikainen, Mäkipää & Ahonen, 2010; Ståhlbröst & 
Bergvall-Kåreborn, 2011.) Koska eksperimentoinnin ideana on pyytää käyttäjiä 
kokeilemaan teknologisia innovaatioita, se herättää mielenkiinnon myös tarkas-
telemaan käyttäjien uuden teknologian omaksumisen vaikutusta eksperimen-
tointiin osallistumisen motivaatiotekijöihin. Tämän tutkimuksen tarkoituksena 
on selvittää, mitkä tekijät motivoivat eri teknologian omaksumistyyppiä edus-
tavia käyttäjiä osallistumaan älypalvelujen eksperimentointiin älykaupunkialu-
een demotilassa. Tutkimus toimii laadullisena tapaustutkimuksena Jyväskylän 
Kankaalle, josta luodaan Keski-Suomen tulevaisuuden älykaupunkialuetta. 
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Jo esitellyn eksperimentoinnin lisäksi tutkielman toisena keskeisenä käsit-
teenä voidaan pitää loppukäyttäjää. Loppukäyttäjällä tarkoitetaan niin sanotusti 
tavallista ihmistä, joka tulee lopulta olemaan yritysten innovaatioprosesseissa 
syntyvien tuotteiden ja palvelujen arkipäiväinen käyttäjä (Magnusson, 2009; 
Blank, 2013; Georges, Schuurman, Baccarne & Coorevits, 2015). Loppukäyttäjäs-
tä käytetään tässä tutkielmassa nimityksenä myös pelkästään käyttäjää. Tuot-
teiden ja palvelujen kehitysprosesseissa hyödynnetään nykypäivänä paljon 
loppukäyttäjiä osallistamalla heidät erilaisiin innovaatioaktiviteetteihin, kuten 
ideointiin ja eksperimentointiin, sekä sitä kautta selvittämällä heidän tarpeitaan, 
mielipiteitään ja ideoitaan. (Magnusson, 2009; Blank, 2013; Georges ym., 2015.) 
Innovaatioaktiviteetit ovat osa yhteiskehittämistä ja avointa innovaatiota, jotka 
ovat myös tutkielman kannalta oleellisia käsitteitä. Yhteiskehittämisellä (co-
creation) tarkoitetaan asiakkaiden, eli usein juurikin loppukäyttäjien osallistu-
mista yrityksen innovaatioprosessiin aktiivisina kumppaneina alusta alkaen. 
Yhteiskehittämisessä loppukäyttäjä ja yritys luovat niin sanotusti yhdessä arvoa, 
usein koko prosessin ajan. (Vargo & Lusch, 2004; Kristensson, Matthing & Jo-
hansson, 2008.) Avoin innovaatio on ajatusmalli, jonka mukaan yritysten tulisi 
hyödyntää sisäisten ideoiden lisäksi myös ulkopuolisia ideoita parantaakseen 
innovaatioprosessiensa tehokkuutta ja saadakseen uusia tuottavia toimintata-
poja (Chesbrough, 2003). Myös avoimessa innovaatiossa yritykset voivat kutsua 
ulkopuolisia ihmisiä mukaan innovaatioprosesseihinsa, erilaisiin aktiviteettei-
hin (Chesbrough, 2006). Avoin innovaatio pyrkii siihen, että yritysten ulkopuo-
lelta saataisiin uusia ideoita keneltä tahansa käyttäjiltä, jotka voivat avoimesti 
osallistua niin kertaluontoisesti kuin aktiivisestikin (Ståhlbröst & Bergvall-
Kåreborn, 2011; Battistella & Nonino, 2013). 

Teknologian omaksumistyyppi kuvastaa tässä tutkielmassa sitä, miten käyttä-
jä omaksuu teknologisia innovaatioita ja uusinta teknologiaa yleisesti. Teknolo-
gian omaksumistyyppi nousee tässä tutkielmassa Ståhlbröstin ja Bergvall-
Kårebornin (2011) tutkimuksesta, jossa he luokittelivat käyttäjiä sen mukaan, 
miten nämä suhtautuivat uusimpaan teknologiaan. Tyyppien luokittelu kor-
keimmasta alimpaan teknologian omaksujaan on suomennettuna seuraava: in-
novoija, visionääri, teknologiaintoilija, hyötykäyttäjä, teknologiakonservatiivi ja 
teknologiakriittinen. (Ståhlbröst & Bergvall-Kåreborn, 2011.) Kyseisissä tekno-
logian omaksumistyypeissä on havaittavissa samoja piirteitä kuin Rogersin 
(2003) tunnetussa innovaatioiden diffuusio -teorian innovaatioiden omaksujat -
kategorioissa. 

Koska tutkimus keskittyy käyttäjien motivaatioon, lienee oleellista esitellä 
lyhyesti myös motivaatio käsitteenä. Motivaatiolla tarkoitetaan tässä yhteydessä 
käyttäjän tahtoa aktivoitua toimimaan. Tahdon taustalla piilee aina jokin motii-
vi, joka saa käyttäjän aktivoitumaan ja joka ilmaisee käyttäytymisen tarkoitusta. 
(Pervin, 2003; Reiss, 2004; Brooks, 2006.) Motiiveista puhutaan motivaatiotekijöi-
nä, jotka voivat olla sisäisiä tai ulkoisia. Sisäisesti motivoitunut käyttäjä aktivoi-
tuu toimimaan omasta syvällisemmästä halustaan, eikä välttämättä tarvitse eri-
tyisiä ulkoisia houkuttimia. Ulkoisesti motivoitunut näkee tekemisen enemmän 
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suorituksena, jonka suorittaa esimerkiksi palkkion tai velvollisuuden vuoksi. 
(Deci & Ryan, 2000; Ståhlbröst & Bergvall-Kåreborn, 2011.) 

Tässä tutkielmassa käsitellyllä älykaupunkialueella tarkoitetaan älykästä 
aluetta, joka pyrkii toimimaan resurssiviisaasti, tulevaisuuden älykästä tekno-
logiaa hyödyntäen sekä arjen toimivuutta ja kaupunkilaisten hyvinvointia edis-
täen (Mustonen ym., 2014). Älykkäästä teknologiasta puhuttaessa viitataan eri-
tyisesti erilaisiin älypalveluihin, jotka tarkemmin ottaen ovat Internetiin kytketty-
jen esineiden ja asioiden (IoT) mahdollistamia toimintoja ja palveluja. Nämä 
älykkäät esineet ja asiat osaavat muun muassa aistia ja käsitellä tietoa sekä teh-
dä itsenäisiä päätöksiä. (Tan & Wang, 2010.) 

Tämän tutkimuksen tapauskohteena toimiva Jyväskylän Kangas on Jy-
väskylän kaupungin merkittävin aluekehityshanke. Kankaasta rakennetaan 
parasta aikaa tulevaisuuden älykaupunkialuetta, asumista, työskentelyä, opis-
kelua ja yleistä viihtymistä varten. Yhtenä Kankaan visiona on toteuttaa sään-
nöllisesti eksperimentointia Kankaan alueen demotilassa, jossa aikomuksena on 
esitellä eri yritysten kehittelemiä mahdollisuuksia älypalveluista sekä selvittää, 
kokevatko käyttäjät demotut ideat hyödyllisiksi – kannattaako niitä lähteä to-
teuttamaan Kankaan alueelle. Tarkoituksena olisi saada lähitulevaisuudessa 
muodostettua eksperimentointiyhteisö, jonka jäsenet osallistuisivat eksperi-
mentoimaan säännöllisesti erilaisia palveluja. Yhteisössä olisi hyvä olla mukana 
erilaisia käyttäjiä, jotka voisivat kokeilla palveluja, antaa palautetta ja mahdolli-
sesti jakaa tietoa. Eksperimentointi-tapahtumilla halutaan lisätä yhteisöllisyyttä 
ja yhteiskehittämistä, jakaa tietoutta nykyteknologian eri mahdollisuuksista, 
sekä mahdollisesti saada ihmisiä omaksumaan teknologiaa entistä paremmin. 
(Tyrväinen, 2016.) 

Tämän tapaustutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten Kankaalle kyt-
köksissä olevat tutkimushenkilöt omaksuvat uusinta teknologiaa – minkälaisia 
he ovat teknologian omaksumistyypiltään, sekä minkälaisia eksperimentointiin 
osallistumisen motivaatiotekijöitä heidän keskuudestaan nousee esille. Tarkoi-
tuksena on siis kartoittaa, kuinka kiinnostuneita käyttäjät ovat eksperimentoi-
maan; mitkä tekijät saavat nimenomaan Kankaalle kytköksissä olevia henkilöitä 
osallistumaan eksperimentointiin ja miten heidän uuden teknologian omaksu-
mistyyppinsä vaikuttaa heidän motivaatiotekijöihinsä. Tutkimuskysymykseksi 
tälle tutkimukselle voidaan määrittää seuraava: 

 Mitkä tekijät motivoivat eri teknologian omaksumistyyppiä edustavia 
käyttäjiä osallistumaan älypalvelujen eksperimentointiin älykaupunkialu-
een demotilassa?  

Pelkästään eksperimentointia ja siihen liittyvää käyttäjien teknologian omak-
sumistyyppien motivaatiota ei ole aiemmin tutkittu, mistä johtuen tutkielman 
teoriaosuudessa tarkastellaan sellaisia yhteiskehittämisen ja avoimen innovaa-
tion innovaatioaktiviteetteja, joilla kuitenkin on yhdistävä piirre eksperimen-
toinnin kanssa: käyttäjät pääsevät itse osallistumaan ja vaikuttamaan teknologisten 
innovaatioiden kehittämiseen – luomaan arvoa yhdessä yritysten ja/tai muiden sidos-
ryhmien kanssa. Tässä tutkimuksessa aikaisempia tutkimustietoja yhdistellään 
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rinnakkaistutkimusalueilta, eli käytännössä näiden erilaisten innovaatioaktivi-
teettien sekä teknologian omaksumistyyppien motivaatiotekijöitä kootaan yh-
teen. Tämän tutkimuksen teoreettisena kontribuutiona voidaan nähdä aiempien 
tutkimustietojen laajentaminen ja yhdisteleminen tähän eksperimentoinnin 
kontekstiin sekä myös uusien tekijöiden tuominen siihen. Tapaustutkimuksen 
tuloksia voidaan hyödyntää ennen kaikkea myös käytännössä, osana Kankaan 
kehitystä. Kangas voi huomioida tutkimustulokset erityyppisten käyttäjien 
eksperimentointiin osallistamisessa sekä eksperimentointiyhteisön luomisessa. 

Tutkimus on toteutettu käyttäen tutkimusmenetelminä kirjallisuuskat-
sausta sekä teemahaastatteluja. Kirjallisuuskatsauksen luomista varten etsittiin 
laajasti aihepiiriin liittyvää tietoa ensisijaisesti Google Scholarista, mutta myös 
tietojärjestelmätieteissä paljon käytetystä AIS Electronic Library (AISeL) -
tietokannasta. Tiedonhaussa käytettiin hakusanoina pääosin englanninkielisiä 
käsitteitä ja lauseita, kuten muun muassa ”users motivation to participa-
te”, ”motivational factors to participate”, ”technology adoption type; motivati-
on to participate”, ”smart city”, ”experimentation; lean start up”, ”co-creation” 
ja ”open innovation”. Lähteitä pyrittiin valitsemaan sen mukaan, miten paljon 
niihin oli viitattu. Mitä enemmän artikkelilla on viittauksia, sen laadukkaampi 
lähde se yleensä on. Toki huomioitiin myös artikkeleiden julkaisupaikka ja py-
rittiin valitsemaan ensisijaisesti arvostettujen julkaisualustojen teoksia. Koska 
eksperimentointi ja siihen liittyvä käyttäjien motivaatio on vielä melko uusi ai-
he tutkimuksen saralla, siitä ei aina löytynyt niin useasti viitattuja lähteitä. 
Myös kirjastosta etsittiin muutamia painettuja lähteitä, kuten tutkimusmene-
telmiin, analyysitapoihin ja tutkimuksen arviointiin liittyen. Lähteitä kerättiin 
kaiken kaikkiaan paljon ja niistä myös karsittiin moni turhempi pois. Lähteitä 
tarkasteltiin huolellisesti ja niistä tehtiin muistiinpanoja ylös. Kirjallisuuskat-
saus muodostui aina pikkuhiljaa näiden lähteistä koottujen muistiinpanojen 
avulla. 

Tutkimushenkilöiksi tutkimukseen valittiin 15 Kankaalle kytköksissä ole-
vaa henkilöä, joista viisi oli opiskelijoita, viisi työntekijöitä ja viisi tulevia asuk-
kaita. Ennen haastatteluja tutkimushenkilöille havainnollistettiin älypalvelua 
esittelevän demon kautta, mitä eksperimentointi on. Haastatteluissa selvitettiin 
käyttäjien uuden teknologian omaksumista sekä motivaatiotekijöitä osallistua 
eksperimentointiin. 

Tämä tutkielma rakentuu ensin kirjallisuuskatsausosiosta, johon sisältyy 
luvut kaksi, kolme ja neljä. Luvussa kaksi avataan enemmän eksperimentoinnin 
tarkoitusta, missä yhteyksissä sitä voidaan käyttää ja ketkä ovat osallisia siihen. 
Luvussa kolme perehdytään käyttäjien motivaatioon osallistua innovaatioakti-
viteetteihin sekä tarkastellaan käyttäjien teknologian omaksumistyyppien ja 
motivaatiotekijöiden välistä yhteyttä. Luvussa neljä esitellään älykaupunki-
käsitettä laajemmin sekä määritellään tarkemmin älykaupunkeihin olennaisesti 
liittyvät älypalvelut. Luvussa viisi siirrytään tutkimuksen toteutus -osioon, jos-
sa kerrotaan tarkasti vaihe vaiheelta tutkimusprosessista ja sen menetelmistä. 
Luku kuusi esittelee tutkimuksen tulokset niin sanamuodossa kuin kuvioin ja 
taulukoin, ja luvussa seitsemän näitä tuloksia analysoidaan ja pohditaan aiem-
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paan tutkimustietoon peilaten.  Viimeisessä luvussa kerrataan tutkimuksen tar-
koitus, esitetään tulokset tiivistetysti yhteenvetona ja arvioidaan tutkimuksen 
luotettavuutta sekä kerrotaan sen rajoituksista. Lisäksi viimeisessä luvussa tar-
jotaan vielä aiheen kannalta sopivia jatkotutkimusaiheita. Ihan lopuksi esitetään 
tutkielmassa käytetyt lähteet sekä liitteenä teemahaastattelussa apuna käytetty 
kysymysrunko. 



13 

       

2 EKSPERIMENTOINTI 

Tässä luvussa perehdytään siihen, mitä eksperimentoinnilla tarkoitetaan, missä 
yhteyksissä sitä voidaan käyttää ja ketkä ovat osallisia siihen. Eksperimentoin-
tia ja sen tärkeyttä eri sidosryhmille tarkastellaan yhteiskehittämisen ja avoimen 
innovaation kautta. 

Ensimmäisessä alaluvussa määritellään eksperimentointi-käsite sekä ava-
taan sen käyttötarkoitusta osana innovaatioprosessia. Toisessa alaluvussa pe-
rehdytään yhteiskehittämisen ja avoimen innovaation käsitteisiin, joita voidaan 
pitää eksperimentoinnin yläkäsitteinä. Yhteiskehittämisen ja avoimen innovaa-
tion eri innovaatioaktiviteetteja esitetään, sekä osoitetaan niiden ja eksperimen-
toinnin välisiä yhteisiä tekijöitä. Kolmannessa alaluvussa kerrotaan, minkälaista 
eksperimentointi voi olla älykaupunkialueella. Neljännessä alaluvussa käsitel-
lään innovaatioprosesseihin osallistuvia loppukäyttäjiä – tarkemmin ottaen 
loppukäyttäjien roolia ennen ja nyt sekä heidän uuden teknologian omaksumi-
sen mukaan luokittelua. Myös innovaatioprosesseissa olevista käyttäjäyhtei-
söistä mainitaan lyhyesti alaluvun lopussa. 

2.1 Eksperimentoinnin määritelmä ja tarkoitus  

Tässä tutkielmassa käytettävä eksperimentointi-käsite tulee englanninkielen 
sanasta experimentation, mikä tarkoittaa suomeksi käännettynä kokeilua. Ekspe-
rimentointi on vielä Suomessa vähän käytetty käsite, joten siihen törmää melko 
harvoin. Eksperimentointi voidaan määritellä kokeilulliseksi kehittämiseksi, 
jossa käyttäjät kokeilevat kehitysvaiheessa olevia tuotteita tai palveluja – innovaa-
tioita –, ja antavat niistä palautetta. Eksperimentointia käytetään paljon teknolo-
giapainotteisissa lean start-upeissa, eli ketterissä nuorissa kasvuhakuisissa yri-
tyksissä, jotka pyrkivät jatkuvasti oppimaan ja kehittämään toimintaansa op-
pimisen perusteella. (Blank, 2013.) Blankin mukaan (2013) ideana näissä kette-
rissä nuorissa yrityksissä on testata esimerkiksi palveluideaa toimimalla tietty-
jen vaiheiden mukaan toistuvasti. Ensimmäisessä vaiheessa ideoidaan, muo-
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dostetaan hypoteeseja käyttäjien tarpeista ja luodaan palvelu, joka on vielä raa-
kile. Seuraavaksi pyydetään käyttäjiä kokeilemaan tätä palvelua sekä antamaan 
siitä palautetta – tarkoituksena on selvittää, kokivatko he sen hyödylliseksi. 
Kolmannessa vaiheessa otetaan palautteen tuloksista opiksi: arvioidaan, mitkä 
ennalta laaditut hypoteesit asiakkaiden, eli loppukäyttäjien tarpeista pitivät 
paikkaansa ja mitkä eivät, toisin sanoen pohditaan, kannattaako suunniteltuja 
ideoita lähteä toteuttamaan eteenpäin vai muokataanko niitä vielä parempaan 
suuntaan. Näitä vaiheita pyritään toistamaan useasti, jotta jokaisella kierroksel-
la tiedetään enemmän, ja lopulta monen kierroksen jälkeen opitaan loppukäyttä-
jien todellinen tarve. Näin ollen yritys osaa tehdä lopullisesta palvelusta par-
haan mahdollisen, loppukäyttäjien tarpeisiin sopivan palvelun, sekä toteuttaa 
itselleen tämän prosessin kautta sopivan liiketoimintamallin. (Blank, 2013.) 
Blankin (2013) mukaan kyseisen prosessin noudattaminen - käyttäjien innovaa-
tioprosessiin mukaan ottaminen - tekee kasvuhakuisesta yrityksestä vähemmän 
riskialttiin. Käyttäjien tarpeiden löytäminen ja huomioiminen innovaatiopro-
sesseissa on osoittautunut todella tärkeäksi. 

2.2 Yhteiskehittämisen ja avoimen innovaation aktiviteetit 

Eksperimentointi voidaan nähdä yhtenä yhteiskehittämisen innovaatioaktivi-
teettina. Yhteiskehittämisellä (co-creation) tarkoitetaan asiakkaiden – loppu-
käyttäjien – osallistumista yrityksen innovaatioprosessiin aktiivisina kumppa-
neina alusta alkaen. (Vargo & Lusch, 2004; Kristensson ym., 2008.) Yhteiskehit-
täminen ymmärretään eri konteksteissa hieman eri tavoilla, mutta yleisesti ja 
tässä yhteydessä voidaan sanoa, että siinä yritys ja loppukäyttäjät luovat yhdes-
sä arvoa (Prahalad & Ramaswamy, 2004). Yhteiskehittämisprosessissa käyttäjät 
voivat osallistua eri tavoin ja erilaisiin innovaatioaktiviteetteihin, niin verkossa 
kuin yrityksen järjestämissä tiloissa. Usein käyttäjät osallistuvat yhdessä, 
isommissa ryhmissä, jolloin he pystyvät myös keskustelemaan ja jakamaan tie-
toa toistensa kanssa. Innovaatioaktiviteetit voivat sisältää muun muassa suun-
nittelua, toteutusta tai palautteen antoa. Käyttäjät voivat esimerkiksi ehdottaa 
uusia ideoita yritysten avoimiin, kehitteillä oleviin palveluihin tai jakaa havain-
tojaan jostain käyttämästään palvelusta, jolloin yritys ottaa kehitysprosessissaan 
huomioon nämä mahdolliset kehitysehdotukset. Käyttäjien hyödyntäminen 
yhteiskehittämisen innovaatioprosesseissa on yleistynyt paljon viime vuosien 
aikana. Yhteiskehittämisessä käyttäjien tarpeet ilmenevät aktiviteeteissa ja pal-
velun kehitys käynnistyy usein sitä kautta. Palvelua kehitetään siis yhdessä 
mahdollisten asiakkaiden, eli tulevien käyttäjien kanssa, usein koko prosessin 
ajan. (Vargo & Lusch, 2004; Kristensson ym., 2008.) 

Eksperimentointia voidaan osittain verrata beta-testaukseen, joka nyky-
päivänä nähdään myös yhtenä yhteiskehittämisen innovaatioaktiviteettina (Pel-
tola, 2008). Beta-testausta käytetään monissa ohjelmistoyrityksissä ja myös sen 
ideana on testata kehitettyä palvelua oikeilla käyttäjillä. Erona eksperimentoin-
tiin siinä on se, että testattava palvelu on virallista julkaisua vaille valmis, ei 
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raakile. Lisäksi tarkoituksena beta-testauksessa on saada käyttäjiltä palautetta 
lähinnä palvelun ominaisuuksista, kuten muotoilusta, toiminnallisuudesta, laa-
dusta ja käytettävyydestä, kun taas eksperimentoinnissa selvitetään ensisijaises-
ti, mitä käyttäjät tarvitsevat. Beta-testauksen avulla pyritään saamaan selville 
mahdolliset virheet ennen palvelun julkaisua, mikä koituu ohjelmistoyrityksille 
taloudellisemmaksi. Sekä beta-testauksessa että eksperimentoinnissa loppu-
käyttäjien rooli on erityisen tärkeä lopullisen, valmiin palvelun menestyksen 
kannalta. (Fine, 2002.) 

Avoin innovaatio -termiä voidaan myös käyttää eksperimentoinnin yh-
teydessä. Chesbrough (2003) on määritellyt avoimen innovaation ajatusmalliksi, 
jonka mukaan yritysten tulisi hyödyntää sisäisten ideoiden lisäksi myös ulko-
puolisia ideoita parantaakseen innovaatioprosessiensa tehokkuutta ja saadak-
seen uusia tuottavia toimintatapoja, sekä saavuttaakseen pitkäaikaisen menes-
tyksen nykypäivän nopeasti liikkuvilla markkinoilla. 

Yritykset voivat kutsua ulkopuolisia ihmisiä mukaan innovaatioproses-
seihinsa, erilaisiin aktiviteetteihin, erilaisiin paikkoihin, riippuen yritysten tar-
peista (Chesbrough, 2006). Monet teknologisiin tuotteisiin ja palveluihin keskit-
tyvät yritykset hyödyntävät nykypäivänä avointa innovaatiota osallistamalla 
nimenomaan tulevia tuotteiden tai palvelujen käyttäjiä ideoimaan, testaamaan, 
arvioimaan tai luomaan itse esimerkiksi verkossa tai jossain yrityksen tiloissa 
paikan päällä. Avoin innovaatio pyrkii siihen, että yritysten ulkopuolelta saa-
taisiin erilaisia uusia ideoita keneltä tahansa käyttäjiltä, jotka voivat avoimesti 
osallistua niin kertaluontoisesti kuin aktiivisestikin erilaisiin innovaatioaktivi-
teetteihin. Käyttäjien tarpeet ovat myös avoimen innovaation aktiviteeteissa 
tärkeässä osassa. Useimmiten avoimen innovaation käyttäjäkeskeisiä aktiviteet-
teja järjestetään verkkopohjaisilla alustoilla, jotka myös tarjoavat käyttäjille tar-
vittavia apuvälineitä kehittämistyöhön. Nämä avoimen innovaation verkko-
alustat voivat toimia yritysten apukeinona innovaatioprosessien nopeuttami-
sessa. (Antikainen ym., 2010; Ståhlbröst & Bergvall-Kåreborn, 2011; Battistella & 
Nonino, 2013.) 

Avoimen innovaation alustoja voidaan käyttää esimerkiksi avoimen läh-
dekoodin ohjelmistojen (Open Source Software; OSS) kehitykseen (Hars & Ou, 
2002; Bonaccorsi & Rossi, 2004). OSS-lyhenteellä kutsutulla avoimen lähdekoo-
din ohjelmistolla tarkoitetaan tietokoneohjelmistoa, jonka lähdekoodia loppu-
käyttäjät pääsevät vapaasti muokkaamaan omien tarpeidensa mukaisesti ver-
kossa. Avoimen lähdekoodin ohjelmistoja pääsee vapaasti kehittämään sivus-
toilla, joilla on tarjolla niin kaupallisten yritysten kuin edelläkävijäkäyttäjienkin 
luomia ohjelmistojen lähdekoodien lisenssejä. Lisenssit mahdollistavat ohjel-
mistojen vapaan käytön, muokkauksen, testauksen ja jakamisen käyttäjien kes-
ken. Avoimen lähdekoodin käyttäjät pääsevät siis itse kehittämään innovaatiota, 
eli ohjelmistoa omien tarpeidensa mukaiseksi, ja tuottamaan samalla yleistä 
hyötyä tuleville ohjelmiston käyttäjille. (Lakhani & von Hippel, 2003; 
O’Mahony, 2003; von Hippel & von Krogh, 2003; Benbya & Belbaly, 2010.) 

Tässä yhteydessä yhteiskehittämisen ja avoimen innovaation aktiviteeteil-
le on yhteistä käyttäjien osallistaminen sekä käyttäjien tarpeiden hyödyntämi-
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nen. Käyttäjä toimii kehittämisprosesseissa tärkeässä roolissa, niin yritysten 
liiketoiminnan ja innovaatiokehityksen kuin yleisen hyödyn kannalta. (Fine, 
2002; von Hippel & von Krogh, 2003; Vargo & Lusch, 2004.) 

2.3 Eksperimentointi älykaupunkialueella 

Käyttäjiä ja heidän tarpeitaan hyödynnetään myös älykaupunkikehityksessä. 
Älykaupungit suosivat älykkäitä, teknologisia palveluja, jotka edistävät muun 
muassa kaupunkilaisten hyvinvointia ja arjen toimivuutta sekä alueen resurssi-
viisautta. Usein juuri näihin seikkoihin tähtääviä älypalveluja suunnittelevat 
ketterät start up -yritykset toimivat yhteistyössä älykaupunkien kanssa ja tuo-
vat kehitysprosessejaan älykaupunkialueelle, jossa kaupunkilaisia voidaan osal-
listaa mukaan. Nämä kaupunkilaiset ovat tulevia käyttäjiä, jotka voivat osallis-
tua yhteiskehittämisen kehitysprosesseihin kokeilemalla yritysten uusia ideoita 
käytännössä, todenmukaisessa testiympäristössä. Aktiiviset start up -yritykset 
esittelevät ideoitaan älykaupunkialueen sisällä, jossakin matalan kynnyksen 
tilassa, jonne käyttäjiä pyritään saamaan kokeilemaan ja antamaan palautetta. Äly-
kaupunkialueen ja sen kaupunkilaisten kanssa yhteistyötä tekevien yritysten 
innovaatioprosessit ovat ratkaisujen kehityksen näkökulmasta osoittautuneet 
tehokkaiksi. (Schaffers ym., 2011; Mustonen ym., 2014; Sanchez ym., 2014.) 

Viime vuosikymmenen aikana testiympäristöjä on ilmaantunut yhä 
enemmän älykaupunkeihin. Testiympäristöissä käyttäjiä osallistetaan eksperi-
mentoimaan paljon nimenomaan sellaisia kehitteillä olevia teknologisia älypal-
veluja, joita tullaan mahdollisesti myöhemmin ottamaan käyttöön älykaupun-
kien ympäristöön ja kaupunkilaisten arkeen. (Sanchez ym., 2014.) Ballon, Pier-
son ja Delaere (2005) ovat määritelleet erilaisia testialustoja, eli ympäristöjä ja 
paikkoja, joissa eksperimentointia voidaan toteuttaa. Tässä yhteydessä älykau-
punkialueella eksperimentointiin voidaan soveltaa Ballonin ym. (2005) proto-
tyyppien esittelyyn sopivan alustan (prototyping platform) sekä aluekokei-
lualustan (field trial) määritelmiä. Prototyyppialusta mahdollistaa ensimmäis-
ten kehitteillä olevien teknologisten tuotteiden ja palvelujen prototyyppien esit-
telyn käyttäjille. Ideana on antaa loppukäyttäjien kokeilla ensimmäistä versiota 
jostain teknologisesta innovaatiosta ja selvittää sitä kautta heidän tarpeitaan - 
miten hyödylliseksi käyttäjät kokivat innovaation. Aluekokeilualusta puoles-
taan on tarkoitettu jo kehittyneemmässä vaiheessa olevien teknologisten tuot-
teiden tai palvelujen testaamista varten, rajatussa tilassa tosielämän ympäris-
tössä. Testauksessa pyritään tarkastelemaan tuotteen tai palvelun teknologisia 
seikkoja, mutta myös muita näkökulmia, kuten loppukäyttäjiin ja liiketoimin-
taan liittyviä, tulee ottaa huomioon. (Ballon ym., 2005.) 

Eksperimentointia voidaan toteuttaa älykaupunkialueella myös Living 
Lab -tyyppisesti käyttäjien arjessa. Living Lab on melko uusi tutkimuskonsepti, 
joka keskittyy käyttäjälähtöisiin, tosielämän yhteyksissä toteutettaviin yhteis-
kehittämisen ja avoimen innovaation tutkimus- ja innovaatioprosesseihin. Kon-
septia hyödynnetään monimutkaisten älypalvelujen prototyyppien eksperimen-
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tointiin, validointiin ja ylipäätään kehittämiseen. Living Lab on tyypillisesti yh-
teistyöhön perustuva projekti, joka sitoo yhteen käyttäjiä, eri yrityksiä, akatee-
misia oppilaitoksia, älykaupungin hallituksen sekä teknologisia tutkimuskes-
kuksia. Ideana projektissa on osallistaa kaupunkilaisia, tavallisia käyttäjiä, in-
novaation eri kehitysvaiheisiin tosielämän ympäristöissä. Tyypillisesti käyttäjäl-
le annetaan kotiinsa eksperimentoitavaksi jokin älypalvelun prototyyppi. Tar-
koituksena on saada käyttäjä perehtymään tiettyyn palveluun siten, että hän 
ymmärtää sen toiminnot omassa käyttöympäristössään. Palvelun kokeilun jäl-
keen käyttäjä antaa siitä projektin sidosryhmille palautetta, jonka avulla pyri-
tään ymmärtämään paremmin käyttäjien todellisia tarpeita sekä myös asenteita 
teknologiaa kohtaan. Älypalvelua voidaan täten kehittää enemmän käyttäjien 
todellisten tarpeiden mukaiseksi. Myös tutkimus- ja kehitysprosessi usein no-
peutuu sekä kustannustehokkuus paranee käyttäjien eksperimentoinnin myötä. 
(Mirijamdotter, Ståhlbröst, Sällström, Niitamo & Kulkki, 2006; Ståhlbröst, 2008; 
Almirall & Wareham, 2011; Schaffers ym., 2011.) Älykaupunkialueella eksperi-
mentointi voidaan nähdä osana alueen ja innovaatioiden kehitystä niin käyttä-
jien, alueen kuin tutkijoiden ja palvelujen kehittäjienkin eduksi (Bergvall-
Kåreborn, Howcroft, Ståhlbröst & Melander-Wikman, 2010). 

2.4 Loppukäyttäjät innovaatioprosesseissa 

Von Hippel (1976) osoitti jo 1970-luvulla tehdyssä tutkimuksessaan loppukäyt-
täjien potentiaalin innovaatioiden kehittämisessä. Hänen tutkimustuloksistaan 
kävi ilmi, että käyttäjien osallistumisella luonnontieteellisten mittalaitteiden 
innovaatioprosessiin on hallitseva vaikutus tieteellisen alan markkinoilla (Von 
Hippel, 1976). Myöhemmin von Hippel (1986) esitteli myös käsitteen ”lead 
users”, jolla tarkoitettiin varhaisia uusien innovaatioiden ja teknologioiden 
omaksujia, tuotteiden ja palvelujen edelläkävijäkäyttäjiä. Nämä edelläkävijä-
käyttäjät tietävät tarpeensa ja kykenevät kehittämään juuri sellaisia tuotteita ja 
palveluja, jotka vastaavat heidän tarpeisiinsa, ja joita ei vielä välttämättä ole 
markkinoilla ollut. Lead usereiden kehittämispanosta ja ennen kaikkea heidän 
tarpeitaan hyödynnetään yritysten erilaisissa innovaatioprosesseissa. Lead 
userit kokevat saavansa kehittämistyöstään paljon hyötyä myös itselleen, koska 
nauttivat erilaisten ratkaisujen kehittämisestä ja saavuttamisesta heidän omiin 
tarpeisiinsa. (von Hippel, 1986; von Hippel, 2005.) 

Von Hippelin tutkimusten ja lead user -määritelmän jälkeen loppukäyttä-
jien hyödyntäminen erilaisissa, varsinkin teknologisissa innovaatioprosesseissa 
on kasvanut paljon. Nykypäivänä hyödynnetään lead usereiden lisäksi myös 
suurta enemmistöä, niin sanotusti tavallisia loppukäyttäjiä. (Magnusson, 2009.) 
Magnussonin (2009) mukaan tavallisilta loppukäyttäjiltä ei tulisi kuitenkaan 
odottaa sellaisia ideoita, joista kehitettäisiin heti uutta tuotetta tai palvelua, 
vaan sen sijaan käyttäjien osallistumisen tulisi olla sellaista, jonka kautta yritys 
voi oppia käyttäjien tarpeista ja niiden avulla inspiroitua uudistamaan kehitteil-
lä olevia ideoitaan tai luomaan ihan uutta. Maailmalla on ymmärretty, että nä-
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mä tavalliset loppukäyttäjät ovat jokapäiväisen elämän asiantuntijoita ja he kat-
tavat enemmistön väestöstä. He tulevat lopulta käyttämään yritysten proses-
seissa syntyviä tuotteita ja palveluja, siksi juuri heidän mielipiteillään, ideoil-
laan ja tarpeillaan on suurta merkitystä kehitysvaiheissa. (Georges ym., 2015.) 
Palveluntarjoajien ja käyttäjien välinen yhteistyö auttaa ymmärtämään parem-
min tavallisten käyttäjien tarpeita ja toiveita, sekä myös teknologioiden eri 
mahdollisuuksia (Anderson & Crocca, 1993; Sinkula, 1994; Veryzer, 1998; Hen-
nestad, 1999; Magnusson, 2003). 

Magnussonin, Matthingin ja Kristenssonin (2003) mukaan tavalliset käyt-
täjät tulisi ottaa mukaan erityisesti teknologiaan perustuvien palvelujen suun-
nitteluprosessiin heti siinä vaiheessa, kun on jotain, mitä demonstroida. Mag-
nusson ym. (2003) osoittivat tutkimuksessaan, että loppukäyttäjät kannattaa 
kutsua kokeilemaan teknologisten palvelujen prototyyppien eri mahdollisuuk-
sia ja antamaan niistä palautetta, sillä kyseinen eksperimentointi voi johtaa mitä 
arvokkaimpiin lopputuloksiin. Eksperimentoinnin kautta loppukäyttäjien tar-
peet nousevat paremmin esille, kuin pelkästään käyttäjiltä kysymällä ilman ko-
keilua. Lisäksi teknologisten palvelujen eksperimentointi mahdollistaa sen, että 
tavalliset käyttäjät pääsevät kunnolla tutustumaan uusimpiin innovaatioihin, 
jolloin he mahdollisesti ymmärtävät paremmin niiden toimintoja ja tätä kautta 
myös saattavat omaksua uutta teknologiaa paremmin. (Magnusson ym., 2003.) 

Loppukäyttäjien joukossa on eri lailla uuden teknologian omaksuvia ih-
misiä. Lead userit ovat Rogersin (2003) innovaatioiden omaksujien luokittelun 
mukaan tyypillisesti innovoijia (innovators) sekä varhaisia omaksujia (early 
adopters). Niin sanotut tavalliset loppukäyttäjät puolestaan voivat kuulua var-
haiseen enemmistöön (early majority), myöhäiseen enemmistöön (late majority) 
tai jopa hitaisiin omaksujiin (laggards). Rogers (2003) kehitti jo 1960-luvulla in-
novaatioiden diffuusio -teorian (diffusion of innovations) selittämään miten, 
miksi ja missä ajassa uudet innovaatiot leviävät eteenpäin. Rogersin (2003) mu-
kaan innovaatioiden leviämiseen vaikuttavat innovaation tarjoama suhteellinen 
hyöty, yhteensopivuus käyttäjien arvoihin, kokemuksiin ja tarpeisiin, moni-
mutkaisuus, kokeiltavuus sekä näkyvyys. Myöhemmin kyseistä teoriaa muutet-
tiin lisäksi selittämään, minkälaisia uuden teknologian omaksujia käyttäjät ovat 
– miten he suhtautuvat uuteen teknologiaan. Teoriaa innovaatioiden diffuusios-
ta on käytetty paljon innovaatioiden tutkimiseen, ja nykyään sitä käytetään 
myös määrittelemään käyttäjien teknologian omaksumistyyppiä. (Rogers, 2003.) 
Tässä tutkielmassa teknologian omaksumisella viitataan erityisesti siihen, miten 
käyttäjät suhtautuvat yleisesti uusimpaan teknologiaan. Rogers (2003) on luoki-
tellut innovaatioiden omaksujat viiteen eri kategoriaan: 

 Innovoijat (innovators) 

 Varhaiset omaksujat (early adopters) 

 Varhainen enemmistö (early majority) 

 Myöhäinen enemmistö (late majority) 

 Hitaat omaksujat (laggards). 
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Innovoijat ovat Rogersin (2003) mukaan rohkeita ja uskaliaita käyttäjiä, joilla on 
useita sosiaalisia verkostoja ja yhteyksiä innovaatioiden kehittäjiin. He tuntevat 
teknologiaa hyvin ja haluavat ensimmäisinä ottaa innovaatioita käyttöönsä – 
sellaisiakin, jotka eivät lopulta menestykään. He toimivat muille käyttäjille 
ikään kuin suunnannäyttäjinä uusien innovaatioiden omaksumisessa. (Rogers, 
2003.) 

Varhaiset omaksujat eivät omaa yhtä laajoja sosiaalisia verkostoja kuin in-
novoijat, mutta ovat silti korkeimmassa arvostuksessa muiden käyttäjien mie-
lestä. He haluavat alkaa käyttää uutta teknologiaa jo varhaisessa vaiheessa. 
Varhaiset omaksujat ovat niitä käyttäjiä, joiden mielipiteillä on aidosti väliä 
muille käyttäjille ja jotka täten vähentävät muiden käyttäjien epävarmuutta in-
novaatioiden omaksumiseen. (Rogers, 2003.) 

Varhaiseen enemmistöön luokitellaan sellaiset käyttäjät, jotka harkitsevat 
pitkään – pidempään kuin innovoijat ja varhaiset omaksujat –, mutta kuitenkin 
lopulta haluavat alkaa käyttää innovaatioita jo suhteellisen varhaisessa vaihees-
sa. Varhaiseen enemmistöön kuuluu nimensä mukaisesti enemmistö käyttäjistä. 
(Rogers, 2003.) 

Myöhäiseen enemmistöön kuuluu käyttäjiä, jotka suhtautuvat hieman 
epäilevästi innovaatioihin. He alkavat käyttää uutta teknologiaa usein vasta 
sitten, kun muut ovat jo pidemmän aikaa omaksuneet innovaatioita, ja jos nä-
kevät sille todellisen tarpeen. Myös tähän kategoriaan kuuluu valtaosa käyttä-
jistä. (Rogers, 2003.) 

Hitaat omaksujat ovat viimeinen kategoria, johon kuuluvat käyttäjät 
omaksuvat innovaatioita hitaiten. Hitaat omaksujat tekevät päätöksensä vah-
vasti perinteisiin arvoihinsa perustuen, mikä usein tarkoittaa sitä, että uusien 
teknologioiden omaksumista ei tapahdu tai se on hidasta. Muutokset, kuten 
uusien teknologisten tuotteiden ja palvelujen ilmestyminen, koetaan kyseen-
alaisina eikä niitä kovin mieluusti haluta alkaa käyttää. (Rogers, 2003.) 

Innovoijia ja varhaisia omaksujia – lead usereita – hyödynnetään esimer-
kiksi teknologisten ohjelmistojen ja palvelujen beta-testauksissa sekä OSS-
projektien aktiviteeteissa, jotka yleensä vaativat käyttäjältä suurempaa teknolo-
gian tietämystä ja omaksumista (Lakhani & von Hippel, 2003; O’Mahony, 2003; 
von Hippel & von Krogh, 2003; Peltola, 2008; Benbya & Belbaly, 2010). Avoimen 
innovaation Living Lab -tyyppisiin aktiviteetteihin puolestaan on osallistunut 
enimmäkseen käyttäjiä, jotka voidaan luokitella varhaiseen enemmistöön 
(Ståhlbröst & Bergvall-Kåreborn, 2011). 

Yritykset, älykaupungit ja muut sidosryhmät pyrkivät siihen, että loppu-
käyttäjät saataisiin mukaan osallistumaan erilaisiin innovaatioaktiviteetteihin 
yhteisön muodossa säännöllisesti. Schaffersin ym. (2011) mukaan loppukäyttä-
jiä tulisi osallistaa ja sitouttaa yhteiskehittämisen aktiviteetteihin jo aikaisessa 
kehitysvaiheessa prosessin loppuun asti, yhteisönä. Yhteiskehittämisen aktivi-
teettien yhteisöissä käyttäjät voivat vapaasti kommunikoida sekä jakaa tietoa ja 
kokemuksiaan myös muiden käyttäjien kanssa, mikä koetaan positiivisena ja 
prosessia edistävänä asiana niin käyttäjien kuin kehittäjienkin kannalta. Ryh-
missä käyttäjien erilaiset näkökulmat asioiden tarkasteluihin voivat auttaa ym-
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märtämään entistä paremmin käyttäjien tarpeita. (Lusch, Vargo & O’Brien, 
2007.) Avoimen innovaation ja yhteiskehittämisen aktiviteetteja toteuttavat 
usein erityyppisiä käyttäjiä sisältävät käyttäjäyhteisöt. Tällaisia yhteisöjä on 
paljon verkossa, joissa monet innovaatioaktiviteetitkin nykypäivänä järjestetään. 
(Peltola, 2008; Antikainen ym., 2010; Ståhlbröst & Bergvall-Kåreborn, 2011.) 
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3 KÄYTTÄJIEN MOTIVAATIO OSALLISTUA 

Tämän luvun tarkoituksena on perehtyä käyttäjien motivaatioon osallistua in-
novaatioaktiviteetteihin. Eksperimentointia ja siihen liittyvää motivaatiota ei ole 
suoranaisesti yksittäin tutkittu, mistä johtuen tämän tutkielman teoriaosuudes-
sa päädyttiin tarkastelemaan sellaisia yhteiskehittämiseen ja avoimeen innovaa-
tioon liittyviä innovaatioaktiviteetteja, joilla kuitenkin on yhdistävä piirre eks-
perimentoinnin kanssa: käyttäjät pääsevät itse osallistumaan ja vaikuttamaan tekno-
logisten innovaatioiden kehittämiseen – luomaan arvoa yhdessä yritysten ja/tai muiden 
sidosryhmien kanssa. Kaikissa innovaatioprosesseissa hyödynnetään käyttäjiä eri 
tavoin, jotta saataisiin selvitettyä heidän tarpeitaan. Tarkasteltavien, käyttäjien 
motivaatiotekijöitä innovaatioaktiviteeteissa käsittelevien aiempien tutkimusten 
koettiin soveltuvan tarpeeksi hyvin tämän tutkimuksen taustateoriaksi. Tässä 
luvussa käsitellään pelkästään sellaisia aiempien tutkimusten motivaatiotekijöi-
tä, jotka nousivat esille myös tämän tutkimuksen tuloksista. Aiemmista tutki-
muksista on löytynyt myös muita erilaisia motivaatiotekijöitä, mutta ne eivät 
näyttäneet olevan oleellisia tälle ilmiölle, joten niitä ei otettu käsittelyyn. 

Ensimmäisessä alaluvussa määritellään lyhyesti motivaatio-käsite sekä 
avataan, mitä tarkoitetaan sisäisellä ja ulkoisella motivaatiolla. Toisessa alalu-
vussa käsitellään aiempia tutkimuksia käyttäjien osallistumisen motivaatioteki-
jöistä erityyppisissä yhteiskehittämisen ja avoimen innovaation aktiviteeteissa. 
Kolmannessa alaluvussa tarkastellaan käyttäjien teknologian omaksumistyyp-
pien ja motivaatiotekijöiden välistä yhteyttä. Viimeisessä, neljännessä alaluvus-
sa määritellään tämän tutkimuksen viitekehys. 

3.1 Motivaatio ja motivaation kahtiajako 

Motivaatio voidaan käsittää tässä yhteydessä yksilön tahtona saada jotakin ai-
kaan. Tämän tahdon taustalla piilee aina jokin syy, eli motiivi, minkä takia yksi-
lö aktivoituu toimimaan. (Pervin, 2003; Brooks, 2006.) Reissin (2004) mukaan 
motiivit ilmaisevat ihmisen käyttäytymisen tarkoitusta ja ne voivat myös tuoda 
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ilmi henkilön arvoja. Motiivit vaikuttavat usein siihen, miten henkilö havaitsee 
jotain, tuntee ja käyttäytyy (Reiss, 2004). 

Yleinen käytetty motivaation tarkastelutapa on jakaa motivaatio kahteen 
eri osaan: sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon. Tätä jaottelua on korostettu mo-
nen psykologin teoriassa, kuten muun muassa Decin ja Ryanin (1985) kognitii-
visen arvioinnin teoriassa (cognitive evaluation theory), Heiderin (1958) attri-
buutioteoriassa (attribution theory) sekä Herzbergin (1993) kaksifaktoriteorias-
sa (two factor theory). Sisäisellä ja ulkoisella motivaatiolla tarkoitetaan, että ih-
minen voi olla sisäisesti tai ulkoisesti motivoitunut osallistumaan johonkin ak-
tiviteettiin. Sisäisesti motivoitunut yksilö aktivoituu toimimaan omasta syvälli-
semmästä halustaan, eikä välttämättä tarvitse erityisiä ulkoisia houkuttimia. 
Tekeminen itsessään voi olla sisäisesti motivoituneelle henkilölle nautinnollista 
ja toimia täten eräänlaisena palkkiona hänelle. Ulkoisesti motivoitunut yksilö 
puolestaan tarvitsee virikkeitä ja kannustimia, jotta jaksaa aktivoitua. Ulkoisesti 
motivoitunut näkee tekemisen suorituksena, jonka suorittaa esimerkiksi palk-
kion tai velvollisuuden vuoksi. (Deci & Ryan, 2000; Ståhlbröst & Bergvall-
Kåreborn, 2011.)  

Sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon kuuluu tarkemmin ottaen erilaisia mo-
tivaatiotekijöitä, jotka johtavat henkilön osallistumiseen. (Ståhlbröst & Bergvall-
Kåreborn, 2011). Ståhlbröst ja Bergvall-Kåreborn (2011) esittelivät tutkimusar-
tikkelissaan Leimeisterin, Huberin, Bretschneiderin ja Krcmarin (2009) näke-
myksen motivaatiotekijöistä yhteisön järjestämään ideakilpailuun osallistumi-
sessa: jotkut käyttäjät saattavat osallistua kilpailuun, koska siinä on mahdolli-
suus voittaa palkinto; toiset taas saattavat osallistua pelkästään siksi, että saavat 
pitää hauskaa kilpaillessa ja ideoita kehitellessä. Palkinto toimii tässä tapauksessa 
ulkoisena motivaatiotekijänä ja hauskanpito puolestaan sisäisenä motivaatioteki-
jänä. Motivaation jaotteluun on turvauduttu muun muassa monissa yhteiske-
hittämiseen ja avoimeen innovaatioon liittyvissä motivaatiotutkimuksissa (esim. 
Lakhani & Wolf, 2005; Leimeister ym., 2009; Benbya & Belbaly, 2010). 

3.2 Innovaatioaktiviteetteihin osallistumisen motivaatiotekijät  

Tässä alaluvussa perehdytään siihen, miksi käyttäjät osallistuvat innovaatioak-
tiviteetteihin, ja mitkä tekijät tarkalleen motivoivat heitä osallistumaan. Aiem-
mista tutkimuksista esitellään käyttäjien motivaatiotekijöitä, jotka johtavat yh-
teiskehittämisen ja avoimen innovaation aktiviteetteihin osallistumiseen verk-
koyhteisöissä. Näissä erilaisissa verkkoyhteisöissä innovaatioaktiviteetteina on 
ideointia, suunnittelua, testausta, arviointia ja itse toteuttamista. Suurimmassa 
osassa verkkoyhteisöjä aktiviteetit toteutetaan verkossa, mutta myös Living Lab 
-tyyppisesti käyttäjien omassa arjessa mahdollistetaan erilaisten teknologisten 
palvelujen kokeilua. Verkkoyhteisöjen innovaatioaktiviteetit ja niiden käyttäjien 
motivaatiotekijät koettiin arvokkaiksi lähteiksi tämän tutkimuksen taustateori-
aan. Osassa aiemmista tutkimuksista ei suoranaisesti osoitettu motivaatioteki-
jöiden jaottelua, mutta tässä tutkielmassa aiempien lähteiden tekijät eritellään 
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sekä sisäisiin että ulkoisiin motivaatiotekijöihin niiden tarkoituksen perusteella. 
Motivaatiotekijät ja niiden lähteet on kategorisoitu taulukkoon 1. 

TAULUKKO 1 Käyttäjien motivaatiotekijät osallistua eri innovaatioaktiviteetteihin 

Motivaation jaottelu Motivaatiotekijät Lähde 

 Edelläkävijyys Peltola (2008); 
Ståhlbröst & Bergvall-Kåreborn (2011) 

 Ryhmässä 
kokeminen 

Antikainen, Mäkipää & Ahonen (2010); 
Ståhlbröst & Bergvall-Kåreborn (2011) 
 

 
Sisäiset 

motivaatiotekijät 

Uuden oppiminen Lakhani & Wolf (2005); Benbya & Belbaly 
(2010); Ståhlbröst & Bergvall-Kåreborn 
(2011) 

 Uteliaisuus Peltola (2008); 
Ståhlbröst & Bergvall-Kåreborn (2011) 

 Vaikuttaminen Peltola (2008); Antikainen, Mäkipää & 
Ahonen (2010) 

 Vastavuoroisuus Benbya & Belbaly (2010) 

 Viihdyttävyys Lakhani & Wolf (2005); Ståhlbröst & 
Bergvall-Kåreborn (2011) 

 Yhteisön  
merkityksellisyys 

Ståhlbröst & Bergvall-Kåreborn (2011) 

 
Ulkoiset 

motivaatiotekijät 

 
Palkkio 

Antikainen & Väätäjä (2010); Antikainen, 
Mäkipää & Ahonen (2010) 
Ståhlbröst & Bergvall-Kåreborn (2011) 

 Tietyn tarpeen 
tyydyttäminen 

Peltola (2008) 

 
 
Von Hippelin (1982) mukaan käyttäjät osallistuvat innovaatioprosessiin, koska 
odottavat saavuttavansa jotakin hyötyä kehittämistään innovaatioista. Myös 
Nambisan ja Baron (2009) esittivät, että käyttäjä on valmis tarjoamaan aikaansa 
innovaatioaktiviteettiin silloin, kun kokee saavansa siitä jotain hyötyä. Hyöty 
voi olla käyttäjälle jotain syvällisempää ja aineetonta, tai ulkoista ja aineellista 
(von Hippel, 1982; Nambisan & Baron, 2009). Antikaisen, Mäkipään ja Ahosen 
(2010) sekä Ståhlbröstin ja Bergvall-Kårebornin (2011) mukaan innovaatioaktivi-
teettien ja -yhteisöjen luonne vaikuttaa käyttäjien motivaatiotekijöihin osallistua 
innovaatioprosessiin. 

OSS-verkkoyhteisöissä käyttäjät osallistuvat ohjelmistojen kehittämiseen 
tutustumalla itse ohjelmiston lähdekoodiin sekä muokkaamalla sitä omien tar-
peidensa mukaiseksi avoimen innovaation verkkoalustoilla (von Hippel & von 
Krogh, 2003). Benbya ja Belbaly (2010) selvittivät, että OSS-projekteissa vasta-
vuoroisuus sekä uuden oppiminen ovat tärkeitä motivaatiotekijöitä, jotka 
houkuttelevat käyttäjiä osallistumaan kehittämiseen. Vastavuoroisuudella tar-
koitetaan sitä, että käyttäjä tekee jotakin muiden hyväksi olettaen saavansa siitä 
joskus myös itselleen jotakin hyödyllistä. Uuden oppiminen puolestaan viittaa 
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käyttäjän haluun parantaa omaa pätevyyttään oppimalla uutta. Käyttäjä haluaa 
esimerkiksi saada enemmän tietoa jostakin aiheesta tai oppia uusia taitoja. 
(Benbya & Belbaly, 2010.) Sekä vastavuoroisuus että uuden oppiminen on 
luokiteltu tässä työssä sisäisiksi motivaatiotekijöiksi, koska ne viittaavat aitoon, 
syvällisempään haluun osallistua. 

Lakhani ja Wolf (2005) osoittivat myös, että uuden oppiminen on vaikuttava 
motivaatiotekijä OSS-projekteihin osallistumisessa. Käyttäjät olivat motivoi-
tuneita osallistumaan, koska he kokivat oppivansa ja halusivat oppia uusia tai-
toja OSS-tekemisen kautta. Uuden oppiminen nähtiin tässä tutkimuksessa 
sisäisenä motivaatiotekijänä. Tärkeimmäksi käyttäjien motivaatiotekijäksi 
Lakhani ja Wolf (2005) kuitenkin totesivat viihdyttävyyden. Kyseiset käyttäjät 
kokivat saavansa projekteista luovuuden tunteen, jolloin ohjelmoiminen tuntui 
mukavan mie-lekkäältä puuhalta. Projekteissa koettiin siis olevan hauskanpitoa, 
mikä motivoi käyttäjiä. Viihdyttävyys kategorisoitiin sisäiseksi motivaatio-
tekijäksi, koska käyttäjillä oli aitoa kiinnostusta ja luovuutta toteuttaa. (Lakhani 
& Wolf, 2005.) 

Peltola (2008) tutki yhteiskehittämistä Nokia Beta Labs -palvelussa ja sel-
vitti, mitkä tekijät motivoivat Nokia Beta Labs -verkkoyhteisön jäseniä, tar-
kemmin ottaen lead usereita, osallistumaan beta-testaukseen. Nokia Beta Lab-
sin tarkoitus on tuoda uusien mobiiliohjelmistojen kehitysprosessiin loppukäyt-
täjiä mukaan siten, että he pääsevät testaamaan ohjelmistoja ja antamaan niistä 
palautetta eteenpäin kehittäjille Internetissä. Palautteen avulla Nokia voi rea-
goida paremmin loppukäyttäjien tarpeisiin, löytää mahdolliset ohjelmistoissa 
olevat virheet sekä lisätä korjausehdotuksista nousseita uusia ominaisuuksia 
ennen tuotteen virallista julkaisua. (Peltola, 2008.) Peltolan (2008) tutkimuksessa 
suosituimmiksi motivaatiotekijöiksi osallistua beta-testaukseen nousivat uteliai-
suus, edelläkävijyys, tietyn tarpeen tyydyttäminen sekä vaikuttaminen. Uteliaisuus 
nousi siitä, että Nokia Beta Labs -yhteisön loppukäyttäjiä kiehtoi nähdä, mitä on 
tarjolla ja mitä mobiiliohjelmistojen kehityksessä tällä hetkellä tapahtuu. Edel-
läkävijyys puolestaan tarkoitti tässä yhteydessä sitä, että loppukäyttäjät halusi-
vat innokkaasti päästä käyttämään, eli testaamaan uusimpia mobiilisovelluksia 
ensimmäisten joukossa, ennen muita käyttäjiä. Tietyn tarpeen tyydyttäminen 
viittasi yleisesti käyttäjien omiin erityisiin tarpeisiin, jotka heidän täytyi sovel-
luksen ja testauksen avulla toteuttaa. Vaikuttaminen puolestaan liittyi siihen, 
että käyttäjät kokivat pääsevänsä tekemään muutoksia ja näin ollen vaikutta-
maan lopulliseen ohjelmistoon. Tässä tutkimuksessa uteliaisuus, edelläkävijyys 
ja vaikuttaminen nähtiin käyttäjien sisäisinä motivaatiotekijöinä, kun taas tietyn 
tarpeen tyydyttäminen nähtiin ulkoisena motivaatiotekijänä. Uteliaisuus, edel-
läkävijyys ja vaikuttaminen olivat tekijöitä, jotka nousivat käyttäjien sisältä, sy-
vemmistä haluista osallistua. Tietyn tarpeen tyydyttäminen puolestaan oli 
enemmän ulkoapäin tuleva tekijä, ikään kuin hetkellinen tarve tai velvollisuus, 
jonka käyttäjä toteuttaa suoritusmaisesti ilman aitoa innostusta. (Peltola, 2008.) 

Ståhlbröst ja Bergvall-Kåreborn (2011) tutkivat käyttäjien motivaatiota 
osallistua erilaisiin avoimen innovaation aktiviteetteihin Botnia Living Lab -
innovaatiovälittäjä-yhteisössä (innovation intermediary community). Botnia 
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Living Lab on ruotsalainen innovaatiovälittäjä-ympäristö, jossa yritykset, tutki-
jat, hallitus ja käyttäjät tekevät yhteistyötä luodakseen ja testatakseen uusia kes-
tävän kehityksen palveluja, liikeideoita sekä teknologiaa todellisen elämän yh-
teyksissä. Botnia Living Labiin kuuluu verkkoyhteisö, jossa käyttäjät voivat ot-
taa osaa innovaatioprosessiin osallistumalla aktiivisesti ideoiden, mobiilipalve-
lujen sekä teknologisten tuotteiden kehittämiseen ja kokeilemiseen. Verkkoyh-
teisöön rekisteröityneitä käyttäjiä kutsutaan osallistumaan Botnia Living Lab -
ympäristön teknologioiden kehittämiseen, johon voi kuulua ideointia, arvioin-
tia sekä teknologian kokeilua käyttäjän omassa arjessa. Botnia Living Labin pi-
demmän tähtäimen pyrkimyksenä on osallistaa käyttäjiä ja saada kerättyä hei-
dän tämän hetkisiä tarpeitaan, ideoitaan ja asenteitaan luonnollisessa ympäris-
tössä – kotona, työskennellessä, kaupungilla kävellen, autolla ajaen – teknologi-
an avulla. (Ståhlbröst & Bergvall-Kåreborn, 2011.) 

Ståhlbröst ja Bergvall-Kåreborn (2011) selvittivät Botnia Living Lab -
yhteisön käyttäjiltä eri motivaatiotekijöiden tärkeyttä. Suosituimmiksi motivaa-
tiotekijöiksi käyttäjien keskuudesta nousivat uuden oppiminen, uteliaisuus ja viih-
dyttävyys. Muita esille nousseita tekijöitä olivat edelläkävijyys, ryhmässä kokeminen, 
yhteisön merkityksellisyys sekä palkkion saaminen. Uuden oppimisella tarkoitetaan 
tässä yhteydessä sitä, että käyttäjä haluaa osallistua Botnia Living Labin aktivi-
teetteihin, koska kokee niiden kautta oppivansa jotakin uutta. Uteliaisuus viit-
taa siihen, että innovaatioaktiviteetit herättävät uutuudellaan ja erilaisuudel-
laan käyttäjässä uteliaisuuden tunteen, jota hän haluaa ruokkia osallistumalla. 
Viihdyttävyys puolestaan kertoo siitä, että aktiviteetit ovat merkityksellisiä 
käyttäjälle – ne koetaan viihdyttäviksi ajanvietteiksi, joissa käyttäjä voi pitää 
hauskaa muun muassa testaamalla innovatiivisia tuotteita ja palveluja. Edellä-
kävijyydellä tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että käyttäjä pääsee olemaan 
ensimmäisten joukossa testaamassa jotakin innovaatiota. Käyttäjä tuntee siis 
olevansa erityinen ja nauttii sekä innostuu tästä mahdollisuudesta. Ryhmässä 
kokeminen nähdään hyötynä, joka mahdollistaa kokemusten jakamisen muiden 
käyttäjien kanssa sekä uusiin ihmisiin tutustumisen. Yhteisön merkitykselli-
syydellä viitataan käyttäjän haluun osallistua yhteisön vuoksi – käyttäjä kokee 
haluavansa olla mukana tekemässä yhteisöstä entistä parempaa, yhteiskehittä-
misaktiviteettien kautta. Viimeisenä, palkkion saamisella tarkoitetaan käyttäjän 
osallistumista aktiviteetteihin siinä uskossa, että hän saa antamastaan panokses-
ta jonkin ulkoisen, aineellisen, esimerkiksi rahallisen palkkion. Ståhlbröstin ja 
Bergvall-Kårebornin (2011) mukaan palkkio ei ollut tärkeimpien motivaatioteki-
jöiden joukossa, vaikka innovaatiovälittäjä-yhteisöissä osallistuville käyttäjille 
usein jaetaankin rahallisia palkkioita heidän vaivannäöstään. Näistä esitellyistä 
motivaatiotekijöistä kaikki paitsi palkkion saaminen olivat sisäisiä. Palkkion 
saaminen luokiteltiin ulkoiseksi motivaatiotekijäksi. (Ståhlbröst & Bergvall-
Kåreborn, 2011.) 

Myös Antikainen ja Väätäjä (2010) tutkivat avoimen innovaation välittäjä -
verkkoyhteisöjen motivaatiotekijöitä, tarkemmin ottaen palkitsemisen roolia 
niissä. Tutkimuksesta selvisi, että verkkoyhteisöjen käyttäjät pitivät nimen-
omaan rahallista palkkiota tärkeänä motivaatiotekijänä. Käyttäjät halusivat saada 
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jotakin vastapalvelukseksi osallistumisestaan ja antamastaan panoksesta inno-
vaatioprosesseihin. (Antikainen & Väätäjä, 2010.) Deci, Ryan ja Koestner (1999) 
ovat kuitenkin osoittaneet aineellisten palkkioiden heikentävän huomattavasti 
ihmisen sisäistä motivaatiota.  

Antikainen ym. (2010) osoittivat myös omassa tutkimuksessaan, että ra-
halliset palkkiot eivät ole aina paras tapa motivoida käyttäjiä avoimen innovaa-
tion innovaatioprosesseihin. Heidän tutkimuksessaan käyttäjät arvostivat 
enemmän aineettomia tekijöitä, kuten ryhmässä kokemista ja vaikuttamista. Anti-
kainen ym. (2010) keskittyivät siihen, kuinka käyttäjiä saadaan motivoitumaan 
osallistumaan avoimen innovaation välittäjä -yhteisöissä. Käyttäjien keskuudes-
ta esille noussut motivaatiotekijä, ryhmässä kokeminen, tarkoittaa sitä, että 
käyttäjät kokivat löytäneensä samankaltaisiaan ihmisiä ja nauttivat heidän 
kanssaan yhdessätekemisestä. Yhdessätekeminen samankaltaisten, tuttujen yh-
teisön jäsenten kanssa koettiin myös usein helpompana. Toisella motivaa-
tiotekijällä, vaikuttamisella, puolestaan tarkoitetaan sitä, että käyttäjät pääsevät 
antamaan oman panoksensa tuotteisiin ja palveluihin, joita itsekin tulevat lo-
pulta käyttämään. Toisin sanoen käyttäjät pääsevät vaikuttamaan tuotteiden ja 
palvelujen kehitykseen - tekemään niistä parempia, omien tarpeidensa mukai-
sia. (Antikainen ym., 2010.) Sekä ryhmässä kokeminen että vaikuttaminen voi-
daan luokitella tässä yhteydessä sisäisiksi motivaatiotekijöiksi. 

Suurin osa yllä esitellyistä verkkoyhteisöjen innovaatioaktiviteetteihin 
osallistumisen motivaatiotekijöistä on sisäisiä. Sisäisen motivaation on todettu 
vaikuttavan merkittävästi loppukäyttäjien luovaan suorittamiseen ja tehokkuu-
teen yhteiskehittämisen ja avoimen innovaation projekteissa, joten sisäiset mo-
tivaatiotekijät on tärkeää ottaa huomioon käyttäjiä osallistettaessa (Amabile, 
1996).  

3.3 Teknologian omaksumistyypit ja motivaatiotekijät 

Tässä alaluvussa käsitellään käyttäjien teknologian omaksumisen yhteyttä in-
novaatioaktiviteetteihin osallistumisen motivaatiotekijöihin. Tarkasteluun on 
valittu Ståhlbröstin ja Bergvall-Kårebornin (2011) tutkimus, jossa tarkasteltiin 
näitä kahta tekijää. Kyseinen tutkimus oli ainutlaatuinen, koska siitä nousi esille 
kaksi sellaista teknologian omaksumistyyppiä, jotka löytyivät myös tämän tut-
kimuksen tuloksista. Muissa tarkastelluissa tutkimuksissa innovaatioprosessei-
hin osallistujina oli edelläkävijäkäyttäjiä, eli lead usereita, joita ei löytynyt tästä 
tutkimuksesta, tai sellaisia käyttäjiä, joita ei tarkemmin ollut määritelty. Tämän 
vuoksi pelkästään Ståhlbröstin ja Bergvall-Kårebornin (2011) tutkimus soveltui 
käyttäjien teknologian omaksumistyyppien osalta tarkastelun kohteeksi tähän 
tutkielmaan. 

Ståhlbröstin ja Bergvall-Kårebornin (2011) tutkimuksessa nousi esille eri-
laisia käyttäjien motivaatiotekijöitä innovaatiovälittäjäyhteisön aktiviteetteihin 
osallistumiseen. Motivaatiotekijöiden selvittämisen lisäksi Ståhlbröst ja Berg-
vall-Kåreborn (2011) tutkivat, minkälaisia Botnia Living Lab -yhteisön käyttäjät 



27 

       

ovat teknologian omaksumistyypiltään ja mitkä tekijät tarkalleen motivoivat 
juuri tiettyjä teknologian omaksumistyyppejä. He osoittivat, että käyttäjien mo-
tivaatioon osallistua vaikuttaa se, minkälainen yhteisö on kyseessä, mutta myös 
se, minkälaisia käyttäjät ovat teknologian omaksumistyypiltään. Teknologian 
omaksumistyypillä tarkoitetaan tarkemmin ottaen sitä, miten käyttäjä omaksuu 
teknologisia innovaatioita ja teknologiaa yleisesti. Tutkijat käyttivät apunaan 
teknologian omaksumistyypin selvittämiseen taulukossa 2 esitettyjä tyyppejä ja 
määritelmiä. 

TAULUKKO 2 Teknologian omaksumistyypit ja niiden määritelmät (mukaillen Ståhlbröst 
& Bergvall-Kåreborn, 2011) 

Teknologian omaksumistyyppi Määritelmä 

 
Innovoija 

Heti, kun minulla tai minua ympäröivillä henki-
löillä on tarve uudelle teknologiselle sovellukselle 
tai palvelulle, kehitän sellaisen itse. 

 
Visionääri 

Usein minulla on ideoita uudesta palvelus-
ta/tuotteesta, tai tarve uudelle tuotteel-
le/palvelulle, jota ei ole vielä saatavilla markki-
noilla. 

 
Teknologiaintoilija 

Heti, kun uusi tuote tai palvelu on saatavilla 
markkinoilla, haluan alkaa käyttää sitä. 

 
Hyötykäyttäjä 

Kun huomaan uuden teknologisen tuotteen tai 
palvelun olevan hyödyllinen muutamalla, sitä 
käyttävällä lähipiirini henkilöllä, alan itsekin käyt-
tää sitä. 

 
Teknologiakonservatiivi 

Kun uusi teknologinen tuote tai palvelu on ollut 
saatavilla markkinoilla pitkän ajan ja useimmat 
henkilöt ympärilläni käyttävät sitä, alan yleensä 
itsekin käyttää. 

 
Teknologiakriittinen 

Olen epäileväinen uutta teknologiaa kohtaan ja vie 
usein pitkän ajan ennen kuin alan käyttää uusia 
teknologisia tuotteita tai palveluja. 

 
 
Näitä yllä esitettyjä teknologian omaksumistyyppejä voidaan peilata Rogersin 
(2003) viiteen innovaatioiden omaksujatyyppiin: innovoijiin, varhaisiin omak-
sujiin, varhaiseen enemmistöön, myöhäiseen enemmistöön sekä hitaisiin omak-
sujiin (ks. luku 2.4). Ståhlbröstin ja Bergvall-Kårebornin (2011) ylimmät tekno-
logian omaksumistyypit, innovoija ja visionääri, voidaan nähdä Rogersin (2003) 
innovoijina. Teknologiaintoilija sopii Rogersin (2003) varhaisiin omaksujiin. 
Hyötykäyttäjä voisi olla osa varhaista enemmistöä, teknologiakonservatiivi 
puolestaan osa myöhäistä enemmistöä ja teknologiakriittinen osa hitaita omak-
sujia. 

Ståhlbröstin ja Bergvall-Kårebornin (2011) tutkimuksesta selvisi, että 
enemmistö innovaatiovälittäjä-yhteisön käyttäjistä on teknologian omaksumis-
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tyypiltään hyötykäyttäjiä ja teknologiaintoilijoita. Hyötykäyttäjät innostuvat 
uudesta teknologisesta tuotteesta tai palvelusta sitten, kun toteavat sen hyödyl-
liseksi. Teknologiaintoilijat puolestaan säntäävät usein heti hankkimaan uu-
simman tuotteen tai palvelun, kun se ilmestyy markkinoille. Ståhlbröst ja Berg-
vall-Kåreborn (2011) tarkastelivat näiden kahden suosituimman teknologian 
omaksumistyypin motivaatiotekijöitä. Sekä hyötykäyttäjiä että teknologiaintoi-
lijoita motivoivat samat tekijät: uuden oppiminen, uteliaisuus sekä viihdyttävyys. 
Kyseisten motivaatiotekijöiden painoarvot kuitenkin vaihtelivat teknologian 
omaksumistyyppien välillä. Teknologiaintoilijat kokivat motivaatiotekijät hie-
man tärkeämmiksi kuin hyötykäyttäjät. Uteliaisuus-tekijän kohdalla ero oli 
korkein, teknologiaintoilijat pitivät tätä motivaatiotekijää huomattavasti suu-
remmassa arvossa kuin hyötykäyttäjät. Ståhlbröstin ja Bergvall-Kårebornin 
(2011) mukaan yksi mahdollinen syy tähän voi olla se, että hyötykäyttäjät ovat 
tyypiltään varovaisia ja haluavat ensin tietää innovaatioaktiviteetin tarjoaman 
arvon, ennen kuin osallistuvat. Pelkästään uteliaisuus ei ole välttämättä riittävä 
motiivi osallistua innovaatiovälittäjä-yhteisön aktiviteetteihin. Kaikki hyöty-
käyttäjien ja teknologiaintoilijoiden motivaatiotekijät olivat sisäisiä, ja ylipää-
tään Ståhlbröstin ja Bergvall-Kårebornin (2011) tutkimuksessa sisäiset motivaa-
tiotekijät olivat kaikkein tärkeimpiä osallistumiseen vaikuttavia tekijöitä. Hyö-
tykäyttäjien ja teknologiaintoilijoiden motivaatiotekijät on esitetty alla olevassa 
taulukossa 3. 

TAULUKKO 3 Käyttäjien teknologian omaksumistyypit ja niiden motivaatiotekijät osallis-
tua innovaatiovälittäjäyhteisön aktiviteetteihin (mukaillen Ståhlbröst & Bergvall-Kåreborn, 
2011) 

Teknologian omaksumistyyppi Motivaatiotekijät 

 
Hyötykäyttäjät 

Uuden oppiminen 

Uteliaisuus 

Viihdyttävyys 

 
Teknologiaintoilijat 

Uuden oppiminen 

Uteliaisuus 

Viihdyttävyys 

3.4 Tutkimuksen viitekehys 

Tämän tutkimuksen viitekehys muodostuu aiempien tutkimusten  

 käyttäjien motivaatiotekijöistä osallistua eri innovaatioaktiviteetteihin 
(taulukko 1) sekä  

 käyttäjien teknologian omaksumistyypeistä ja niiden motivaatiotekijöistä 
osallistua innovaatiovälittäjäyhteisön aktiviteetteihin (taulukko 3).  
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Nämä yllä esitellyt tekijät ovat tämän tutkimuksen kannalta tärkeitä. Tarkoituk-
sena on peilata tutkimustuloksista nousseita eksperimentointiin osallistumisen 
motivaatiotekijöitä aiempien tutkimusten motivaatiotekijöihin, sekä keskittyä 
käyttäjien teknologian omaksumistyyppien ja motivaatiotekijöiden välisiin suh-
teisiin. 

Tämän tutkimuksen tutkimushenkilöt luokitellaan teknologian omaksu-
mistyypeittäin hyödyntäen Ståhlbröstin ja Bergvall-Kårebornin (2011) teknolo-
gian omaksumistyyppien määritelmiä (ks. taulukko 2) sekä Rogersin (2003) in-
novaatioiden diffuusio -teorian innovaatioiden omaksujat -kategorioita (ks. lu-
ku 2.4). Rogersin (2003) määrittelemiä kategorioita pidetään taustalla arvostet-
tuna lähteenä, tukena muille lähteille sekä aiheen ymmärryksen helpottamisek-
si, mutta pääosassa teknologian omaksumistyyppien luokittelussa toimii kui-
tenkin Ståhlbröstin ja Bergvall-Kårebornin (2011) määrittelemät tyypit. Niiden 
koettiin soveltuvan paremmin tähän laadulliseen tutkimukseen. Pelkästään Ro-
gersin (2003) innovaatioiden omaksujia tulisi selvittää enemmänkin määrällisen 
tutkimuksen kautta, jotta tutkimuksesta saisi täysin validin. Tässä tutkimukses-
sa teknologian omaksumistyyppejä haluttiin käyttää lähinnä suuntaa antavina, 
kuvastamaan tutkimushenkilöiden suhtautumista nykypäivän uuteen teknolo-
giaan, kuten älypalveluihin, jotka ovat oleellinen osa älykaupunkialueella eks-
perimentointia. 
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4 ÄLYKAUPUNKIALUE 

Tässä tutkielmassa älykaupungista puhutaan tarkemmin älykaupunkialueena, 
sillä tapauskohteena oleva Kangas on Jyväskylän kaupungissa sijaitseva rajattu 
alue. Älykaupunki on iso ja tämän tutkimuksen kannalta tärkeä käsite, jonka 
idea ja eri osa-alueet pätevät enemmän tai vähemmän myös pienempään älyk-
kääseen alueeseen. Älykaupunki käsitteenä voi tarkoittaa eri puolilla maailmaa 
erilaisia asioita. Tässä tutkielmassa älykaupunki-käsitteen tarkastelu on kohdis-
tettu kehittyneempiin maihin, joissa teknologian kehitys on pitkällä. 

Tässä luvussa perehdytään ensin siihen, mitä tarkoitetaan älykaupunki-
käsitteellä tämän tutkielman yhteydessä, miksi älykaupunkeja luodaan, ja mitä 
ominaisuuksia älykaupunkien hankkeet pitävät sisällään. Sen jälkeen määritel-
lään, mitä ja minkälaisia älykaupunkeihin olennaisesti liittyvät älypalvelut ovat. 

4.1 Älykaupunki ja sen ominaisuudet 

Älykaupunki-käsitteelle on olemassa monenlaisia määritelmiä. Nykypäivänä 
kyseiseen käsitteeseen liittyy pyrkimys parantaa ihmisten elämänlaatua sekä 
vähentää ympäristön kuormitusta hyödyntämällä erityisesti tieto- ja viestintä-
teknologian (TVT) eri mahdollisuuksia. Maailman älykaupunkeja luodaan ja 
kehitetään kehityshankkeina eri ongelmien ratkaisemiseksi tai hillitsemiseksi. 
Yhteisellä Smart City -nimellä kulkevat hankkeet pyrkivät yleensä ottamaan 
käyttöön uudenaikaisia, fiksuja ja älykkäitä ratkaisuja, joita teknologian jatkuva 
kehitys tarjoaa. Älykaupunkien suunnittelussa ja rakentamisessa on usein mu-
kana erilaisia toimijoita, kuten eri teknologia-alojen yrityksiä, tutkimuslaitoksia, 
rahoittajia ja itse kaupunkilaisia. Suunnittelussa halutaan usein korostaa yhteis-
kehittämistä. Smart City -hankkeissa painotetaan kolmea tärkeää seikkaa: tule-
vaisuuden älykästä teknologiaa, joka kimpoaa erityisesti hankkeessa mukana ole-
vien teknologiayritysten visioista, ekotehokkuutta, jota pidetään usein keskipis-
teenä perinteisissä kaupunkien hankkeissa, sekä arjen toimivuuden ja ihmisten 
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hyvinvoinnin ja onnellisuuden merkittävää edistämistä, mitä on nostettu esille 
enemmän viimeaikaisessa kehityksessä. (Mustonen ym., 2014.) 

Giffingerin ym. (2007, 10–11) mukaan älykaupunki voidaan jaotella 
kuuteen osaan : 

- viisas talous (Smart Economy) 
- viisaat kaupunkilaiset (Smart People) 
- viisas hallinto (Smart Governance) 
- viisas liikkuvuus (Smart Mobility) 
- viisas ympäristö (Smart Environment) 
- viisas eläminen (Smart Living). 

Älykaupunki pyrkii olemaan kaikilta osiltaan viisas eli toimimaan ympäristön 
ja kaupungin kannalta mahdollisimman järkevästi. Näiden osien avulla voi-
daan tarkemmin tarkastella, kuinka viisaasti se toimii ja missä kohdissa olisi 
parantamisen varaa. Smart City -kehityshankkeilla on aina katse eteenpäin tu-
levaisuuteen, jossa usein näitä kuutta osaa vaalitaan ja kehitetään. (Giffinger 
ym., 2007; Mustonen ym., 2014.) 

Viisas talous pitää sisällään taloudelliseen kilpailukykyyn liittyviä tekijöitä, 
kuten innovaatiot, yrittäjyys, työmarkkinoiden tuottavuus ja joustavuus sekä 
yhdentyminen kansallisilla ja kansainvälisilläkin markkinoilla (Giffinger ym., 
2007). Älykaupungin viisaassa taloudessa erityisesti yrittäjyyttä pidetään suu-
ressa valokeilassa, sillä paikalliset palvelut helpottavat kaupunkilaisten arkea ja 
edistävät yhteisöllisyyden kukoistamista kaupungissa. Paikallisen virkeän ta-
louden lisäksi myös yhdentyminen laajempaan, kansainväliseen talouteen on 
tärkeää, sillä sen kautta voidaan viedä eteenpäin fiksuja ratkaisuja ja käytäntöjä 
sekä mahdollistaa taloudellinen vaihto. Älykaupunki voi lisätä tuottavuuttaan 
myös olemalla resurssiviisas. Esimerkiksi taloutta voi parantaa energian kulu-
tuksen minimointi sekä joustavat käytännöt työn tekemisessä. Älykaupungin 
tulisi kannustaa taloudellista toimeliaisuutta sekä tukea eri toimijoiden verkot-
tumista. (Mustonen ym., 2014.) 

Viisaat kaupunkilaiset luokitellaan tärkeimmiksi älykaupungin toteuttajiksi. 
Smart City -hankkeissa tavoitellaan sitä, että älykaupunkilaiset osallistuisivat 
kaikkeen niin fyysisesti kuin digitaalisesti. Kaupunkilaisia pyritään saamaan 
alusta alkaen aktiivisesti osallistumaan erilaisten älykkäiden ratkaisujen kehi-
tysprosesseihin. Hankkeiden tärkeänä tehtävänä on luoda yhteisöllisyyttä ja 
osallisuutta, jotka edistävät älykaupungin kehitystä. Kehittämisessä mukana 
olevat kaupunkilaiset ovat merkittävä resurssi älykkäiden ratkaisujen soveltu-
vuudelle ja toimivuudelle. Nämä ihmiset testaavat, tulkitsevat, arvioivat, suo-
sittelevat ja jakavat kokemuksiaan muille. He saavat myös itse tuottaa ja kokeil-
la uusia, omia ideoitaan. Viisaita kaupunkilaisia voi kannustaa osallistumaan 
muun muassa herättämällä aktiivisesti keskusteluja sekä luomalla helposti saa-
vutettavia tiloja, joissa kaupunkilainen pääsee toteuttamaan itseään. (Mustonen 
ym., 2014.) 

Viisaassa hallinnossa viisaat kaupunkilaiset pääsevät vaikuttamaan kau-
punkinsa päätöksentekoon, joka on avattu läpinäkyväksi. Kaupunkilaisia voi-
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daan myös päästää osallistumaan budjetointiin, jolloin heidän annetaan yhdes-
sä päättää esimerkiksi, miten jonkin alueen tai osan kehitykseen määrätyt rahat 
käytetään. Kyseinen ele on suuri osoitus kaupunkilaisille siitä, miten tärkeässä 
roolissa heitä pidetään. Tämän kaltaista hallintoa pidetään toimivana ja yhtei-
söllisenä. (Giffinger ym., 2007; Mustonen ym., 2014.) 

Viisas liikkuvuus viittaa siihen, että älykaupungissa ihmisten liikkuminen 
on mahdollisimman vaivatonta ja nopeaa, niin paikallisesti kuin mahdollisuuk-
sien mukaan kansainvälisestikin. Tärkeää on myös, että alueen liikenteen suun-
nittelussa huomioidaan ympäristö ja sen säästyvyys. Logistiikka on myös iso 
osa älykaupungin liikkuvuutta ja siinäkin pyritään hyödyntämään älykkäitä 
ratkaisuja, jotka perustuvat muun muassa radiotaajuiseen etätunnistukseen 
(Radio Frequency Identification) RFID-tunnistetagien kautta. TVT:tä pyritään 
ottamaan huomioon älykaupungin liikenteen suunnittelussa mahdollisimman 
paljon. (Giffinger ym., 2007; Mustonen ym., 2014.) 

Viisaalla ympäristöllä tarkoitetaan älykaupungin ekotehokkuutta. Jokaisella 
älykaupungilla tulee olla pyrkimyksenä suojella kallisarvoista ympäristöä siten, 
että panostetaan resurssiviisaisiin ratkaisuihin, kuten saasteiden minimointiin, 
uusiutuvan energian tuottamiseen, järkevään rakentamiseen sekä älykkääseen 
asumiseen. Uusiutuvat energianlähteet ovat hyödyllisiä ja tehokkaimpia, kun 
niitä keskittää, esimerkiksi puistoihin sijoitettuihin aurinkovoimaloihin. Myös 
uudisrakentamisessa pyritään huomioimaan energiatehokkuus hyödyntämällä 
matalaenergiarakentamista. Yksittäisissä kodeissa hiilijalanjälki pienenee ja 
asumismukavuus lisääntyy erilaisten älykkäiden teknologisten palvelujen myö-
tä. (Giffinger ym., 2007; Mustonen ym., 2014.) 

Viisas eläminen kuvastaa ihmisten mahdollisuutta nauttia, harrastaa, liik-
kua turvallisesti ja edistää sekä omaa että muiden hyvinvointia älykaupungissa. 
Terveys liittyy olennaisesti hyvinvointiin ja on elintärkeä osa sitä. Nykytekno-
logiaa voidaan hyödyntää elämisessä muun muassa terveyden ja liikunnan seu-
rannassa. Esimerkiksi sensorien mahdollistamat eri kehon mittaukset voidaan 
tehdä omassa kodissa omalla älypuhelimella, hampaat voidaan harjata terveyt-
tä tarkkailevalla älyharjalla ja nukkumista voidaan seurata unen laatua mittaa-
vassa sängyssä. Smart City -hankkeet huomioivat myös ikääntyvien ihmisten 
turvallisuuden ja helpomman elämisen. Ikäihmisille pyritään kehittämään mo-
nia erilaisia turvalaitteita, jotka edesauttavat ja seuraavat heidän toimiaan siten, 
että he pystyvät asumaan itsenäisesti mahdollisimman pitkään. Eri älypalvelu-
jen avulla halutaan ikääntyneet saada myös aktivoitumaan ja ylläpitämään so-
siaalisia suhteita. Älykaupungin ihmiset tulevat olemaan aktiivisia teknologian 
hyödyntäjiä jokapäiväisessä elämässään. (Giffinger ym., 2007; Mustonen ym., 
2014.) 

4.2 Älypalvelut 

Älykaupungin olemassaolon ja jatkuvan kehittymisen mahdollistaa pitkälti 
TVT ja sen älykkäät ratkaisut (Mustonen ym., 2014). Näitä älykkäitä ratkaisuja 
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kutsutaan tässä yhteydessä älypalveluiksi, joilla tarkemmin tarkoitetaan erilais-
ten Internetiin kytkettyjen esineiden ja asioiden mahdollistamia toimintoja ja 
palveluja. Nämä älykkäät esineet ja asiat osaavat aistia ja käsitellä tietoa, asen-
taa itse itsensä sekä tehdä itsenäisiä päätöksiä (Tan & Wang, 2010). Esineiden ja 
asioiden Internetiin liittyy paljon erilaista tietoa ja sitä voisi jo itsessään tutkia 
omana työnään. Tässä tutkielmassa käsite kuitenkin avataan pienemmässä mit-
takaavassa, ja esitellään aiheen kannalta vain oleellisimmat asiat. 

Käsite ”Esineiden ja asioiden Internet”, englanniksi ”Internet of Things” 
(IoT), juontaa juurensa englantilaisen teknologian edelläkävijän, Kevin Ashto-
nin esityksestä vuonna 1999. Ashton käytti tuolloin kyseistä käsitettä kuvasta-
maan fyysisten esineiden kytkemistä Internetiin sensoreiden välityksellä. Esi-
tyksessään Ashton nosti esille radiotaajuisen etätunnistuksen RFID-tagit sekä 
niiden hyödyntämisen yrityksen toimitusketjussa: Internetiin kytketyt RFID-
tagit pystyivät laskemaan ja jäljittämään tavaroita ilman ihmisen apua. Nyky-
päivänä IoT:stä on tullut suosittu käsite, joka kattaa monia Internetiin yhteydes-
sä olevia erilaisia laitteita, sensoreita sekä jokapäiväisiä esineitä. IoT mahdollis-
taa palveluiden tarjonnan tiedonsiirtoa, analytiikkaa, sovelluksia ja yhteydenpi-
toa varten. Esineet osaavat olla yhteydessä niin ihmisiin kuin toisiin esineisiin-
kin. Päätavoitteeksi IoT:lle on muodostunut se, että esineet pystyvät aistimaan 
tietoa ympäristöstään ja osaavat ohjata saamaansa tietoa ilman ihmisen toimin-
nan tukea. (Ashton, 2009; Gubbi, Buyya, Marusic & Palaniswami, 2013; Mulani 
& Pingle, 2016.) 

IoT-esineet käyttävät yleensä langatonta teknologiaa, kuten aiemmin esille 
tullutta RFID:tä tai langatonta lähiverkkoa (WLAN). TVT:n kehityksen ja IoT:n 
myötä maailma on astunut uudelle aikakaudelle, jossa voi kytkeytyä langatto-
masti mihin tahansa, missä ja milloin tahansa. Ihmiset ovat jo pidemmän aikaa 
pystyneet ottamaan yhteyttä toisiinsa paikasta ja ajasta riippumatta. Nykypäi-
vänä ihmiset saavat yhteyden myös kotiensa laitteisiin ja pystyvät hallitsemaan 
niitä etänä. Lisäksi laitteet itsekin osaavat kommunikoida toisten laitteiden 
kanssa. (Tan & Wang, 2010.) 

IoT mahdollistaa monenlaisia älypalveluja, joita pyritään ottamaan 
käyttöön älykaupunkeihin. Älypalvelujen tarkoitus on pyrkiä tukemaan 
älykaupungin tavoitteita ja kehitystä, niin ekologisesti kuin yleensä alueellisesti, 
sekä myös edistää kaupunkilaisten arjen toimivuutta, hyvinvointia ja 
onnellisuutta. Älykaupungin ihmisten asumiseen saadaan resurssiviisaita rat-
kaisuja älykkäällä automatiikalla, jolla voidaan seurata ja kontrolloida esimer-
kiksi lämpötilaa, eri sähkölaitteita, ilmastointia ja vesijohtojen toimintaa. Suu-
rissa kiinteistöissä kyseinen automatiikka mahdollistaa energiatehokkuuden 
parantumista ja täten tuo huomattavia säästöjä myös omistajille. (Giffinger ym., 
2007; Mustonen ym., 2014.) Asukkaiden asuntojen eri laitteista voidaan kerätä 
muun muassa sensoridataa, jonka avulla onnistutaan kehittämään älykaupun-
kia entisestään (Jyväskylän Kangas, 2015).  

Kodeissa olevia älypalveluja voivat olla esimerkiksi älykäs pesukone, joka 
osaa ilmoittaa asukkaan älypuhelimeen, kun pyykit on pesty, ja samalla käyn-
nistää valmiiksi kuivaushuoneen puhaltimen; kodin etäohjausjärjestelmä, joka 
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valvoo kotia sekä ohjaa sähkölaitteita ja valaistusta etänä älypuhelimen kautta 
(Mustonen ym., 2014); sekä älylukko, jonka voi avata tagilla, älypuhelimella tai 
etänä missä tahansa (Rollock, 2016). 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tässä luvussa kuvataan, miten ja millä menetelmillä tämä tutkimusprosessi on 
toteutettu. Ensin luvussa kerrataan tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymys. 
Sen jälkeen, ensimmäisessä alaluvussa, esitellään valittu tutkimusote sekä pe-
rustelut sen valinnalle. Toisessa alaluvussa kerrotaan tutkimuksen tapauskoh-
teesta, Jyväskylän Kankaan alueesta, sekä demotilassa eksperimentoinnista. 
Kolmannessa alaluvussa puolestaan perehdytään tutkimukseen parhaiten so-
veltuvaan tiedonkeruumenetelmään, haastatteluun, ja sen lajeihin, joista tar-
kemmin esitellään tutkimukseen valittu teemahaastattelu ja siihen liittyvät 
valmistelut. Neljäs alaluku selittää, miten tiedonkeräys toteutettiin ja minkälais-
ta otantamenetelmää tässä tutkimuksessa käytettiin. Viidennessä alaluvussa 
määritellään aineiston analyysin tarkoitus sekä kuvataan tässä tutkimuksessa 
toteutetut analyysitavat ja analyysin vaiheet. Lopuksi, viimeisessä alaluvussa, 
arvioidaan tiedonkeräyksen laatua ja luotettavuutta. 

Tutkimuskysymyksenä tässä tutkimuksessa oli: 

 Mitkä tekijät motivoivat eri teknologian omaksumistyyppiä edustavia 
käyttäjiä osallistumaan älypalvelujen eksperimentointiin älykaupunkialu-
een demotilassa?  

Tutkimuksella selvitettiin, miten Kankaalle kytköksissä olevat, opiskelijoista, 
työntekijöistä ja tulevista asukkaista koostuvat tutkimushenkilöt omaksuvat 
uusinta teknologiaa – minkälaisia he ovat teknologian omaksumistyypiltään, 
sekä minkälaisia eksperimentointiin osallistumisen motivaatiotekijöitä heidän 
keskuudestaan nousi esille. Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa, kuinka 
kiinnostuneita käyttäjät ovat eksperimentoimaan; mitkä tekijät saavat nimen-
omaan Kankaalle kytköksissä olevia henkilöitä osallistumaan eksperimentoin-
tiin ja miten heidän teknologian omaksumistyyppinsä vaikuttaa heidän moti-
vaatiotekijöihinsä. 
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5.1 Tutkimusote 

Tämä tutkimus on tutkimusotteeltaan laadullinen eli kvalitatiivinen tapaustut-
kimus. Kvalitatiivisen tutkimuksen tavoitteena on Hirsjärven, Remeksen ja Saja-
vaaran (2009) mukaan sekä ymmärtää tutkittavaa ilmiötä että kuvata sitä mah-
dollisimman tarkasti. Muita tyypillisiä piirteitä laadulliselle tutkimukselle on 
muun muassa kokonaisvaltainen tiedon hankinta, aineiston kokoaminen todel-
lisissa, luonnollisissa tilanteissa sekä ihmisen suosiminen tiedonkeruun instru-
menttina (Hirsjärvi ym., 2009).  

Tapaustutkimuksen tarkoituksena on tutkia, monipuolisia tietoja hyödyn-
täen, nykyistä tapahtumaa tai tietyssä ympäristössä toimivaa ihmistä (Metsä-
muuronen, 2008). Syrjälän (1994, 10) mukaan ”tapaus on yleensä jossain suh-
teessa muista erottuva, se voi olla poikkeava kielteisesti tai myönteisesti, mutta 
myös aivan tavallinen tyypillinen arkipäivän tapahtuma tai henkilö”. Tapaus-
tutkimus nähdään usein empiirisenä tutkimuksena, jossa selvitetään nykyistä 
ilmiötä tosielämän yhteyksissä (Yin, 2003). Se voi olla luonteeltaan kuvailevaa 
tai teoriaa testaavaa (Järvinen & Järvinen, 2011). Eduiksi tapaustutkimuksesta 
on nostettu muun muassa tutkimuksen tuotoksista muodostuva kuvaileva ma-
teriaali, josta saadaan irti erilaisia tulkintoja, sekä tutkimuksen toiminnallinen 
lähtökohta, mikä tarkoittaa, että tutkimustuloksia voidaan usein soveltaa myö-
hemmin käytännössä (Metsämuuronen, 2008). 

Tutkimusotteeksi valikoitui kvalitatiivinen tapaustutkimus, sillä tämän 
tutkimuksen tarkoituksena on nimenomaan ymmärtää tutkittavaa ilmiötä sekä 
saada tehtyä siitä kokonaisvaltainen ja tarkka kuvaus. Tapaustutkimus oli selvä 
valinta, sillä tutkimus on toteutettu työksiantona Jyväskylän Kankaan alueen 
kehittämistä varten. Tutkimuksen tuloksista on tehty erilaisia tulkintoja, joita 
mahdollisuuksien mukaan voidaan tulla hyödyntämään myöhemmin Kankaan 
lähitulevaisuuden suunnitelmissa. 

Tässä tutkimuksessa luotiin teorian perusteella viitekehys, jonka pohjalta 
toteutettiin tutkimushaastattelut. Tiedonkeräyksen jälkeen tämän tutkimuksen 
teoriapohjaa kohdennettiin aineistosta löytyneeseen suuntaan. Toisin sanoen 
kirjallisuuskatsausta palattiin täydentämään aineistolähtöisesti, havaintojen 
perusteella. Esimerkiksi taustateorian motivaatiotekijöitä käsittelevässä luvussa 
käytiin läpi nimenomaan vain tutkimuksen tuloksiin perustuvia, oleellisia teki-
jöitä. Tutkimuksen kannalta epäolennaiset motivaatiotekijät jätettiin tarkaste-
lematta. Tutkimuksessa edettiin ensin teoriaan perustuen ja myöhemmin myös 
aineiston mukaan. Tutkimuksen teoria- ja aineistolähtöinen etenemisprosessi 
on havainnollistettu kuviossa 1. 
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KUVIO 1 Tutkimuksen teoria- ja aineistolähtöinen etenemisprosessi 

Tämän tutkimuksen voidaankin ajatella olevan osittain teorialähtöinen ja osit-
tain aineistolähtöinen tutkimus. Teorialähtöisessä tutkimuksessa aineiston ana-
lyysia johtaa aikaisemman tiedon perusteella luotu viitekehys. Tarkoituksena 
on testata tätä aikaisempaa teoriaa uudessa yhteydessä. Teorialähtöisestä ana-
lyysitavasta käytetään usein nimitystä deduktiivinen analyysi, jolla tarkoitetaan 
etenemistä yleisestä teoriasta yksittäiseen. (Tuomi & Sarajärvi, 2009.) Aineisto-
lähtöisessä tutkimuksessa puolestaan teoria rakennetaan aineisto lähtökohtana. 
Aineistolähtöisen tutkimuksen yhteydessä puhutaan usein induktiivisuudesta, 
jolla tarkoitetaan etenemistä yksittäisistä havainnoista yleisempään teoriaan. 
Tutkija käytännössä luo teoriaa analysoimalla ja tulkitsemalla aineistoa. (Eskola 
& Suoranta, 1998.) 

Lisäksi tässä tutkimuksessa voidaan nähdä myös laadulliseen tutkimuk-
seen liitetyn grounded theoryn piirteitä. Kyseisen tutkimusmenetelmän ideana 
on kehittää jotakin teoriaa hyödyntäen tutkimuksen aineistosta löytyviä havain-
toja. Tutkijan täytyy tietää relevanteista teorioista, mutta osata myös aineistoa 
tarkastellessaan jättää ne syrjempään, jotta tutkimuksen teoriasta muodostuu 
aineistoperustainen. Grounded theoryn mukaisen tutkimuksen aineiston ana-
lyysi mahdollistaa uuden luomisen tai olemassa olevan teorian esiintuomisen. 
(Urquhart & Fernández, 2013.) 

5.2 Tapaus Jyväskylän Kangas: älykaupunkialueella eksperimen-
tointi 

Tämän tutkimuksen tapauskohteena on Jyväskylässä sijaitseva Kangas, joka 
toimii Jyväskylän kaupungin merkittävimpänä aluekehityshankkeena. Kangas 
on entisen paperitehtaan alue, josta rakennetaan tulevaisuuden älykästä kau-
punginosaa asumista, työskentelyä, opiskelua ja yleistä viihtymistä varten. 
Kaavailujen mukaan vuonna 2040 Kankaalla asuisi 5000 ja työskentelisi noin 
2100 ihmistä. Tällä hetkellä alueella toimii noin 40 yritystä, ja vanhan paperiteh-
taan siipiosassa aloitti toimintansa myös Jyväskylän ammatti- ja aikuisopiston 
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sekä Humanistisen ammattikorkeakoulun muodostama Luova Kampus. Uusien 
kerrostaloasuntojen rakentaminen on myös käynnissä; ensimmäiset asukkaat 
pääsevät muuttamaan Kankaalle alkuvuodesta 2017. (Jyväskylän Kangas, 
2016a.) Ikääntyvillekin on valmistumassa vanhusasumiseen tarkoitettu palvelu-
talo, jossa hoitohenkilökunnan lisäksi on tarjolla älykkäitä ratkaisuja edistä-
mään asukkaiden turvallisuutta ja elämänlaatua (Jyväskylän Kangas, 2016c). 

Kankaan aluekehityshankkeen sisällä toimii monia projekteja, joilla pyri-
tään saamaan alueesta kestävän kehityksen mukainen: älykäs, resursseja sääs-
tävä sekä uusia liiketoimintamahdollisuuksia tarjoava. Kankaalle suunnitellaan 
muun muassa keskitetty rakenteellinen pysäköinti, yhteispihoja, energia- ja 
kunnallistekniikan moderneja ratkaisuja sekä älykkäät verkot. Alueelle on tar-
koitus saada keskitetysti omistettuja ja hoidettuja palveluja sekä kokonaisuuk-
sia. (Jyväskylän Kangas, 2016b.) 

Kangas tulee luomaan puitteet ympäristöön, jossa ihmiset hyödyntävät 
tieto- ja viestintäteknologiaa arkipäiväisissä asioissaan niin kotona, töissä kuin 
lähistöllä liikkuessaan. Uusimman teknologian avulla voidaan hallita tehok-
kaammin useita asioita ja näin ollen saavuttaa paljon etuja. Yksi keskeisimpiä 
tavoitteita Kankaalla on ketterän kehittämisen mahdollistaminen ja Living Lab -
ympäristöt. Tarkoituksena on tehdä uusien tieto- ja viestintäteknologia-
palvelujen tuottaminen sekä käyttöönottaminen helpoksi niin toimittajille kuin 
asiakkaille. Reaaliaikaista dataa tullaan keräämään ja hyödyntämään alueen 
palvelujen kehittämisessä ja tutkimuksessa niin, että tietosuojan ja lakien aset-
tamat vaatimukset tietysti huomioidaan. Tavoitteena on saada asukkaat ja käyt-
täjät osallistumaan lähitulevaisuudessa Living Lab -toimintaan, josta saadaan 
kerättyä käyttäjäkokemuksia. Tämä mahdollistaa muun muassa uusien palvelu-
jen syntymisen. Monet toimijat ovat sitä mieltä, että Kangas soveltuisi hyvin 
Living Lab -alueeksi. Kankaalla vaikuttavat tavalliset ihmiset voisivat olla pal-
velujen käyttäjiä, jotka arjessaan osallistuisivat erilaisiin tutkimus-, kehitys- ja 
innovointiprosesseihin, ja täten olisivat osana monitoimijaympäristöä. Kangas 
nähdään muun muassa vanhus- ja palveluasumisen, erikoissairaanhoidon sekä 
kyberturvallisuuden toimijoille potentiaalisena tulevaisuuden palvelujen tes-
tialustana. (Jyväskylän Kangas, 2015.) 

Kangasta on alusta asti suunniteltu ja rakennettu yhteistyössä muun mu-
assa rakentajien, oppilaitosten ja muiden kaupungin toimijoiden kesken. Kan-
gasta on tutkittu eri näkökulmista monissa opiskelijaprojekteissa muun muassa 
Jyväskylän yliopistossa sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. (Jyväskylän 
Kangas, 2016b.) Myös tutkimuskeskus Agora Center Jyväskylästä on tehnyt 
tutkimuksia Kankaaseen liittyen. Agora Centerin yhtenä visiona on toteuttaa 
Kankaan alueelle tuleviin asuntoihin Living Lab -tyyppistä toimintaa, jossa va-
paaehtoiset käyttäjät saavat kokeiltavakseen kotinsa arkeen jonkin älypalvelun. 
Näistä kokeiluista kerätään sensoridataa ja käyttäjäpalautetta Kankaan ja sen 
palvelujen kehitystä varten. Ensimmäinen askel kohti Living Lab -toimintaa 
tulee olemaan älypalvelujen eksperimentointi Kankaan alueen demotilassa, jos-
sa aikomuksena on esitellä eri mahdollisuuksia älypalveluista ja hakea käyttäjil-
tä palautetta siitä, kokevatko he demotut ideat hyödyllisiksi. Ideoita ja proto-
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tyyppejä älypalveluista tulisi esittelemään eri yritykset. Eksperimentoinnin ai-
kana käyttäjä saisi siis itse testata älypalvelua demotilassa, joka toimisi erään-
laisena testiympäristönä. Eksperimentoinnin ideana on selvittää, miten käyttä-
jät kokevat heille esitellyt palvelut ja kannattaako niitä lähteä toteuttamaan 
Kankaan alueelle. Lisäksi ideoita ja prototyyppejä esittelevät yritykset saavat 
liiketoimintansa kannalta arvokasta tietoa käyttäjien tarpeista eksperimentoin-
nin kautta. Jatkossa eksperimentoinnissa hyödynnettyä demotilaa voisi mah-
dollisuuksien mukaan käyttää enemmän yhdessä suunnittelemiseen (co-
creation), jolloin käyttäjät saisivat myös ideoida enemmän. Tarkoituksena olisi 
saada lähitulevaisuudessa muodostettua eksperimentointiyhteisö, jonka jäsenet 
osallistuisivat eksperimentoimaan säännöllisesti erilaisia palveluja. Yhteisössä 
olisi hyvä olla mukana eri-ikäisiä ja -tyyppisiä ihmisiä, jotka voisivat yhdessä 
kokeilla palveluja, antaa palautetta ja mahdollisesti jakaa tietoa. Eksperimen-
tointi-tapahtumilla halutaan lisätä yhteisöllisyyttä ja yhteiskehittämistä, jakaa 
tietoutta nykyteknologian eri mahdollisuuksista, sekä saada ihmisiä omaksu-
maan teknologiaa entistä paremmin. Eksperimentointiyhteisön jäsenet voisivat 
myös myöhemmin osallistua visioituun Kankaan Living Lab -toimintaan niin 
oppilaitoksissa, työpaikoilla kuin kotonakin. (Tyrväinen, 2016.) 

5.3 Tiedonkeruumenetelmä  

Kvalitatiiviselle tutkimukselle tyypillisiä tiedonkeruumenetelmiä ovat esimer-
kiksi haastattelu, havainnointi ja kirjallisen materiaalin käyttö (Metsämuuronen, 
2008). Tässä tutkimuksessa haluttiin saada osallistujat ilmaisemaan mielipiteen-
sä ja kertomaan kokemuksistaan vapaamuotoisesti, joten tiedonkeruumenetel-
mäksi valittiin tähän yhteyteen sopivin: haastattelu. Hirsjärven ja Hurmeen 
(2008) mukaan ihminen tulisi nähdä haastattelutilanteessa subjektina; hänelle 
on suotava tilaisuus esittää vapaasti omia näkökantojaan ja muita itseään kos-
kevia seikkoja. Tämä haastateltavan vapaus kertoa, nähdään kyseisen tutki-
musmenetelmän isona etuna. Haastattelun eduksi on listattu myös muun mu-
assa se, että haastateltavan vastauksiin voidaan tarvittaessa pyytää selvennystä 
tai perusteluja, ja lisäkysymyksiäkin on mahdollista esittää. (Hirsjärvi & Hurme, 
2008.) 

Haastattelun lajeja on monenlaisia ja niistä on olemassa myös monenlaisia 
nimityksiä. Klassisen jaon mukaan haastattelut jakautuvat strukturoituihin, 
puolistrukturoituihin ja avoimiin haastatteluihin. (Metsämuuronen, 2008; Järvi-
nen & Järvinen, 2011.) Strukturoitua haastattelua kutsutaan lomakehaastatte-
luksi, jossa kysymykset ovat ennalta määriteltyjä ja ne esitellään samassa järjes-
tyksessä jokaiselle haastateltavalle. Lomakehaastattelussa käytetään valmiiksi 
laadittua vastauspohjaa, jossa voi olla vastausvaihtoehtoja, mistä tutkija valitsee 
sopivimmat haastattelun perusteella. (Hirsjärvi & Hurme, 2008.) 

Puolistrukturoidulle haastattelulle löytyy monia määritelmiä (Hirsjärvi & 
Hurme, 2008). Eskolan ja Suorannan (1998) mukaan tässä haastattelumuodossa 
kaikilta haastateltavilta kysytään samat kysymykset ja he saavat vastata omin 
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sanoin. Tutkijalla ei ole mitään valmiita vastausvaihtoehtoja pohjana, niin kuin 
lomakehaastattelussa (Eskola & Suoranta, 1998). Robsoninkin (1995) mukaan 
kaikilta haastateltavilta kysytään samat, ennalta määrätyt kysymykset, mutta 
niiden sanamuotoa voidaan vaihdella tarpeen mukaan. Myös kysymysten jär-
jestystä voi muuttaa, tai esittää tarkentavia lisäkysymyksiä, mikäli se nähdään 
tutkimuksen kannalta tarpeelliseksi (Hirsjärvi & Hurme, 2008). 

Strukturoidun haastattelun vastakohtana on avoin haastattelu, josta käyte-
tään myös nimitystä strukturoimaton haastattelu. Kyseisessä haastattelulajissa 
ei käytetä valmista kyselypohjaa, vaan kaikki kysymykset ovat avoimia ja ne 
syntyvät keskustelun lomassa usein siten, että edeltävä vastaus herättää seu-
raavan kysymyksen. (Hirsjärvi & Hurme, 2008.) 

Tässä tutkimuksessa käytettiin puolistrukturoitua haastattelua, tarkemmin 
ottaen teemahaastattelua. Teemahaastattelun ideana on Tuomen ja Sarajärven 
(2009) mukaan ensin valita etukäteen tutkimuksen keskeiset teemat, luoda tee-
moihin liittyviä tarkentavia kysymyksiä ja sitten edetä näiden varassa haastatte-
lun ajan. Teemahaastattelun tyyli voi vaihdella: jotkut tekevät valmiita kysy-
myksiä ja esittävät niitä joko järjestyksessä tai epäjärjestyksessä, toiset taas eivät 
välttämättä kysykään alustavasti suunniteltuja kysymyksiä, vaan voivat vaih-
della niitä, pysyen kuitenkin olennaisesti samassa teemassa (Tuomi & Sarajärvi, 
2009). Tässä tutkimuksessa kysymykset suunniteltiin etukäteen, mutta niiden 
esittämisjärjestys ja sanamuodot vaihtelivat haastattelutilanteiden mukaan. Va-
littujen teemojen ansiosta teemahaastatteluissa tulee käytyä läpi kaikki tarpeel-
liset aiheet. Kyseisessä haastattelulajissa korostuu hyvin haastateltavien eri tul-
kinnat asioista sekä heidän asioille antamansa eri merkitykset. Yksilöiden aja-
tukset, uskomukset, kokemukset ja tunteet tulevat siinä luontevimmin esille. 
Haastattelulla saadaan hyvin selvitettyä, miksi ja miten tietyt asiat tapahtuvat 
kunkin tutkimushenkilön kohdalla. (Hirsjärvi & Hurme, 2008.) Nämä yllä esite-
tyt hyödyt johtivat teemahaastattelun valintaan tässä tutkimuksessa. Teema-
haastattelu tuntui soveltuvan parhaiten puolistrukturoidulla tyylillään, jolloin 
haastattelurakenteessa oli sopivasti joustavuutta. 

Haastatteluiden teemat muodostuivat tutkimuksen viitekehyksestä. Tee-
moiksi nostettiin siis tutkimuksen kannalta kaksi oleellista ja tärkeää tekijää: 
käyttäjien teknologian omaksumistyypit sekä käyttäjien eksperimentointiin osallistu-
misen motivaatiotekijät. Ensimmäisen teeman puitteissa pyrittiin selvittämään, 
miten tutkimushenkilö suhtautuu uusimpaan teknologiaan ja miten hän omak-
suu teknologiaa; mihin teknologian omaksumistyypit -kategoriaan hänet luoki-
tellaan. Luokittelussa käytettiin pohjana Ståhlbröstin ja Bergvall-Kårebornin 
(2011) luomia teknologian omaksumistyyppejä (ks. taulukko 2) sekä myös taus-
tatukena Rogersin (2003) innovaatioiden omaksujat -kategorioita. Ideana oli 
saada selvitettyä, minkä tyyppinen teknologian käyttäjä ja yleisesti teknologis-
ten innovaatioiden omaksuja kukin henkilöistä on. 

Toisen teeman puitteissa pyrittiin ymmärtämään tutkimushenkilöiden 
motivaatiota osallistua älypalvelujen eksperimentointiin ja tarkkaan ottaen sel-
vittämään, mitkä tekijät motivoivat heitä osallistumaan älypalvelujen eksperi-
mentointiin älykaupunkialueen demotilassa. Ennen haastattelun alkua kaikki 
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tutkimushenkilöt saivat tutustua eksperimentointiin heille esitellyn demon 
kautta. He pääsivät kokeilemaan demotilaan, miten eräs älypalvelu toimii. Jo-
kaiselle oli kerrottu jo etukäteen sähköpostiviestissä, mitä eksperimentoinnilla 
tarkoitetaan, mutta demokokeilussa he saivat asiasta myös erityisen tärkeän 
käytännön esimerkin. 

Molempien haastatteluun valittujen teemojen sisällä oli valmiiksi muodos-
tettuja kysymyksiä, jotka pyrittiin kysymään kaikilta tutkimushenkilöiltä. Haas-
tatteluissa apuna käytetty kysymysten runko löytyy tämän tutkielman liitteenä 
(liite 1). Kysymykset kuitenkin muuttivat sanamuotojaan ja järjestystään joissa-
kin haastattelutilanteissa, kuten aiemmin jo mainittiin. Joka tapauksessa tär-
keintä oli, että valitut teemat pysyivät ja haastateltavista saatiin irti kaikki tar-
vittava tieto. Kyseisten teemojen kautta pyrittiin löytämään tekijöitä, joita voi-
tiin verrata jo olemassa olevista tutkimuksista löytyneisiin tekijöihin. 

5.4 Tiedonkeräys 

Siinä, missä määrällisessä tutkimuksessa tutkimushenkilöiden joukko on laaja 
ja usein satunnaisesti valittu, laadullisessa tutkimuksessa se on tarkoituksen-
mukaisesti pieni. Laadullisessa tutkimuksessa tiedonkeräys pyritään rajaamaan 
vain tiettyihin tutkimuksen kannalta tärkeisiin henkilöihin – tätä rajausta kutsu-
taan otannaksi. (Miles & Huberman, 1994.) Tuomen ja Sarajärven (2009) mu-
kaan tutkimuksen tiedonantajien valinnan tulisi olla harkittua ja tarkoitukseen 
sopivaa. Tässä tapaustutkimuksessa hyödynnettiin otantamenetelmänä lumi-
pallomenetelmää (snowball sampling). 

Tutkimusta varten identifioitiin ensin kohderyhmät. Tutkimukseen pää-
dyttiin valitsemaan kaiken kaikkiaan 15 tutkimushenkilöä, joista viisi oli opis-
kelijoita, viisi työntekijöitä ja viisi tulevia asukkaita. Tutkimukseen haluttiin 
saada ihmisiä näistä kolmesta eri ryhmästä, jotta otos olisi sopivasti täynnä eri-
laisia ihmisiä. Tärkeimpänä kriteerinä tutkimushenkilöille oli se, että he ovat tai 
tulevat olemaan jotenkin kytköksissä Kankaan alueeseen, eli joko opiskele-
vat/tulevat opiskelemaan, työskentelevät/tulevat työskentelemään, tai tulevat 
asumaan Kankaalla lähitulevaisuudessa. Tarkoituksena oli saada kerättyä jouk-
ko erilaisia henkilöitä, joita yhdistää Kangas. Nämä kriteerit olivat olennaisia 
tutkittavan ilmiön kannalta. Tutkimushenkilöiden iällä tai sukupuolella ei ollut 
tässä tapauksessa merkitystä, tarkoituksena oli valita satunnaisesti viisi kunkin 
ryhmän edustajaa, jotka olivat niin nuoria kuin keski-ikäisiäkin. Sattumalta nai-
sia saatiin tutkimukseen enemmän, heitä oli yhteensä kymmenen, kun taas 
miehiä oli viisi. Kankaan yhtenä visiona on luoda alueelle eksperimentointiyh-
teisö, jonka erityyppiset jäsenet sitoutuisivat säännöllisesti osallistumaan ekspe-
rimentointiin ja myöhemmin mahdollisesti myös Living Lab -toimintaan Kan-
kaan alueella. Tämä silmällä pitäen, tutkimukseen valittiin erilaisista ryhmistä 
erilaisia henkilöitä, joista mahdollisesti voisi myöhemmin muodostua tällainen 
aktiivisesti osallistuva sekalaisen joukon käyttäjäyhteisö. 
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Tutkimuksen kolmeen kohderyhmään saatiin henkilöt lumipallomenetel-
mää hyödyntäen. Lumipallomenetelmässä on kyse siitä, että tutkija löytää sel-
laisen tiedonantajan, joka taas suosittelee seuraavaa tutkimukseen sopivaa hen-
kilöä, ja tämä mahdollisesti taas seuraavaa (Miles & Huberman, 1994). Opiskeli-
joita, työntekijöitä ja tulevia asukkaita lähestyttiin sosiaalisessa mediassa ja säh-
köpostitse. Tutkija sai välitettyä sähköpostiviestiä Kankaan eri johtajien kautta 
alueen yrityksille ja oppilaitoksille, joista moni henkilö vastasikin voivansa osal-
listua tutkimukseen. Eräs haastatteluun lupautunut työntekijä ilmoitti myös 
toisenkin, samassa yrityksessä työskentelevän henkilön mukaan. Myös Kan-
kaan asuinrakennuttajien kautta sekä sosiaalisessa mediassa välitettiin viestiä 
tuleville asukkaille, joista saatiin kasattua viiden joukko. Suurin osa tutkimus-
henkilöistä löytyi helposti, mutta pari opiskelijaa jäi uupumaan hetkeksi. Nämä 
opiskelijat saatiin kuitenkin lopulta mukaan aktiivisen opiskelijan kautta. Tässä 
tapauksessa aktiivinen opiskelija kertoi haastattelunsa jälkeen tietävänsä pari 
muuta opiskelijaa, jotka voisivat myös osallistua.  

Kaikkia tutkimushenkilöitä haastateltiin samassa paikassa, Kankaan alu-
een porttirakennuksen kokoustilassa, joka toimi väliaikaisesti demotilana, 
eräänlaisena testiympäristönä. Ennen haastatteluja tutkimushenkilöille esiteltiin 
demo tilanteesta, jossa kuvitteellisessa talossa kattila oli liedellä kiehumassa 
eikä ketään ollut kotona. Demotilan nurkkaan oli asennettu demoa varten kaksi 
isoa valkokangasta, joihin heijastettiin virtuaalinen kuva modernista keittiöstä 
(kuvio 2). Valkokankaiden alapuolella sijaitsi iso tablettitietokone, joka toimi 
niin sanotusti demon ohjaimena (ks. kuvio 3). 
  

 
KUVIO 2 Kahdella valkokankaalla oleva virtuaalinen kuva keittiöstä 

Demo oli hyvin yksinkertainen ja vasta täysin suunnitteluvaiheessa. Ideana sii-
nä oli kokeilla älypalvelua, joka osasi havaita mahdollisen tulipaloriskin ja siitä 
syystä lähettää talon omistajalle ilmoituksen vaaratilanteesta, johon omistaja 
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pystyi vaikuttamaan etänä. Tutkimushenkilöt saivat tablettitietokoneen avulla 
laittaa virtuaalilieden päälle sekä kytkeä kuvitteellisen talon ovet lukkoon (ks. 
kuvio 3), mikä tarkoitti tässä yhteydessä talon olevan tyhjillään ihmisistä. Lie-
den ollessa päällä (ON) virtuaalikuvan kattilan vesi kiehui ja höyrysi. Vastaa-
vasti lieden ollessa pois päältä (OFF) kiehuminen ja höyryäminen lakkasivat. 

 

 
KUVIO 3 Demon ohjaimena toiminut tablettitietokone ja toimintojen kytkentä 

Tutkimushenkilöt olivat antaneet demosovellukselle myös sähköpostiosoitteen-
sa sille tarkoitettuun kenttään. Sähköposti toimi tässä yhteydessä sovelluksen 
ilmoituskanavana. Lieden ollessa kytkettynä päällä ja oven lukossa, tutkimus-
henkilön sähköpostiin ilmestyi muutaman sekunnin kuluttua ilmoitusviesti 
(kuvio 4). Tässä viestissä kerrottiin vaaratilanteesta ja ohjeistettiin napsautta-
maan siinä annettua linkkiä, jonka kautta liesi voitiin kytkeä etänä pois päältä. 
Kullakin tutkimushenkilöllä sattui olemaan omassa puhelimessaan sähköposti-
sovellus, jolloin he onnistuivat katsomaan sähköpostiviestin vaivattomasti ja 
nopeasti. Demotilan virtuaalikuvasta nähtiin, kuinka linkin painalluksesta höy-
ryäminen lakkasi, eli liesi oli kytkeytynyt itsestään pois päältä. 

 

 
KUVIO 4 Älypalvelun lähettämä ilmoitusviesti päälle jääneestä liedestä 
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Kyseinen demo oli vasta täysin raakile ja sen tarkoituksena oli toimia tutkimus-
henkilöille esimerkkinä älypalvelusta ja koko eksperimentoinnin tilanteesta. 
Pääideana oli, että tutkimushenkilö pääsi kokeilemaan, miten jokin älypalvelu 
voisi toimia. Aikomuksena oli ensin rakentaa kyseinen demo siten, että demoti-
lassa olisi oikeasti ollut ovi, josta poistuessa liikkeentunnistin tunnistaisi kuvit-
teellisen talon tyhjäksi. Kiireiden ja rajatun aikataulun takia demosta saatiin 
kasattua tilaan vain hyvin yksinkertainen malli, joka kuitenkin osasi toimia riit-
tävän hyvänä havainnollistavana esimerkkinä. Muutenkin yleisesti älypalvelu-
jen eksperimentoinnissa kokeiltavana olevat sovellukset ovat usein vasta aivan 
kehittämisen alkuvaiheilla, joten tilanne oli realistinen. Kankaan alueen asun-
noissa tullaan lähitulevaisuudessa ottamaan käyttöön sähköinen lukitus, johon 
voisi mahdollisesti yhdistää demonkaltaisen älypalvelun (Jyväskylän Kangas, 
2015). 

Demokokemuksen jälkeen tutkimushenkilöt siirtyivät neuvottelupöydän 
ääreen, jossa heitä haastateltiin kasvokkain kahden valitun teeman mukaan. 
Haastattelut kestivät noin 8-12 minuuttia per haastateltava ja ne suoritettiin yh-
teensä kolmen eri päivän aikana. Kaikki haastattelut nauhoitettiin ääninauhuril-
la. 

5.5 Aineiston analyysimenetelmät 

Eskolan ja Suorannan (1998) mukaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineiston 
analyysi auttaa luomaan aineistosta selkeämmän ja näin ollen tuottamaan tut-
kimusta varten tarvittavaa uutta tietoa. Ideana analyysissa on saada tiivistettyä 
aineisto järkevästi siten, että sen informaatioarvo kuitenkin kasvaa. Hajanaises-
ta aineistosta pyritään siis kasaamaan selkeä ja tutkimuksen kannalta oleellinen 
paketti. (Eskola & Suoranta, 1998.) Eskolan ja Suorannan (1998) mukaan kvalita-
tiivisen tutkimuksen analyysitapoja on monia erilaisia. Niistä kuitenkin vain 
pieni osa on standardoitu (Hirsjärvi & Hurme, 2008). Mitään juuri oikeaa ja kai-
kista parasta analyysimenetelmää ei voi nostaa erikseen esille (Eskola & Suo-
ranta, 1998; Hirsjärvi & Hurme, 2008). Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2009) pai-
nottavat, että tutkimukseen valittavan analyysitavan tulisi olla sellainen, joka 
parhaiten mahdollistaa vastaukset tutkittavaan asiaan. Tässä tutkimuksessa 
sovellettiin analyysitapaa, joka löytyy neljäntenä Kvalen (1996, 189) määritellys-
tä kuudesta lähestymistavasta aineiston analyysissa. Kyseisessä neljännessä 
lähestymistavassa tutkija tulkitsee litteroitua aineistoa. Tässä menetellään usein 
seuraavan kaavan mukaisesti: 1) aineiston järjestäminen ja aineiston rakentumi-
sen esiin tuominen, 2) aineiston selventäminen, 3) aineiston tiivistäminen, luo-
kittelu ja tulkinta. (Kvale, 1996.) 

Tämän tutkimuksen aineisto litteroitiin, eli kirjoitettiin ääninauhoituksista 
tekstiksi, sanasta sanaan (Hirsjärvi & Hurme, 2008). Myös haastateltavilla nous-
seet äänenpainot, kuten selvä innostuneisuus, kirjattiin ylös, koska niiden koet-
tiin olevan tärkeitä huomioita tutkimuksen kannalta. Hirsjärven ja Hurmeen 
(2008) mukaan haastateltavista kannattaa kirjata erilaisia huomioita, sillä ne 
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saattavat helpottaa tulkintaa. Haastattelut litteroitiin Microsoft Word -
tekstinkäsittelytiedostolle. Litteroinnin apuna käytettiin Windows Media Player 
-mediasoittimen äänen hidastus -efektiä, joka mahdollisti äänitiedostojen kuun-
telemisen ilman jatkuvaa pysäyttämistä. Kyseisellä tekniikalla kirjoittaminen 
kävi huomattavasti sujuvammin. Hirsjärvi ja Hurme (2008) kehoittavatkin käyt-
tämään haastattelujen purkamiseen erityistä purkulaitetta, joka mahdollistaa 
kirjoitusnopeuden säätelemisen. 

Litteroitu aineisto jäsennettiin aiemmin teemahaastatteluun valittujen 
teemojen mukaan, eli käyttäjien teknologian omaksumistyyppeihin sekä käyttäjien 
eksperimentointiin osallistumisen motivaatiotekijöihin. Kaikki litteroitu materiaali 
käytiin tarkasti läpi ja sieltä nostettiin esiin ensin teknologian omaksumistyyp-
pejä. Kukin haastateltava merkattiin värikoodilla tietyksi teknologian omaksu-
mistyypiksi vastaustensa perusteella. Tässä selvittämisessä käytettiin pohjana 
Ståhlbröstin ja Bergvall-Kårebornin (2011) luomia teknologian omaksumistyyp-
pejä (ks. taulukko 2) sekä myös taustatukena Rogersin (2003) innovaatioiden 
omaksujat -kategorioita, kuten aiemmin jo mainittiin. Kaikki tutkimushenkilöt 
oli suhteellisen helppo kategorisoida, koska heidän puheistaan selvisi selkeästi 
teknologiaan liittyvät kokemukset ja tottumukset, sekä asenteet uutta teknolo-
giaa kohtaan. Jokaisen tutkimushenkilön vastaukset olivat tietysti erilaiset, 
mutta niistä voitiin kuitenkin vetää johtopäätökset, mihin kategoriaan henkilö 
sijoittuu. 

Käyttäjien teknologian omaksumistyyppien selvittämisen jälkeen litte-
roidusta aineistosta etsittiin eksperimentointiin osallistumisen motivaatioteki-
jöitä. Aineistoa käytiin useasti läpi, jotta sieltä osattiin huomata juuri oikeat te-
kijät. Tässä läpikäymisessä pidettiin mielessä aiemmista tutkimuksista noussei-
ta eri motivaatiotekijöitä. Kun aineistosta löytyi kohta, missä selvisi tutkimus-
henkilön motivaatio, siihen merkattiin tietty värikoodi, jossa luki esimerkiksi 
MOT_1. Tietyllä värillä merkattu koodinimi viittasi tiettyyn motivaatiotekijään. 
Haastateltavien vastaukset olivat tietysti erilaisia, ja ihan joka kerta ei ollut täy-
sin selkeää selvittää, mikä motivaatiotekijä tilanteessa on kyseessä. Aina kui-
tenkin lopulta, kun aineistoa oli käyty useaan kertaan läpi, lopullinen motivaa-
tiotekijä saatiin perustellusti valittua. 

Värikoodeja kertyi yhteensä kymmenen erilaista, mikä tarkoitti, että ai-
neistosta löydettiin yhteensä kymmenen eri motivaatiotekijää. Löytyneiden mo-
tivaatiotekijöiden lopullisessa nimeämisessä käytettiin apuna aiempien tutki-
musten motivaatiotekijöitä. Tiettyjä värikoodeja merkattiin useampiin, eri tut-
kimushenkilöiden vastauksiin. Koodit kerättiin yhteen ja katsottiin, kuinka mo-
nesti tietty motivaatiotekijä esiintyi. Aineiston koodeista selvitettiin myös, mit-
kä motivaatiotekijät esiintyivät kullakin teknologian omaksumistyypillä sekä 
kullakin tutkimushenkilöryhmällä – opiskelijoilla, työntekijöillä ja tulevilla 
asukkailla. Tätä koodien merkkailua ja yhdistelyä voidaan osittain verrata tee-
moitteluun. Hirsjärvi ja Hurme (2008) tarkoittavat teemoittelulla sitä, että ana-
lyysivaiheessa aineistosta otetaan tarkasteluun sellaisia piirteitä, jotka esiintyvät 
usealla haastateltavalla. Tässä tapauksessa haastateltavat ovat tiettyjä teknolo-
gian omaksumistyyppejä ja heillä esiintyy piirteitä, eli motivaatiotekijöitä. Tiet-
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ty motivaatiotekijä esiintyy siis eri haastateltavilla, jolloin tämä tietty motivaa-
tiotekijä on yhteinen piirre usealle teknologian omaksumistyypille. 

Aineistosta analysoidut tulokset pyrittiin esittämään mahdollisimman kat-
tavasti Tulokset-luvussa. Tuloksia esiteltiin eri tavoin, niin sanallisessa muo-
dossa kuin havainnollistavina taulukoina ja kuvioina, kuten Hirsjärvi ja Hurme 
(2008) neuvovat. Tutkimushenkilöiden vastauksia nostettiin esille myös suorina 
sitaatteina, koska muun muassa Tuomen ja Sarajärven (2009) mukaan ne sopi-
vat hyvin esimerkeiksi ja tekstin elävöittäjiksi. 

5.6 Tiedonkeräyksen laadun ja luotettavuuden arviointi 

Tässä tutkimuksessa pyrittiin ottamaan huomioon seikat, joilla tiedonkeräyk-
sestä saataisiin laadukkaampi ja luotettavampi. Ensinnäkin teemahaastattelua 
varten luotu runko suunniteltiin aiempien tutkimusten pohjalta, ja haastattelu-
kysymyksiä mietittiin tutkimuskysymys tarkasti mielessä. Hirsjärvi ja Hurme 
(2008) painottavat, että haastattelun suunnitteluun tulisi käyttää aikaa ja haas-
tattelurunkoon saada tutkittavan ilmiön kannalta oleellisimmat asiat. 

Haastateltavat saatiin hankittua tutkimukseen pääosin Kankaan alueen 
projektipäällikön, kulttuurituottajan ja kiinteistömanagerin kautta. He välittivät 
sähköpostiviestiäni eteenpäin rakennuttajien kautta, tuleville Kankaan asuk-
kaille sekä alueella toimiville yrityksille ja oppilaitoksille, joista löytyikin paljon 
vapaaehtoisia tutkimukseen osallistujia. Kyseisten lähteiden, joiden kautta tut-
kimushenkilöitä löydettiin, koettiin lisäävän luotettavuutta tätä tutkimusta koh-
taan tutkimushenkilöiden keskuudessa. Kankaan alueen vaikuttavissa asemissa 
työskenteleviä henkilöitä pidetään yleisesti luotettavina ja vastuullisina, joten 
heidän välittämät viestit otettiin mitä luultavammin paremmin vastaan kuin 
miten opiskelija-tutkijan yksin lähettämät viestit olisi otettu. Tämä oletettavasti 
toi jonkinlaista lisäarvoa tutkimukselle. Osa tulevista Kankaan asukkaista saa-
tiin mukaan myös olemalla suoraan sosiaalisen median kautta yhteydessä ryh-
märakennuttamista suunnittelevaan yhdistykseen. Luotettavien - vaikuttavissa 
asemissa työskentelevien henkilöiden – lähteiden lisäksi tutkimukselle lisäar-
voa uskottiin tuottavan tutkimuksen tilaaja, tutkimuskeskus Agora Center ja 
sen yhteistyö Kankaan kanssa. Paikallisen tutkimuskeskuksen maininta sähkö-
postiviestissä saattoi herättää joissakin luottamusta ja sitä kautta suurempaa 
halua osallistua tutkimukseen. Jotkut tuntuivat olevan kiinnostuneita yleisesti 
Kankaan alueen kehittämisestä, jolloin he olivat helpommin valmiita tulemaan 
haastateltaviksi. Suurin osa tutkimushenkilöistä saatiin mukaan sähköpostin 
kautta, vain pari henkilöä jäi uupumaan 15:sta tarvittavasta. Nämä pari tutki-
mushenkilöä löytyivät kuitenkin yhden aktiivisen opiskelijan avulla, kun tämä 
oli levittänyt sanaa oppilaitoksellaan. Kaiken kaikkiaan juuri opiskelijoiden 
saaminen haastateltaviksi osoittautui kaikista haastavimmaksi näistä kolmesta 
tutkimushenkilöryhmästä (opiskelijat, työntekijät, tulevat asukkaat). 

Ennen haastattelua jokaiselta tutkimushenkilöltä kysyttiin lupa, saako 
haastattelun nauhoittaa. Asia varmistettiin tutkimushenkilöiltä jo etukäteen 
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sähköpostitse muiden haastattelua koskevien ohjeistuksien ohessa. Viestissä 
painotettiin tutkimuksen luotettavuutta eli sitä, että mitään tietoja ei luovuteta 
eteenpäin ulkopuolisille, eikä haastateltavan henkilöllisyys tule paljastumaan 
tutkielmassa. Kaikki haastateltavat antoivat luvan nauhoitukselle, sille ei nähty 
mitään estettä. Sähköpostiviestissä kerrottiin myös tarkasti tutkimuksen tarkoi-
tus, tärkeys ja eksperimentoinnin määritelmä, sekä esiteltiin hieman tutkijan 
taustaa – missä opiskelee ja mitä opiskelee. 

Haastattelutilanteita varten tutustuttiin kirjallisuuden perusteella muuta-
miin mahdollisiin haastattelussa ilmeneviin uhkiin ja ongelmiin. Myersin ja 
Newmanin (2007) mukaan ongelmiksi voi muodostua muun muassa ajan ja 
luottamuksen puute sekä haastattelun keinotekoisuus. Ajan puutteen takia tie-
donkeräys voi jäädä joko pahasti keskeneräiseksi tai sitten haastateltava saattaa 
paineen alla vastata nopeasti mitä sattuu, jolloin vastaukset menevät ohi kysy-
tyn aiheen. Tämä vähentää tietysti tutkimuksen luotettavuutta. (Myers & 
Newman, 2007.) Tässä tutkimuksessa haastatteluihin varattiin reilusti aikaa, 
jotta kyseistä ongelmaa ei pääsisi muodostumaan. Loppujen lopuksi haastatte-
luihin kului paljon odotettua vähemmän aikaa, mikä oli vain hyvä asia. Tutki-
jalle jäi haastatteluiden välissä hyvin aikaa tallentaa nauhoitettu haastattelu ää-
ninauhurilta tietokoneelle. 

Myersin ja Newmanin (2007) listaama ongelma, luottamuksen puute voi 
ilmetä haastattelutilanteessa vieraan ihmisen kanssa. Osa saattaa ajatella, että ei 
halua tai uskalla kertoa henkilökohtaisia mielipiteitään ja kokemuksiaan täysin 
tuntemattomalle ihmiselle, koska eivät luota tähän. Tässä tutkimuksessa ei käsi-
telty liian henkilökohtaisia asioita. Kaikki haastattelijan kysymykset ja reagoin-
nit pyrittiin esittämään ystävälliseen sävyyn, jotta kenellekään haastateltavalle 
ei tulisi mistään syyllistävä tai alentava olo. Kaikki haastateltavat tuntuivat täy-
sin luottavan tutkijaan, sekä haluavan avoimesti kertoa kokemuksistaan ja mie-
lipiteistään tutkittavaan aiheeseen liittyen. 

Haastattelu saattaa Myersin ja Newmanin (2007) mukaan ajautua joskus 
myös keinotekoiseksi, kun haastattelijana toimii haastateltavalle täysin tunte-
maton henkilö. Haastateltava saattaa aikapaineen alla vääristellä asioita, eikä 
kertoa rehellisesti omia mielipiteitään. Esimerkiksi, jos haastattelija ei anna 
haastateltavalle ollenkaan hiljaisia hetkiä, vaan esittää heti perään lisäkysymyk-
sen selvennykseksi, haastateltava saattaa kokea paineita, jolloin hän vain keksii 
nopeasti jotain vastaukseksi. Tässä tutkimuksessa huomattiin, että hiljaiset het-
ket ovat joillekin tarpeellista miettimisaikaa asioiden esiin tuomiseksi. Toiset 
tarvitsevat vähän enemmän aikaa esimerkiksi miettiä, miten ilmaisevat asiansa 
ymmärrettävästi. Aina siis kyseessä ei ole se, että haastateltava ei olisi ymmär-
tänyt kysymystä. Tutkimuksessa pyrittiinkin antamaan tarpeeksi vastausaikaa, 
jotta kukaan tutkimushenkilöistä ei joutuisi kokemaan paineita ja täten kerto-
maan vääristettyjä tietoja. Tässä tapauksessa hiljaisuus synnytti toisinaan syväl-
lisemmän vastauksen. 

Tutkimuksen haastatteluvaiheen laatua pyrittiin parantamaan huolehti-
malla ääninauhurin toimivuudesta (Hirsjärvi & Hurme, 2008). Ennen jokaisen 
haastattelun alkua ääninauhurilla tehtiin testinauhoitus, jossa haastattelija pyysi 
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haastateltavaa puhumaan jotakin. Nauhoitus kuunneltiin samantien, ja sillä 
varmistettiin, että molempien osallisien äänet kuuluivat tarpeeksi selkeästi ja 
että nauhuri ylipäätään oli nauhoittanut ääntä. Haastattelutilanteeseen oli myös 
varauduttu varapatterein, mikäli ääninauhurin nykyiset patterit olisivat jostain 
syystä lakanneet toimimasta. Hirsjärvi ja Hurme (2008) kehoittavat haastattelun 
suoritettavan rauhallisessa paikassa siten, että osapuolet istuvat lähekkäin toisi-
aan vastapäätä pöydän ääressä. Näin ollen äänityksen laatu paranee - äänet 
kuuluvat selkeämmin, ja luottamuksellinen ilmapiiri syvenee. Lisäksi vastapää-
tä istuessaan haastattelija pystyy helposti näkemään haastateltavan ilmeet ja 
eleet. (Hirsjärvi & Hurme, 2008.) Tässä tutkimuksessa haastattelu tapahtui ni-
menomaan kokouspöydän ääressä, vastakkain istuen lyhyen etäisyyden päässä 
toisista ilman ulkoisia häiriötekijöitä. 
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6 TULOKSET 

Tässä luvussa käydään läpi tämän tutkimuksen tulokset. Tulokset esitellään 
kahden valitun teeman – käyttäjien teknologian omaksumistyyppien ja käyttäjien 
eksperimentointiin osallistumisen motivaatiotekijöiden – mukaan. Ensimmäisessä 
alaluvussa kerrotaan, minkälaisia uuden teknologian omaksujia tutkimushenki-
löiden joukosta löytyi ja minkälaisia piirteitä heistä selvisi. Toisessa alaluvussa 
käydään läpi, mitä motivaatiotekijöitä tutkimushenkilöiden vastauksista löytyi, 
sekä perehdytään motivaatiotekijöiden taustoihin: mistä juuri tietty motivaa-
tiotekijä nousi esille. Tutkimustulokset esitellään tekstinä, haastateltavien lau-
sumina suorina sitaatteina sekä taulukoina ja kuviona. 

6.1 Käyttäjien teknologian omaksumistyypit 

Haastatteluissa selvitettiin ensin, miten tutkimushenkilöt suhtautuvat uusim-
paan teknologiaan ja minkälaisia teknologian omaksumistyyppejä heistä löytyy. 
Teknologian omaksumistyyppien luokittelussa käytettiin pohjana Ståhlbröstin 
& Bergvall-Kårebornin (2011) teknologian omaksumisen tyyppejä (ks. taulukko 
2), joita tukivat Rogersin (2003) teorian innovaatioiden omaksujat -kategoriat. 
Tutkimushenkilöiden joukosta löytyi kaikista eniten hyötykäyttäjiä, heitä oli yh-
teensä seitsemän. Toiseksi eniten, neljä henkilöä, oli puolestaan teknologiakonser-
vatiiveja. Joukosta nousi esille myös kolme teknologiaintoilijaa sekä yksi teknolo-
giakriittinen. Tutkimushenkilöistä opiskelijoiden ryhmästä hyötykäyttäjiä oli 
kaksi ja teknologiaintoilijoita, teknologiakonservatiiveja sekä teknologiakriitti-
siä oli kutakin yksi. Työntekijöistä hyötykäyttäjiä oli kolme ja teknologiaintoili-
joita sekä teknologiakonservatiiveja yksi. Teknologiakriittisiä tässä ryhmässä ei 
ollut ollenkaan. Tulevista asukkaista sekä hyötykäyttäjiä että teknologiakonser-
vatiiveja oli molempia kaksi ja teknologiaintoilijoita yksi. Tässäkään ryhmässä 
ei ollut yhtäkään teknologiakriittistä. 

Teknologian omaksumistyyppejä selvitettiin kysymällä tutkimushenkilöil-
tä, mitä heidän mielestään tarkoitetaan älypalvelu-käsitteellä, onko heillä käy-
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tössään älypalveluja ja/tai olisivatko he halukkaita käyttämään älypalveluja, 
kuinka paljon he käyttävät yleisesti teknologiaa arjessaan, minkälaisena he ko-
kevat teknologian käytön, kuinka aktiivisesti he seuraavat teknologian kehitys-
tä, kuinka helposti he innostuvat uudesta teknologiasta sekä ovatko he joskus 
olleet kokeilemassa jotain teknologiaan liittyvää, esimerkiksi testiryhmissä tai 
yksin. Tarkoituksena oli saada avattua tutkimushenkilöiden suhdetta nykytek-
nologiaan. 

6.1.1 Hyötykäyttäjät 

Hyötykäyttäjät olivat selkeä enemmistö tässä tutkimuksessa. Heidän kaikkien 
mielipiteistään nousi esille varovaisuus, mutta myös kiinnostus teknologiaa 
kohtaan. Hyötykäyttäjät tuntuivat tietävän älypalvelu-käsitteen hyvin, vaikka 
kaikilla ei ollutkaan älypalveluja omassa käytössään. Yleisesti teknologiaa he 
olivat tottuneet käyttämään melko paljon sekä työnsä puolesta että kotona, ja 
moni kertoi kokevansa teknologian käytön helpoksi. Nimensä mukaan 
hyötykäyttäjille oli erityisen tärkeää teknologiasta aidosti saatava hyöty: 

No sellasia, jotka oikeesti hyödyttää mua (olisi valmis käyttämään älypalveluja ar-
jessaan). Ja kyl mä oon miettinyt niitä lasten paikannuksia, et niillä on älypuhelimet, 
et se on semmonen, jonka mä aion ottaa käyttöön joo. …Mä oon kiinnostunu uudesta 
teknologiasta, niinku niistä älykkäistä laitteista, mut tällä hetkellä mä suhtaudun 
niihin vähä sillee et onks tää tarpeellista oikeesti. (Opiskelija, hyötykäyttäjä) 

Kysyttäessä, kuinka helposti innostut uudesta teknologiasta; esimerkiksi han-
kitko heti ensimmäisten joukossa uusinta teknologiaa, hyötykäyttäjiltä nousi 
esille keskenään hieman samankaltaisia vastauksia: 

En! Joo ei. Mä oon sillee et vautsi et okei ai semmostaki, mut sit ehkä mun pitää en-
siks nähä se jollain kolmella mun enemmän tämmösellä hifistelijäkaverilla ennen ku 
mä sit ite pystyn ees harkitsee et hankkisinko mä. (Opiskelija, hyötykäyttäjä) 

Mmm, emmä, mä en oo ehkä siinä eturivissä, mä ehkä oon enemmän semmonen 
maltillinen et vähä seuraan miten se toimii, minkälainen se on, ja… ja sit mietin 
oikeesti tarvetta. (Työntekijä, hyötykäyttäjä) 

En! Mie en oo sellanen. Mie mieluummin kuuntelen käyttäjiltä, minkälainen se on 
ollu ja sit ehkä ostan ite tai… (Työntekijä, hyötykäyttäjä) 

Moni hyötykäyttäjä kertoi haluavansa ensin seurata maltillisesti vierestä, esi-
merkiksi kavereidensa tai muiden käyttäjien kautta, miten jokin uusi älypalvelu 
toimii ja vasta sitten pohtia rauhassa omaa tarvetta laitteelle. Hyötykäyttäjät 
suhtautuivat varauksella uuteen teknologiaan, mutta olivat kuitenkin melko 
uteliaita seuraamaan siihen liittyviä uutisia. Suurin osa luki teknologiauutisia 
viikoittain. Hyötykäyttäjistä yksi oli ollut aikoinaan testiryhmissä testaamassa 
erilaisia tietojärjestelmiä, muuten kukaan ei ollut ollut kokeilemassa mitään 
teknologiaan liittyvää. 
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6.1.2 Teknologiakonservatiivit 

Tutkimuksen teknologiakonservatiivien joukosta paistoi selvästi läpi kriittisyys 
teknologiaa kohtaan. Moni kertoi olevansa halukas hankkimaan uutta teknolo-
giaa vasta pakon edessä, esimerkiksi oman nykyisen älypuhelimen hajotessa. 
Esille nousi myös hintojen tippumisen odottaminen, mikä viittaa siihen, että 
tietty teknologia saisi olla markkinoilla pidemmän aikaa, ennen kuin sitä voi-
daan edes harkita hankittavan itselle. Seuraava haastateltavan kommentti ku-
vasti kriittisyyttä, ehkä jopa pientä pelkoakin uutta teknologiaa kohtaan, mutta 
samalla myös pientä uteliaisuutta: 

Olen ehkä, en nyt sillä tavalla teknologiavierastaja, mutta ei oo semmosta tunnetta, 
että mä tarvitsisin sitä (älykästä teknologiaa) lisää mun elämään, mutta jos nyt sitä 
tulis, en mä nyt sitä aktiivisesti myöskään vastusta. Mutta en aktiivisesti hae. (Työn-
tekijä, teknologiakonservatiivi) 

Teknologiakonservatiivit eivät välttämättä kokeneet suurta innostusta esimer-
kiksi uusia älypalveluja kohtaan, mutta vaikuttivat toisinaan kuitenkin olevan 
avoimin mielin ottamassa uutta tietoa vastaan, ja haluavan rauhassa tutkailla 
tarjontaa. He tuntuivat olevan melko neutraalejakin asian suhteen. He eivät täy-
sin vastusta uusinta teknologiaa, vaan voisivat antaa sille mahdollisuuden, jos 
heille kerrottaisiin siitä ja esiteltäisiin sitä enemmän. Yksi haastateltavista tuntui 
tietävän enemmänkin, ja toi esille omaa pelkoaan ja epävarmuuttaan älypalve-
lujen mahdollisia riskejä kohtaan: 

Ehkä semmonen, kun on kuitenkin yhteydessä jonnekin ja hakkerointijutut ja kaikki 
semmonen, et sun niinku koti ei oo enää niin salainen vaan on jossain verkossa. Et 
ehkä se (olisi suurin syy, miksi ei haluaisi käyttää älypalveluja arjessaan). (Opiskelija, 
teknologiakonservatiivi) 

Teknologiakonservatiiveista kaikki kertoivat kokevansa teknologian käytön 
suhteellisen helpoksi. Yksi tutkimushenkilö mainitsi kuitenkin, ettei halua ope-
tella käyttämään montaa eri kanavaa, vaan ennemmin haluaisi rajata käyttöä 
mahdollisimman helpoksi ja vähäkanavaiseksi. Teknologiakonservatiiveista jäi 
sellainen kuva, että he kyllä osaisivat käyttää vaikka minkälaisia älypalveluja, 
mutta eivät vain välttämättä halua, erilaisista syistä johtuen. Seuraava kom-
mentti kuvastaakin tätä hyvin: 

Mulle se on aina ollu luontevaa, mä aika noppeesti hahmotan ohjelmat ja laitteet ja 
tälleen. Et enemmän se, et miksi en käytä on se, etten halua ku etten osais. (Opiskelija, 
teknologiakonservatiivi) 

Erilaisia syitä kriittisyyteen teknologiaa kohtaan olivat muun muassa pelko, 
epätietoisuus ja tietynlaiset ennakkoluulot. Kriittisyydestä huolimatta suurin 
osa tästä joukosta oli kuitenkin jollain tasolla utelias ja voisi kuvitella käyttä-
vänsä arjessaan itseään tai perhettään aidosti hyödyttäviä älypalveluja, mikäli 
ne eivät maksaisi liikaa. 
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No joo, ehkä se säästäis muutamia ravauksia kotona, ku miettii et jäiköhän hella 
päälle tai jääkaapin ovi auki tai mitä tahansa. Et kyl se varmaan helpottais. Mut tie-
tysti ainahan siinä on se, et paljo se maksaa. (Opiskelija, teknologiakonservatiivi) 

Jos ne helpottais tätä arkea. Niinku meilläki on tämmönen suurehko perhe, niin 
kaikki se mikä säästää siinä arjessa aikaa, on tietysti tervetullut. (Tuleva asukas, tek-
nologiakonservatiivi) 

Teknologiakonservatiiveilla ei ollut omassa käytössään älypalveluja, mutta he 
tiesivät silti yllättävän hyvin, mitä käsitteellä tarkoitetaan tässä yhteydessä. 
Teknologiakonservatiivit eivät itse hakemalla hae teknologiauutisia, mutta osa 
kertoi saavansa työnsä puolesta sekä jälkikasvunsa, tuttujensa ja uutisten kautta 
teknologian kehitykseen liittyvää tietoa. 

No en mä varmaan sillai omaehtoisesti seuraa. Mutta siis mä en voi välttyä siltä tie-
donsaamiselta, koska mulla on tosiaan ne kollegat siinä, jotka aina puhuu et mitä on. 
Niin kyllä mä sitte sitä kuuntelen ja joskus osallistun siihen keskusteluun. (Tuleva 
asukas, teknologiakonservatiivi) 

En varmaan mee sillä tavalla itse etsimään tietoa, että se mitä kuulen. Mulla on teini-
ikäinen lapsi, joka on tietysti enemmän kiinnostunut teknologiasta kuin minä, että si-
tä kautta ja muiden tuttujen kautta, uutisten kautta (saa tietoa teknologiasta). (Työn-
tekijä, teknologiakonservatiivi) 

Teknologiakonservatiiveista vain yksi kertoi olleensa testaamassa sähköautoa 
erään hankkeen kautta. Muuten kukaan ei ollut kuulunut mihinkään testiryh-
miin tai ollut eksperimentoimassa yksin. 

6.1.3 Teknologiaintoilijat 

Tutkimuksesta nousi esille myös teknologiaintoilijoita. Nimensä mukaan he 
olivat selkeästi erittäin innostuneita uudesta teknologiasta ja tunsivat hyvin 
älypalvelu-käsitteen. He tuntuivat myös tietävän paljon teknologian kehitykses-
tä ja sen nykyajan mahdollisuuksista. Osalla heistä oli käytössään aktiivisuus-
ranneke, mutta muuten sen suurempia älypalveluja kenelläkään ei ollut. Siitä 
huolimatta jokainen heistä oli erittäin halukas käyttämään omassa arjessaan 
erilaisia älypalveluja. Muun muassa turvallisuuteen liittyvät palvelut sekä ko-
konainen älytalo nousivat esille kahdella tutkimushenkilöllä. Työntekijä-
teknologiaintoilija oli ehdottoman kiinnostunut älypalveluista, mutta huomaut-
ti myös niiden toimivuuden tärkeydestä: 

Ehdottomasti, mutta niiden täytyy vaan toimia. Siinä vaiheessa, kun ne ei toimi ja sit-
ten, jos niille ei niinku saada ajoissa tehtyä mitään, niin se on todella suuri tavallaan 
motivaation latistaja. 

Kaikki teknologiaintoilijat kertoivat käyttävänsä teknologiaa paljon päivittäin ja 
kokivat sen käytön itselleen helpoksi. Tuleva asukas kuitenkin pohti teknologi-
an käytön haasteita eri käyttäjäkunnille:  



53 

       

No kyllä mä varmaan omalla ikäpolvella jo kohtuu helpoks sen koen, mutta kyllä mä 
uskon ja niinku nään ja ymmärrän, että siinä on haasteita sit, jos pitäis lapsesta vaa-
riin sitä älyä saada. Että kyllä se tällä hetkellä palvelee vielä tiettyä ikäpolvea, tai 
käyttäjäkuntaa. 

Teknologiaintoilijat mainitsivat seuraavansa teknologian kehitystä aktiivisesti 
joko päivittäin tai vähintään viikoittain. Kaikki intoilijat kertoivat innostuvansa 
helposti uudesta teknologiasta ja haluavansa ensimmäisten joukossa hankkia 
uusia palveluja ja tuotteita. Osa teknologiaintoilijoista oli kuulunut joskus myös 
testiryhmään, joka testasi 360-panoraamakameroita. 

6.1.4 Teknologiakriittiset 

Tutkimushenkilöiden joukkoon mahtui myös yksi teknologiakriittinen opiskeli-
ja. Tämä henkilö oli selkeästi pelokas ja todella kriittinen uutta teknologiaa koh-
taan. Hän kertoi vastustavansa nykyteknologiaa ja alkaneensa vasta viime vuo-
sina käyttää teknologisia laitteita, sekin tapahtui lasten avittamana. 

Mä oon hidas oppimaan ja mä tarvin niinku kotona kyllä pentuja siihen. Et tota, il-
man lapsia en osais käyttää. Ja edelleenkin niinku esimerkiks Facebookissa ku tulee 
päivityksiä niin mun pitää kysyä aina lapsilta, et mitä mä painan. Tai et, ei oo niinku 
semmosta uskallusta, mikä nykyihmisillä tai nuoremmilla ihmisillä on painaa niitä 
nappeja tai kokeilla, koska sit musta tuntuu, et saattaa tapahtua jotain. Rohkeus 
puuttuu. (Opiskelija, teknologiakriittinen) 

Kriittisyydestään huolimatta tutkimushenkilö myönsi pitävänsä kuitenkin äly-
puhelimesta ja tabletista, joita nykyisin käyttää arjessaan enemmän: 

Mä niinku vastustan kaikkea tämmösiä asioita, mut kyllä ihan niinku joku älypuhe-
lin on ihan kiva ja tabletti on vielä kivempi, et on se vaan pakko myöntää et on niissä 
ihan jees juttujakin. (Opiskelija, teknologiakriittinen) 

Teknologian kehitystä kyseinen tutkimushenkilö ei seuraa, mutta kertoi saa-
vansa kuulla isommista asioista uutisista ja lastensa kautta. Hän mainitsi kui-
tenkin, ettei välttämättä ymmärrä kaikkea, mistä ympärillä puhutaan. Hän ei 
ollut myöskään koskaan osallistunut testiryhmiin kokeilemaan mitään teknolo-
giaan liittyvää.  

Älypalveluja teknologiakriittisellä henkilöllä ei ollut käytössään eikä hän 
osannut omin sanoin kertoa, mitä älypalvelu-käsitteellä tässä yhteydessä tarkoi-
tetaan. Tästä huolimatta hän kuitenkin tuntui hieman kiinnostuneen haastatte-
lua edeltävästä demosta ja voisi kuvitella käyttävänsä joitakin itseään hyödyt-
täviä älypalveluja tulevaisuuden arjessaan. Älypalvelut kuulostivat hänen kor-
vaansa myös kuitenkin ”kamalan kalliilta” ja häntä tuntui huolettavan myös 
niiden käytettävyys. 
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No oishan, just joku hellan päällejääminen, joo, ois ihan hyvä, tai sit kun mä silitän 
kaiken, niin ettei rauta jää päälle, et ois joku juttu siinä. Niin joo. (Opiskelija, teknolo-
giakriittinen) 

Joo. Mutta niiden pitää olla tommosia asioita, eikä niin, että mun pitää nähdä vaivaa 
sen eteen, että mä nyt asettelen jotain asetuksia siihen vaikka kuinka kauan, vaan että 
se on niinku siinä sitte. (Opiskelija, teknologiakriittinen) 

6.2 Käyttäjien eksperimentointiin osallistumisen motivaatioteki-
jät 

Teknologian omaksumistyyppien selvittämisen jälkeen haastatteluissa siirryt-
tiin käsittelemään tutkimushenkilöiden motivaatiota osallistua älypalvelujen 
eksperimentointiin demotilassa Kankaalla. Tutkimushenkilöiden osallistumisen 
motivaatiotekijöitä selvitettiin kysymällä, olisivatko he valmiita lähitulevaisuu-
dessa kokeilemaan älypalveluja, miksi he haluaisivat tai eivät haluaisi kokeilla 
älypalveluja, mikä heitä motivoisi osallistumaan tällaiseen eksperimentointiin, 
mitkä asiat voisivat mahdollisesti edesauttaa sitä, että he osallistuisivat älypal-
velujen eksperimentointiin, sekä millaisena he kokevat Kankaan alueen; koke-
vatko he sen olevan itselleen merkityksellinen alue, jota haluaisivat kehittää. 

Haastatteluista nousi esille kymmenen eri motivaatiotekijää, joista suurin 
osa oli sisäisiä motivaatiotekijöitä. Nämä sisäiset tekijät olivat: alueen merkityk-
sellisyys (7), viihdyttävyys (6), uteliaisuus (6), ryhmässä kokeminen (3), edelläkävijyys 
(2), vaikuttaminen (1) sekä vastavuoroisuus (1). Ulkoisista motivaatiotekijöistä 
puolestaan löytyi palkkio (1) ja tuki (1). Tutkimushenkilöiden keskuudesta nousi 
esille myös yksi tekijä: uuden oppiminen/tietyn tarpeen tyydyttäminen (2), joka voi-
daan luokitella sekä sisäiseksi että ulkoiseksi motivaatiotekijäksi. Suluissa oleva 
numero viittaa siihen, kuinka monta kertaa kyseinen motivaatiotekijä ilmeni 
yhteensä eri tutkimushenkilöillä. Kaikista 15:stä tutkimushenkilöstä kymmenel-
lä nousi esille useampi kuin yksi motivaatiotekijä. Seuraavalla sivulla olevassa 
taulukossa (taulukko 4) on esitelty eksperimentointiin osallistumisen motivaa-
tiotekijät teknologian omaksumistyyppien mukaan. Teknologiaintoilijoilta löy-
tyi motivaatiotekijöiksi miellyttävyys, alueen merkityksellisyys, edelläkävijyys, 
vaikuttaminen ja palkkio. Hyötykäyttäjiä puolestaan motivoi miellyttävyys, 
alueen merkityksellisyys, uteliaisuus, ryhmässä kokeminen, uuden oppimi-
nen/tietyn tarpeen tyydyttäminen, edelläkävijyys sekä vastavuoroisuus. Tek-
nologiakonservatiiveilta nousi myös esille alueen merkityksellisyys, uteliaisuus, 
ryhmässä kokeminen sekä uuden oppiminen/tietyn tarpeen tyydyttäminen. 
Teknologiakriittisiin kuuluvaa tutkimushenkilöä motivoi alueen merkitykselli-
syys, uteliaisuus ja tuki. Taulukossa suluissa oleva numero viittaa siihen, kuin-
ka monta löydöstä kyseisestä motivaatiotekijästä haastatteluissa paljastui. Ul-
koiset motivaatiotekijät on merkattu harmaalla pohjalla, sisäiset puolestaan 
valkoisella.  
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TAULUKKO 4 Eksperimentointiin osallistumisen motivaatiotekijät teknologian omaksu-
mistyyppien mukaan (harmaalla merkattu ulkoiset motivaatiotekijät) 

Teknologian omaksumistyyppi Motivaatiotekijät 

 
 

Teknologiaintoilijat 

Viihdyttävyys (2) 

Alueen merkityksellisyys (1) 

Edelläkävijyys (1) 

Vaikuttaminen (1) 

  Palkkio (1) 

 
 
 

Hyötykäyttäjät 

 

Viihdyttävyys (4) 

Alueen merkityksellisyys (3) 

Uteliaisuus (3) 

Ryhmässä kokeminen (2) 

Uuden oppiminen (1)/ 

Tietyn tarpeen tyydyttäminen 

Edelläkävijyys (1) 

Vastavuoroisuus (1) 

 
Teknologiakonservatiivit 

Alueen merkityksellisyys (2) 

Uteliaisuus (2) 

Ryhmässä kokeminen (1) 

Uuden oppiminen (1)/ 

Tietyn tarpeen tyydyttäminen 

 
Teknologiakriittiset 

Alueen merkityksellisyys (1) 

Uteliaisuus (1) 

 Tuki (1)  

 
 
Seuraavalla sivulla olevassa kuviossa (kuvio 5) on esitelty eksperimentointiin 
osallistumisen motivaatiotekijät tutkimusryhmien kesken. Opiskelijoiden jou-
kosta suosituimmaksi motivaatiotekijäksi nousi uteliaisuus, työntekijöiltä puo-
lestaan viihdyttävyys ja uteliaisuus, sekä tulevilta asukkailta alueen merkityk-
sellisyys. Kyseistä jaottelua ei sen tarkemmin analysoida tässä tutkimuksessa, 
mutta Kankaan kehitystä ajatellen se osoittaa mielenkiintoista tietoa, jota Kan-
gas voi hyödyntää esimerkiksi eksperimentointi- tai Living Lab -yhteisöjen 
luomisessa. 
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KUVIO 5 Eksperimentointiin osallistumisen motivaatiotekijät tutkimusryhmien kesken 

6.2.1 Alueen merkityksellisyys 

Haastatteluista selvisi, että Kankaan alueen merkityksellisyys toimi tämän tutki-
muksen suosituimpana motivaatiotekijänä. Se nousi esille yhteensä seitsemän 
tutkimushenkilön joukosta, josta kolme oli hyötykäyttäjiä, kaksi teknologiakon-
servatiiveja, yksi teknologiaintoilija ja yksi teknologiakriittinen. Kangas nähtiin 
kaikkien tutkimushenkilöiden keskuudessa yleisesti mielenkiintoisena alueena, 
mutta osa tutkimushenkilöistä koki Kankaan vielä merkityksellisempänä, mikä 
ilmeni heidän motiiveissaan osallistua eksperimentointiin. Haastatteluista sel-
visi, että nämä tutkimushenkilöt halusivat osallistua eksperimentointiin Kan-
kaan kehityksen ja yhteisöllisyyden vuoksi. Osa koki haluavansa antaa oman pa-
noksensa Kankaalle niin sanotusti osana yhteisöä, jota ei vielä konkreettisesti 
olekaan olemassa. Suurin osa oli tulevia asukkaita ja heitä selvästi motivoi tule-
van asuinalueensa kehitys. Heille oli tärkeää saada tietää, minkälaisia palveluja 
Kankaalle ollaan kehittämässä. Tärkeää heille oli myös päästä seuraamaan tule-
van asuinalueensa kehitystä eksperimentoinnin kautta. 

No mua motivoi tää Kankaan niinku kokonaiskehittäminen ja että mielelläni oon sii-
nä mukana, jotenkin semmoisena yhteisön jäsenenä. Ja tämmöinen tietysti niinku 
yhdyskuntien kehittäminen noin yleisestiki. Mutta kyllähän se motivaatio sit tulee 
ihan et joo mäkin haluun tehä sitä, et tässä on mukana ite. (Tuleva asukas, teknolo-
giakonservatiivi) 
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No se, että jos tänne tulee tuleva asunto ja elämä olemaan täällä, niin se, että (saisi 
tietää) miten ne (älypalvelut) niinku hyödyntää fiksusti sitä asumista ja olemista (ha-
luaa olla mukana Kankaan kehityksessä). (Tuleva asukas, teknologiaintoilija) 

Yksi opiskelija-teknologiakriittinen oli kiinnostunut Kankaan kehittämisestä 
siellä sijaitsevan opiskelupaikkansa kautta. Hän halusi osallistua eksperimentoin-
tiin, koska oli innoissaan opiskelustaan ja halusi päästä mukaan Kankaan kehi-
tysprosesseihin oppilaitoksensa hyväksi.  

Yksi työntekijä puolestaan koki Kankaan alueen muutoksen yleisesti merkit-
tävänä ja halusi olla omalta osaltaan mukana tässä muutoksessa eksperimen-
toinnin kautta: 

…Ihan niinku tämmönen kuitenki aika merkittävä muutos Jyväskylän alueella tulos-
sa, niin sitte et olla kuitenki, se on kuitenki niin iso asia, et olla niinku siinä ajan her-
molla et mitä tulevaisuus tuo tullessaan. (Työntekijä, hyötykäyttäjä) 

Tämän motivaatiotekijän taustalla oli siis tutkimushenkilöiden kiinnostus oman 
alueensa asioita kohtaan. Tulevia asukkaita kiinnosti Kankaan alue asuin- ja 
elinympäristönä, työntekijää ja opiskelijaa puolestaan kiehtoi yleisesti koko alu-
een sekä oman oppilaitoksen muutokset. 

6.2.2 Viihdyttävyys 

Viihdyttävyys oli tämän tutkimuksen toiseksi suosituin motivaatiotekijä. Se nou-
si esille yhteensä kuuden tutkimushenkilön vastauksista. Tutkimushenkilöt oli-
vat tyypeiltään hyötykäyttäjiä (4) sekä teknologiaintoilijoita (2). Viihdyttävyy-
dellä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa henkilöiden kokemaa mielihyvän, haus-
kuuden ja positiivisuuden tunnetta älypalvelujen eksperimentointia kohtaan.  

Suurin osa haastateltavista kertoi olevansa kiinnostunut nykyajan tekno-
logian kehityksestä ja sitä kautta myös innostunut kokeilemaan erilaisia älypal-
veluja. Yksi hyötykäyttäjä-työntekijä kertoi olevansa kiinnostunut älypalvelujen 
eksperimentoinnista erityisesti siksi, koska on aikoinaan ollut kehittämässä an-
turiteknologiaa työnsä kautta. IoT-tekniikka oli siis hänelle mieluinen aihepiiri 
ja häntä kiinnosti sen kehittyminen nykyaikana. Yksi teknologiaintoilija kertoi 
olevansa todella kiinnostunut kaikenlaisista älypalveluista ja haluavansa aina 
testata erilaisia laitteita: 

Joo, mä oon semmonen… mä tutkiskelen ja ite oon niinku tosi aktiivinen siinä, et mä 
aina selvittelen erilaisia laitteita ja vehkeitä ja niiden toimivuutta. Just älyn kautta. 
(Tuleva asukas, teknologiaintoilija) 

6.2.3 Uteliaisuus 

Uteliaisuus oli toiseksi suosituin motivaatiotekijä yhdessä miellyttävyyden 
kanssa, nousten esille myös yhteensä kuudella tutkimushenkilöllä. Näistä tut-
kimushenkilöistä hyötykäyttäjiä oli kolme, teknologiakonservatiiveja kaksi ja 
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teknologiakriittisiä yksi. Uteliaisuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä tutki-
mushenkilöiden uteliaisuutta eksperimentointia ja älypalveluja kohtaan.  

Tässä tutkimuksessa uteliaisuuden taustalla oli hieman toistensa kanssa 
samankaltaisia syitä. Yksi tutkimushenkilö kertoi haluavansa osallistua ekspe-
rimentointiin, jotta saisi tietää, minkälaisia laitteet tarkalleen siellä ovat. Ekspe-
rimentointi ja älypalvelut olivat hänelle vielä vieras ja uusi asia, josta hän halusi 
ottaa selvää. 

No just siks ku en mä niitä ite tuu testanneeks, enkä varmasti osta itelleni mitään 
älyhellaa ennen ku mä oon ees nähny ensin et millanen se on sit oikeesti. …Just se 
uutuudenviehätys ja se et mua niinku kiinnostaa uudet asiat ja tää ei oo sellanen mis-
tä mulla olis semmosta ihan omaa ensikäden kokemusta. (Opiskelija, hyötykäyttäjä) 

Osa oli nimenomaan kiinnostunut tutustumaan älypalveluihin eksperimen-
toinnin kautta saadakseen selville, olisiko niistä lähitulevaisuudessa jotain hyö-
tyä heille itselleen. Kaksi tutkimushenkilöä: yksi teknologiakonservatiivinen 
(tuleva asukas) sekä yksi teknologiakriittinen (opiskelija), olivat kriittisistä asen-
teistaan huolimatta uteliaita saamaan tietää Kankaan älykkäistä ratkaisuista 
enemmän. Molemmat heistä olivat kiinnostuneita Kankaan alueesta yleisesti, 
joten olivat sen takia valmiita osallistumaan eksperimentointiinkin. Teknolo-
giakonservatiivinen henkilö halusi tietää hänelle uusista asioista erityisesti 
mahdollisen Kankaalle muuton vuoksi: 

No lähinnä se, että me ollaan, siis minä ja mun vaimo harkitaan muuttoa tänne mah-
dollisesti silloin, kun asunnot valmistuu… Että tietäisin asioista enemmän. (Tuleva 
asukas, teknologiakonservatiivi) 

6.2.4 Uuden oppiminen / tietyn tarpeen tyydyttäminen 

Uuden oppiminen/tietyn tarpeen tyydyttäminen nousi motivaatiotekijänä esille 
kahdella tutkimushenkilöllä: yhdellä teknologiakonservatiivilla ja yhdellä hyö-
tykäyttäjällä. Tällä motivaatiotekijällä tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että 
henkilöllä on tarve oppia uutta ja sen takia hän haluaa osallistua älypalvelujen 
eksperimentointiin. Tutkimustuloksista selvisi, että näiden kahden tutkimus-
henkilön tarpeen taustalla oli työ ja ura. Molemmat näistä henkilöistä kokivat 
tarvetta oppia uutta töidensä takia, jotta pärjäisivät entistä paremmin urallaan.  

Mun uran takia (haluaisi osallistua eksperimentointiin). Koska mä oon tuolla tapah-
tumakentällä ja tällee ja siellä on semmonen teknologinen edelläkävijyys tosi tärkee-
tä. … Että miten sitä (tietoa, minkä saisi eksperimentoinnin kautta) vois niinku sovel-
taa siellä (tapahtumakentällä). (Opiskelija, teknologiakonservatiivi) 

No just se, että jos pystyis käyttää sitte niitä töissä...niitä samoja (älypalveluja) sieltä, 
mitä nyt täällä (demotilassa) vois sitte kokeilla, että… että niitä varmaan tulevaisuu-
dessa otetaan sit enemmän käyttöön, joka paikassa. Että sit oisin jo vähä kokeillu ja 
en ois niin sitä uutta vastaan. (Työntekijä, hyötykäyttäjä) 



59 

       

6.2.5 Ryhmässä kokeminen 

Kaksi hyötykäyttäjää ja yksi teknologiakonservatiivi mainitsi, että ryhmässä ko-
keminen voisi toimia motivaatiotekijänä eksperimentointiin osallistumiseen. 
Heidän mielestään ryhmän läsnäolosta demotilassa voisi olla selvää hyötyä. 
Esille nousi sekä tuttujen ihmisten läsnäolo että uusien erilaisten tuttavuuksien 
löytäminen. 

No semmonen niinku just semmonen ryhmä, missä ois eri elämänalueelta ja ikära-
kenteelta (ihmisiä). (Työntekijä, hyötykäyttäjä) 

Ehkä joku semmonen tuttu tai helposti lähestyttävä ryhmä vois olla sellanen, minkä 
takia sais helpommin tultua (eksperimentoimaan). (Tuleva asukas, teknologiakon-
servatiivi) 

No ehkä sillee, et vois ryhmän kautta saada niinku jotain ideoita… (Tuleva asukas, 
hyötykäyttäjä) 

6.2.6 Edelläkävijyys 

Edelläkävijyys-motivaatiotekijä löytyi kahdelta tutkimushenkilöltä, joista toinen 
oli hyötykäyttäjä ja toinen teknologiaintoilija. Edelläkävijyydellä tarkoitetaan 
tässä yhteydessä henkilön innostuneisuuden tunnetta siitä, että hän pääsisi ko-
kemaan jotain erityistä, mitä kaikki eivät pääse. Molemmat tutkimushenkilöistä 
vaikuttivat olevan halukkaita eksperimentoimaan, koska saisivat täten olla en-
simmäisten joukossa, edelläkävijöinä: 

Ihan se et sais olla ekojen joukossa kokeilemassa, ennen ku muut tietää niin… (Opis-
kelija, teknologiaintoilija) 

No ku tää koko ajan menee tää nyky-yhteiskunta siihen, et tätä teknologiaa käytetään 
niin paljo, ja oishan se hienoo sanoo et on käyttäny joskus jotain. Et hei mie oon ko-
keillu jotain juttua ja kukaan muu ei välttämättä oo. (Työntekijä, hyötykäyttäjä) 

6.2.7 Vaikuttaminen 

Vaikuttaminen nousi esille yhdellä tutkimushenkilöllä, teknologiaintoilijalla. 
Vaikuttamisella tarkoitetaan tässä yhteydessä henkilön halua päästä vaikutta-
maan; edesauttamaan muutoksien syntymistä älypalveluihin. Tällä yhdellä 
teknologiaintoilijalla vaikutti olevan suurta kiinnostusta älypalveluja ja niitä 
kehittäviä yrityksiä kohtaan. Hän ei ollut niinkään kiinnostunut älypalveluista 
Kankaan alueen kautta, vaan ihan yleisesti siltä kantilta, että pääsisi mielen-
kiinnosta olemaan niiden kehityksessä mukana. Teknologian omaksumistyyp-
pinsä mukaisesti hän oli todellinen teknologiaintoilija, joka halusi päästä omalta 
osaltaan vaikuttamaan älypalvelujen suunnitteluun eksperimentoinnin kautta. 
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(Vastaus kysymykseen ”minkä takia haluaisi eksperimentoida”:) Jos pääsis ees vähä 
vaikuttamaan niihin (älypalveluihin), se pieni inputti. …Ehkä se juontaa semmosesta 
omasta henkilökohtaisesta kiinnostuksesta jopa niinku päästä, miten mä sanoisin… 
et jos mä en ois tässä työssä missä mä nyt oon, niin mä voisin ehkä olla suunnittele-
massa jotain tämmösiä laitteita, että ne niinku kiinnostaa mua todella paljon. (Työn-
tekijä, teknologiaintoilija) 

6.2.8 Vastavuoroisuus 

Vastavuoroisuus-motivaatiotekijä löytyi yhdeltä hyötykäyttäjältä. Vastavuoroi-
suus tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että tutkimushenkilön toiminta hyödyttää 
niin toisia osapuolia – älypalvelujen kehittäjiä ja Kankaan alueen päättäjiä - 
kuin myös häntä itseään. Toisin sanoen tätä tutkimushenkilöä motivoi se, että 
hänen annettuaan oman panoksensa eksperimentoinnin muodossa, saa hän jos-
kus siitä jotain hyödyllistä takaisin itselleen, Kankaan alueella asuessaan ja sin-
ne kehitettyjä ratkaisuja käyttäessään. 

No varmaan ainakin se tieto, että siitä on mulle itelle joskus ehkä jotain hyötyä (kos-
ka muuttaa Kankaalle). …Mutta en mä tarvi mitään tämmöstä rahallista houkutinta 
enkä palkintokannustusta, vaan ihan et jos on tarpeeks mielenkiintoista ja sillä tähdä-
tään johonkin, mikä oleellisesti sitten omaakin olemista edesauttais ja helpottais, niin 
se ois ihan hyvä kannustin. (Tuleva asukas, hyötykäyttäjä) 

6.2.9 Palkkio 

Ulkoinen motivaatiotekijä palkkio mainittiin yhden teknologiaintoilijan haastat-
telussa. Palkkiolla tarkoitetaan tässä yhteydessä ulkoista, aineellista kannustinta, 
joka motivoi henkilöä osallistumaan älypalvelujen eksperimentointiin. Haastat-
telussa ei tarkemmin käynyt ilmi, minkälaista palkkiota kyseinen työntekijä-
teknologiaintoilija haluaisi saada, hän ainoastaan totesi seuraavasti: ”Jos on jo-
ku pieni palkinto lopussa, niin sehän nyt on yks motivaatiota lisäävä”. Tutki-
mushenkilö koki siis motivoivana tekijänä aineellisen palkkion, joka voisi olla 
esimerkiksi rahaa, etukuponkeja, tai muuta sellaista. Palkkion sisällöllä ei ollut 
sen suurempaa merkitystä, kunhan vain käyttäjä voisi saada jotakin palkkioksi 
antamastaan työpanoksesta. Palkkio-motivaatiotekijä nähdään tämän tutki-
muksen yhteydessä aineellisena asiana, joka voi tarkoittaa niin rahaa kuin etu-
kuponkeja tai tavaraa. 

6.2.10 Tuki 

Tuki nähtiin tässä tutkimuksessa ulkoisena motivaatiotekijänä. Se nousi esille 
yhdellä teknologiakriittisellä tutkimushenkilöllä. Tässä tuella tarkoitetaan eks-
perimentoinnin yhteydessä tarjolla olevaa toisen ihmisen, nimenomaan älypal-
velujen asiantuntijan tukea, joka madaltaa käyttäjän kynnystä osallistua ekspe-
rimentoimaan älypalveluja. Tämä teknologiakriittinen tutkimushenkilö tuntui 
olevan pelokas uusia älypalveluja kohtaan ja kaipasi selkeästi tuekseen toisen 
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ihmisen neuvoja kaikissa teknologiaan liittyvissä teknisissä toiminnoissa. Hä-
nen nimenomaan täytyisi saada tukea ja apua palvelujen käytössä, jotta suos-
tuisi osallistumaan eksperimentointiin. Tuen kautta hän saisi turvallisuuden 
tunteen, jonka turvin uskaltaisi osallistua paremmin. 

Totta kai siellä (demotilassa) pitää olla joku, jolta voi kysyä koko ajan. En mä ryhmää 
tarvi, mut jonkun, joka voi vastata mulle kysymykseen ja tollee. (Opiskelija, teknolo-
giakriittinen) 
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7 POHDINTA 

Tässä luvussa analysoidaan saatuja tutkimustuloksia vertaamalla niitä aiempiin, 
teoriaosuudessa esitettyihin tutkimuksiin. Tämän tutkimuksen tulokset esite-
tään ensin yhteenvetona taulukon muodossa. Taulukosta nähdään myös aiem-
pien tutkimusten yhteys tästä tutkimuksesta löytyneisiin tekijöihin – tauluk-
koon on kerätty teoreettisen viitekehyksen tekijät (ks. luku 3.4 sekä taulukot 
(nro) ja (nro). Luvun tarkoituksena on osoittaa samankaltaisuudet ja eroavai-
suudet tämän tutkimuksen tulosten sekä aiempien tutkimusten tulosten välillä. 
Myös täysin uusia löydöksiä ja muita esille nousseita seikkoja esitellään. Luvus-
sa annetaan vastaus tutkimusta varten laadittuun tutkimuskysymykseen. 

7.1 Tulokset yhteenvetona 

Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa (taulukko 5) on esitetty tämän tutki-
muksen tulokset sekä myös havainnollistettu, mitkä aiemmat tutkimukset ovat 
löytäneet samoja tekijöitä. Taulukossa on ensin kuvattu teknologian omaksumis-
tyyppien motivaatiotekijät ja lopussa kaikki tutkimuksesta nousseet motivaatioteki-
jät, joita oli aiemmissa tutkimuksissa tutkittu ilman teknologian omaksumis-
tyyppien tietämystä. Tästä tutkimuksesta löytyi paljon uutta tietoa, jota ei ollut 
tutkittu aiemmin tai joka ei vastannut ihan täysin aiemmin tutkittua tietoa. 
Teknologian omaksumistyyppien motivaatiotekijät on esitetty taulukossa suosi-
tuimmasta alkaen. Lopussa olevat kaikki motivaatiotekijät ovat puolestaan 
aakkosjärjestyksessä. Ulkoiset motivaatiotekijät on merkattu harmaalla pohjalla 
ja sisäiset motivaatiotekijät valkoisella. Uudet löydökset ja tekijät, joita ei ollut 
tutkittu aiemmin, on merkattu tähtikuviolla. Taulukko jatkuu toiselle sivulle.  
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TAULUKKO 5 Tutkimuksen tulosten yhteenveto ja vertailu aiempiin tutkimuksiin (har-
maalla merkattu ulkoiset motivaatiotekijät ja tähtikuviolla uudet löydökset/tekijät) 

Teknologian 
omaksumistyyppi 

Motivaatiotekijät Aiempien tutkimusten lähteet 

 
 

Teknologiaintoilijat 

Viihdyttävyys Ståhlbröst & Bergvall-Kåreborn (2011) 

Alueen (/yhteisön) 

merkityksellisyys * 

- Ei ole löytynyt aiemmin 

Edelläkävijyys * - Ei ole löytynyt aiemmin 

Vaikuttaminen * - Ei ole löytynyt aiemmin 

Palkkio * - Ei ole löytynyt aiemmin 

 
 
 

Hyötykäyttäjät 

 

Viihdyttävyys Ståhlbröst & Bergvall-Kåreborn (2011) 

Alueen (/yhteisön) 

merkityksellisyys * 

- Ei ole löytynyt aiemmin 

Uteliaisuus Ståhlbröst & Bergvall-Kåreborn (2011) 

Ryhmässä kokeminen * - Ei ole löytynyt aiemmin 

Uuden oppiminen*/ Ståhlbröst & Bergvall-Kåreborn (2011) 

Tietyn tarpeen tyydyttäminen  

Edelläkävijyys * - Ei ole löytynyt aiemmin 

Vastavuoroisuus * - Ei ole löytynyt aiemmin 

 
Teknologia-

konservatiivit * 

Alueen (/yhteisön) 

merkityksellisyys 

- Ei ole tutkittu aiemmin 

Uteliaisuus - Ei ole tutkittu aiemmin 

Ryhmässä kokeminen - Ei ole tutkittu aiemmin 

Uuden oppiminen/ - Ei ole tutkittu aiemmin 

Tietyn tarpeen tyydyttäminen  

 
Teknologiakriittiset * 

Alueen (/yhteisön) 

merkityksellisyys 

- Ei ole tutkittu aiemmin 

Uteliaisuus - Ei ole tutkittu aiemmin 

Tuki *  - Ei ole löytynyt/tutkittu aiemmin 

 
- 

Edelläkävijyys Peltola (2008); Ståhlbröst & Bergvall-
Kåreborn (2011) 

Ryhmässä kokeminen Antikainen, Mäkipää & Ahonen 
(2010); Ståhlbröst & Bergvall-Kåreborn 
(2011);  

Uuden oppiminen/ Lakhani & Wolf (2005); Benbya & Bel-
baly (2010); Ståhlbröst & Bergvall-
Kåreborn (2011); 
Peltola (2008); 

Tietyn tarpeen tyydyttäminen
  
  

Uteliaisuus Peltola (2008); Ståhlbröst & Bergvall-
Kåreborn (2011) 

Vaikuttaminen Peltola (2008); Antikainen, Mäkipää & 
Ahonen (2010) 

Vastavuoroisuus Benbya & Belbaly (2010) 

Viihdyttävyys Lakhani & Wolf (2005); Ståhlbröst & 
Bergvall-Kåreborn (2011) 
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Alueen (/yhteisön) 

merkityksellisyys 

Ståhlbröst & Bergvall-Kåreborn (2011) 

Palkkio Antikainen & Väätäjä (2010); Antikai-
nen, Mäkipää & Ahonen (2010); 

Ståhlbröst & Bergvall-Kåreborn (2011) 

Tuki * - Ei ole löydetty aiemmin 

7.2 Käyttäjien teknologian omaksumistyyppien motivaatiotekijät 

Tutkimuskysymykseksi tälle tutkimukselle asetettiin: mitkä tekijät motivoivat eri 
teknologian omaksumistyyppiä edustavia käyttäjiä osallistumaan älypalvelujen ekspe-
rimentointiin älykaupunkialueen demotilassa? Tässä alaluvussa on tarkoituksena 
vastata tähän tutkimuskysymykseen. 

Tämän tutkimuksen tuloksista nousi esille Ståhlbröstin ja Bergvall-
Kårebornin (2011) teknologian omaksumistyyppien luokittelun mukaan neljä 
erilaista tyyppiä: teknologiaintoilijat, hyötykäyttäjät, teknologiakonservatiivit sekä 
teknologiakriittiset. Tässä yhteydessä teknologian omaksumistyypit kuvastavat 
sitä, miten tutkimushenkilöt suhtautuvat uusimpaan teknologiaan ja minkälai-
sia teknologian käyttäjiä he ovat. Suosituimmat teknologian omaksumistyypit 
tässä tutkimuksessa olivat hyötykäyttäjät (7 henkilöä) ja teknologiakonservatii-
vit (4 henkilöä). Teknologiaintoilijoita löytyi kolmanneksi eniten (3 henkilöä) ja 
teknologiakriittisiäkin mahtui mukaan yhden henkilön voimin. Ståhlbröstin ja 
Bergvall-Kårebornin (2011) tutkimuksesta puolestaan innovaatioaktiviteetteihin 
osallistujien joukosta suosituimmiksi teknologian omaksumistyypeiksi nousivat 
teknologiaintoilijat ja hyötykäyttäjät. Kyseisessä tutkimuksessa tarkasteltiin tar-
kemmin pelkästään näiden kahden teknologian omaksumistyypin motivaa-
tiotekijöitä. Ståhlbröst ja Bergvall-Kåreborn (2011) osoittivat, että molempia, tek-
nologiaintoilijoita ja hyötykäyttäjiä motivoivat täsmälleen samat tekijät: uuden 
oppiminen, uteliaisuus sekä viihdyttävyys. Tässä tutkimuksessa puolestaan tekno-
logiaintoilijoilta ja hyötykäyttäjiltä löytyi sekä yhteisiä että erilaisia motivaa-
tiotekijöitä, ja myös sellaisia uusia tekijöitä, joita ei aiemmasta tutkimuksesta 
selvinnyt lainkaan. Viihdyttävyys oli ainut sellainen yhteinen motivaatiotekijä, 
joka nousi esille näillä molemmilla teknologian omaksumistyypeillä niin tässä 
tutkimuksessa kuin aiemmassakin. 

7.2.1 Teknologiaintoilijoiden motivaatiotekijät 

Tämän tutkimuksen teknologiaintoilijoita ei motivoinut lainkaan Ståhlbröstin ja 
Bergvall-Kårebornin (2011) tutkimuksesta nousseet uuden oppiminen ja uteliai-
suus. Vain viihdyttävyys toimi tutkimusten teknologiaintoilijoiden yhteisenä 
tekijänä. Tämän tutkimuksen teknologiaintoilijoita motivoi tämän lisäksi uusina 
tekijöinä myös alueen merkityksellisyys, edelläkävijyys, vaikuttaminen sekä palkkio. 
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Viihdyttävyydellä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa käyttäjien kokemaa 
mielihyvän, hauskuuden ja positiivisuuden tunnetta älypalvelujen eksperimen-
tointia kohtaan. Suurin osa teknologiaintoilijoista kertoi olevansa kiinnostunut 
nykyajan teknologian kehityksestä ja myös sitä kautta innostunut kokeilemaan 
erilaisia älypalveluja. Nämä seikat vastaavat Ståhlbröstin ja Bergvall-
Kårebornin (2011) tutkimuksen viihdyttävyys-tekijää, joka kertoo siitä, että in-
novaatioaktiviteetit koetaan viihdyttäviksi ajanvietteiksi, joissa käyttäjä voi pi-
tää hauskaa muun muassa testaamalla uusia tuotteita ja palveluja. Tämän tut-
kimuksen viihdyttävyys-motivaatiotekijä vastaa myös yleisellä tasolla Lakhanin 
ja Wolfin (2005) OSS-tutkimuksesta noussutta viihdyttävyys-motivaatiotekijää: 
OSS-käyttäjät kokivat OSS-projekteihin sisältyvän hauskanpitoa ja mielekästä 
puuhaa, mikä motivoi heitä osallistumaan innovaatioaktiviteettiin. Viihdyttä-
vyys todettiin käyttäjien keskuudessa tärkeimmäksi motivaatiotekijäksi osallis-
tua OSS-projekteihin. Lakhani ja Wolf (2005) eivät olleet tutkineet sen tarkem-
min käyttäjien teknologian omaksumistyyppejä. 

Ståhlbröstin ja Bergvall-Kårebornin (2011) mukaan nimenomaan teknolo-
giaintoilijat pitivät uteliaisuus-motivaatiotekijää huomattavasti suuremmassa 
arvossa kuin hyötykäyttäjät. Tämä osoittautuu mielenkiintoiseksi väittämäksi, 
sillä tässä tutkimuksessa teknologiaintoilijoilta ei noussut ollenkaan uteliaisuut-
ta motivaatiotekijäksi osallistua eksperimentointiin. Ståhlbröstin ja Bergvall-
Kårebornin (2011) tutkimuksessa uteliaisuudella viitattiin siihen, että innovaa-
tioaktiviteetit herättävät uutuudellaan ja erilaisuudellaan käyttäjässä uteliai-
suuden tunteen, jota tämä haluaa ruokkia osallistumalla aktiviteetteihin. Tämän 
tutkimuksen teknologiaintoilijat vaikuttivat olevan todella innostuneita uu-
simmasta teknologiasta ja myös tietävän siitä paljon. Älypalvelut ja niiden ko-
keilu eivät olleet heille vieras eivätkä täysin uusi asia, mistä johtuen mahdolli-
sesti uteliaisuus ei toiminut heillä motivaatiotekijänä. He tuntuivat tietävän jo 
valmiiksi paljon erilaisia älypalveluja ja olivat innostuneita osallistumisesta nii-
den kehitysprosessiin. 

Uuden oppiminen -motivaatiotekijä tarkoitti Ståhlbröstin ja Bergvall-
Kårebornin (2011) tutkimuksessa sitä, että käyttäjä haluaa osallistua innovaatio-
aktiviteetteihin, koska kokee niiden kautta oppivansa jotakin uutta. Tässä tut-
kimuksessa uuden oppiminen ei noussut teknologiaintoilijoilta esille. Syynä 
tähän voisi mahdollisesti olla se, että eksperimentointi ei niinkään opeta tekno-
logiaintoilijoille uutta, sillä he tuntevat jo ennestään monia älypalveluja ja osalla 
oli myös kokemusta palvelujen testauksesta. Ståhlbröstin ja Bergvall-
Kårebornin (2011) innovaatiovälittäjäyhteisössä käyttäjiä osallistetaan teknolo-
giakokeilun ja arvioinnin lisäksi myös ideointiin, mikä viittaisi siihen, että käyt-
täjät ovat enemmän tekemisissä heille uusien asioiden kanssa – he keksivät uu-
sia ideoita tuotteisiin ja palveluihin yhdessä yhteisön kanssa. Täten he siis ko-
kevat oppivansa uutta, niin itsensä kuin yhteisönsä kautta. Tässä tutkimuksessa 
eksperimentointi sisältää pelkästään älypalvelujen kokeilua ja palautteen antoa 
palvelujen hyödyllisyydestä, ideointiin käyttäjiä ei osallisteta. 

Alueen merkityksellisyydellä tarkoitetaan sitä, että tutkimushenkilöt kokevat 
Kankaan alueen tärkeänä ja haluavat osallistua eksperimentointiin Kankaan 
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kehityksen ja yhteisöllisyyden vuoksi. He kokevat haluavansa olla mukana kehit-
tämässä Kangasta niin sanotusti osana Kankaan yhteisöä, jota ei vielä konkreet-
tisesti olekaan olemassa. Alueen merkityksellisyys oli tämän tutkimuksen tek-
nologiaintoilijoilla täysin uusi motivaatiotekijä verrattuna Ståhlbröstin ja Berg-
vall-Kårebornin (2011) teknologiaintoilijoiden motivaatiotekijöihin. Kyseinen 
motivaatiotekijä kuitenkin ilmeni yleisesti Ståhlbröstin ja Bergvall-Kårebornin 
(2011) tutkimuksen motivaatiotekijöiden joukosta yhteisön merkityksellisyys -
nimellä. Tutkimuksesta ei käynyt ilmi kyseisen motivaatiotekijän yhteyttä jo-
honkin muuhun teknologian omaksumistyyppiin, koska tutkimus keskittyi 
vain teknologiaintoilijoihin ja hyötykäyttäjiin. Joka tapauksessa heidän tutki-
muksestaan ilmeni, että osa käyttäjistä haluaa osallistua innovaatioaktiviteet-
teihin yhteisön vuoksi – he kokevat haluavansa olla mukana tekemässä yhtei-
söstä entistä parempaa, yhteiskehittämisaktiviteettien kautta. 

Edelläkävijyydellä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa käyttäjän innostunei-
suuden tunnetta siitä, että tämä pääsisi kokemaan ensimmäisten joukossa jotain 
erityistä, mitä kaikki eivät pääse: osallistumaan älypalvelujen eksperimentoin-
tiin. Tätäkään motivaatiotekijää ei löytynyt Ståhlbröstin ja Bergvall-Kårebornin 
(2011) teknologiaintoilijoilta, mutta yleisesti muilta käyttäjiltä se kuitenkin 
myös nousi esille. Nämä muut käyttäjät tunsivat olevansa erityisiä ja kertoivat 
innostuvansa sekä nauttivansa mahdollisuudesta päästä nimenomaan testaa-
maan jotakin innovaatiota ensimmäisten joukossa. Ståhlbröstin ja Bergvall-
Kårebornin (2011) tutkimuksen lisäksi edelläkävijyys-motivaatiotekijä löytyi 
myös Peltolan (2008) beta-testaukseen liittyvästä tutkimuksesta. Peltola (2008) 
selvitti lead user -käyttäjien motivaatiota osallistua beta-testaukseen. Kyseisessä 
tutkimuksessa näitä lead usereita motivoi pääsy käyttämään mobiilisovelluksia 
ensimmäisinä, beta-testauksen kautta. Lead userit luokitellaan ylimmiksi uuden 
teknologian omaksujiksi Rogersin (2003) innovaatioiden omaksujat -
kategoriassa (Peltola, 2008), ja myös Ståhlbröstin ja Bergvall-Kårebornin (2011) 
teknologian omaksumistyyppien mukaan lead userit olisivat ylimpiä teknolo-
gian omaksujia. Näitä ylimpiä omaksumistyyppejä ei kuitenkaan käsitelty tässä 
tutkimuksessa, koska niitä ei noussut tuloksista. Korkein teknologian omaksu-
mistyyppi oli teknologiaintoilijat. Joka tapauksessa näyttää siltä, että myös tek-
nologiaintoilijat ovat sen verran ”edelläkävijäkäyttäjiä” ja korkeasti teknologian 
omaksuneita, että heitä motivoi ajatus päästä ensimmäisten joukossa kokeile-
maan jotakin älypalvelua, mitä muut eivät vielä ole päässeet. 

Vaikuttaminen löytyi Peltolan (2008) ja Antikaisen ym. (2010) tutkimusten 
motivaatiotekijöistä. Peltolan (2008) beta-testaustutkimuksessa vaikuttaminen 
liittyi siihen, että käyttäjät kokivat pääsevänsä tekemään muutoksia ja näin ol-
len vaikuttamaan lopulliseen ohjelmistoon. Antikainen ym. (2010) selvittivät 
käyttäjien motivaatiotekijöitä osallistua avoimen innovaation aktiviteetteihin. 
Motivaatiotekijäksi Antikaisen ym. (2010) tutkimuksesta nousseella vaikuttami-
sella tarkoitetaan sitä, että käyttäjät pääsevät vaikuttamaan tuotteiden ja palve-
lujen kehitykseen - tekemään niistä omien tarpeidensa mukaisia. Tässä tutki-
muksessa vaikuttamisella tarkoitetaan henkilön halua päästä edesauttamaan 
muutoksien syntymistä älypalveluihin eksperimentoinnin kautta. Tutkimuk-
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sessa teknologiaintoilijoilla noussut vaikuttaminen-motivaatiotekijä vastaa siis 
Peltolan (2008) ja Antikaisen ym. (2010) tutkimuksista noussutta motivaatioteki-
jää, mutta teknologian omaksumistyyppiä heidän tutkimuksistaan ei selvinnyt. 

Tässä tutkimuksessa palkkiolla tarkoitetaan jotakin ulkoista, aineellista 
palkkiota, kuten esimerkiksi rahaa tai etukuponkeja. Oli mielenkiintoista huo-
mata, että palkkio ei noussut Ståhlbröstin ja Bergvall-Kårebornin (2011) tekno-
logiaintoilijoilla motivaatiotekijäksi ollenkaan, mutta tämän tutkimuksen tekno-
logiaintoilijoilla nousi – tarkemmin ottaen kuitenkin vain yhdellä tutkimushen-
kilöllä, jota motivoivat sen lisäksi myös sisäiset motivaatiotekijät. Ståhlbröstin ja 
Bergvall-Kårebornin (2011) kaikki teknologiaintoilijoiden motivaatiotekijät oli-
vat sisäisiä motivaatiotekijöitä, kun taas tässä tutkimuksessa teknologiaintoili-
joita motivoi sisäisten tekijöiden lisäksi myös yksi ulkoinen motivaatiotekijä, 
palkkio. Vaikka palkkio ei motivoinut Ståhlbröstin ja Bergvall-Kårebornin (2011) 
teknologiaintoilijoita, se toimi pienenä motivaatiotekijänä muilla käyttäjillä ky-
seisessä tutkimuksessa. Se ei kuitenkaan ollut tärkeimpien motivaatiotekijöiden 
joukossa, vaikka innovaatiovälittäjä-yhteisöissä osallistuville käyttäjille usein 
jaetaankin rahallisia palkkioita heidän vaivannäöstään. Ståhlbröstin ja Bergvall-
Kårebornin (2011) tutkimuksessa palkkiolla tarkoitettiin myös jotakin aineellista, 
esimerkiksi rahallista palkkiota, kuten tässäkin tutkimuksessa. Antikaisen ja 
Väätäjän (2010) avoimen innovaation välittäjä -verkkoyhteisöjen motivaatiotut-
kimuksesta selvisi, että verkkoyhteisön käyttäjät pitivät nimenomaan rahallista 
palkkiota tärkeänä innovaatioaktiviteetteihin osallistumisen motivaatiotekijänä. 
Käyttäjät halusivat saada jotakin vastapalvelukseksi osallistumisestaan ja anta-
mastaan panoksesta innovaatioprosesseihin. 

Decin ym. (1999) mukaan aineelliset palkkiot heikentävät huomattavasti 
ihmisen sisäistä motivaatiota. Myös Antikainen ym. (2010) osoittivat omassa 
tutkimuksessaan, että rahalliset palkkiot eivät ole aina paras tapa motivoida 
käyttäjiä avoimen innovaation innovaatioprosesseihin. Heidän tutkimukses-
saan käyttäjät arvostivatkin enemmän aineettomia hyötyjä. Tässä tutkimukses-
sa teknologiaintoilijalla oli ulkoisen palkkio-motivaatiotekijän lisäksi selkeästi 
vahvoina motivaatiotekijöinä myös sisäisiä motivaatiotekijöitä: viihdyttävyys ja 
vaikuttaminen. Vaikka teknologiaintoilija oli jo valmiiksi todella kiinnostunut 
uusimmasta teknologiasta ja halukas päästä vaikuttamaan älypalvelujen kehi-
tykseen, hän toi silti esille palkkion vaikutusta motivaatioonsa osallistua ekspe-
rimentointiin. Decin ym. (1999) mukaan teknologiaintoilijan sisäinen motivaatio 
voisi heikentyä, mikäli hänelle annettaisiin aineellista palkkiota eksperimen-
tointiin osallistumisestaan. Tätä väittämää ei voida tietää varmaksi tässä tutki-
muksessa, mutta se voi kuitenkin olla hyvä tiedostaa. 

7.2.2 Hyötykäyttäjien motivaatiotekijät 

Tämän tutkimuksen hyötykäyttäjiä motivoi samat kolme tekijää kuin Ståhlbrös-
tin ja Bergvall-Kårebornin (2011) tutkimuksen hyötykäyttäjiä, eli uuden oppimi-
nen, uteliaisuus ja viihdyttävyys. Näiden lisäksi tämän tutkimuksen hyötykäyttä-
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jiä motivoi uusina tekijöinä myös alueen merkityksellisyys, ryhmässä kokeminen, 
edelläkävijyys sekä vastavuoroisuus. 

Uuden oppiminen -motivaatiotekijä tarkoitti Ståhlbröstin ja Bergvall-
Kårebornin (2011) tutkimuksessa sitä, että käyttäjä haluaa osallistua innovaatio-
aktiviteetteihin, koska kokee niiden kautta oppivansa jotakin uutta. Ståhlbröstin 
ja Bergvall-Kårebornin (2011) tutkimustulos sopii hyvin tähän yhteyteen, sillä 
tässä tutkimuksessa uuden oppimisella tarkoitetaan hyötykäyttäjän tarvetta 
oppia uutta työnsä takia, jotta pärjäisi entistä paremmin urallaan. Hyötykäyttäjä 
siis koki, että eksperimentoinnin kautta voisi oppia käyttämään ja omaksumaan 
uusia älypalveluja, joita mahdollisesti tulisi myöhemmin olemaan myös työpai-
kallaan. Myös Lakhanin ja Wolfin (2005) sekä Benbyan ja Belbalyn (2010) OSS-
aktiviteetteihin liittyvät tutkimukset osoittivat käyttäjien olevan motivoituneita 
osallistumaan OSS-aktiviteetteihin, koska kokivat oppivansa ja halusivat oppia 
uusia taitoja, sekä halusivat saada enemmän tietoa jostakin tietystä asiasta. 
Benbya ja Belbaly (2010) myös viittasivat uuden oppimisella nimenomaan käyt-
täjän haluun parantaa omaa pätevyyttään oppimalla uutta. Lakhanin ja Wolfin 
(2005) sekä Benbyan ja Belbalyn (2010) tutkimuksissa ei ollut kuitenkaan eritelty 
käyttäjiä teknologian omaksumistyypin mukaan. Kaikissa näissä, Ståhlbröstin 
ja Bergvall-Kårebornin (2011), Lakhanin ja Wolfin (2005) sekä Benbyan ja Belba-
lyn (2010) tutkimuksissa uuden oppiminen nähtiin enemmän sisäisenä moti-
vaatiotekijänä. 

Peltola (2008) osoitti beta-testaukseen liittyvässä tutkimuksessaan, että 
käyttäjiä motivoi osallistumaan tietyn tarpeen tyydyttäminen, jolla viitataan ylei-
sesti käyttäjien omiin erityisiin tarpeisiin, jotka heidän täytyi sovelluksen ja tes-
tauksen avulla toteuttaa. Uuden oppiminen voidaan tulkita tässä yhteydessä 
myös tietyn tarpeen tyydyttämiseksi, koska käyttäjällä on tarve oppia uutta ni-
menomaan työnsä takia. Peltolan (2008) tutkimuksessa tietyn tarpeen tyydyt-
täminen nähtiin ulkoisena motivaatiotekijänä, ikään kuin hetkellisenä tarpeena 
tai velvollisuutena, jonka käyttäjä toteuttaa suoritusmaisesti ilman aitoa innos-
tusta. Tässä tutkimuksessa uuden oppiminen voi olla joko sisäinen tai ulkoinen 
motivaatiotekijä, sen tulkinta osoittautuu hieman ristiriitaiseksi. Hyötykäyttäjä 
tuntui pitävän työstään ja haluavan pärjätä siinä entistä paremmin, mikä voisi 
viitata siihen, että hän on sisäisesti motivoitunut eksperimentoimaan ja sitä 
kautta oppimaan uutta työnsä vuoksi. Toisaalta taas, työstä voi pitää, mutta se 
voidaan silti nähdä yhtenä elämän velvollisuutena, mikä tarkoittaisi hyötykäyt-
täjän olevan vain ulkoisesti motivoitunut ja haluavan suoritusmaisesti osallis-
tua eksperimentointiin työnsä takia. Tällöin osallistuminen ei välttämättä olisi 
jatkuvaa, vaan käyttäjä saattaisi kyllästyä, kun olisi oppinut ja omaksunut jo 
tiettyjen älypalvelujen toimintoja. 

Uteliaisuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä hyötykäyttäjien uteliaisuutta 
eksperimentointia ja älypalveluja kohtaan. Hyötykäyttäjät kertoivat haluavansa 
osallistua eksperimentointiin, jotta saisivat tietää, minkälaisia siellä olevat äly-
palvelut tarkalleen ovat. Eksperimentointi ja älypalvelut olivat heille vielä vie-
ras ja uusi asia, josta he halusivat ottaa selvää. Tämän tutkimuksen motivaa-
tiotekijä vastaa Ståhlbröstin ja Bergvall-Kårebornin (2011) hyötykäyttäjien ute-



69 

       

liaisuus-motivaatiotekijää. Mielenkiintoista tässä on kuitenkin se, että Ståhl-
bröstin ja Bergvall-Kårebornin (2011) tutkimuksessa hyötykäyttäjät pitivät ute-
liaisuutta huomattavasti pienemmässä arvossa kuin teknologiaintoilijat. Tutki-
joiden mukaan yksi mahdollinen syy tähän voi olla se, että hyötykäyttäjät ovat 
tyypiltään varovaisia ja haluavat ensin tietää innovaatioaktiviteetin tarjoaman 
arvon ennen kuin osallistuvat. Tässä tutkimuksessa puolestaan tilanne oli päin-
vastainen: uteliaisuus-motivaatiotekijä nousi vain hyötykäyttäjillä, ei ollenkaan 
teknologiaintoilijoilla. Hyötykäyttäjät eivät vaikuttaneet liian varovaisilta, vaan 
olivat uteliaita ottamaan selvää, minkälaista eksperimentointi on ja mitä tarjot-
tavaa sillä ja älypalveluilla voi olla heille. Tämän tutkimuksen hyötykäyttäjät 
olivat varovaisempia kuin teknologiaintoilijat, mutta olivat silti enemmän uteli-
aita kuin pelokkaita uutta teknologiaa ja sen eksperimentointia kohtaan, mikä 
on hyvä asia Kankaankin kannalta. Tämä uteliaisuus osoittautui myös teknolo-
gian seuraamisessa heidän keskuudessaan: monia kiehtoi tietää uusimman tek-
nologian kehityksestä, joten seurasivat uteliaisuudesta myös siihen liittyviä uu-
tisia. 

Uteliaisuus-motivaatiotekijä löytyi myös Peltolan (2008) lead usereilta: 
heitä kiehtoi nähdä, mitä beta-testauksessa on tarjolla ja mitä mobiiliohjelmisto-
jen kehityksessä tällä hetkellä tapahtuu. Peltolan (2008) tutkimustulos vastaa 
myös tämän tutkimuksen uteliaisuus-motivaatiotekijää, mutta ei todenna tek-
nologian omaksumistyypiltään hyötykäyttäjien roolia tässä tekijässä.  

Tämän tutkimuksen hyötykäyttäjiltä esiin noussut viihdyttävyys-
motivaatiotekijä vastaa Ståhlbröstin ja Bergvall-Kårebornin (2011) samaista hyö-
tykäyttäjien motivaatiotekijää, aivan kuten ylempänä myös teknologiaintoilijoi-
den kesken voitiin todeta. Tämän tutkimuksen hyötykäyttäjät suhtautuivat 
enemmän varauksella uusimpaan teknologiaan kuin teknologiaintoilijat, mutta 
heiltä löytyi silti kiinnostusta eksperimentointia ja älypalveluja kohtaan, mikä 
on positiivinen asia. Osalla oli kokemusta työnsä puolesta muun muassa erilai-
sista IoT-tekniikoista, minkä vuoksi aihepiiri kiinnosti ja eksperimentointi koet-
tiin viihdyttävänä aktiviteettina. Tämän tutkimuksen viihdyttävyys-
motivaatiotekijä vastaa myös Lakhanin ja Wolfin (2005) OSS-tutkimuksesta 
noussutta käyttäjien viihdyttävyys-motivaatiotekijää yleisellä tasolla ilman tek-
nologian omaksumistyypin luokittelua, kuten myös aiemmin luvussa 7.2.1 to-
dettiin. 

Uutena motivaatiotekijänä hyötykäyttäjien keskuudessa oli teknologiain-
toilijoiden tapaan (Kankaan) alueen merkityksellisyys, joka vastaa kuitenkin ylei-
sellä tasolla Ståhlbröstin ja Bergvall-Kårebornin (2011) tutkimuksen yhteisön 
merkityksellisyys -nimellä kulkevaa motivaatiotekijää. Alueen merkityksellisyys 
oli tärkeässä roolissa nimenomaan hyötykäyttäjien keskuudessa. Moni piti 
Kangasta yleisesti merkittävänä alueena, jota halusi olla mukana kehittämässä. 

Tässä tutkimuksessa ryhmässä kokeminen motivoi uutena tekijänä hyöty-
käyttäjiä osallistumaan eksperimentointiin. Hyötykäyttäjien mielestä ryhmän 
läsnäolosta eksperimentoinnin demotilassa voisi olla selvästi hyötyä ja osaa 
kiinnosti nimenomaan sellainen ryhmä, jossa olisi erilaisia ja eri-ikäisiä ihmisiä. 
Näistä ihmisistä voisi tulla keskenään uusia tuttavuuksia, ja heiltä voisi myös 
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saada ideoita esimerkiksi jonkin älypalvelun hyödyntämisessä tietyssä konteks-
tissa. Ryhmästä eksperimentoinnissa voisi hyötyä myös älypalvelujen kehittäjät, 
sillä ryhmässä asioita voidaan nähdä erilaisista näkökulmista, mikä voi auttaa 
ymmärtämään entistä paremmin käyttäjien tarpeita. Ståhlbröstin ja Bergvall-
Kårebornin (2011) tutkimuksessa ryhmässä kokeminen ei noussut ollenkaan 
hyötykäyttäjillä, mutta sen sijaan yleisesti muilla määrittelemättömillä käyttäjil-
lä se esiintyi. Ryhmässä kokeminen nähtiin heillä hyötynä, joka mahdollistaa 
kokemusten jakamisen muiden käyttäjien kanssa sekä uusiin ihmisiin tutustu-
misen. Nämä piirteet vastaavat tämän tutkimuksen ryhmässä kokemisen moti-
vaatiotekijää. Koska kyseistä motivaatiotekijää ei ilmennyt tämän tutkimuksen 
teknologiaintoilijoilla ja tämän tutkimuksen hyötykäyttäjät suhtautuivat hie-
man varovasti uuteen teknologiaan, voidaan olettaa, että hyötykäyttäjät kaipai-
sivat vierelleen ryhmää jonkin tasoiseksi tueksi ja turvaksi. 

Edelläkävijyys oli myös uusi hyötykäyttäjien keskuudesta noussut motivaa-
tiotekijä. Vaikka tätä tekijää ei löytynyt Ståhlbröstin ja Bergvall-Kårebornin 
(2011) hyötykäyttäjiltä, se nousi pinnalle kuitenkin yleisesti muilta heidän käyt-
täjiltä, kuten jo aiemminkin teknologiaintoilijoiden kanssa todettiin. Myös Pel-
tolan (2008) beta-testaustutkimuksessa edelläkävijyys oli yksi motivaatiotekijä 
lead usereiden joukossa. On mielenkiintoista todeta, että myös hyötykäyttäjien 
keskuudesta löytyi edelläkävijyydestä motivoituvia, vaikka aiemmin kyseinen 
motivaatiotekijä on löytynyt lähinnä korkeasti teknologian omaksuneiden, lead 
usereiden, joukosta. 

Vastavuoroisuus-motivaatiotekijä ilmeni Benbyan ja Belbalyn (2010) tutki-
muksessa yleisesti käyttäjien keskuudessa. Benbya ja Belbaly (2010) selvittivät, 
että vastavuoroisuus houkuttelee käyttäjiä osallistumaan OSS-projekteissa oh-
jelmistojen kehittämiseen. Heidän tutkimuksessaan vastavuoroisuudella tar-
koitetaan sitä, että käyttäjä tekee jotakin muiden hyväksi olettaen saavansa siitä 
joskus jotakin hyödyllistä myös itselleen. Tämän tutkimuksen vastavuoroisuus-
motivaatiotekijä on verrattavissa Benbyan ja Belbalyn (2010) samaiseen moti-
vaatiotekijään, vaikkakaan heidän tutkimuksensa ei käsitellyt teknologian 
omaksumistyyppejä. Tässä tutkimuksessa hyötykäyttäjien keskuudessa vasta-
vuoroisuus ymmärretään siten, että käyttäjän toiminta hyödyttää niin toisia 
osapuolia kuin myös käyttäjää itseään: käyttäjä antaa oman panoksensa 
Kankaan kehitystä varten eksperimentoinnin muodossa tietäen, että joskus 
myös tulee saamaan jotain hyödyllistä takaisin itselleen, Kankaalla asuessaan ja 
sinne kehitettyjä ratkaisuja käyttäessään. Kyseinen hyötykäyttäjä, jolla tämä 
vastavuoroisuus-tekijä nousi esille, oli tuleva Kankaan asukas, jota selkeästi 
kiinnosti tulevan asuinalueensa tulevaisuus ja kehitys, niin yleisen hyödyn kuin 
itsensä vuoksi. 

7.2.3 Teknologiakonservatiivien motivaatiotekijät 

Tästä tutkimuksesta ilmeni teknologiaintoilijoiden ja hyötykäyttäjien lisäksi 
teknologian omaksumistyypiltään myös teknologiakonservatiiveja. Teknolo-
giakonservatiiveja ja niiden motivaatiotekijöitä osallistua eksperimentointiin tai 
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muihin innovaatioaktiviteetteihin ei ollut aiemmin tutkittu, joten kyseinen ilmiö 
osoittautuu täysin uudeksi tutkimustiedoksi. Tämän tutkimuksen teknologia-
konservatiiveja motivoi alueen merkityksellisyys, uteliaisuus, ryhmässä kokeminen 
sekä uuden oppiminen. 

Alueen merkityksellisyys motivoi tuttuna tekijänä teknologiaintoilijoiden ja 
hyötykäyttäjien lisäksi myös teknologiakonservatiiveja. Kangas nähtiin etenkin 
teknologiakonservatiivien keskuudessa niin ikään yhteisönä, jonka osana käyt-
täjät halusivat antaa oman panoksensa sen eduksi. Vaikka teknologiakonserva-
tiivit suhtautuivatkin hieman epäilevästi ja konservatiivisesti uutta teknologiaa 
kohtaan, he halusivat silti osallistua eksperimentointiin, koska tiesivät siitä koi-
tuvan hyötyä Kankaan alueelle. Tämä huomio on mielenkiintoinen, ja voidaan 
todeta, että Kankaan alueella on positiivinen vaikutus käyttäjien motivaatioon 
osallistua eksperimentointiin. Kuten jo aiemmin todettiin, alueen mer-
kityksellisyys vastaa yleisellä tasolla Ståhlbröstin ja Bergvall-Kårebornin (2011) 
tutkimuksen yhteisön merkityksellisyys -nimellä kulkevaa käyttäjien motivaa-
tiotekijää. 

Uteliaisuus nousi hyötykäyttäjien lisäksi myös teknologiakonservatiiveilla 
motivaatiotekijäksi. He olivat teknologiakonservatiivisuudestaan uteliaita tie-
tämään, minkälaisia älykkäitä ratkaisuja Kankaalle mahdollisesti olisi tulossa ja 
sitä kautta myös kiinnostuivat osallistumisesta eksperimentointiin. Älypalvelut 
olivat teknologiakonservatiiveille melko vieras käsite, joten he olivat uteliaita 
tutustumaan myös tähän käsitteeseen enemmän eksperimentoinnin kautta. 
Tämän tutkimuksen uteliaisuus-motivaatiotekijä vastaa Ståhlbröstin ja Berg-
vall-Kårebornin (2011) uteliaisuus-motivaatiotekijää yleisesti käyttäjien kes-
kuudessa. Kuitenkin, Ståhlbröst ja Bergvall-Kåreborn (2011) pohtivat uteliai-
suus-tekijän alhaisempaa arvoa hyötykäyttäjien keskuudessa perustellen, että 
hyötykäyttäjät ovat tyypiltään varovaisia ja haluavat ensin tietää innovaatioak-
tiviteetin tarjoaman arvon ennen kuin osallistuvat. Kyseinen pohdinta kuiten-
kin osoittautui hieman ristiriitaiseksi tähän tutkimukseen nähden, koska hyöty-
käyttäjiä nimenomaan motivoi uteliaisuus kun taas korkeammin teknologian 
omaksuvia teknologiaintoilijoita ei ollenkaan. Lisäksi nyt teknologiakonserva-
tiivien keskuudessa uteliaisuus osoittautui yhdeksi motivaatiotekijäksi ekspe-
rimentointiin osallistumiseen, mikä ei ainakaan osoita alempien teknologian 
omaksumistyyppien liikavarovaisuutta tai sitä, että he haluaisivat tietää ekspe-
rimentoinnin tarjoaman arvon ennen kuin osallistuvat. Päinvastoin, teknologia-
konservatiiveja tuntuu kiehtovan heille vieraat asiat, joista he uteliaisuuspäis-
sään haluaisivat ottaa enemmän selvää. 

Ryhmässä kokeminen osoittautui hyötykäyttäjien lisäksi myös teknologia-
konservatiiveilla motivaatiotekijäksi osallistua eksperimentointiin. Nimen-
omaan tuttujen ihmisten läsnäolo koettiin tärkeäksi ja sellaiseksi asiaksi, joka 
voisi vielä entisestään edistää osallistumista. Tämä vastaa Antikaisen ym. (2010) 
tutkimusta, josta myös ilmeni ryhmässä kokeminen, määrittelemättömien käyt-
täjien motivaatiotekijäksi. Heidän tutkimuksessaan käyttäjät kokivat löytäneen-
sä samankaltaisiaan ihmisiä ja nauttivat heidän kanssaan yhdessätekemisestä. 
Yhdessätekeminen samankaltaisten, tuttujen yhteisön jäsenten kanssa koettiin 
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myös usein helpompana. Kuten hyötykäyttäjiä käsittelevässä alaluvussa oletet-
tiin, myös tässä voidaan olettaa, että teknologiakonservatiivit haluaisivat ympä-
rilleen ryhmän, joka voisi toimia jonkin tasoisena tukena ja turvana eksperi-
mentoinnissa. Eksperimentointi ja älypalvelut aiheuttavat enemmän epätietoi-
suutta ja ennakkoluuloja teknologiakonservatiiveille kuin hyötykäyttäjille, min-
kä vuoksi ryhmässä kokeminen voidaan tuntea vielä tärkeämmäksi motivaa-
tiotekijäksi teknologiakonservatiivien keskuudessa. 

Uuden oppiminen oli hyötykäyttäjien lisäksi myös teknologiakonservatii-
veilta noussut eksperimentointiin osallistumisen motivaatiotekijä. Kuten hyö-
tykäyttäjiä, myös teknologiakonservatiiveja motivoi nimenomaan uuden oppi-
minen työn vuoksi. Kuten aiemmin jo todettiin, kyseinen motivaatiotekijä vastaa 
yleisesti Lakhanin ja Wolfin (2005) sekä Benbyan ja Belbalyn (2010) OSS-
käyttäjien uuden oppiminen -motivaatiotekijää. Kuten tästäkin jo aiemmin to-
dettiin, uuden oppiminen voidaan tulkita myös tietyn tarpeen tyydyttämiseksi, 
joka nousi yhtenä motivaatiotekijänä Peltolan (2008) tutkimuksessa. Uuden op-
piminen työn vuoksi voi olla velvollisuus (ulkoinen motivaatiotekijä) tai aidosta 
innostuksesta lähtevä halu (sisäinen motivaatiotekijä), mikä jättää kyseisen mo-
tivaatiotekijän kahden tulkinnan varaan myös tässä yhteydessä. Teknologia-
konservatiivi saattaa suhtautua velvollisuutena eksperimentointiin, koska ei ole 
omaksunut älypalveluihin keskittyvää nykyteknologiaa ja osallistuu vain, kos-
ka oma työ motivoi oppimaan uutta. Toisaalta eksperimentointi voi myös syn-
nyttää käyttäjässä innostuksen pikkuhiljaa, kun käyttäjä oppii ja omaksuu äly-
palvelujen käytön, ja täten haluaa oppia ja kokea lisää. 

7.2.4 Teknologiakriittisten motivaatiotekijät 

Teknologiaintoilijoiden, hyötykäyttäjien ja teknologiakonservatiivien lisäksi 
tästä tutkimuksesta löytyi myös teknologiakriittinen tutkimushenkilö. Myös-
kään tätä teknologian omaksumistyyppiä ja sen motivaatiotekijöitä osallistua 
eksperimentointiin tai muihin innovaatioaktiviteetteihin ei ollut aiemmin tutkit-
tu. Teknologiakriittistä käyttäjää motivoi tässä tutkimuksessa alueen merkityk-
sellisyys, uteliaisuus sekä tuki. 

Alueen merkityksellisyys osoittautui motivaatiotekijäksi kaikilla teknolo-
gian omaksumistyypeillä, myös teknologiakriittisellä käyttäjällä, mikä voidaan 
nähdä positiivisena asiana. Kuten aiemmin jo monesti todettiin, alueen merki-
tyksellisyys vastaa Ståhlbröstin ja Bergvall-Kårebornin (2011) yhteisön merki-
tyksellisyyttä. Teknologiakriittinen käyttäjä oli hieman vastustavainen uutta 
teknologiaa kohtaan, mutta koki silti Kankaan alueen ja sen vision älykkäistä 
ratkaisuista jokseenkin mielenkiintoisina kehityksinä. Kyseistä käyttäjää tuntui 
kiehtovan erityisesti Kankaiden oppilaitoksien kehitys, koska hän opiskeli itse-
kin alueella. Hän halusi osallistua eksperimentointiin, koska oli innoissaan 
opiskelustaan ja halusi seurata oppilaitosten kehitystä. 

Teknologiakriittistä käyttäjää motivoiva uteliaisuus osoitti Ståhlbröstin ja 
Bergvall-Kårebornin (2011) pohdinnan käyttäjien varovaisuudesta taas enem-
män ristiriitaisemmaksi. He uskoivat, että jopa hyötykäyttäjät voisivat olla tyy-
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piltään niin varovaisia, etteivät ihan helpolla uskalla osallistua innovaatioakti-
viteettiin ennen kuin saavat tietää sen tarjoaman arvon. Tämän tutkimuksen 
mukaan kuitenkin jopa tyypiltään teknologiakriittistä käyttäjää motivoi uteliai-
suus osallistua eksperimentointiin. Tutkimus osoittaa, että suurinta osaa tässä 
olleista teknologian omaksumistyypeistä – hyötykäyttäjiä, teknologiakonserva-
tiiveja ja teknologiakriittisiä – motivoi kaikkia uteliaisuus, kun taas teknolo-
giaintoilijoita se ei motivoinut ollenkaan, toisin kuin Ståhlbröstin ja Bergvall-
Kårebornin (2011) tutkimuksessa. 

Tuki löytyi tästä tutkimuksesta aivan uutena motivaatiotekijänä. Tuella 
tarkoitetaan tässä tutkimuksessa eksperimentoinnin yhteydessä tarjolla olevaa 
toisen ihmisen, nimenomaan älypalvelujen asiantuntijan eli kehittäjän tukea, 
joka madaltaa käyttäjän kynnystä osallistua eksperimentoimaan älypalveluja. 
Teknologiakriittinen käyttäjä tuntui olevan pelokas ja kriittinen uusia älypalve-
luja kohtaan, koska ei osaa kunnolla käyttää niitä eikä luota omiin taitoihinsa. 
Hän kaipasi selkeästi asiantuntijan neuvoja teknologisten palvelujen toimin-
noissa. Kyseisen käyttäjän täytyisi nimenomaan saada apua ja tukea älypalvelu-
jen käytössä, jotta suostuisi osallistumaan eksperimentointiin. Ammattilaisen 
tuen kautta teknologiakriittinen saisi turvallisuuden tunteen, jonka turvin olisi 
selkeästi rohkeampi osallistumaan. Tämä motivaatiotekijä on selkeästi yhteyk-
sissä käyttäjän teknologian omaksumistyyppiin: teknologiakriittinen käyttäjä 
on epävarma omista teknologisista taidoistaan sekä teknologiasta yleensäkin, 
jolloin tuen tarve nousee korkealle. Tuki nähdään tässä tapauksessa ulkoisena 
motivaationa, koska henkilöllä ei ole suurta sisäistä innostusta osallistua tekno-
logian kokeiluun.  

Georgesin ym. (2015) mukaan luottamus on tärkeää Living Lab -
kontekstissa, ja he väittävät, että ihmiset sitoutuvat aktiivisesti Living Lab -
kokeiluihin, kun ovat henkilökohtaisesti tavanneet eri sidosryhmiä – esimerkik-
si tutkijoita ja palvelujen kehittäjiä. Tämä voidaan osittain rinnastaa teknologia-
kriittistä käyttäjää motivoivaan tukeen. Teknologiakriittinen henkilö saisi pal-
velun kehittäjiltä apua eksperimentoinnissa, mikä voisi herättää myös luotta-
muksen tunteen niin kehittäjiä kuin älypalveluja kohtaan. Täten henkilö voisi 
mahdollisesti kokea myös itsensä varmemmaksi uuden teknologian kanssa ja 
voisi parhaimmassa tapauksessa saavuttaa myös sisäisen motivaation eksperi-
mentointiin. Eksperimentoinnissa kehittäjien läsnäoloon ja heidän tarjoamaan 
tukeen olisi hyvä kiinnittää vastaisuudessa huomiota, sillä se voisi mahdollises-
ti lisätä käyttäjien innostuneisuutta ja sitoutuneisuutta eksperimentointia koh-
taan. 

7.2.5 Teknologian omaksumistyyppien erot ja yhtäläisyydet motivaatioteki-
jöissä 

Seuraavalla sivulla oleva taulukko (taulukko 6) havainnollistaa vielä tarkemmin, 
minkälaisia motivaatiotekijöitä teknologian omaksumistyypeiltä tästä tutki-
muksesta löytyi. Taulukkoon on merkattu tietyillä väreillä toistuvat motivaa-
tiotekijät, jotta teknologian omaksumistyyppien väliset yhtäläisyydet olisivat 



74 

       

helpommin havaittavissa. Motivaatiotekijät on järjestetty taulukkoon suosi-
tuimmasta alkaen, käyttäjien teknologian omaksumistyypin mukaan. Taulukon 
jälkeen pohditaan sanallisesti ja yhteenvetomaisesti tämän tutkimuksen tekno-
logian omaksumistyyppien motivaatiotekijöiden eroja ja yhtäläisyyksiä. 

TAULUKKO 6 Teknologian omaksumistyyppien motivaatiotekijät 
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Tutkimus osoitti, että alueen merkityksellisyys oli ainut sellainen motivaatiotekijä, 
joka nousi esille kaikilla tämän tutkimuksen teknologian omaksumistyypeillä. 
Kankaan alue koettiin kaikkien keskuudessa tärkeänä niin alueellisesti kuin 
yhteisöllisesti, ja se selkeästi motivoi käyttäjiä osallistumaan älypalvelujen eks-
perimentointiin Kankaan demotilassa, teknologian omaksumistyypistä riippu-
matta. Tutkimuksesta voidaan kuitenkin todeta, että Kankaan alueen merkityk-
sellisyys ei ole vaatimus sille, että käyttäjä kiinnostuu osallistumaan eksperi-
mentointiin. 

Teknologiaintoilijat ja hyötykäyttäjät olivat ainoita tyyppejä, joita motivoi 
viihdyttävyys. Nämä kaksi teknologian omaksumistyyppiä olivat tämän tutki-
muksen korkeimmin uuden teknologian omaksuvia käyttäjiä, jotka suhtautui-
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vat varmiten ja positiivisimmin älypalveluihin. Tämä voisi selittää, miksi vain 
nämä kaksi tyyppiä kokivat eksperimentoinnin viihdyttävyyden motivoivan 
heitä osallistumaan. 

Kaikkia muita teknologian omaksumistyyppejä, paitsi teknologiaintoilijoi-
ta motivoi uteliaisuus. Tuloksista voidaan todeta, että hyötykäyttäjät, teknolo-
giakonservatiivit sekä teknologiakriittiset suhtautuivat uteliaasti älypalveluja ja 
eksperimentointia kohtaan, sillä ne olivat heille suhteellisen uusia ja vieraita 
asioita, joista he halusivat ottaa enemmän selvää osallistumalla. Teknologiain-
toilijoille puolestaan kyseiset asiat olivat enemmän tuttuja, eivätkä niinkään 
herättäneet sen suurempaa uteliaisuutta, toisin kuin Ståhlbröstin ja Bergvall-
Kårebornin (2011) teknologiaintoilijoilla, kuten aiemmin jo useasti todettiin. 
Tämä osoittautuu mielenkiintoiseksi päinvastaisuudeksi. 

Edelläkävijyys nousi esille tämän tutkimuksen korkeimmin uuden teknolo-
gian omaksuneilla, teknologiaintoilijoilla ja hyötykäyttäjillä. Aiemmin kyseinen 
motivaatiotekijä on löytynyt lähinnä vielä korkeammin omaksuneiden, lead 
usereiden, joukosta. Tämä tutkimus näyttäisi osoittavan, että edelläkävijyys 
liittyy enemmän teknologiasta kiinnostuneisiin ihmisiin. Teknologiakonserva-
tiivit ja teknologiakriittiset eivät oletettavasti motivoidu ajatuksesta, että olisivat 
ensimmäisten joukossa kokeilemassa jotakin uutta älypalvelua, koska eivät ole 
kiinnostuneet niin paljon uusimmasta teknologiasta. 

Uuden oppiminen motivoi sekä hyötykäyttäjiä että teknologiakonservatiive-
ja. Tässä yhteydessä näillä käyttäjillä oli nimenomaan tarve oppia uutta työnsä 
vuoksi. Uuden oppiminen voidaan nähdä aiempiin tutkimuksiin perustuen jo-
ko sisäisenä tai ulkoisena motivaatiotekijänä, riippuen myös tarkemmin käyttä-
jästä. Tässä tutkimuksessa on vaikea varmaksi todeta, että hyötykäyttäjät tai 
teknologiakonservatiivit olisivat juuri sisäisesti tai ulkoisesti motivoituneita. 
Voidaan olettaa, että teknologiakonservatiivi saattaisi suhtautua enemmän vel-
vollisuutena eksperimentointiin, koska ei ole korkeasti omaksunut älypalvelui-
hin keskittyvää nykyteknologiaa. Kyseinen teknologiakonservatiivi saattaisi siis 
osallistua vain työn takia ja vain hetkellisesti. Hyötykäyttäjä voisi puolestaan 
oletettavasti osallistua enemmän sisäisen kiinnostavuuden vuoksi, ja olisi työn 
lisäksi aidosti kiinnostunut nimenomaan myös eksperimentoinnista ja älypalve-
luista. Tämä pohdinta jää ristiriitaiseksi. 

Ryhmässä kokeminen löytyi pelkästään hyötykäyttäjien ja teknologiakon-
servatiivien keskuudesta. Tulokset osoittivat, että ryhmässä kokemisesta saa-
daan jonkin asteista tukea ja turvaa, ja se voi toimia myös ihan vain sosiaalisena 
tekijänä, josta käyttäjät pitävät ja motivoituvat osallistumaan eksperimentoin-
tiin. Ryhmässä kokemista ei nähty motivaatiotekijänä teknologiaintoilijoilla, 
mikä voi kertoa siitä, että he eivät tarvitse sosiaalista tukea eksperimentointiin, 
he uskaltavat osallistua yksinkin. Ryhmässä kokeminen ei löytynyt motivaa-
tiotekijänä myöskään teknologiakriittiseltä käyttäjältä, mikä sinänsä on mielen-
kiintoista ottaen huomioon hänen pelkonsa ja epävarmuutensa uutta teknologi-
aa kohtaan. Toisaalta kuitenkin, tätä teknologiakriittistä motivoi tärkeänä teki-
jänä tuki, joka voidaan myös nähdä sosiaalisena tekijänä. Tässä yhteydessä tuel-
la tarkoitetaan vielä tarkemmin ottaen ammattilaisen antamia apuja ja neuvoja 
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eksperimentoinnissa, mikä on oletettavasti teknologiakriittiselle tärkeämpää 
kuin muiden samankaltaisten, ”tavallisten” ja mahdollisesti myös teknologian 
suhteen epävarmojen käyttäjien läsnäolo.  

Tulokset osoittavat myös, että korkeammin uuden teknologian omaksu-
neet käyttäjät eivät koe tarvitsevansa ammattilaisten tukea motivoituakseen 
osallistumaan eksperimentointiin. Teknologiakonservatiiveille ja hyötykäyttäjil-
le riittää muiden käyttäjien tuki ja läsnäolo. Teknologiaintoilijat eivät koe tarvit-
sevansa mitään sosiaalisia tekijöitä motivoimaan itseään osallistumaan. Tämä 
oletettavasti voisi johtua siitä, että mitä korkeammin käyttäjä on omaksunut 
uutta teknologiaa, sen rohkeampi ja varmempi hän on myös osallistumaan eks-
perimentointiin. 

Vastavuoroisuus esiintyi pelkästään hyötykäyttäjien keskuudessa kaikista 
teknologian omaksumistyypeistä. Kyseinen motivaatiotekijä nousi esille ni-
menomaan käyttäjällä, joka aikoi muuttaa Kankaalle, joten häntä kiehtoi tule-
van asuinalueensa kehitys niin yleisen hyödyn kuin itsensä vuoksi. Mielenkiin-
toista on, että tätä motivaatiotekijää ei ilmennyt muualla, vaikka joukossa oli 
enemmänkin tulevia asukkaita ja ylipäätään käyttäjiä, jotka tulivat vaikutta-
maan Kankaan alueella jossain muodossa. 

Vaikuttaminen oli yhtenä motivaatiotekijänä teknologiaintoilijoiden jou-
kossa, mutta ei kenenkään muiden. Syyksi tähän voidaan todeta se, että pelkäs-
tään teknologiaintoilijoissa oli korkeasti uuden teknologian omaksunut käyttäjä, 
joka oli jo valmiiksi innostunut kaikesta teknologiasta ja halusi päästä vaikut-
tamaan älypalvelujen kehitykseen. Muissa teknologian omaksumistyypeissä ei 
vaikuttanut olevan yhtä innokkaita käyttäjiä. 

Palkkio oli sinänsä yllättävä tekijä tässä tutkimuksessa, sillä se nousi esille 
pelkästään teknologiaintoilijoiden keskuudessa. Tutkijan oma olettamus oli, 
että palkkio olisi voinut nousta ennen kaikkea alhaiten teknologian omaksuneil-
la tyypeillä, mutta tutkimustulokset olivatkin päinvastaiset. Aiemman tutki-
muksen mukaan ihmisen sisäinen motivaatio voi heikentyä, mikäli hänelle an-
netaan osallistumisestaan aineellista palkkiota (Deci ym., 1999). Tätä ei voida 
tietenkään tietää varmaksi tässä tutkimuksessa, mutta se voi kuitenkin olla hy-
vä tiedostaa tulevaa varten, kuten jo aiemmin todettiin. 

Tässä tutkimuksessa enemmistö teknologian omaksumistyyppien moti-
vaatiotekijöistä oli sisäisiä motivaatiotekijöitä, mikä osoittaa käyttäjien aidon 
kiinnostuksen niin eksperimentointia, älypalveluja kuin yleisesti Kankaan alu-
een kehitystä kohtaan. Amabilen (1996) mukaan nimenomaan sisäinen motivaa-
tio vaikuttaa merkittävästi muun muassa käyttäjien tehokkuuteen yhteiskehit-
tämisen ja avoimen innovaation projekteissa. Myös tässä yhteydessä käyttäjien 
sisäisen motivaation voidaan ajatella olevan hyödyksi älypalvelujen kehitys-
prosesseille ja koko Kankaan kehitykselle.  
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7.3 Eksperimentoinnin helppous ja nopeus 

Tämän tutkimuksen teemahaastatteluissa tutkimushenkilöiltä nousi esille myös 
teknologian hyväksymiseen liittyviä aspekteja, joita muun muassa Davisin 
(1989) TAM (technology acceptance model), teknologian hyväksymismalli, esit-
telee. Neljä käyttäjää, joista kaksi oli hyötykäyttäjiä, yksi teknologiakonservatii-
vi ja yksi teknologiaintoilija, halusi painottaa helppouden ja nopeuden tärkeyttä 
eksperimentoinnissa. He toivat esille, että eksperimentoinnin tulisi olla helppoa 
ja vaivatonta, eikä se saisi viedä liikaa omaa aikaa. Helppoudella ja vaivatto-
muudella viitataan älypalvelujen helppokäyttöisyyteen, eli käyttäjät toivoivat, 
että eksperimentointi ei veisi kauaa aikaa, koska älypalvelut olisivat suhteelli-
sen helppoja käyttää. TAMin mukaan helppokäyttöisyys on yksi tekijä, joka 
vaikuttaa käyttäjän aikomukseen käyttää jotakin teknologiaa. Mikäli esimerkik-
si jokin älypalvelu osoittautuu helppokäyttöiseksi, käyttäjä myös alkaa hel-
pommin käyttää sitä. (Davis, 1989.) Tässä tutkimuksessa voidaan ajatella hie-
man samalla periaatteella: mikäli eksperimentointi osoittautuu helpoksi, vaivat-
tomaksi ja nopeaksi aktiviteetiksi, käyttäjät osallistuvat siihen helpommin. Tä-
män kautta käyttäjillä olisi myös mahdollisesti matalampi kynnys alkaa itse 
käyttää eksperimentoinnissa esiteltyjä älypalveluja myöhemmin arjessaan. 
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8 YHTEENVETO 

Tässä tutkielman viimeisessä luvussa kerrataan tutkimuksen tarkoitus sekä 
lopputulokset tiivistetysti. Luvussa esitetään myös tutkimuksen teoreettinen 
kontribuutio sekä käytännön hyödyt Kankaan alueen hyväksi. Lisäksi arvioi-
daan taustateorian, tutkimusmenetelmien ja tulosten luotettavuutta, sekä kerro-
taan tutkimuksen rajoituksista. Lopuksi luvussa tarjotaan vielä aiheen kannalta 
sopivia jatkotutkimusaiheita. 

8.1 Teknologian omaksumistyypillä on osittain vaikutusta eks-
perimentointiin osallistumisen motivaatiotekijöihin 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa, kuinka kiinnostuneita käyttä-
jät ovat eksperimentoimaan; mitkä motivaatiotekijät saavat nimenomaan Kan-
kaalle kytköksissä olevia henkilöitä osallistumaan älypalvelujen eksperimen-
tointiin Kankaan demotilassa ja miten heidän teknologian omaksumistyyppinsä 
vaikuttaa heidän motivaatiotekijöihinsä. Tutkimuksella selvitettiin, minkälaisia 
tutkimushenkilöt, eli käyttäjät, ovat uusimman teknologian omaksumistyypeil-
tään ja minkälaisia eksperimentointiin osallistumisen motivaatiotekijöitä näiden 
tyyppien keskuudesta nousi esille. 

Tutkimushenkilöiden joukosta löytyi teknologian omaksumistyypiltään 
eniten hyötykäyttäjiä (7), toiseksi eniten teknologiakonservatiiveja (4), kolman-
neksi eniten teknologiaintoilijoita (3) ja myös yksi teknologiakriittinen. Tutki-
mus osoitti, että näitä teknologian omaksumistyyppejä motivoi osallistumaan 
eksperimentointiin osittain samat ja osittain eri tekijät. Suurin osa kaikista mo-
tivaatiotekijöistä oli sisäisiä motivaatiotekijöitä, mikä osoitti käyttäjien aidon 
kiinnostuksen niin eksperimentointia, älypalveluja kuin yleisesti Kankaan alu-
een kehitystä kohtaan.  

Kankaan alueen merkityksellisyys oli suosituin motivaatiotekijä, joka nousi 
esille kaikilla teknologian omaksumistyypeillä. Kankaan alue koettiin kaikkien 
keskuudessa tärkeänä niin alueellisesti kuin yhteisöllisesti, ja se selkeästi moti-
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voi käyttäjiä osallistumaan älypalvelujen eksperimentointiin teknologian omak-
sumistyypistä riippumatta. Uteliaisuus vieraita asioita – älypalveluja ja eksperi-
mentointia – kohtaan oli toiseksi suosituin motivaatiotekijä ilmeten hyötykäyt-
täjillä, teknologiakonservatiiveilla sekä teknologiakriittisellä. Teknologiaintoili-
joille kyseiset asiat olivat enemmän tuttuja, eivätkä oletettavasti sen vuoksi he-
rättäneet uteliaisuutta toimimaan motivaatiotekijänä, toisin kuin aiemmassa 
tutkimuksessa. 

Viihdyttävyys motivoi kaikista teknologian omaksumistyypeistä vain tek-
nologiaintoilijoita ja hyötykäyttäjiä, koska he suhtautuivat varmiten ja positiivi-
simmin älypalveluihin. Kyseinen motivaatiotekijä oli ainut täysin aiempaa tut-
kimusta vastaava, myös teknologian omaksumistyyppien osalta. Edelläkävijyys 
toimi myös vain teknologiaintoilijoiden ja hyötykäyttäjien motivaatiotekijänä, 
mikä viittasi siihen, että eksperimentointi ensimmäisten joukossa on yhdistettä-
vissä enemmän teknologiasta kiinnostuneisiin käyttäjiin. 

Uuden oppiminen työn vuoksi motivoi sekä hyötykäyttäjiä että teknologia-
konservatiiveja. Se voidaan nähdä aiempiin tutkimuksiin perustuen joko sisäi-
senä tai ulkoisena motivaatiotekijänä – aitona kiinnostuksena tai velvollisuute-
na. Ryhmässä kokeminen löytyi myös hyötykäyttäjien ja teknologiakonservatii-
vien keskuudesta motivaatiotekijänä. Ryhmässä kokeminen koettiin jonkin as-
teisena tukena ja turvana sekä sosiaalisena tekijänä. Tuloksista pääteltiin, että 
mitä teknologian omaksumistyypiltään korkeampi käyttäjä, sitä vähemmän 
häntä motivoi ryhmässä kokeminen, sillä hän suhtautuu älypalveluihin ja eks-
perimentointiin rohkeammin eikä tarvitse ryhmän läsnäoloa uskaltaakseen 
osallistua. 

Tuki motivoi pelkästään yhtä teknologiakriittistä käyttäjää ja se oli täysin 
uusi, ulkoinen motivaatiotekijä, jota ei ollut aiemmissa tutkimuksissa ilmennyt. 
Teknologiakriittinen käyttäjä koki tarvitsevansa älypalvelun kehittäjän läsnä-
olon ja neuvonnan eksperimentoinnissa, jotta suostuisi osallistumaan. Tuki ei 
toiminut motivaatiotekijänä kenelläkään muulla teknologian omaksumistyypil-
lä, mistä voitiin todeta, että se on merkittävässä roolissa alemmin uutta tekno-
logiaa omaksuneilla henkilöillä. 

Vastavuoroisuus esiintyi pelkästään hyötykäyttäjien keskuudessa motivaa-
tiotekijänä. Se nousi esille nimenomaan tulevalla Kankaan asukkaalla, jota kieh-
toi tulevan asuinalueensa kehitys niin yleisen hyödyn kuin itsensä vuoksi. 

Vaikuttaminen ja palkkio motivoivat puolestaan pelkästään teknologiaintoi-
lijoita. Teknologiaintoilija oli jo valmiiksi innostunut kaikesta teknologiasta ja 
halusi täten päästä vaikuttamaan älypalvelujen kehitykseen eksperimentoinnin 
kautta. Muissa teknologian omaksumistyypeissä ei ollut yhtä innokkaita käyttä-
jiä. Palkkio nousi esille osittain yllättävänä tekijänä, koska se ei motivoinut mui-
ta teknologian omaksumistyyppejä tässä tutkimuksessa. Aiemman tutkimuksen 
mukaan käyttäjien sisäinen motivaatio voi heikentyä aineellisen palkkion myö-
tä. Tätä ilmiötä ei voida varmentaa tässä tutkimuksessa, mutta se voi kuitenkin 
olla hyvä tiedostaa tulevaa varten, kuten jo aiemmin todettiin. 

Teoreettinen viitekehys ei itsessään riittänyt tässä tutkittavan ilmiön tul-
kitsemiseen, vaan tutkimuksesta löytyi tekijöitä myös viitekehyksen ulkopuo-
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lelta. Nämä tekijät osoittautuivat tämän tutkimuksen uusiksi havainnoiksi. 
Aiemmat tutkimukset olivat tutkineet erilaisia avoimen innovaation ja yhteis-
kehittämisen innovaatioaktiviteetteja sekä yleisesti käyttäjien motivaatiotekijöi-
tä osallistua niihin. Pelkästään eksperimentointiin osallistumisen motivaa-
tiotekijöitä ei ollut aiemmin tutkittu. Ståhlbröst ja Bergvall-Kåreborn (2011) oli-
vat ainoat tutkijat, jotka keskittyivät nimenomaan teknologian omaksumis-
tyyppien motivaatiotekijöihin, mutta hekin selvittivät vain kahden tyypin, tek-
nologiaintoilijoiden ja hyötykäyttäjien motivaatiotekijöitä. Tässä tutkimuksessa 
aikaisempia tutkimustietoja täytyi yhdistellä rinnakkaistutkimusalueilta, eli 
käytännössä avoimen innovaation ja yhteiskehittämisen erilaisten innovaatio-
aktiviteettien sekä teknologian omaksumistyyppien motivaatiotekijöitä koottiin 
yhteen, taulukkomuotoon. Tämän tutkimuksen teoreettisena kontribuutiona 
voidaan nähdä aiempien tutkimustietojen laajentaminen ja yhdisteleminen tä-
hän eksperimentoinnin kontekstiin sekä myös uusien tekijöiden tuominen sii-
hen. Käytännössä täysin uusina tekijöinä olivat teknologiakonservatiivien ja 
teknologiakriittisten motivaatiotekijät osallistua eksperimentointiin. 

Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää myös käytännössä, osana 
Kankaan kehitystä. Suurin osa Kankaalle kytköksissä olevien tutkimushenki-
löiden motivaatiotekijöistä oli sisäisiä, mikä tarkoittaa henkilöiden olevan ai-
dosti kiinnostuneita niin eksperimentoinnista kuin Kankaan kehityksestä ylei-
sesti. Sisäisesti motivoituneita käyttäjiä on oletettavasti helpompi saada si-
toutettua jatkossa myös eksperimentointiin ja myöhemmin Living Lab -
toimintaan aktiivisesti osallistuvaan yhteisöön, toisin kuin ulkoisesti motivoi-
tuneita. Tutkimustuloksista voidaan nähdä myös motivaatiotekijöiden jakau-
tuminen tutkimusryhmien kesken, mitä Kangas voi hyödyntää eksperimentoin-
tiyhteisön luomisessa. Kankaan lisäksi myös älypalveluja kehittävät yritykset 
hyötyvät sisäisesti motivoituneista käyttäjistä aktiivisena osana innovaatiopro-
sesseja. Tutkimus osoitti, että myös alhaiten uuden teknologian omaksuneet 
käyttäjät olivat sisäisesti motivoituneita osallistumaan eksperimentointiin. 
Ryhmässä kokeminen ja tuki nousivat motivaatiotekijöinä erityisesti juuri näillä 
alhaiten uuden teknologian omaksuvilla. Kankaan olisikin hyvä huomioida 
nämä tekijät osallistaessa käyttäjiä eksperimentointiin, jotta mukaan saataisiin 
myös teknologiakonservatiiveja ja teknologiakriittisiä henkilöitä. 

8.2 Tutkimuksen arviointi 

Tutkimusaiheeksi valittua käyttäjien eksperimentointiin osallistumisen moti-
vaatiotekijöitä ja teknologian omaksumisen yhteyttä niihin ei ollut aiemmin 
suoranaisesti tutkittu, mikä teki aiemman teorian löytämisestä melko haastavaa. 
Motivaatiotutkimuksia löytyi kyllä erilaisiin innovaatioyhteisöihin ja niiden 
aktiviteetteihin liittyen, mutta monissa painopisteenä oli myös kaikkea muuta 
kuin eksperimentointia. Juuri sopivan taustateorian valitseminen oli aikaavie-
vää ja vaati toistuvaa tarkastelua ja pohdiskelua, jotta tutkimuksen aihe ei tulisi 
hyppäämään liikaa sivuraiteille. Tietyn rajauksen tekeminen ja yhteisten piir-
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teiden löytäminen fokusoitui lopulta sellaisiin innovaatioaktiviteetteihin, joissa 
käyttäjä oli mukana luomassa arvoa yritysten ja/tai muiden sidosryhmien 
kanssa – toisin sanoen käyttäjät pääsivät itse osallistumaan teknologisten inno-
vaatioiden kehittämiseen eri tavoin, ja täten mahdollistivat sidosryhmille käyt-
täjien tarpeiden oppimisen. Kyseinen yhdistävä piirre koettiin tärkeäksi ja tut-
kimuksen kannalta sopivaksi valinnaksi. Oli nimenomaan tärkeää löytää sellai-
sia aiempia tutkimuksia, joissa oli yhteisiä piirteitä eksperimentointiin liittyen. 

Kirjallisuuskatsaukseen eksperimentoinnin määritelmän tueksi haluttiin 
tuoda aiheita, jotka jollain tasolla liittyivät eksperimentointiin. Kyseinen käsite 
haluttiin esitellä laajasti eri aktiviteettien kautta, jotta lukijalle välittyisi hyvin 
sen tarkoitus ja toteutusympäristöt. Myös eksperimentoinnin pääroolissa sekä 
muissa yhteiskehittämisen ja avoimen innovaation innovaatioprosesseissa lois-
tavat erilaiset käyttäjät haluttiin nostaa kunnolla esille, aina historian kautta 
nykypäivään. Käyttäjien teknologian omaksumistyyppejä haluttiin tuoda esille 
Rogersin (2003) suositun innovaatioiden diffuusio -teorian kautta, koska kysei-
sen teorian innovaatioiden omaksujat -kategoriat tukivat hyvin erilaisten inno-
vaatioaktiviteetteihin osallistuvien käyttäjien hahmottamista sekä Ståhlbröstin 
ja Bergvall-Kårebornin (2011) teknologian omaksumistyyppejä. Kyseiseen teori-
aan on nojauduttu monissa tietojärjestelmätieteen tutkimuksissa. Kaiken kaik-
kiaan taustateorian rakenteessa pyrittiin johdonmukaisuuteen; asiat haluttiin 
esittää järjestelmällisesti ja punaista lankaa noudattaen. Kirjallisuuskatsaukseen 
pyrittiin valitsemaan vain tutkimuksen kannalta tärkeät asiat. 

Tutkimukseen tarkoituksella valitut tietyt haastateltavat koettiin arvok-
kaiksi tiedonantajiksi ja juuri sopiviksi tähän tapaustutkimukseen, sillä he ovat 
henkilöitä, jotka tulevat asumaan, työskentelemään ja opiskelemaan Kankaan 
alueella. Heidän vastauksillaan ja myöhemmin mahdollisella eksperimentoin-
tiyhteisöön osallistumisellaan koettiin olevan suurta arvoa tulevaisuuden Kan-
kaan kannalta. Tiedonkeruumenetelmänä käytetyn teemahaastattelun koettiin 
olevan hyvä keino kerätä tutkimushenkilöiltä relevanttia tietoa kasvotusten 
keskustellen. Tiedonkeräyksen laatua ja luotettavuutta arvioitiin tarkemmin jo 
aiemmin, luvussa 5.6.  

Tutkimuksen tuloksia pyrittiin esittämään mahdollisimman tarkasti, käyt-
täen myös konkreettisia sitaatteja haastateltavien vastauksista. Näillä sitaateilla 
haluttiin osoittaa tulosten oikeellisuus sekä herättää myös lisää luottamusta. 
Jokaisella laadullisen tutkimuksen tutkijalla on omat havaintonsa ja näkymyk-
sensä asioista, minkä vuoksi onkin tarpeellista esittää lukijalle selkeitä peruste-
luja, jotka näin ollen kasvattavat luottamusta tutkimukseen. Koko tutkimuksen 
luotettavuutta haluttiin osoittaa myös sillä, että koko tutkimusprosessi kuvat-
tiin mahdollisimman tarkasti, jolloin lukijan on helpompi seurata ja ymmärtää 
prosessia. (Hirsjärvi & Hurme, 2008.) 

Täytyy muistaa, että tämän tutkimuksen tuloksia ei voi yleistää kosketta-
maan kaikkia yleisesti eksperimentointiin osallistuvia käyttäjiä. Käyttäjät ovat 
aina yksilöllisiä ja heidän motivaatioonsa voi vaikuttaa monikin asia, myös vain 
hetkellisesti. Tässä tutkimuksessa iällä tai sukupuolella ei ollut merkitystä, joten 
senkään puolesta tuloksia ei voi yleistää koskettamaan tietyn ikäisiä tai samaa 
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sukupuolta olevia. Lisäksi tämä tutkimus oli tapaustutkimus, joka keskittyi ni-
menomaan vain muutamiin, tiettyihin ihmisiin ja tietyllä alueella, tietyn alueen 
hyväksi toteutettavaan yhteiskehittämisen aktiviteettiin, eksperimentointiin. 
Mielenkiintoista tietysti on, että muissakin yhteiskehittämisen aktiviteeteissa on 
esiintynyt samanlaisia käyttäjien motivaatiotekijöitä. Lisäksi oli mielenkiintoista, 
että aiemman tutkimuksen teknologian omaksumistyyppien motivaatiotekijät 
olivat ristiriidassa tämän tutkimuksen samaisten tyyppien motivaatiotekijöiden 
kanssa. Toki täytyy muistaa, että täsmälleen samanlaista laadullista tutkimusta 
aiempiin saman aiheen tutkimuksiin nähden ei ole oikeastaan mahdollista teh-
dä, sillä tutkijan omat näkökulmat ja asenteet vaikuttavat olennaisesti tutki-
muksen toteutukseen (Hirsjärvi & Hurme, 2008). Tässä tutkimuksessa ei käytet-
ty pelkästään Rogersin (2003) kategorisoituja innovaatioiden omaksujia pohjana, 
vaikka ne olivatkin tunnetumpia kuin Ståhlbröstin ja Bergvall-Kårebornin (2011) 
itse luomat uuden teknologian omaksumisen tyyppimuunnelmat. Rogersin 
(2003) teoriaa olisi voinut käyttää paremmin määrällisessä tutkimuksessa, jossa 
olisi voitu selvittää tarkemmin henkilöiden teknologian omaksumista esimer-
kiksi iän, sukupuolen ja sosiaalisen aseman kautta. Tässä tutkimuksessa kartoi-
tettiin pintapuolisesti, minkälaisia ihmisiä Kankaalta löytyy ja mitkä tekijät 
motivoivat juuri näitä ihmisiä. Tutkimus haluttiin toteuttaa laadullisena, jotta 
tutkija pääsi syvällisemmin tiettyjen tutkimushenkilöiden ajatusmaailmaan ja 
mielipiteisiin käsiksi. Tämän tutkimuksen päälle tarvittaisiin määrällinen tut-
kimus, jotta teknologian omaksumistyypit ja niiden eksperimentointiin osallis-
tumisen motivaatiotekijät olisivat paremmin todennettavissa. Tämä tutkimus 
vain arvelee, eikä yksinään riitä todentamiseen. 

8.3 Jatkotutkimusaiheita 

Tässä tutkimuksessa kartoitettiin pelkästään pintapuolisesti, minkälaisia tekno-
logian omaksumistyypiltään olevia ihmisiä tutkimushenkilöistä löytyy ja mitkä 
tekijät motivoivat juuri näitä tekijöitä osallistumaan eksperimentointiin. Kuten 
ylempänä jo todettiin, määrällisellä jatkotutkimuksella voitaisiin todentaa pa-
remmin nämä tekijät ja niiden väliset suhteet. Jatkotutkimuksessa voitaisiin ot-
taa huomioon esimerkiksi käyttäjien ikä, sukupuoli sekä sosiaalinen asema, ja 
otos voisi sisältää paljon enemmän tutkimushenkilöitä. Näin ollen voitaisiin 
todentaa laajemmin teknologian omaksumistyyppien vaikutusta motivaa-
tiotekijöihin. 

Kuten myös jo aiemmin todettiin, suurin osa tutkimushenkilöiden moti-
vaatiotekijöistä oli sisäisiä. Sisäisesti motivoituneita käyttäjiä on oletettavasti 
helpompi saada sitoutettua eksperimentointiin osallistuvaan yhteisöön kuin 
ulkoisesti motivoituneita. Jatkotutkimuksessa voisi olla mielenkiintoista tutkia 
esimerkiksi käyttäjien aktiivisuutta ja roolia yhteisössä, sitten kun sellainen on 
olemassa ja Kangas on taas edennyt askeleen pidemmälle älykaupunkikehityk-
sessään. 
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Kolmas mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe voisi liittyä käyttäjien tekno-
logian hyväksymiseen ja eksperimentointiin. Jatkotutkimus voisi selvittää, 
edesauttaako eksperimentointi käyttäjien teknologian hyväksymistä. Eksperi-
mentointiin liittyy usein teknologisten palvelujen kokeilua, joten olisi kiehtovaa 
tietää, voisiko eksperimentoinnin kautta saada käyttäjiä innostumaan enemmän 
teknologiasta sekä omaksumaan helpommin tiettyjen teknologisten laitteiden ja 
palvelujen käytön. 



84 

       

LÄHTEET 

Almirall, E. & Wareham, J. (2011). Living Labs: Arbiters of Mid- and Ground-
Level Innovation. Technology Analysis & Strategic Management, 23(1), 87-102. 

Amabile, T. M. (1996). Creativity in Context. Boulder, Colorado: Westview Press. 
Anderson, W. L. & Crocca, W. T. (1993). Engineering Practice and 

Codevelopment of Product Prototypes. Communications of the ACM, 36(4), 
49–56. 

Antikainen, M., Mäkipää, M. & Ahonen, M. (2010). Motivating and Supporting 
Collaboration in Open Innovation. European Journal of Innovation 
Management, 13(1), 100–119. 

Antikainen, M. & Väätäjä, H. (2010). Rewarding in Open Innovation 
Communities – How to motivate members? International Journal of 
Entrepreneurship and Innovation Management, 11(4), 440–456. 

Ashton, K. (2009). That ”Internet of Things” Thing. RFID Journal, 1(1), 1. 
Ballon, P. Pierson, J. & Delaere, S. (2005). Test and Experimentation Platforms 

for Broadband Innovation: Examining European Practice. Teoksessa the 
16th International Telecommunications Society Europe Conference. Porto, 
Portugal. 

Battistella, C. & Nonino, F. (2013). Exploring the Impact of Motivations on the 
Attraction of Innovation Roles in Open Innovation Web-based Platforms. 
Production Planning and Control, 24(2-3), 226–245. 

Benbya, H. & Belbaly, N. (2010). Understanding Developers' Motives in Open 
Source Projects: A Multi-theoretical Framework. Communications of the 
Association for Information Systems, 27 (1), 589–610. 

Bergvall-Kåreborn, B., Howcroft D., Ståhlbröst, A. & Melander-Wikman, A. 
(2010). Participation in Living Lab:  Designing Systems with Users. 
Teoksessa Human Benefit through the Diffusion of Information Systems Design 
Science Research (s. 317-326). Berlin: Springer. 

Blank, S. (2013). Why the Lean Start-up Changes Everything. Harvard Business 
Review. 

Bonaccorsi, A. & Rossi, C. (2004). Altruistic Individuals, Selfish firms? The 
Structure of Motivation in Open Source Software. First Monday, 9(1). 

Brooks, I. (2006). Organisational Behaviour: Individuals, Groups and Organisation. 
Third Edition. Essex: Pearson Education Limited. 

Chesbrough, H. (2003). Open Innovation: The New Imperative for Creating and 
Profiting from Technology. Boston: Harvard Business School Press. 

Chesbrough, H. (2006). Open Innovation: A Paradigm for Understanding 
Industrial Innovation. Teoksessa H. Chesbrough, W. Vanhaverbeke & J. 
West. (toim.), Open innovation: Researching a New Paradigm. Oxford: Oxford 
University Press. 

Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User 
Acceptance of Information Technology. MIS Quarterly, 319-340. 



85 

       

Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic Motivation and Self-Determination in 
Human Behavior. New York: Plenum Press. 

Deci, E. L. & Ryan, R. M. (2000). The ”What” and ”Why” of Goal Pursuits: 
Human Needs and the Self-Determination of Behaviour. Psychological 
Inquiry, 11(4), 227–268. 

Deci, E. L., Ryan, R. M. & Koestner, R. (1999). A Meta-Analytic Review of 
Experiments Examining the Effects of Extrinsic Rewards on Intrinsic 
Motivation. Psychological Bulletin, 125(6), 627–668. 

Eskola, J. & Suoranta, J. (1998). Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: 
Vastapaino. 

Fine, M. (2002). Beta Testing for Better Software. Indianapolis: Wiley Computer 
Publishing. 

Georges, A., Schuurman, D., Baccarne, B. & Coorevits, L. (2015). User 
Engagement in Living Lab Field Trials. Emerald Group Publishing, 17(4), 26–
39. Haettu 1.7.2016 osoitteesta 
http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/info-01-2015-0011 

Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H., Kalasek, R., Pichler-Milanović, N. & 
Meijers, E. (2007). Smart Cities : Ranking of European Medium-Sized Cities 
(Final Report 10/2007). Vienna, Austria : Centre of Regional Science, 
Vienna University of Technology. 

Gubbi, J., Buyya, R., Marusic, S. & Palaniswami, M. (2013). Internet of Things 
(IoT): A Vision, Architectural Elements, and Future Directions. Future 
Generation Computer Systems, 29(1), 1645–1660. 

Hars, A. & Ou, S. (2002). Working for Free? Motivations for Participating In 
Open Source Projects. International Journal of Electronic Commerce, 6(3), 25–
39. 

Heider, F. (1958). The Psychology of Interpersonal Relations. New Jersey: Lawrence 
Erlbaum Associates. 

Hennestad, B. W. (1999). Infusing the Organisation with Customer Knowledge. 
Scandinavian Journal of Management, 15(1), 17–41. 

Herzberg, F., Mausner, B. & Snyderman, B. B. (1993). The Motivation to Work. 
New Jersey: Transaction Publishers. 

Hirsjärvi, S., & Hurme, H. (2008). Tutkimushaastattelu: teemahaastattelun teoria ja 
käytäntö. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press. 

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (2009). Tutki ja kirjoita. (15. uud. painos). 
Helsinki: Tammi. 

Jyväskylän Kangas. (2015). Viisas Kangas: Jyväskylän Kankaan ICT-ratkaisujen 
kokonaissuunnitelma. Jyväskylä: Jyväskylän Kangas. 

Jyväskylän Kangas. (2016a). Keskellä kaupunkia, keskellä kehitystä, keskellä 
elämää. Haettu 25.10.2016 osoitteesta 
http://www3.jkl.fi/blogit/kangasjyvaskyla/ 

Jyväskylän Kangas. (2016b). Kehittämishankkeita. Haettu 25.10.2016 osoitteesta 
http://www3.jkl.fi/blogit/kangasjyvaskyla/?page_id=336 

Jyväskylän Kangas. (2016c). Vanhusasumisen kehittäminen. Haettu 25.10.2016 
osoitteesta http://www3.jkl.fi/blogit/kangasjyvaskyla/?page_id=2617 



86 

       

Järvinen, P. & Järvinen, A. (2011). Tutkimustyön metodeista. Tampere: Opinpajan 
kirja. 

Kvale, S. (1996). InterViews: An Introduction to Qualitative Research Interviewing. 
London: Sage. 

Kristensson, P., Matthing, J. & Johansson, N. (2008). Key Strategies for the 
Successful Involvement of Customers in the Co-creation of New 
Technology-based Services. International Journal of Service Industry 
Management, 19(4), 474–491. 

Lakhani, K. R. & von Hippel, E. (2003). How Open Source Software 
Works: ”Free” User-to-User Assistance. Research Policy, 32, 923–943. 

Lakhani, K. R. & Wolf, R. G. (2005). Why Hackers Do What They Do: 
Understanding Motivation and Effort in Free/Open Source Software 
Projects. Teoksessa J. Feller, B. Fitzgerald, S. Hissam & K. R. Lakhani 
(toim.), Perspectives on Free and Open Source Software (s. 3–21). Cambridge: 
MIT Press. 

Leimeister, J. M., Huber, M., Bretschneider, U. & Krcmar, H. (2009). Leveraging 
Crowdsourcing: Activation-Supporting Components for IT-Based Ideas 
Competition. Journal of Management Information Systems, 26(1), 197–224. 

Lusch, R. F., Vargo, S. L. & O’Brien, M. (2007). Competing through Service: 
Insights from Service-dominant Logic. Journal of Retailing, 83(1), 5-18. 

Magnusson, P. R. (2003). Benefits of Involving Users in Service Innovation. 
European Journal of Innovation Management, 6(4), 228–238. 

Magnusson, P. R., Matthing, J. & Kristensson, P. (2003). Managing User 
Involvement in Service Innovation: Experiments with Innovating End 
Users. Journal of Service Research, 6(2), 111–124. 

Magnusson, P. R. (2009). Exploring the Contributions of Involving Ordinary 
Users in Ideation of Technology-Based Services. Product Innovation 
Management, 26(5), 578–593. 

Metsämuuronen, J. (2008). Laadullisen tutkimuksen perusteet. (3. uud. painos). 
Jyväskylä: International Methelp. 

Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded 
Sourcebook. London: Sage. 

Mirijamdotter, A., Ståhlbröst, A., Sällström, A., Niitamo V-P & Kulkki, S. (2006). 
The European Network of Living Labs for CWE - User-centric Co-creation 
and Innovation. Teoksessa Exploiting the Knowledge Economy: Issues, 
Applications and Case Studies (s. 840–847).  

Mulani, T. T. & Pingle, S. V. (2016). Internet of Things. International Research 
Journal of Multidisciplinary Studies, 2(1), 1–4. 

Mustonen, V., Koponen, J. & Spilling, K. (2014). Älykäs kaupunki – Smart City : 
Katsaus fiksuihin palveluihin ja mahdollisuuksiin (Julkaisusarjan osa 12). 
Helsinki : Liikenne- ja viestintäministeriö. 

Myers, M. D. & Newman, M. (2007). The Gualitative Interview in IS Research: 
Examining the Craft. Information and organization, 17(1), 2–26. 



87 

       

Nambisan, S. & Baron, R. A. (2009). Virtual Customer Environments: Testing a 
Model of Voluntary Participation in Value Co-creation Activities. The 
Journal of Product Innovation Management, 26(1), 388–406. 

O’Mahony, S. (2003). Guarding the Commons: How Community Managed 
Software Projects Protect Their Work. Research Policy, 32(7), 1179–1198. 

Peltola, I. (2008). Online Co-creation and Beta Trialling of Mobile Software and 
Services. Master of Science Thesis, Faculty of Business and Technology 
Management. Tampere University of Technology. 

Pervin, L. A. (2003). The Science of Personality. Second Edition. New York: 
Oxford University Press. 

Prahalad, C. K. & Ramaswamy, V. (2004). Co-creation Experiences: The Next 
Practice in Value Creation. Journal of Interactive Marketing, 18(3), 5–14. 

Reiss, S. (2004). Multifaceted Nature of Intrinsic Motivation: The Theory of 16 
Basic Desires. Review of General Psychology, 8(3), 179–193. 

Robson, C. (1995). Real World Research: A Resource for Social Scientists and 
Practioner-Researchers. Oxford: Blackwell. 

Rogers, E. M. (2003). Diffusion of Innovations (5. painos). New York: Free press. 
Rollock. (2016). Älylukko: Kehitetty käyttäjien ehdoilla. Haettu 25.10.2016 

osoitteesta http://www.rollock.fi/aumllylukko.html?lang=fi 
Sanchez, L., Muñoz, L., Galache, J. A., Sotres, P., Santana, J. R., Gutierrez, V., 

Ramdhany, R., Gluhak, A., Krco, S., Theodoridis, E. & Pfisterer, D. (2014). 
SmartSantander: IoT Experimentation Over a Smart City Testbed. 
Computer Networks, 61(1), 217–238. 

Schaffers, H., Komninos, N., Pallot, M., Trousse, B., Nilsson, M. & Oliveira, M. 
(2011). Smart Cities and the Future Internet: Towards Cooperation 
Frameworks for Open Innovation. Teoksessa The Future Internet, Lecture 
Notes in Computer Science (s. 431–446). Berlin: Springer. 

Sinkula, J. M. (1994). Market Information Processing and Organizational 
Learning. Journal of Marketing, 58(1), 35–45. 

Ståhlbröst, A. (2008). Forming Future IT – The Living Lab Way of User Involvement. 
Social Informatics PhD Thesis. Luleå University of Technology. 

Ståhlbröst, A. & Bergvall-Kåreborn, B. (2011). Exploring Users Motivation in 
Innovation Communities. International Journal of Entrepreneurship And 
Innovation Management, 14(4), 298–314. 

Syrjälä, L. 1994. Tapaustutkimus opettajan ja tutkijan työvälineenä. Teoksessa L. 
Syrjälä, S. Ahonen, E. Syrjäläinen & S. Saari (toim.) Laadullisen 
tutkimuksen työtapoja. Helsinki: Kirjahtymä, 10−66. 

Tan, L. & Wang, N. (2010). Future Internet: The Internet of Things. 3rd 
International Conference on Advanced Computer Theory and Engineering 
(ICACTE) vol. 5 (s. 376–380). Chengdu, China: IEEE Professional 
Organization. 

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. (2009). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: 
Tammi. 

Tyrväinen, P. (2016). Eksperimentointi Kankaalla – Agora Centerin visiot 
Kankaan tulevaisuudesta. Email pasi.tyrvainen@jyu.fi 20.6.2016. 



88 

       

Urquhart, C. & Fernández, W. (2013). Using Grounded Theory Method in 
Information Systems: The Researcher as Blank Slate and Other Myths. 
Journal of Information Technology, 28(3), 224–236. 

Vargo, S. L. & Lusch, R. F. (2004). Evolving to a New Dominant Logic for 
Marketing. Journal of Marketing, 68(1), 1–17. 

Veryzer, R. W. J. (1998). Key Factors Affecting Customer Evaluation of 
Discontinuous New Products. Journal of Product Innovation Management, 
15(2), 136–150. 

von Hippel, E. (1976). The Dominant Role of Users in the Scientific Instrument 
Innovation Process. Research Policy, 5(3), 212–239. 

von Hippel, E. (1982). Appropriability of Innovation Benefit as a Predictor of the 
Source of Innovation. Research Policy, 11, 95–115. 

von Hippel, E. (1986). Lead Users: A Source of Novel Product Concepts. 
Management Science, 32(7), 791–805. 

von Hippel, E. & von Krogh, G. (2003). Open Source Software and the “Private-
Collective” Innovation Model: Issues for Organization Science. 
Organization Science, 14(2), 209–223. 

von Hippel, E. (2005). Democratizing Innovation. Cambridge: The MIT Press.  
Yin, R. K. (2003). Case Study Research: Design and Methods. (3rd edition). Sage 

Publications. 



89 

       

LIITE 1 TEEMAHAASTATTELUN RUNKO 

Tutkimushenkilöiden tiedot: 

 Nimi (vain tutkijan tietoon tuleva) 
 Ryhmäkategoria: opiskelija, työntekijä vai tuleva asukas 

 
Alussa: 

 Demon kokeminen 
 Infoaminen haastattelun nauhoituksesta (suostumus saatu jo etukäteen 

sähköpostitse jokaiselta) 
 Tutkimuksen tarkoituksen kertaaminen 

 
Valmiiksi hahmoteltuja kysymyksiä teemoittain: 

 
Teema 1: Käyttäjien teknologian omaksumistyypit 
Selvitetään, minkälaisia uuden teknologian omaksujia tutkimushenkilöistä löytyy 
 

 Mitä sinun mielestäsi tarkoittaa älypalvelu? – Kerro tutkimushenkilön vas-
tauksen jälkeen esimerkkejä, mitä älypalveluilla tarkoitetaan tässä yhteydessä 

 
 Onko sinulla käytössäsi älypalveluja? a) Jos, niin millaisia älypalveluja 

sinulla on ja missä tarkoituksissa käytät näitä älypalveluja? 
 

b) Jos EI ole, olisitko halukas käyttämään älypalveluja arjessasi?  
Miksi/miksi et? 

 
 Kuinka paljon käytät arjessasi yleisesti teknologiaa? Mitä esim.? Minkä-

laiseksi koet teknologian käytön?  Kuinka helppoa/vaikeaa. 
 

 Kuinka aktiivisesti seuraat teknologian kehitystä? – Esim. päivittäin, vii-
koittain, silloin tällöin, harvemmin, en koskaan; Miten seuraa? 

 
 Kuinka helposti innostut uudesta teknologiasta? – Selvitetään esim. ostaako 

heti uutta teknologiaa, kun saapuu markkinoille vai haluaako odottaa, jne. 
 

 Oletko ollut joskus kokeilemassa jotain teknologiaan liittyvää? (Esim. 
testiryhmissä tai yksin, online tai live?) 
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Teema 2: Käyttäjien eksperimentointiin osallistumisen motivaatiotekijät  
Selvitetään tutkimushenkilöiden motivaatiota osallistua eksperimentointiin 
 

 Olisitko valmis lähitulevaisuudessa kokeilemaan uusia älypalveluja? 
Miksi haluaisit tai et haluaisi kokeilla älypalveluja? 

 
 Mikä sinut saisi kokeilemaan älypalveluja Kankaalla? Ts. Mikä motivoisi 

sinua osallistumaan eksperimentointiin? 
 

 Mitkä asiat voisivat mahdollisesti edesauttaa sitä, että osallistuisit äly-
palvelujen eksperimentointiin? 

 
 Millaisena koet Kankaan alueen? (Koetko Kankaan olevan sinulle merki-

tyksellinen alue, jota haluaisit kehittää? Miksi/miksi et?) 
  


