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Tässä diplomityössä tarkastellaan MVP-tuotteen määrittelyä kirjallisuudessa ja testataan 

tämän toimivuutta käytännössä tutkimustapauskohteen avulla. Tutkimustapauskohteena oli 

isännöinti- ja kiinteistönhoitoalan ohjelmistoinnovaatio, jossa ohjelmisto integroi 

palveluntarjoajaryhmän yhdeksi kokonaispalveluksi. Työn tavoitteena oli määrittää ja 

toteuttaa MVP-tuote, sekä arvioida tämän soveltuvuutta markkinalle mahdollisesti 

perustettavan startup-yrityksen näkökulmasta. Lisäksi selvitettiin alan keskeisiä standardeja, 

jotka tulisi huomioida MVP-tuotteen kehittämisessä tai vision mukaisessa 

jatkokehityksessä. Työn tuloksena syntynyttä MVP-tuotetta arvioitiin varhaisille käyttäjille 

suunnatuilla kyselyillä. Arvo- ja kasvuhypoteesien oikeellisuuteen perustuen todettiin, että 

tuotekehitys on menossa oikeaan suuntaan.  Johtopäätöksenä todettiin, että 

tutkimustapauskohde voisi soveltua markkinalle ja sen kehittämistä kannattaa jatkaa. 
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This thesis explores the definition of Minimum Viable Product in the literature and tests its 

functionality in practice with a case study. The case study was a software innovation for 

property management and maintenance which integrates a group of service providers as an 

overall service. The objective of this thesis was to define and implement a Minimum Viable  

Product and to evaluate its market fit from a new startup company’s point of view.  The 

essential standards of the related industry were discovered which could influence the build 

of the MVP product or the future development based on the product vision. The resulting 

MVP was evaluated with targeted questionnaires to early adopters. The correctness of the 

value and growth hypotheses confirmed that the product development is moving to the right 

direction. The conclusion was that the case study could have a market fit and further 

development is encouraged.  
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1 JOHDANTO 
 

1.1 Tausta 
 

Ohjelmistotuotannon luonne on muuttunut 2000-luvulla merkittävästi. Perinteisten 

ohjelmistotuotantoprosessien rinnalle on kehitetty erilaisia ketterän kehityksen menetelmiä, 

kuten Scrum, XP, Lean ja Kanban. Näiden pyrkimyksenä on muun muassa 

ohjelmistoprojektin kokonaisriskien pienentäminen nopeammalla reagoinnilla 

muuttuneisiin asiakastarpeisiin sekä asiakkaan sitominen projektiin jo alkuvaiheessa [1, 2, 

3]. Samaan aikaan käytetyt teknologiat ovat kehittyneet nopeasti; ohjelmistoja kehitetään 

enemmissä määrin erilaisilla ohjelmistokehyksillä mobiililaitteille ja Internet-pohjaisiksi 

pilvipalveluiksi perinteisten tietokoneelle asennettavien ohjelmien sijaan. Tämä on luonut 

pohjaa ja toimintatapoja erityisesti nopeatempoisille startup-ohjelmistoyrityksille, mutta 

vaikutukset ovat nähtävissä myös suuremmissa ja paikkansa vakiinnuttaneiden 

ohjelmistotalojen toiminnassa [4].  

 

Teknologisen kehityksen myötä uuden ohjelmistoyrityksen markkinoille tulon helppous on 

muuttunut helpommaksi ja nopeammaksi – yrityksen voi perustaa Internetissä ilman 

alkupääomaa ja ohjelmistokehitykseen on saatavilla laaja kirjo muun muassa ilmaisia 

avoimen lähdekoodin työkaluja, joilla voi kehittää kaupallisen tuotteen ja saattaa sen 

potentiaalisten asiakkaiden saataville. Käytäntö on kuitenkin näyttänyt, että etenkin harva 

uusi yritys onnistuu.  Yksi tyypillinen syy epäonnistumiselle on tuotteen sopimattomuus 

markkinalle. Ajan ja resurssien säästämiseksi ohjelmistotuotetta tulisi arvioida kriittisesti 

mahdollisimman aikaisessa kehitysvaiheessa [5]. 

 

Minimum Viable Product (MVP) on iteratiivinen tuotekehitystekniikka, joka mahdollistaa 

tuotteen arvo- ja kasvuhypoteesien testaamisen mahdollisimman aikaisessa 

kehitysvaiheessa. MVP-tuotteen ja aikaisen asiakaspalautteen avulla voidaan säästää 

resursseja ja välttyä tilanteelta, jossa kehitetylle tuotteelle ei löydy markkinoita [6].  Tässä 

työssä tarkastellaan MVP-tuotteen määrittelyä kirjallisuudessa, sekä tutkitaan miten nämä 

käytänteet toimivat oikeassa tilanteessa. Tutkimustapauskohteena on kehitettävä isännöinti- 

ja kiinteistönhoitoalan ohjelmistoinnovaatio, jossa ohjelmisto toimii palveluntarjoajaryhmän 

integraattorina loppuasiakkaalle.  
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1.2 Tavoitteet ja rajaukset   
 

Työn tavoitteena on tarkastella MVP-tuotteen määrittelyä kirjallisuudessa ja testata tämän 

toimivuutta käytännössä tutkimustapauskohteen avulla. Tavoitteena on lisäksi selvittää 

keskeiset kiinteistöihin, kiinteistönhoitoon sekä hallinnointiin liittyvät standardit, jotka on 

mahdollisesti huomioitava MVP-tuotteessa tai yrityksen vision mukaisessa 

jatkokehityksessä. 

 

Työssä mallinnetaan alan nykyiset palvelut käsitteellisellä tasolla, jonka jälkeen määritetään 

ohjelmistokeskeinen ratkaisu käsitteellisellä tasolla sekä MVP-tuotteen 

ohjelmistoarkkitehtuuri. Lopuksi toteutetaan suunniteltu MVP-tuote, jonka sopivuutta 

markkinoille arvioidaan varhaisten käyttäjien palautteiden perusteella.  

 

Työtä tarkastellaan erityisesti uuden startup-ohjelmistoyrityksen näkökulmasta. Työssä ei 

kuitenkaan oteta kantaa uuden ohjelmistotuotteen ansaintamalliin, sopimusteknisiin asioihin 

eikä varsinaisiin startup-ohjelmistoliiketoiminnan käynnistämisen yksityiskohtiin. Työssä ei 

myöskään käsitellä uuden ohjelmistotuotteen tarkempia teknisiä näkökulmia, kuten erilaisia 

toteutusvaihtoehtoja tai algoritmeja. 

 

1.3 Tutkimusmenetelmä 
 

Tässä työssä on teoreettinen ja empiirinen osuus. Teoriaosuudessa tehdään 

kirjallisuuskatsaus ja empiirisessä osuudessa ratkaistaan case-yrityksen ongelma. 

Tutkimusmenetelmänä käytetään tutkimustapauskohteen osalta konstruktiivista 

tutkimusotetta.  

 

Konstruktiivisella tutkimusotteella tarkoitetaan metodologiaa, joka tuottaa innovatiivisia 

konstruktioita reaalimaailman ongelmista. Konstruktioita ovat kaikki ihmisen luomat 

artefaktit, kuten mallit, diagrammit, suunnitelmat, organisaatiorakenteet, kaupalliset tuotteet 

ja tietojärjestelmämallit. Keskeistä konstruktiolle on, että se ei ole löydetty vaan se keksitään 

ja kehitetään. Konstruktio on abstrakti käsite, jolla on loputon määrä mahdollisia toteumia 

[7]. 
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1.4 Työn rakenne 
 

Aiheen käsittely aloitetaan luvussa kaksi kirjallisuuskatsauksella MVP-tuotteen 

määrittelyyn ja metodologioihin. Luvussa kolme taustoitetaan isännöinti- ja 

kiinteistönhoitoalaa ja esitetään niiden tyypillisiä ongelmakohtia. Neljännessä luvussa 

käydään läpi nykyisen osto- ja palvelumallin haastava ohjelmistokeskeinen palvelumalli 

sekä alan keskeisiä standardeja, jonka jälkeen luvussa viisi määritetään 

ohjelmistoinnovaation MVP-tuote.  Luvussa kuusi käydään läpi työn tulokset. 

Seitsemännessä luvussa pohditaan työn tuloksia ja mahdollisia seuraavia askeleita 

tuotekehityksessä. Kahdeksannessa luvussa käydään läpi työn yhteenveto.  
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

 

Tässä kappaleessa käydään ensin läpi kirjallisuudesta löytyvät Minimum Viable Product -

määritelmät. Tämän jälkeen syvennytään menetelmiin, joiden avulla MVP-tuotteita 

kehitetään.  

 

2.1 MVP-määritelmä 
 

Minimum Viable Product -tuotekehitysmetodi on esitelty jo 2000-luvun alussa Frank 

Robinsonin artikkelissa “A Proven Methodology to Maximize Return on Risk”. Tämän 

määritelmän mukaan MVP on tuote, joka maksimoi hyödyn suhteessa riskeihin, kehittäjän 

ja asiakkaan näkökulmista. Tuotteet, joissa ei ole vaadittuja ominaisuuksia epäonnistuvat, 

mutta toisaalta liiallinen ominaisuuksien esittely johtaa kannattavuuden laskuun sekä riskin 

kasvamiseen [8]. 

 

Hyödyllisyyden ja riskin suhde putoaa eksponentiaalisesti uusien ominaisuuksien esittelyn 

myötä. Riskiin vaikuttavia osa-alueita ovat käyttötapausten permutaatioiden ja 

kombinaatioiden lisääntyminen, testaamiseen tarvittava resurssi, henkilöstön määrän kasvu, 

kehittämisen monimutkaistuminen, laadunvarmistaminen, myynnin hinta ja markkinoille 

tuloon tarvittava aika. Tuotteelle ongelmallista on sen ollessa ominaisuuksiltaan liian 

vaatimaton tai vastaavasti liian täydellinen.  Tästä syystä MVP pyritään löytämään näiden 

pisteiden välistä [8]. 

 

Frank Robinson painottaa artikkelissaan tiimin toimien vaikutusta MVP-tuotteen 

kehityksessä. Tiimin mielikuvitus, ylpeys, ammattimaisuus ja aivoriihet voivat alkaa 

kasvattaa kehitettävien ominaisuuksien pinoa ilman, että hyödyn ja riskin suhdetta 

analysoidaan. Ensimmäinen julkaistava versio tulisi olla riittävä alusta seuraaville 

tuoteversioille ja tiekartan toteuttamiseen, mutta ei kuitenkaan niin vaatimaton, että se jättää 

liikaa tilaa mahdollisille kilpailijoille [8]. 

 

Toinen keskeinen julkaisu on Steve Blankin artikkeli ”Perfection By Subtraction – The 

Minimum Feature Set”. Blankin Minimum Feature Set (MFS) -määrittelyssä (jota hän pitää 

synonyymina MVP:lle) tärkeässä osassa on resurssien säästämisen sekä ominaisuuksien 
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lisäksi myös uuden tuotteen visio; MFS ei ole päämäärä vaan väline, jolla pidemmän 

aikavälin (18-36kk) visio myydään edelläkävijäasiakkaille mahdollisimman nopeasti. 

Blankin mukaan on realistista ajatella, potentiaalisista asiakkaista vain osajoukko on 

kiinnostunut MFS-tuotteesta ja tuolloinkin pidemmän aikavälin visio on tärkeässä roolissa 

[8]. 

 

Eric Riesin kehittämän Lean Startup -metodologian mukaan MVP on uuden tuotteen versio, 

joka mahdollistaa maksimaalisen määrän validoitua oppimista asiakkaista pienimmällä 

mahdollisella resurssimäärällä. Riesin MVP-määrittelyyn liittyy myös Lean Startup -

metodologian rakenna-mittaa-opi -palautesykli niin, että MVP-tuote on pienin mahdollinen 

toteutus, joka on vietävissä palautesykliprosessin läpi. Rakenna-mittaa-opi -palautesykli 

kuvataan tarkemmin kohdassa 2.2.2 [6]. 

 

Frank Robinsonin, Steve Blankin ja Eric Riesin MVP-määrittelyssä on paljon 

samankaltaisuutta, mutta MVP ei kuitenkaan ole yksiselitteinen. Valentina Lenarduzzin ja 

Davide Taibin julkaisussa tutkittiin termin määritelmää alan julkaisuissa. MVP-termin 

sanalla ”Minimum” voidaan tarkoittaa eri asioita, kuten ominaisuuksien lukumäärää, 

minimaalista työn kokonaismäärää, pienintä mahdollista toteutusta tai 

vähimmäisvaatimusta. Useimmiten termillä kuitenkin tarkoitetaan teknisiä, markkinaan 

sekä asiakkaaseen liittyviä ominaisuuksia ja toimia. Näitä ovat ominaisuuksien määrä, 

asiakaspalaute, pienin työmäärä ja aikainen prototyyppi [10].  

 

Määrittelyt voivat vaihdella myöskin MVP-tuotteen tarkoitusperän osalta. Taibin ja 

Lenarduzzin julkaisussa näitä olivat muun muassa tuotteen käyttöönotto, palautteen 

kerääminen asiakkailta, liiketoimintahypoteesin testaaminen, parhaimpien ominaisuuksien 

tunnistaminen ja maksimaalisen validoidun oppimisen kerääminen asiakkailta. 

Tarkoitusperistä kuitenkin maksimaalinen validoitu asiakaspalaute ja asiakaspalaute 

erottautuvat käytetyimpinä [10]. 

 

MVP:stä puhutaan useimmiten startup-yritysten tuotekehityksen yhteydessä. MVP-

tuotekehitysmetodi ei kuitenkaan rajoitu näihin vaan sitä voi käyttää missä tahansa - myös 

olemassa olevissa yrityksissä. Yhtenä esimerkkinä voidaan mainita jo vakiintuneen 

yrityksen ja yliopiston yhteistyöprojekti, jossa yrityksen innovaatiota testataan yliopiston 
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kehittämällä MVP-tuotteella [11]. MVP-tuotekehitysmetodia voidaan hyödyntää myös eri 

teollisuuden aloilla. Perinteisen ohjelmistotuotannon ulkopuolelta esimerkkinä 

peliteollisuus, jossa metodi tunnetaan nimellä Minimum Viable Game [12].  

 

2.2 MVP-menetelmät 
  

2.2.1 Customer Development Model 

 

Asiakaskehitysmalli on Steve Blankin vuonna 2005 julkaistussa kirjassa The Four Steps to 

the Epiphany esitelty täydentävä menetelmä startup-yritysten tuotekehitykseen. Blank 

havaitsi Piiilaakson startup-yritysten parissa työskennellessään, että perinteinen 

valmistavassa teollisuudessa käytössä ollut tuotekehitysmenetelmä (Product Development 

Model) toimii huonosti startup-yrityksille. Tuotekehitysmenetelmä on lineaarinen toteutus, 

jossa siirrytään konseptoinnin, tuotekehityksen, alpha/beta-testauksen sekä lanseerauksen 

kautta tuotteen toimitukseen asiakkaalle. Menetelmä on toimiva, jos uuden tuotteen 

markkina ja asiakkaat ovat tiedossa ja hyvin määritellyt, mutta startup-yrityksillä on harvoin 

tällainen lähtökohta [13]. 

 

Asiakaskehitysmalli jakaa aloittavan liiketoiminnan kehityksen neljään vaiheeseen (kuva 1). 

Ensimmäinen vaihe on asiakkaan löytäminen (Customer Discovery), jonka tavoitteena on 

selvittää ketkä ovat uuden tuotteen asiakkaita ja onko tuotteen ratkaisema ongelma tärkeä 

heille. Ongelma-, tuote- ja asiakashypoteesien oikeellisuuden havainnointi tehdään 

haastattelemalla potentiaalisia asiakkaita [13]. 

 

Kuva 1. Asiakaskehitysmalli. 
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Asiakkaan validointi -vaiheessa rakennetaan toistettavissa olevat myynnin ja markkinoinnin 

prosessit, jotka on todettu toimiviksi myymällä tuote varhaisille asiakkaille.  Asiakkaan 

löytäminen ja validointi -vaiheet yhdessä vahvistavat yrityksen liiketoimintamallin. Näiden 

kahden vaiheen suorittaminen varmistaa markkinan, osoittaa asiakkaat, testaa havaitun 

tuotearvon, mahdollistaa hinnoittelu- ja myyntikanavastrategiat ja tarkistaa myyntisyklin ja 

-prosessin. Seuraavaan mallin vaiheeseen (asiakkaan luonti) voidaan siirtyä ainoastaan 

silloin kun kannattava liiketoimintamalli on löydetty [13]. 

 

Asiakaskunnan luonti (Customer Creation) -vaihe rakennetaan aiemmin vahvistetun 

menestyksekkään myynnin pohjalta. Tavoitteena on luoda loppuasiakastarvetta ja ohjata sitä 

yrityksen myyntikanavaan. Asiakaskunnan luonnin prosessi vaihtelee startup-yrityksen 

tyypin mukaan. Jotkin yritykset voivat tulla valmiille markkinalle, joka on kilpailijoiden 

luoma, toiset taas luovat uuden markkinan jossa ei ole tuotteita tai kilpailijoita. Erilaiset 

markkinatyyppistrategiat vaativat omanlaisensa aktiviteetit [13]. 

 

Yrityksen rakentaminen (Company Building) alkaa neljännessä ja viimeisessä vaiheessa, 

kun yritys siirtyy oppimis- ja havainnointikeskeisestä toiminnasta formaaliin 

yritystoimintaan. Tällöin luodaan myynti- ja markkinointiosastot sekä liiketoiminnan 

kehittämisosasto. Näiden osastojen johtajat keskittyvät tehtävä-orientoituneiden osastojensa 

kehittämiseen, hyödyntäen yrityksen aikaisen vaiheen markkinan menestystä [13]. 

 

2.2.2 Lean Startup 

 

Eric Riesin Lean startup -metodologia on saavuttanut suosiota 2010-luvulla. Kirjassa ”The 

Lean Startup” [6] Ries esittelee erityisesti startup-yrityksille kohdennetun metodologian, 

joka on uudenlainen lähestymistapa innovatiivisten tuotteiden kehittämiseksi. Lean Startup 

-metodologia ei kuitenkaan rajoitu pelkästään startup-yrityksiin, vaan se on 

hyödynnettävissä missä tahansa yrityksessä tai teollisuuden alalla. Metodologiassa 

kiinnitetään huomiota siihen, innovatiivisia tuotteita rakennettaessa yritys ei välttämättä 

tiedä kuka on sen asiakas tai millainen tuotteen tarkkaan ottaen pitäisi olla. Tästä johtuen 

yritys saattaa kehittää tuotteen, joka ei ole sopiva markkinoille [6]. 
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Oppiminen on elintärkeä toiminto, kun toimitaan äärimmäisessä epävarmuudessa. Toimivat 

ja toimimattomat elementit tuotteen visiosta on saatava selville sekä ymmärrettävä mitä 

asiakkaat todella haluavat. Validoitu oppiminen on metodi, jolla voidaan osoittaa 

empiirisesti, että tiimi on saanut selville arvokasta tietoa yrityksen nykyisestä tilanteesta ja 

tulevaisuuden näkymistä sekä on matkalla kannattavaan liiketoimintaan. Kuitenkin kaikki 

työ mikä ei ole tuottanut arvoa asiakkaalle on ollut hukkaan heitettyä resurssia. Keskeisenä 

tavoitteena on näin ollen ohjata tuotekehitystä niin, että syntyy maksimaalinen määrä 

validoitua oppimista ja mahdollisimman vähän hukkatyötä [6]. 

 

Validoidun oppimisen keskeisenä työkaluna Lean Startup -metodologiassa on rakenna-

mittaa-opi -palautesykli ja Minimum Viable Product. Tarkoituksena on rakentaa ja testata 

uutta tuotetta varhaisilla asiakkailla mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Prosessi alkaa 

arvo- ja kasvuhypoteesien asettamisella. Arvohypoteesi on olettamus tuotteen tuottamasta 

arvosta asiakkaille, kasvuhypoteesi puolestaan on olettamus siitä kuinka uudet käyttäjät 

löytävät tuotteen tai palvelun. Hypoteesien asettamisen jälkeen siirrytään mahdollisimman 

nopeasti tuotteen rakennusvaiheeseen määrittämällä ja rakentamalla MVP-tuote. MVP-tuote 

on tuoteversio, joka mahdollistaa täydellisen rakenna-mittaa-opi -palautesyklin pienimmällä 

kehitysajalla [6]. Kuvassa 2 on esitetty rakenna-mittaa-opi -palautesykli eri vaiheineen. 

 

 

Kuva 2. Rakenna-mittaa-opi -palautesykli [6]. 
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Rakenna-mittaa-opi -syklin lopuksi opitaan kehitettävästä tuotteesta ja hypoteesien 

oikeellisuudesta. Mikäli nämä eivät pidä enää paikkaansa, tehdään pivotointi eli luodaan 

uusi strateginen hypoteesi, joka ohjaa tuotteen kehitystä uuteen suuntaan. Muussa 

tapauksessa optimoidaan kehitettävää tuotetta opitun tiedon perusteella. Ries suosittelee 

erillisen innovaatiokirjanpitometodin käyttöä, joka mahdollistaa edistymisen seurannan 

tarkasti ja objektiivisesti oppimisvirstanpylväitä hyödyntäen. Tämä perinteisestä 

liiketoiminta- ja tuotevirstanpylväistä poikkeava metodi on hyödyllinen myös johtajille ja 

sijoittajille, joiden tulisi pitää yrittäjiä tilivelvollisina toiminnastaan [6]. 

 

2.2.3 Early Stage Software Startup Development Model (ESSSDM) 

 

ESSSDM on vuonna 2013 ruotsalaisen tutkijaryhmän esittelemä, ketteriin 

kehitysmenetelmiin sekä lean-metodeihin perustuva tuotekehitysmalli startup-yrityksille. 

ESSSDM-menetelmän kehittämisen taustalla oli tarve selkeyttää lean-metodien käyttöä 

erityisesti startup-yrityksille. ESSDM perustuu olemassa oleviin lean-metodeihin, mutta 

lisää siihen mahdollisuuden arvioida useita tuoteideoita samanaikaisesti. Lisäksi malli antaa 

tukea päätöksentekoon tuoteidean jatkokehityksen ja hylkäämisen osalta. Malli koostuu 

kolmesta eri vaiheesta, ideoiden luonnista, kehitysjonosta ja myyntiputkesta. Mallin 

työnkulku toimii vasemmalta oikealle läpi jokaisen vaiheen, päättyen skaalautumiseen 

sopivan tuotteen löytymiseen (kuva 3). ESSDM-mallin tavoitteena on löytää skaalaukseen 

sopiva tuoteidea [4]. 
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Kuva 3. ESSSDM-malli. 

 

Mallissa ideoiden luominen lasketaan osaksi startup-prosessia. Startup-yrityksillä ideat ovat 

useimmiten yrityksen perustamista edeltävältä ajalta, mutta ideointia tehdään myös olemassa 

olevissa yrityksissä, jotka haluavat laajentaa tuoteportfoliotaan. Ideoiden luontiin ESSSDM-

malli esittää kolme eri tekniikkaa; tutkivat haastattelut, seuraa-minua-kotiin ja SCAMPER. 

Tutkivat haastattelut ovat keskustelua potentiaalisten asiakkaiden kanssa, jonka 

tarkoituksena on selvittää kuinka potentiaaliset asiakkaat operoivat yrityksiään ja millaisia 

haasteita he kohtaavat. Suositeltavaa on tutkia yksi asiakassegmentti kerrallaan, koska näin  

tiimi pysyy keskittyneenä ja tutkivat jokaisen segmentin läpikotoisin [4]. 

 

Seuraa-minua-kotiin -tekniikka perustuu ongelmien havainnointiin paikan päällä. Tällä 

tekniikalla voidaan kerätä hiljaista tietoa, jota potentiaaliset asiakkaat eivät ehkä muuten 

osaisi kertoa. Tämän tekniikka voi kuitenkin vaatia paljon aikaa sekä asiakkaan vakuuttelua 

toiminnan mahdollistamiseksi, mikäli yrityksen kanssa ei ole olemassa olevia suhteita. 

Havainnoinnin kannalta hyödyllisiä seurattavia ovat monotoninen työ, monimutkaiset 

työnkulut, kommunikointipolut, informaation määrä ja aikaa vaativat työtehtävät. 

SCAMPER on aivoriihitekniikka, jossa luodaan uusia ideoita hyödyntämällä olemassa 

olevia tuotekonsepteja. SCAMPER on akronyymi, joka muodostuu englanninkielisistä 
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sanoista Substitute (korvaa), Combine (yhdistä), Adapt, Magnify/Modify, Put to use (pistä 

käytäntöön), Eliminate (eliminoi) ja Rearrange/Reverse (uudelleenjärjestä) [4]. 

 

ESSSDM-mallin toisessa vaiheessa kaikki potentiaaliset tuoteideat laitetaan priorisoituun 

työjonoon. Ideat on oltava kirjoitettuna yhteneväisessä muodossa, muutoin tehtävien 

priorisointi voi muodostua ongelmalliseksi. Tämä on erityisen tärkeää, kun työstetään useita 

tuoteideoita rinnakkain. Ideoiden priorisointi voi perustua esimerkiksi seuraaviin 

kysymyksiin; kuinka paljon asiakkaat välittävät ongelmasta? Kuinka paljon tiimi välittää 

ongelmasta? Kuinka suuri on markkinapotentiaali? Kuinka paljon tiimillä on tietämystä 

alasta? Onko tiimi törmännyt koettuihin ongelmiin itse? Ovatko asiakkaat helppo tavoittaa? 

[4] 

 

Kolmannessa vaiheessa ideat siirretään työjonosta myyntiputkeen, jossa voidaan testata 

samanaikaisesti useita ideoita rakenna-mittaa-opi -palautesyklillä. Myyntiputkessa on neljä 

eri vaihetta; ongelman vahvistaminen, ratkaisun vahvistaminen, pienen mittakaavan MVP-

tuote ja laajan mittakaavan MVP-tuote. Myyntiputkessa siirrytään prosessissa eteenpäin aina 

kun poistumiskriteerit täyttyvät, jotka ovat yksilöllisiä eri vaiheissa. Useiden ideoiden 

samanaikaisella testaamisella yritys pystyy toimimaan objektiivisemmin, eikä kasva kiinni 

yhteen tiettyyn ideaan kuten yrityksissä, jotka ovat rakennettu yhden idean pohjalta. Tiimillä 

on myös aina tekemistä, mikäli jokin idea jää odottavaan tilaan esimerkiksi tulevien testien 

tai haastatteluiden vuoksi. Käytännössä työstettävien ideoiden lukumäärää tulee kuitenkin 

rajoittaa. Myyntiputken alkuvaiheessa ideoita voi olla lukumäärällisesti enemmän kuin 

loppuvaiheessa, riippuen resursseista ja MVP-tuotteiden toteutusten laajuudesta [4]. 

 

Myyntiputken ensimmäinen vaihe on ongelman vahvistaminen. Tässä vaiheessa 

vahvistetaan ratkaistava ongelma, kenellä kyseinen ongelma on ja onko se tarpeeksi suuri 

liiketoimintaa varten. Poistumiskriteerinä on tieto siitä, että asiakkaat haluavat ratkaisun 

tähän ongelmaan ja ovat valmiita maksamaan ja testaamaan. Toisessa vaiheessa vahvistetaan 

ongelman ratkaisu ja määritetään MVP-tuotteen ominaisuudet, aikaisen vaiheen käyttäjät 

sekä ratkaisun arvo asiakkaille. Poistumiskriteerinä toisessa vaiheessa on se, että suurin osa 

asiakkaista tai potentiaalisista asiakkaista uskoo esitetyn ratkaisun ratkaisevan löydetyn 

ongelman sekä ovat valmiita testaamaan tuotetta ja lupautuvat suusanallisesti maksamaan 

MVP-tuotteesta [4]. 
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Myyntiputken kolmannen vaiheen tarkoituksena on rakentaa MVP-tuote ja testata sitä 

pienellä joukolla aikaisia käyttäjiä. Tämä vaihe vastaa kysymyksiin ratkaiseeko MVP-tuote 

ongelman, jonka asiakkaat haluavat ratkaistavan, kuinka tavoittaa varhaiset käyttäjät ja 

ovatko he valmiita maksamaan siitä. Poistumiskriteerinä on asiakkaiden ymmärrys tuotteen 

ainutlaatuisesta myyntiväittämästä ja hinnoittelumallin hyväksyntä [4]. 

 

Neljännessä ja viimeisessä myyntiputken vaiheessa vahvistetaan MVP-tuote laajemmalla 

joukolla aikaisia käyttäjiä. Tässä vaiheessa saadaan tieto tuotteen sopivuudesta markkinalle, 

aikaisten käyttäjien saamisesta sekä tuotteen liiketoimintamallin soveltuvuudesta. 

Poistumiskriteerinä on Sean Ellis -testin [14] läpäisy ja MVP-tuotteen kyky tuottaa 

jatkuvasti uusia varhaisia käyttäjiä, joista odotetaan tulevan asiakkaita. Lisäksi asiakasarvon 

on oltava enemmän kuin käyttäjäksi saamisen hinta. Tuotteen kuljettua läpi kaikkien neljän 

vaiheen läpi myyntiputkessa, tulkitaan se vahvistetuksi ja valmiiksi kaupalliseen 

skaalaukseen [4].  
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3 KIINTEISTÖNHOITO JA ISÄNNÖINTI 

 

Suomessa asunnot voidaan ryhmitellä talotyypin mukaan pientaloihin (1-2 asunnon 

asuintalot, paritalot sekä pientaloihin verrattavat erilliset asuinrakennukset), rivi- ja 

ketjutaloihin (vähintään kolme yhteen kytkettyä pientaloa), asuinkerrostaloihin, ja muihin 

rakennuksiin [15]. Vuoden 2018 lopussa Suomessa oli 3 042 000 asuntoa, joista 337 000 oli 

vailla vakinaisia asukkaita. Näistä 1 412 000 oli kerrostaloasuntoja (46%), 1 163 000 

pientaloja (38%), 412 000 rivitaloasuntoja (14%) ja 55 000 (2%) muita rakennuksia [16].  

 

Näitä kaikkia talotyyppejä yhdistää tarve hallinnolle sekä kiinteistönhoidolle. Hallinnolla 

voidaan käsittää lakisääteisten velvollisuuksien hoito kuten verojen maksaminen, kirjanpito 

ja osakkeenomistajien etujen huomioiminen [17]. Kiinteistönhoidolla tarkoitetaan olemassa 

olevan kiinteistön elinkaaren hallintaa, jonka tarkoituksena on ylläpitää mahdollisimman 

hyvää kiinteistön arvon, kunnon ja käytettävyyden säilyvyyttä. Kiinteistönhoidon tyypillisiä 

toimia ovat teknisten järjestelmien hoitaminen, siivous, ulkoalueiden hoito sekä jätehuolto 

[18].  

 

Seuraavissa kohdissa tarkastellaan kiinteistönhoitoa, isännöintiä sekä nykyistä osto- ja 

palvelumallia. Nämä luovat perustan seuraavissa luvuissa esiteltävälle kiinteistönhoidon ja 

isännöinnin ohjelmistoinnovaatiolle.  

 

3.1 Kiinteistönhoito 
  

Asuinrakennusten kiinteistönhoito vaatii asioista vastaavilta henkilöiltä alan tietoa sekä 

osaamista. Kiinteistön omistajat ja asunto-osakeyhtiöiden osakkeen omistajat ovat 

käytännössä vastuussa kiinteistönhoidosta. Koska omistajat ja osakkeenomistajat ovat 

tyypillisesti maallikkoja, osaamista ostetaan palveluna alan erikoistuneilta 

kiinteistönhoitoyrityksiltä.  

 

Kiinteistöillä ja asunto-osakeyhtiöillä on hyvin erilaisia tarpeita riippuen rakennusten 

lukumäärästä, koosta ja iästä. Uusien rakennusten hallinto ja kiinteistönhoito voi erota 

merkittävästi vanhojen rakennuksen vaatimasta huomiosta. Myös omistajien osaaminen ja 

työpanos voivat vaikuttaa palveluostojen laajuuteen. Tavallisesti palveluostot tehdään 
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kiinteistönhoitoyrityksiltä, jotka tuottavat osan palveluista itse ja loput palveluostoina 

valitsemillaan alihankkijoilla. Palvelusopimukset ovat useimmiten pitkiä, toistaiseksi 

voimassa olevia sopimuksia, mutta toisinaan palvelusopimuksia kilpailutetaan esimerkiksi 

hinnan tai palvelun laadun vuoksi.  

 

Palvelusopimuksen kilpailuttamisen tyypilliset ongelmat ovat tarjousten sisältöjen erilaisuus 

ja sopivien alueellisten kokonaispalvelun tarjoajien vähäisyys. Toimijoiden vähäisyys voi 

johtaa tilanteeseen, jossa muutamalla alueella toimivalla yrityksellä on käytännössä 

monopoli. Tästä taas voi seurata hintojen nousua sekä viiveitä palvelutuotannossa 

palveluvuorojen pidentyessä, koska useita asiakkaita ei välttämättä voida palvella 

samanaikaisesti.  

 

Optimaalisessa tilanteessa kiinteistön tai asunto-osakeyhtiön kiinteistönhoitoa toteuttaisi 

joukko alan parhaita, itsenäisiä toimijoita. Käytännössä tällainen järjestely nykyisellä 

toimintamallilla on kuitenkin hankala ja monimutkainen hallittava sopimusteknisesti sekä 

erityisesti työnjohdon ja viestinnän kannalta. 

 

3.2 Isännöinti 
 

Kiinteistönhoidon lisäksi toinen keskeinen palveluiden osa-alue on isännöinti.  Isännöinti on 

kiinteistöjohtamista, jonka tarkoituksena on asumisyhteisöissä vastata kiinteistönhallintoon 

ja kiinteistön hoito- ja ylläpitopalveluihin liittyvistä toiminnoista [19]. Vastaava isännöitsijä 

voidaan ajatella olevan asunto-osakeyhtiön toimitusjohtaja, joka hoitaa juoksevaa hallintoa 

hallituksen ohjaamana. Asunto-osakeyhtiölain [17] 7 luvun 1 § mukaan asunto-osakeyhtiöllä 

voi olla isännöitsijä, jos yhtiöjärjestyksessä niin määrätään tai yhtiökokous näin päättää. 

Isännöitsijä voi olla luonnollinen henkilö tai rekisteröity yhteisö [20]. Suomessa on lähes 90 

000 asunto-osakeyhtiötä, joista noin 50 000 käyttää isännöintiyritysten palveluita [20, 21].  

 

Isännöitsijä huolehtii lain mukaan kiinteistön ja rakennusten pidosta ja hoitaa yhtiön 

päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Isännöitsijän 

vastuulla on myös yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon lainmukaisuus. Tyypillisiä muita 

isännöitsijän tehtäviä ovat kokonaisvaltainen toiminnan suunnittelu, neuvottelut ja 

kokoukset, sopimusten hoito, kiinteistötyön johtaminen, asiantuntijoiden hankinta, 
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osakeluettelon ylläpitäminen, isännöitsijätodistuksen antaminen sitä pyydettäessä ja 

osakkaiden remontti-ilmoitusten käsittely [20].  

 

Kiinteistönhoidon tapaan menestyksekäs isännöintitehtävien hoitaminen vaatii alan 

osaamista, minkä vuoksi isännöintiyritysten palveluiden ostaminen on hyvin yleistä. 

Isännöintiyritysten palvelutarjooma kattaa useimmiten myös taloushallinnon joko 

itsenäisesti tuotettuna palveluna tai yhteistyökumppanina toimivan tilitoimiston avulla. 

Taloushallintopalvelut sisältävät muun muassa kirjanpidon, vuokra- ja 

vastikemaksuvalvonnan ja lainojen hoidon. 

 

3.3 Nykyinen osto- ja palvelumalli 
 

Kiinteistönhoidon tehtäviä hoitaa yleensä kiinteistönhoitopalveluita tarjoava yritys, mikäli 

kiinteistönhoitoa ei toteuteta omistajan tai osakkeenomistajien toimesta. Ennen palvelun 

aloittamista tehdään yleensä kirjallinen sopimus palvelua ostavan sekä tarjoavan yrityksen 

kesken. Kiinteistönhoidon ostaminen on monivaiheinen prosessi – ostaminen alkaa 

tarveharkinnasta jatkuen suunnittelun, kilpailutuksen ja neuvottelujen kautta sopimuksen 

tekemiseen (kuva 4).  

 

 Kuva 4. Kiinteistönhoidon ostoprosessi [22]. 

 

Ostoprosessi alkaa tarveharkinnasta, jonka taustalla voi olla yksi tai useampi syy; 

palveluiden ostaminen ensimmäistä kertaa, tyytymättömyys nykyiseen palveluntarjoajaan, 

halu laskea kustannuksia, nostaa laatua tai keskittää palveluita. Tarveharkinta voi 

ostopäätöksen sijaan johtaa olemassa olevan sopimuksen päivittämiseen [22]. 
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Suunnitteluvaihe on ostoprosessin tärkeimpiä vaiheita. Suunnitteluvaiheessa kerätään 

perustiedot huoltokirjaan, laaditaan palvelukuvaukset sekä mietitään kilpailutuksen ja 

vaihdon ajoitus. Perustietoja ovat muun muassa laite- ja järjestelmätiedot, siivousalueet, 

ulkoalueen asemakuvat, laatuluokat, lumen läjityspaikat, kiinteistön tilat 

käyttötarkoituksineen, tekniset tilat sekä huollon varastotilat [22]. Perustiedot toimitetaan 

tyypillisesti sähköpostilla liitteineen, mutta perustiedot voivat olla myös valmiiksi 

tallennettuna johonkin markkinoilla olevaan sähköiseen huoltokirjaan. Sähköisiä 

huoltokirjoja on tarjolla useilla ohjelmistoyrityksillä, kuten Granlund Oy:n Granlund 

Manager [23], Visma Tampuuri Oy:n Visma Tampuuri [24] ja Optima Solutions Oy:n  

House Optima® [25]. Kiinteistönhoito- ja isännöintiyrityksillä on myös itse kehitettyjä tai 

tilaustyönä kehitettyjä ohjelmistoja, joten ohjelmistojen kirjo on laaja [22]. 

 

Suunnitteluvaiheessa ennen kilpailuttamista kartoitetaan myös palveluiden tuottajat. 

Tyypillisesti kartoituksessa selvitetään lähialueella jo toimivat yritykset esimerkiksi 

Internet-hakukoneilla tai yritysluetteloista. Palveluntarjoajakyselyihin voi törmätä muun 

muassa sosiaalisessa mediassa ja pihakeskusteluissa, jotka toimivat referensseinä niin 

hyvässä kuin huonossakin. Optimaalisessa tilanteessa uudella palveluntuottajalla on sopivat 

henkilö- ja laiteresurssit haluttujen tehtävien suorittamiseksi, keskeinen sijainti nopean 

toiminnan mahdollistamiseksi sekä sopiva määrä asiakkaita, ettei palvelujonon 

loppupuolella oleminen tarkoita myöhässä tuotettavia palveluita.   

 

Kilpailutusvaiheessa perustiedot ja palvelukuvaukset lähetetään valituille palveluntarjoajille 

tarjouspyynnön muodossa. Kiinnostuneet yritykset vastaavat pyydettyyn aikarajaan 

mennessä, jonka jälkeen analysoidaan tarjoukset. Valintaprosessissa voi esiintyä 

monenlaisia haasteita; tarjouksia voi olla liian vähän, vertailu hankalaa tai palveluyrityksen 

työaikamitoitukset ilmeisen väärin mitoitetut. Palveluja tuottavan yrityksen valinnan jälkeen 

solmitaan tarvittavat sopimukset ja aloitetaan palveluntuotanto [22]. 

 

Päivittäisessä palvelutuotannossa usein nähtyjä haasteita tilaajan näkökulmasta ovat 

laadulliset sekä palveluiden suorittamisen viiveeseen liittyvät asiat. Laadullisia ongelmia voi 

esiintyä esimerkiksi siivouksen tai lumitöiden ajoituksissa ja lopputuloksissa. Viiveet 

palveluntuotannossa koetaan erityisen haitalliseksi erityisesti siivouksen ja pihatöiden 
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(kesällä viheraluiden hoito sekä talvella lumityöt) osalta – kaikissa tekemätön työ voi paitsi 

haitata normaalia arkea, olla myös esteettisesti häiritsevää. Useimmiten ongelmien juurisyy 

on riittämätön resurssointi tai huono työnjohto.  

 

Palveluntarjoajan vaihtaminen voi aiheuttaa haasteita tiedonsiirron osalta. 

Kiinteistönhoitoyritys on voinut tallentaa kohde- ja suoritustiedot palveluntuotannon 

elinkaaren aikana omiin tietojärjestelmiin, joita mahdollisesti myös muut palveluntarjoajat 

(esim. isännöinti) käyttävät. Mikäli näiden tietojen luovutuksesta ja siirtämisestä ei ole 

huolehdittu kunnolla palvelusopimusta tehdessä, voi tietojen saaminen kestää kauan tai niitä 

ei saada ollenkaan. Haasteita voi aiheuttaa myös tietojärjestelmien ja tiedostoformaattien 

yhteensopimattomuus, jolloin tietojen siirtäminen voi olla viime kädessä manuaalista työtä 

[20, 26].  

 

Isännöintipalvelut voidaan kiinteistönhoitopalveluiden tapaan hankkia missä tahansa 

kiinteistön elinkaaren aikana. Palveluostoprosessissa on luonnollisesti yhtäläisyyksiä 

kiinteistönhoitopalveluostoihin. Kuvassa 5 on esitelty isännöintipalveluiden ostoprosessi. 

 

 

Kuva 5. Isännöintipalveluiden ostoprosessi [20]. 



 

 

 

21 

 

Myös isännöintipalveluiden toimittajan vaihtaminen voi aiheuttaa haasteita kiinteistöön 

liittyvien tietojen siirtämisen osalta. Isännöintijärjestelmissä oleva lain edellyttämä tieto on 

aina asiakasyhtiön omaisuutta. Isännöinnin yleisten sopimusehtojen mukaan 

sopimussuhteen aikana kerättyjen ja jalostettujen tietojen omistus-, käyttö- ja 

hyödyntämisoikeudesta on kuitenkin sovittava erikseen [26, 27]. 

 

3.3.1 Palveluarkkitehtuuri 

 

Nykyinen palveluarkkitehtuuri koostuu kahdesta loogisesta tasosta, palveluista ja 

hallinnosta. Palvelutaso muodostuu pääasiassa kiinteistönhoidon perustoiminnoista, joilla 

ylläpidetään kiinteistön kuntoa. Hallintotaso koostuu tilitoimiston palveluista, joka hoitaa 

taloushallinnon tehtäviä kuten vastikemaksuvalvontaa sekä lainojen hoitoa ja isännöitsijän 

toimista, jotka koskevat juoksevaa hallintoa. Hallitus ohjaa isännöitsijän toimia. Kuvassa 6 

on esitetty nykyinen palveluarkkitehtuuri.  

 

 

 

Kuva 6. Nykyinen palveluarkkitehtuuri. 

 

Kuvasta 6 voidaan huomata, että palveluarkkitehtuuri yksinkertaistuu edelleenkin, jos 

isännöintitoimisto tarjoaa myös tilitoimistopalvelut (sisäisesti tai palveluostona). 

Kiinteistönhoito sisältää useimmiten muun muassa viheralueiden hoidon, auraus- ja 

hiekoituspalvelut ja siivouspalvelut, jotka ovat hyvin olennaisia palveluita kaikkien 

kiinteistötyyppien hoidossa. Myös nämä palvelut voidaan jakaa kiinteistönhoitoyrityksessä 

sisäisesti tehtäviin toimiin sekä palveluostoihin alihankintayritykseltä.  

 

Nykyinen palveluarkkitehtuuri on verrattain monoliittinen. Isännöinti- ja 

kiinteistönhoitopalvelut toimittavat sopimuspalvelunsa omien resurssien lisäksi 
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valitsemiensa alihankintayritysten kanssa. Tästä johtuen asiakkaalla ei välttämättä ole 

mahdollisuutta vaihtaa suorittavan työn tekijää (tai yritystä) ilman palvelusopimuksen 

vaihtamista. Suorittavan työn tekijöillä tai yrityksillä taas voi olla vaikeuksia päästä 

tarjoamaan osaamistaan suoraan kiinteistölle tai asunto-osakeyhtiölle, mikäli palvelun 

laajuus suhteessa tarvittavaan palvelukokonaisuuteen ei ole riittävä. Alihankintayrityksiä 

voidaan myös sitoa kilpailukieltosopimuksilla, jolloin suora palvelusuhde asiakkaaseen ei 

ole mahdollinen.  

 

Tietojen tallennuksen hajanaisuus ja viestintä voivat aiheuttaa erinäisiä ongelmia. Kuvassa 

7 on esitetty tyypillisiä tiedontallennuspaikkoja sinisellä tietokantakonilla. Tietoa on voitu 

tallentaa useisiin eri tietojärjestelmiin, joiden välillä automaattinen tiedonsiirto ei ole 

mahdollista. Esimerkiksi taloushallinnon työ voi olla huomattavankin paljon epäsynkronissa 

muiden hallinnollisten toimien kanssa, erityisesti jos palvelua tuottaa muu kuin 

isännöintitoimisto. Tästä seuraa ylimääräistä kommunikointia ja viiveitä toiminnassa 

tietojen saatavuuden vuoksi.  

 

 

Kuva 7. Viestintä nykyisessä palveluarkkitehtuurissa. 

 

Taloyhtiöiden ja kiinteistöjen viestintäkäytännöt vaihtelevat merkittävästi. Viestinnän 

toteuttaminen tapahtuu isännöitsijän tai hallituksen toimesta. Isännöintitoimistoilla on 

yleensä käytettävissä omia tai ulkoisia viestintäpalveluita, joissa on tyypillisesti tiedotteet ja 

dokumenttien tallennuspaikka. Tiedottamiseen käytetään myös sähköpostia ja fyysisiä 

paperitulosteita, jotka jaetaan postilaatikkoihin. Hallituksen tiedottamisvälineenä toimii 

sähköposti ja paperitulosteet. Tiedotteita toimittavat myös kiinteistönhoitoyritykset suoraan 

asukkaille ja osakkaille.  
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Nykymallinen viestintä tapahtuu eri palvelukerroksissa horisontaalisesti. Käytännössä 

asukkaiden ja osakkaiden on tiedettävä palvelusuorituksesta vastaava instanssi ja tämän 

yhteystiedot. Parhaassa tapauksessa käytössä on sähköinen palvelu, jonne ilmoitetaan 

palveluntarve. Tällöin pyyntö käsitellään ja jatketaan manuaalisesti asian suorittavalle 

taholle. Palveluntarjoajan vaihtuessa yhteystiedot on saatettava kaikkien tietoon, joka 

tapahtuu yleensä paperitiedotteella asuntoihin ja ilmoitustaululle sekä sähköpostitse.  
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4 OHJELMISTOKESKEINEN OSTO- JA PALVELUMALLI 

 

Ohjelmistokeskeisen kiinteistönhoidon sekä isännöinnin osto- ja palvelumallin tavoite on 

ratkaista nykyisten toimintatapojen ongelmakohtia. Yleisesti tiedossa olevat keskeisimmät 

haasteet ovat tietojen tallennuksen hajanaisuus ja omistajuuskysymykset, kilpailutus, uusien 

palveluntarjoajien markkinoilletulon vaikeus sekä samankaltaisten palvelutarjoomien 

sovittaminen kaikille tilaajille.  

 

Vastaavanlaisia haasteita on koettu muun muassa Internetissä toimivien verkko-

oppimisympäristöjen kesken, kun tilaaja on halunnut käyttää organisaatiossaan useita 

erilaisia verkkopalveluita eri käyttötarkoituksiin. Esimerkkinä voidaan käyttää oppilaitosta, 

jolla on käytössä opiskelijarekisteri, oppimisenhallintaan käytettävä verkko-

oppimisympäristö sekä erikoistunut verkko-oppimisympäristö ohjelmoinnin oppimiseen. 

Haasteena useiden järjestelmien käytössä on tällöin tietojen siirtäminen (järjestelmät eivät 

keskustele keskenään), tietojen pirstaloituminen (suoritustietoja tallennettuna eri 

järjestelmissä) sekä tiedon omistajuuskysymykset. Myös kilpailutus ja uusien toimijoiden 

markkinoilletulo oli ongelma, koska ohjelmistotoimijat kehittivät ratkaisuja omista 

näkökulmistaan eivätkä asiakkaan vaatimusten mukaan.  

 

Toimivaksi todettu ratkaisu verkko-oppimisympäristöjen yhteentoimivuudelle oli 

palveluorientoitunut arkkitehtuurimalli, jossa oppimisenhallintajärjestelmä toimi LTI 

(Learning Tools Interoperability) -standardin [28] mukaisena palveluiden käyttäjänä ja 

erikoistunut verkko-oppimisympäristö palvelun tarjoajana. Ratkaisu poisti 

kirjautumistarpeen useisiin eri järjestelmiin, tiedon pirstaloitumis- ja omistajuusongelman 

(suoritustiedot tallennetaan rajapintaa hyödyntäen oppimisenhallintajärjestelmään) sekä 

helpotti uusien toimijoiden liittymistä palveluntarjoajaksi verkko-oppimisympäristöjen 

standardoitujen rajapintojen ansiosta. 

 

 

4.1 Palveluarkkitehtuuri 
 

Ohjelmistokeskeinen kiinteistönhoidon sekä isännöinnin osto- ja palvelumalli käyttää 

palveluorientoitunutta arkkitehtuurimallia, jossa taloyhtiö tai kiinteistö on keskeisenä 
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toimijana ohjelmiston toimiessa keskusjärjestelmänä ja palveluiden kuluttajana. Isännöintiin 

ja kiinteistönhoitoon liittyvät palvelut toteutetaan käyttämällä keskusjärjestelmää 

käyttöliittymän kautta tai rajapinnan (API) avulla, mikäli sellainen on käytettävissä. 

Ohjelmisto toimii näin palveluintegraattorina, jonka tarkoituksena on aiemmin mainittujen 

ongelmien poistaminen ja manuaalisen työn vähentäminen. Kuvassa 8 on esitetty 

isännöinnin ja kiinteistönhoidon ohjelmistokeskeinen palveluarkkitehtuuri.  

 

 

Kuva 8. Isännöinnin ja kiinteistönhoidon ohjelmistokeskeinen palveluarkkitehtuuri. 

 

Ohjelmistokeskeisellä palveluarkkitehtuurilla on monta etua nykymalliin verrattuna. 

Nykyiseen palveluarkkitehtuuriin uusi malli tuo palvelu- ja hallintokerrosten päälle uuden, 

loogisen ohjelmistokerroksen, jonka kautta kaikki toiminta toteutetaan. Nykyiset 

monoliittiset palvelut voidaan jakaa palveluiksi ja mikropalveluiksi (esitetty kuvassa 2 

katkoviivoin). Palvelulla tarkoitetaan tässä yhteydessä jotakin laajempaa palvelua, kuten 

nykymuotoista isännöinti- tai kiinteistönhoitopalvelua joka koostuu useista alipalveluista 

(mutta näkyy asiakkaalle yhtenä palveluna) tai itsenäisestä palvelusta kuten 

pankkipalvelusta. Mikropalvelu on yksi nykyisen monoliittisen palvelun osa, josta ei yleensä 

tehdä erillistä sopimusta. Esimerkkeinä näistä ovat kesällä viheralueiden hoito ja 

talvikunnossapito. 
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Ohjelmistokeskeinen malli ei sinänsä pakota muuttamaan nykyistä palvelumallia 

palveluiden ostamisen kannalta, vaan kiinteistö tai taloyhtiö voi edelleen valita 

isännöintitoimiston ja kiinteistönhoidon kokonaispalvelut. Uusi malli kuitenkin avaa 

mahdollisuuden tarkastella ja vaikuttaa palvelutasoon ja -tyytyväisyyteen. Esimerkiksi 

kiinteistö tai asunto-osakeyhtiö voi olla tyytymätön ostamaansa kiinteistönhoitopalvelun 

johonkin tai joihinkin osa-alueisiin. Nykyisellä palvelumallilla tämä saattaisi johtaa koko 

sopimuksen uudelleentarkasteluun, mutta ohjelmistokeskeisessä palvelumallissa voidaankin 

tarkastella tilannetta mikropalvelun vaihtamisen kannalta.  

 

Mikropalveluiden esittely muuttaa radikaalisti palveluntarjoajien mahdollisuutta tarjota 

palveluitaan kiinteistöille ja asunto-osakeyhtiöille, koska malli ei perustu monoliittisten 

palveluiden sisäisiin yhteistyökumppanuuksiin. Näin ollen mikä tahansa palveluyritys voi 

rekisteröityä palveluntarjoajaksi ja tulla valituksi palvelukumppaniksi. Ohjelmistopohjainen 

palvelumalli voi siis paitsi avata markkinaa eri toimijoille, myös vaikuttaa asiakkaan 

kokemaan asiakastyytyväisyyteen toimittajan palvelualan erikoisosaamisen vuoksi.  

 

Usean itsenäisen toimijan integroiminen kokonaispalveluksi vaatii toimivan 

kommunikaatioratkaisun. Ohjelmistokeskeisessä palvelumallissa viestintä tapahtuu 

vertikaalisesti ja aina palveluintegraatiosovelluksen kautta. Kuvassa 9 on esitetty 

kaksisuuntaisilla nuolilla kommunikaatio asukkaan ja hallinto- tai palvelukerroksen 

toimijoiden kanssa. Palvelun tai mikropalvelun vaihtaminen ei aiheuta viestikatkoksia tai 

välttämätöntä tarvetta tiedottaa eri osapuolia, koska integraatiosovelluksella on aina tiedossa 

aktiivisten palveluiden toteuttajien tiedot.  
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Kuva 9. Viestintä ohjelmistokeskeisessä palveluarkkitehtuurissa. 

 

Tietojen välittäminen ohjelmointirajapinnan kautta eri toimijoiden järjestelmiin (ja 

päinvastoin) vaatii standardoituja toimintatapoja. Seuraavaksi käydään läpi keskeiset 

standardit ja suositukset, joista voisi olla hyötyä eri toimijoiden ohjelmistojen 

yhteentoimivuudelle. 

 

4.2 Standardit ja suositukset 
 

Building Information Modeling (BIM) on prosessi, jonka avulla luodaan ja hallitaan 

rakennusten kolmiulotteisia geometrioita ja näihin liittyviä metatietoja, joita tarvitaan 

rakennussuunnittelussa. BIM-malli voi olla tukena kaikissa rakennuksen elinkaaren 

vaiheissa suunnittelusta ja rakentamisesta huoltoon sekä ylläpitoon ja purkamiseen. BIM-

malleja voidaan tallentaa 3D-suunnitteluohjelmistojen omilla tiedostoformaateilla tai 

avoimiin, standardeihin perustuvilla formaateilla kuten Industry Foundation Classes (IFC) 

[29]. 

 

IFC on kansainvälinen standardi (ISO 16739-1:2018), jonka avulla voidaan kuvata 

rakennuksiin liittyvää tietoa sekä siirtää sitä ohjelmisto- ja laiteriippumattomasti. IFC toimii 

sekä datamallina (IFC-skeema), että avoimena tiedostoformaattina. IFC-skeema määrittelee 

tietoa identiteetin ja semantiikan, ominaisuuksien tai attribuuttien, suhteiden, objektien, 
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abstraktien konseptien, prosessien ja ihmisten näkökulmasta. IFC-tiedoston enkoodaukseen 

on suositeltu STEP Physical File (SPF) laajimman yhteensopivuuden vuoksi. Virallisesti 

tuettuja formaatteja on kirjoitushetkellä viisi (STEP Physical File, Extensible Markup 

Language, ZIP, Terse RDF Triple Language ja Resource Description Framework) [29].  

 

BIM Collaboration Format (BCF) mahdollistaa erilaisten BIM-sovellusten keskinäisen 

kommunikoinnin hyödyntäen IFC-malleja. BFC:tä voidaan hyödyntää kaikissa rakennuksen 

elinkaaren vaiheessa BIM-malleja käsiteltäessä. Tietojen operoinnissa BFC mahdollistaa 

viitaukset rakennuselementteihin, joka helpottaa mallin visuaalista käsittelyä elementtien 

esivalinnan avulla. 

 

Construction Operations Building information exchange (COBie) [30] on kansainvälinen 

spesifikaatio, joka mahdollistaa rakennuksen operointiin ja ylläpitoon tarvittavien keskeisten 

lähtötietojen siirtämisen toiminnoista vastaaville. Tällaisia tietoja ovat muun muassa 

laiteluettelot, tuoteselosteet, varaosaluetteloiden ja ennakoivaan huoltoon liittyvät asiat. 

COBie ei sisällä grafiikkaa tai geometriatietoja. 

 

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:n vuonna 2003 päättyneen e-EHYT 

(elinkaarihallinnan yhteiset ydintiedot sähköisissä huoltokirjoissa) -hankkeen tuloksena 

syntyi alan toimijoiden yhteinen näkemys kiinteistönhoidon keskeisten prosessien yhteisistä 

tiedoista. Tähän perustuen vuonna 2004 rakennettiin e-EHYT2 -projektissa tiedonsiirron 

yhteensopivuutta, jonka lopputuloksena syntyi e-EHYT XML-skeema. Tällä määrittelyllä 

voidaan tehostaa tiedon siirtämistä ja hyödyntämistä eri tietojärjestelmissä.  

 

Vuonna 2009 RAKLI ry:n organisoimassa projektissa “Kiinteistöalan tietojärjestelmien 

yhteentoimivuuden ja yritysten välisen tiedonsiirron toteuttaminen – e-EHYT-3” valmistui 

tiedonsiirtosuositus helpottamaan standardimuotoisen tiedonsiirron käyttöönottoa. 

Kiinteistöalalle on tehty soveltamisohjeet palvelupyyntö, palvelupyynnön peruutus, 

sanoman vastaanoton kuittaus ja työnalla sekä valmisilmoitus -viesteille. Viestit lähetetään 

OASIS Open -organisaation [31] Universal Business Language (UBL) [32] -standardia 

noudattavana sanomana. UBL on avoin standardi elektronisten XML-dokumenttien kuten 

ostotilausten, laskujen ja lähetysilmoitusten siirtoon. RAKLI ry:n tuottama esimerkki 

tällaisesta sanomasta on liitteessä 1. 
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Cash Management (CAMT) on osa ISO 20022 -standardia [33], joka kattaa pankin 

tiliraportoinnin pankista asiakkaalle. CAMT koostuu erilaisista XML-pohjaisista raporteista, 

joita ovat camt.052, camt.053 ja camt.054. Näistä Camt.052 on päiväraportti, joka 

mahdollistaa lähes reaaliaikaisen tilitiedon saamisen. Camt.053 on edellisen päivän 

tilitapahtumaraportti ja camt.054 asiakkaan debit/credit-notifikaatioita. 

  



 

 

 

30 

5 MVP-TUOTTEEN MÄÄRITTELY, CASE: HELLOHOUSE.IO 

 

Työn empiirisessä osiossa MVP-tuotteen määrittely käynnistetään valitsemalla sopiva 

MVP-metodologia, jonka jälkeen siirrytään varsinaiseen määrittelyyn. 

 

5.1 MVP-metodologian valinta 
 

MVP-metodologian valinta tehtiin Asiakaskehitysmallin, Learn Start -metodologian sekä 

ESSSDM-metodologian välillä. Tutkimustapauskohteena olevan palvelun keskeinen 

innovaatio oli palveluintegraatio, joka voidaan hahmottaa yhtenä ideana tai ominaisuutena. 

Tästä johtuen päätettiin olla valitsematta ESSSDM-metodologiaa, koska sen keskeisenä 

lisäarvona nähtiin useiden ideoiden samanaikainen arviointi.  

 

Lopullinen valinta tehtiin näin ollen Asiakaskehitysmallin ja Lean Startup -metodologian 

välillä. Työn rajauksessa määritettiin, että työ ei ota kantaa liiketoimintamalliin vaan 

keskeisenä tavoitteena on määrittää MVP-tuote olemassa olevalle tuoteidealle.  

Asiakaskehitysmallissa liiketoimintamalli on kuitenkin keskeisessä roolissa sen ollessa 

poistumisehtona seuraavaan vaiheeseen. Tästä syystä työssä päädyttiin käyttämään Lean 

Startup -metodologiaa, jonka nähtiin palvelevan työn tavoitteita parhaiten.  

 

5.2 Hello House -palvelun visio 
 

Hello Housen visio on olla kiinteistönhoito- ja isännöintialan digitalisaation edelläkävijä. 

Palvelu mahdollistaa erilaisille ja kokoisille palveluntarjoajille helpomman markkinoille 

tulon sekä taloyhtiöille ja kiinteistöille yhden palvelukokonaisuuden luomisen joustavasti 

kaikkien palveluntarjoajien tarjoomista. Palvelun tavoitteena on tarjota kaikki taloyhtiöiden 

ja kiinteistöjen tarvitsemat digitaaliset työkalut yhden luukun periaatteella ja hyödyntää 

ohjelmointirajapintoja sekä automatiikkaa ennen näkemättömällä tasolla. 

 

Hello House erottuu kilpailijoistaan avoimuudella ja innovatiivisuudellaan. Kaikki 

palveluun tallennettava tieto on aina käyttäjien omistamaa ja helposti ladattavissa ilman 

viiveitä. Hello Housen tavoite on edistää alan digitalisaatiota, joten avoimet rajapinnat ovat 

vapaasti käytettävissä myös kilpailijoille.  
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5.3 Arvo- ja kasvuhypoteesit 
 

Hypoteeseja varten tehtiin avoimet haastattelut kaikille potentiaalisille käyttäjätyypeille, 

joita ovat taloyhtiö (hallituksen jäsenet), kiinteistön omistaja ja palveluntarjoaja. 

Haastattelussa kuvattiin yrityksen visio, jonka keskiössä on 

palveluintegraattoritoiminnallisuus sekä kerrottiin uuden palvelumallin eduista kyseiselle 

käyttäjätyypille. Arvohypoteesit muodostettiin erikseen jokaisen käyttäjätyypin osalta 

seuraavasti: 

 

1. Taloyhtiöt käyttäisivät Hello Housea, koska se tarjoaa paremmin tarvetta vastaavat 

palvelukokonaisuudet ja potentiaalisesti kustannussäästöjä. 

 

2. Kiinteistön omistajat käyttäisivät Hello Housea, koska se mahdollistaa palveluiden 

täsmäostot vaivattomasti. 

 

3. Palveluntarjoajat käyttäisivät Hello Housea, koska se mahdollistaa uusien asiakkuuksien 

saamisen ja liiketoiminnan kasvattamisen. 

 

Kasvuhypoteesiksi määritettiin palvelun viraalinen kasvu, joka perustuu varhaisten 

käyttäjien suusta suuhun viestintään. Hypoteesien määrittämisen jälkeen siirryttiin 

analysoimaan ja valitsemaan asiakassegmentti, jonka avulla pystytään muun muassa 

vaikuttamaan MVP-toteutuksen laajuuteen. 

 

5.4 Asiakassegmentin valinta 
 

Hello Housen asiakkaat voidaan jakaa kahteen eri kategoriaan, taloyhtiöihin (kiinteistöt 

mukaan luettuna) ja palveluntarjoajiin. Kategorioiden sisällä olevat yritykset poikkeavat 

toisistaan yhtiön koon sekä isännöinnin ja kiinteistönhoidon ohjelmistojen käyttötason 

perusteella.  Hello Housen tuotteen osalta on ilmeisestä, että kaikkien asiakassegmenttien 

palveleminen vaatisi lähes yrityksen vision mukaisen tuotteen. Tämä tarkoittaa merkittävää 

työpanosta, joka on MVP-tuotteen ideologian vastaista. Vaadittavaa työpanosta MVP-

tuotteen rakentamisessa voi säädellä valitsemalla tietyn tai tietyt asiakassegmentit MVP-

tuotteen kohderyhmäksi. Hello Housen asiakassegmenteiksi valittiin pienet taloyhtiöt sekä 

pienet ja keskisuuret palveluntuottajat. Valinta perustui olettamukseen, jossa pienten 
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yhtiöiden hallinto nojautuu harvemmin ohjelmistojen käyttöön, jolloin ei synny välitöntä 

kilpailuasetelmaa olemassa olevia ohjelmistoja vastaan.  

 

Suuremmissa taloyhtiöissä palvelut ostetaan useimmiten laajana kokonaisuutena ja 

huoltokirjat, asukasrekisterit ja muut keskeiset toiminnot toteutetaan ohjelmistopohjaisesti. 

Liian vajavainen tuote ei palvelisi asiakasta tarpeeksi hyvin ja voisi mahdollisesti johtaa 

negatiiviseen mielikuvaan sekä haluttomuuteen käyttää tuotetta jatkossa. Suurien 

palveluntarjoajien saaminen uuden ohjelmiston käyttäjäksi arvioitiin olevan haastavaa ilman 

erityisen suurta insentiiviä esimerkiksi kasvavan liikevaihdon muodossa. Asiakassegmentin 

valinta on visualisoitu kuvassa 10. 

 

 

Kuva 10. Valittu MVP-asiakassegmentti. 

 

5.5 Ominaisuuksien valinta 
 

MVP-tuotteen ominaisuuksien valinta ei ole yksiselitteistä. Kirjallisuudessa painotetaan 

mahdollisimman pientä työmäärää tai ominaisuuksia sekä sitä, että valitut ominaisuudet 

vievät tuotetta kohti visiota. Tässä työssä päätettiin toteuttaa toiminnallinen MVP-tuote, 

jossa on pienin määrä toiminnallisuuksia hypoteesien testaamista varten, jotka kuitenkin 
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mahdollistavat ensimmäisten oikeiden käyttäjien saamisen valitusta asiakassegmentistä. 

Toiminnallisuuksien valintaa varten taulukoitiin yrityksen vision mukaiset ominaisuudet. 

Taulukossa 1 on esitetty MVP-tuotteeseen valitut ja pois jätetyt ominaisuudet. Varsinaisen 

innovaation testaamiseen liittyvät toiminnot avattiin tarkemmalla tasolla kuin pois jätetyt, 

joka mahdollisti tarkemman suunnittelun ja työaika-arvion.  

 

Taulukko 1. Innovaation testaamiseen valitut ominaisuudet. 

 

Toimija Ominaisuus Valittu MVP-tuotteeseen 

Palveluntarjoaja Palveluntarjoajaksi rekisteröityminen Kyllä 

Palveluntarjoaja Tarjouspyynnön vastaanottaminen Kyllä 

Palveluntarjoaja Tarjouksen lähettäminen Kyllä 

Taloyhtiö Taloyhtiön (kiinteistön) 

rekisteröityminen 

Kyllä 

Taloyhtiö Palveluiden selaaminen Kyllä 

Taloyhtiö Tarjouspyynnön lähettäminen Kyllä 

Taloyhtiö Tarjouksen vastaanottaminen Kyllä 

Taloyhtiö Tarjouksen hyväksyminen Kyllä 

Taloyhtiö Asukasrekisteri Ei 

Taloyhtiö Osakeluettelo Ei 

Taloyhtiö ja 

asukas 

Remonttirekisteri Ei 

Taloyhtiö 5-vuotissuunnitelma Ei 

Taloyhtiö ja 

asukas 

Dokumenttien hallinta Ei 

Taloyhtiö ja 

asukas 

Sähköiset palvelut (vikailmoitukset 

ym.) 

Ei 

Taloyhtiö ja 

palveluntarjoaja 

Huoltokirja Ei 

Taloyhtiö, 

palveluntarjoaja 

ja asiakas 

Viestintätyökalut Ei 

 

 

Toteutettavaksi valittujen ominaisuuksien lisäksi oli ilmeistä, että näiden ympärille on 

luotava puitteet sujuvan käyttämisen mahdollistamiseksi. Näitä teknisiä vaatimuksia olivat 
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palveluun rekisteröityminen, kirjautuminen ja istunnonhallinta. Myös teknisten vaatimusten 

osalta toteutettiin MVP-metodologiaa siltä osin, että toteutukseen valittiin vähiten resurssia 

tarvitsevat vaihtoehdot. 

 

5.6 Teknologiavalinnat 
 

Hello Housen teknologiavalintoja mietittäessä keskityttiin kehittäjätiimin ydinosaamisen 

hyödyntämiseen. Tällä strategialla vältyttiin uusien teknologioiden opiskelusta, mikä olisi 

väistämättä vaatinut resursseja. Hello Housen teknisessä toteutuksessa päätettiin nojata 

LAMP (Linux, Apache, MariaDB, PHP) -arkkitehtuuriin sekä avoimen lähdekoodin 

ohjelmistokehyksiin, kirjastoihin sekä ohjelmointirajapintojen käyttöön. Verkkopohjaisella 

toteutuksella on mahdollista toteuttaa eri päätelaitteisiin skaalautuvia sovelluksia nopeasti ja 

pienillä resursseilla ilman ohjelmistoasennustarpeita. Tämä sopii erityisen hyvin MVP-

tuotteiden toteutukseen sekä startup-yrityksille. 

 

Tekninen toteutus tehtiin LAMP-arkkitehtuurin päälle hyödyntäen Laravel- [34] ja 

Bootstrap [35] -ohjelmistokehyksiä. Laravel-ohjelmistokehys perustuu avoimeen 

lähdekoodiin ja on ladattavissa ilmaiseksi. Laravelin kaltaisen avoimen ohjelmistokehyksen 

käyttämisessä on useita etuja itse kehitettyyn ohjelmistokehykseen verrattuna. 

Perustoiminnallisuudet kuten palveluun rekisteröityminen, kirjautuminen ja istunnonhallinta 

ovat valmiina käytettäväksi muutamalla komentorivikomennolla, mikä vähentää tarvittavaa 

kehitystyötä. Laajan käyttäjä- ja kehittäjäkunnan ansiosta mahdolliset ohjelmistovirheet 

ohjelmistokehyksissä huomataan ja korjataan nopeasti. Kehitettävän palvelun 

toimintalogiikka ja tietorakenteet ovat luonnollisesti kehittäjän vastuulla. Hello Housen 

MVP-tuotteen ohjelmistoarkkitehtuuri on esitetty kuvassa 11.  

 

 

Kuva 11. Hello Housen MVP-tuotteen ohjelmistoarkkitehtuuri. 
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5.7 MVP-tuote 
 

MVP-tuotteen kehittäminen aloitettiin palvelun laskeutumissivusta, jossa esitellään vision 

mukaiset toiminnallisuudet (kuva 12).  

 

 

Kuva 12. HelloHouse.io MVP-tuotteen laskeutumissivu. 

 

Laskeutumissivun tavoitteena on antaa potentiaaliselle asiakkaalle nopeasti mielikuva 

palvelusta. Tämän jälkeen toteutettiin käyttäjätunnusten luonti, istunnon hallinta sekä 

yrityksen rekisteröinti (taloyhtiö ja palveluntarjoaja), joka mahdollisti käyttäjien sisällön 

hallinnoinnin eri käyttökertojen välillä (liite 1). Varsinaisen ohjelmistoinnovaation 

testaamiseen valmisteltiin käyttöliittymät taloyhtiön ja palveluntarjoajan näkökulmista, 

joihin toteutettiin aiemmin valitun mukaiset ominaisuudet (taulukko 1). Käyttöliittymiin 

tehtiin lisäksi palvelun vision mukaiset toimimattomat navigointilinkit, joiden tehtävänä oli 
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luoda mielikuva laajemmasta palvelusta. Kuvassa 13 on esitetty Hello House Store -

ominaisuus, jossa taloyhtiön hallituksen jäsenet voivat selata palveluita ja tehdä 

tarjouspyyntöjä yrityksille. 

 

 

Kuva 13. Palveluntarjoajat taloyhtiön käyttöliittymässä. 

 

Palveluntarjoajan käyttöliittymä eroaa taloyhtiön käyttöliittymästä navigoinnin ja 

toimintalogiikan osalta. Kuvassa 14 on esitetty taloyhtiön lähettämä tarjouspyyntö 

palveluntarjoajalle. Kuvakaappauksia palvelun käyttämisen eri vaiheista on liitteessä 1.  

 



 

 

 

37 

 

Kuva 14. Palveluntarjoajan käyttöliittymä 

 

Tuotekehityksen jälkeen MVP-tuote siirrettiin julkiselle WWW-palvelimelle testaamista 

varten. 

 

5.8 MVP-tuotteen arviointi 
 

Arviointia varten MVP-tuote annettiin käyttöön pienelle joukolle varhaisia käyttäjiä, joka 

koostui taloyhtiöiden hallituksen jäsenistä, isännöitsijästä, kiinteistönhoidon ja siivousalan 

yrityksistä. Käyttäjiä pyydettiin tutustumaan ensin laskeutumissivuun, jossa esitellään 

palvelun visio. Tämän jälkeen ohjeena oli palveluun rekisteröityminen ja vapaa käyttäminen. 

Lopuksi arvo- ja kasvuhypoteesien oikeellisuuden arviointia varten toteutettiin kaksi erillistä 

kyselyä, jotka kohdennettiin taloyhtiöille ja palveluntarjoajille.  
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6 TULOKSET                                                                                     

 

Tässä työssä tarkasteltiin MVP-tuotteen määrittelyä kirjallisuudessa. MVP-tuotteen 

määritelmä ei ole yksiselitteinen. Kirjallisuudesta löydetyissä määritelmissä on kuitenkin 

merkittävästi samankaltaisuutta. Useimmiten MVP-termillä viitataan tuotteeseen, jonka 

pääasiallisena tarkoituksena on tuotteen käyttöönotto, palautteen kerääminen asiakkailta, 

liiketoimintahypoteesien testaaminen, parhaimpien ominaisuuksien löytäminen, validoidun 

oppimisen kerääminen asiakkailta tai näiden yhdistelmät.  

 

Erilaisia MVP-metodologioita on julkaistu verrattain vähän. Tunnetuimmat näistä ovat Eric 

Riesin kehittämä Lean Startup ja Steve Blankin Asiakaskehitysmalli. Metodologioille 

yhteistä on kehitettävästä tuotteesta, asiakkaasta ja markkinasta oppiminen, resurssien 

säästäminen sekä asiakkaan ottaminen mukaan tuotekehitysprosessiin aikaisessa vaiheessa.  

 

Työn empiirinen osio aloitettiin selvittämällä keskeisiä kiinteistöihin, kiinteistönhoitoon 

sekä hallinnointiin liittyviä standardeja, jotka olisivat voineet vaikuttaa MVP-tuotteen 

määrittämiseen tai tulevaisuuden jatkokehitykseen. Työssä löydettiin useita standardeja ja 

suosituksia, joista kahden todettiin olevan hyödynnettävissä MVP-tuotteen 

jatkokehityksessä. Nämä olivat RAKLI ry:n sanomasuositukset ja Cash Management ISO-

standardi. 

 

Työssä määritettiin ja toteutettiin MVP-tuote hyödyntäen Lean Startup -metodologiaa. 

MVP-tuotteelle asetettuja arvo- ja kasvuhypoteeseja arvioitiin varhaisten käyttäjien 

palautekyselyiden perusteella (liitteet 3 ja 4). Taulukossa 2 on esitetty yhteenveto eri 

käyttäjätyyppien arvohypoteeseista ja näiden arvioidusta oikeellisuudesta. 
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Taulukko 2. Arvohypoteesien oikeellisuuden arviointi. 

Rooli Arvohypoteesi Arvohypoteesin 

oikeellisuus 

Taloyhtiö Palvelu tarjoaa paremmin tarvetta vastaavat 

palvelukokonaisuudet ja potentiaalisesti 

kustannussäästöjä. 

Hyvä 

Kiinteistö Mahdollistaa palveluiden täsmäostot 

vaivattomasti 

Hyvä 

Palveluntarjoaja Mahdollistaa uusien asiakkuuksien saamisen ja 

liiketoiminnan kasvattamisen. 

Kohtalainen 

 

Arvioinnin jälkeen todettiin arvohypoteesien pitävän melko hyvin paikkansa. Ainoa 

merkittävä kyseenalaistaminen tuli isännöitsijäpalveluita tarjoavalta toimijalta. 

Palautekyselyn avoimessa kentässä toimija kommentoi, että näkee palveluiden järjestämisen 

Hello Housen kautta hankalana, koska taloyhtiöt haluavat tutkia palveluyritysten taustoja, 

keskustella kasvotusten ja selvittää taustatietoja. 

 

 Kasvuhypoteesin oikeellisuuden todettiin olevan erittäin hyvä. Vain yksi palveluntarjoajia 

edustava vastaaja ei suosittelisi palvelua kilpailijoille. Arvohypoteesien oikeellisuuteen 

perustuen johtopäätöksenä oli tuotekehityksen etenevän oikeaan suuntaan. Johtopäätöksenä 

todettiin, että tutkimustapauskohde voisi soveltua markkinalle ja sen kehittämistä kannattaa 

jatkaa. 
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7 POHDINTA JA TULEVAISUUS 

 

Ohjelmistoinnovaation kehittämisessä ideasta kaupalliseksi tuotteeksi on haastavaa. Riskiä 

epäonnistumiseen voidaan kuitenkin pienentää merkittävästi MVP-tuotteilla ja -

metodologioilla. Tässä työssä kehitetty MVP-tuote osoittautui varsin hyödylliseksi 

työkaluksi tutkimustapauskohteen arvo- ja kasvuhypoteesien validoimiseksi. MVP-tuotteen 

määrittämiseen ja oikean metodologian valintaan ei ole yksiselitteisiä ohjeita, joten 

jokaiselle sopivat tavat toimia löytyvät kokeilemalla.  

 

Työ havainnollisti erityisesti MVP-tuotteen kehittämisen haasteita. Tuotteen 

ylikehittäminen on yllättävän helppoa, minkä vuoksi huolellinen määrittely ja siinä 

pitäytyminen on erittäin tärkeää. Kehitysvaiheessa huomattiin lisäksi valittujen 

ominaisuuksien toteutustavalla olevan merkittävä vaikutus rakenna-mittaa-opi -

palautesyklin läpimenoaikaan. Toteutustavoilla voidaan voittaa aikaa ja resursseja 

hetkellisesti, mutta samaan aikaan on kyettävä näkemään, etteivät valinnat johda 

tulevaisuudessa entistä suurempaan työmäärään välttämättömien ohjelmistomuutosten 

vuoksi. 

 

Hello Housen kehitystä jatketaan lähitulevaisuudessa samalla metodologialla. Ennen 

seuraavaa rakenna-mittaa-analysoi -palautesykliä pohditaan tarpeellisia parannuksia 

tuotteeseen. Lisäominaisuuksien kehittämisen tullessa ajankohtaiseksi, voisi olla harkinnan 

arvoista siirtyä ESSSDM-metodologiaan sen mahdollistaessa usean idean testaamisen 

samanaikaisesti. Työssä löydettyjen RAKLI ry:n sanomasuositusten käytön laajuutta ja 

toimivuutta on myös hyvä selvittää.  
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8 YHTEENVETO 

 

Tässä työssä tarkasteltiin MVP-tuotteen määrittelyä kirjallisuudessa ja testattiin näiden 

toimivuutta käytännössä tutkimustapauskohteen avulla. Tutkimustapauskohteena työssä oli 

isännöinti- ja kiinteistönhoitoalan ohjelmistoinnovaatio, jossa ohjelmisto integroi 

palveluntarjoajaryhmän yhdeksi palveluksi. Tutkimusmenetelmänä työssä käytettiin 

konstruktiivista tutkimusotetta. 

 

MVP-tuotteen määritelmä ei ole yksiselitteinen. Kirjallisuudesta löydetyissä määritelmissä 

on kuitenkin merkittävästi samankaltaisuutta. Useimmiten MVP-termillä viitataan 

tuotteeseen, jonka pääasiallisena tarkoituksena on tuotteen käyttöönotto, palautteen 

kerääminen asiakkailta, liiketoimintahypoteesien testaaminen, parhaimpien ominaisuuksien 

löytäminen, validoidun oppimisen kerääminen asiakkailta tai näiden yhdistelmät. Erilaisia 

MVP-metodologioita on julkaistu verrattain vähän. Tunnetuimmat näistä ovat Eric Riesin 

kehittämä Lean Startup ja Steve Blankin Asiakaskehitysmalli. Metodologioille yhteistä on 

kehitettävästä tuotteesta, asiakkaasta ja markkinasta oppiminen, resurssien säästäminen sekä 

asiakkaan ottaminen mukaan tuotekehitysprosessiin aikaisessa vaiheessa.  

 

Työn empiirisessä osassa taustoitettiin isännöinti- ja kiinteistönhoitoalaa käymällä läpi osto- 

ja palvelumallit sekä esittämällä keskeisiä haasteita. Tämän jälkeen esiteltiin nykyisen 

palvelumallin haastava ohjelmistokeskeinen palvelumalli sekä alan keskeiset standardit, 

jotka ehkä tulisi huomioida MVP-tuotteen toteutuksessa tai palvelun vision mukaisessa 

jatkokehityksessä. Keskeisiä löytöjä olivat Cash Management ISO-standardi ja RAKLI ry:n 

sanomasuositukset. Seuraavaksi valittiin MVP-metodologia ja kehitettiin MVP-tuote 

valitulle asiakassegmentille. Lopuksi MVP-tuotetta arvioitiin varhaisille käyttäjille 

suunnatulla palautekyselyillä. Palautekyselyiden yhteenvedon avulla todettiin arvo- ja 

kasvuhypoteesien pitävän hyvin paikkansa sekä tuotekehityksen etenevän oikeaan suuntaan. 

Työn johtopäätöksenä todettiin, että tutkimustapauskohde voisi soveltua markkinalle ja sen 

kehittämistä kannattaa jatkaa. 
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LIITE 1.  UBL-palvelupyyntösanoma 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<Orderxmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Order-2" 

xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 

xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" 

xmlns:ccts="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CoreComponentParameters-2" 

xmlns:clm54217="urn:un:unece:uncefact:codelist:specification:54217:2001" 

xmlns:clm5639="urn:un:unece:uncefact:codelist:specification:5639:1988" 

xmlns:clm66411="urn:un:unece:uncefact:codelist:specification:66411:2001" 

xmlns:clmIANAMIMEMediaType="urn:un:unece:uncefact:codelist:specification:IANAMIMEMediaType:2

003" xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2" 

xmlns:qdt="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:QualifiedDatatypes-2" 

xmlns:udt="urn:un:unece:uncefact:data:specification:UnqualifiedDataTypesSchemaModule:2" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

   <cbc:UBLVersionID>2.0</cbc:UBLVersionID> 

   <cbc:CustomizationID>RAKLI</cbc:CustomizationID> 

   <cbc:ProfileID schemeID="292">FI1024</cbc:ProfileID> 

   <cbc:ID>123456</cbc:ID> 

   <cbc:IssueDate>2009-05-13</cbc:IssueDate> 

   95/106Palvelupyyntö, FI1024, 2009-09-30, v 1.00 

   <cbc:IssueTime>15:23:12</cbc:IssueTime> 

   <cbc:Note languageID="fi">Rakennuksen osa</cbc:Note> 

   <cac:AdditionalDocumentReference> 

      <cbc:ID>4634-AC1</cbc:ID> 

      <cbc:DocumentTypeCode listID="1153" listAgencyID="6">JB</cbc:DocumentTypeCode> 

   </cac:AdditionalDocumentReference> 

   <cac:Contract> 

      <cbc:ID>556862</cbc:ID> 

   </cac:Contract> 

   <cac:BuyerCustomerParty> 

      <cac:Party> 

         <cac:PartyIdentification> 

            <cbc:ID schemeID="ISO 6523" schemeAgencyID="5">00370123456712345</cbc:ID> 

 

(jatkuu) 



 

 

 

 

LIITE 1.  (jatkoa) 

 

         </cac:PartyIdentification> 

         <cac:PartyName> 

            <cbc:Name>Rakennus Oy</cbc:Name> 

         </cac:PartyName> 

         <cac:PostalAddress> 

            <cbc:Postbox>PL 999</cbc:Postbox> 

            <cbc:StreetName>Talotie 13</cbc:StreetName> 

            <cbc:CityName>Kuopio</cbc:CityName> 

            <cbc:PostalZone>70800</cbc:PostalZone> 

            <cac:Country> 

               <cbc:IdentificationCode listID="ISO3166-1" listAgencyID="6">FI</cbc:IdentificationCode> 

            </cac:Country> 

         </cac:PostalAddress> 

         <cac:PartyTaxScheme> 

            <cbc:CompanyID schemeID="FI:VAT" schemeAgencyID="220">FI01234567</cbc:CompanyID> 

            <cac:TaxScheme> 

               96/106Palvelupyyntö, FI1024, 2009-09-30, v 1.00 

 <cbc:ID schemeID="UN/ECE 5153" schemeAgencyID="6">VAT</cbc:ID> 

            </cac:TaxScheme> 

         </cac:PartyTaxScheme> 

         <cac:PartyLegalEntity> 

            <cbc:CompanyID schemeID="FI:ORGID" schemeAgencyID="220">0123456-7</cbc:CompanyID> 

         </cac:PartyLegalEntity> 

         <cac:Contact> 

            <cbc:ID>146</cbc:ID> 

            <cbc:Name>Ilpo Ilmoittaja</cbc:Name> 

            <cbc:Telephone>017 1234 5678</cbc:Telephone> 

            <cbc:ElectronicMail>ilpo.ilmoittaja@rakennus.fi</cbc:ElectronicMail> 

         </cac:Contact> 

      </cac:Party> 

   </cac:BuyerCustomerParty> 

   <cac:SellerSupplierParty> 

      <cac:Party> 

         <cac:PartyIdentification> 

(jatkuu) 

  



 

 

 

 

LIITE 1.  (jatkoa) 

 
 

    <cbc:ID schemeID="ISO 6523" schemeAgencyID="5">00371231231211111</cbc:ID> 

         </cac:PartyIdentification> 

         <cac:PartyName> 

            <cbc:Name>Huolto Oy</cbc:Name> 

         </cac:PartyName> 

         <cac:PostalAddress> 

            <cbc:Postbox>PL 99</cbc:Postbox> 

            <cbc:StreetName>Kojeistotie 15</cbc:StreetName> 

            <cbc:CityName>Kuopio</cbc:CityName> 

            <cbc:PostalZone>70460</cbc:PostalZone> 

            <cac:Country> 

               <cbc:IdentificationCode listID="ISO3166-1" listAgencyID="6">FI</cbc:IdentificationCode> 

               97/106Palvelupyyntö, FI1024, 2009-09-30, v 1.00 

            </cac:Country> 

         </cac:PostalAddress> 

         <cac:PartyTaxScheme> 

            <cbc:CompanyID schemeID="FI:VAT" schemeAgencyID="220">FI12312312</cbc:CompanyID> 

            <cac:TaxScheme> 

               <cbc:ID schemeID="UN/ECE 5153" schemeAgencyID="6">VAT</cbc:ID> 

            </cac:TaxScheme> 

         </cac:PartyTaxScheme> 

         <cac:PartyLegalEntity> 

            <cbc:CompanyID schemeID="FI:ORGID" schemeAgencyID="220">1231231-2</cbc:CompanyID> 

         </cac:PartyLegalEntity> 

      </cac:Party> 

   </cac:SellerSupplierParty> 

   <cac:AccountingCustomerParty> 

      <cac:Party> 

         <cac:PartyIdentification> 

            <cbc:ID schemeID="ISO 6523" schemeAgencyID="5">003701234567999</cbc:ID> 

         </cac:PartyIdentification> 

         <cac:PartyName> 

            <cbc:Name>Rakennus Oy</cbc:Name> 

         </cac:PartyName> 

         <cac:PostalAddress> 

(jatkuu) 



 

 

 

 

LIITE 1. (jatkoa)          

 

   <cbc:Postbox>PL 50</cbc:Postbox> 

            <cbc:StreetName>Linnakatu 18</cbc:StreetName> 

           <cbc:CityName>Helsinki</cbc:CityName> 

            <cbc:PostalZone>00160</cbc:PostalZone>          

   <cac:Country> 

               <cbc:IdentificationCode listID="ISO3166-1" listAgencyID="6">FI</cbc:IdentificationCode> 

            </cac:Country> 

            98/106Palvelupyyntö, FI1024, 2009-09-30, v 1.00 

         </cac:PostalAddress> 

         <cac:PartyTaxScheme> 

            <cbc:CompanyID schemeID="FI:VAT" schemeAgencyID="220">FI01234567</cbc:CompanyID> 

            <cac:TaxScheme> 

               <cbc:ID schemeID="UN/ECE 5153" schemeAgencyID="6">VAT</cbc:ID> 

            </cac:TaxScheme> 

         </cac:PartyTaxScheme> 

         <cac:PartyLegalEntity> 

            <cbc:CompanyID schemeID="FI:ORGID" schemeAgencyID="220">0123456-7</cbc:CompanyID> 

         </cac:PartyLegalEntity> 

      </cac:Party> 

   </cac:AccountingCustomerParty> 

   <cac:TransactionConditions> 

      <cbc:ID schemeID="UN/ECE 4055" schemeAgencyID="6">2</cbc:ID> 

      <cbc:ActionCode listID="UN/ECE 4343" listAgencyID="6">AQ</cbc:ActionCode> 

      <cbc:Description languageID="fi">Työnalla- / valmisilmoitus pyydetään</cbc:Description> 

   </cac:TransactionConditions> 

   <cac:OrderLine> 

      <cbc:Note languageID="fi">Asennettavien lamppujen takuutodistukset on toimitettava 

sovitusti.</cbc:Note> 

      <cac:LineItem> 

         <cbc:ID>1</cbc:ID> 

         <cbc:AccountingCost>1010</cbc:AccountingCost> 

         <cac:Delivery> 

            <cac:DeliveryLocation> 

               <cbc:ID schemeID="92">12A</cbc:ID> 

               <cbc:Description>Iso neuvotteluhuone</cbc:Description> 

               <cac:Address> 

(jatkuu)  



 

 

 

 

LIITE 1. (jatkoa)          

 

                  <cbc:Floor>3</cbc:Floor> 

                  <cbc:Room>312</cbc:Room> 

                  99/106Palvelupyyntö, FI1024, 2009-09-30, v 1.00 

                  <cbc:StreetName>Piipolku 30</cbc:StreetName> 

                  <cbc:BlockName>62-2</cbc:BlockName> 

                  <cbc:BuildingName>Pääkonttori</cbc:BuildingName> 

                  <cbc:BuildingNumber>2</cbc:BuildingNumber> 

                  <cbc:PlotIdentification>15</cbc:PlotIdentification> 

                  <cbc:CityName>Kuopio</cbc:CityName> 

                  <cbc:PostalZone>70800</cbc:PostalZone> 

                  <cac:Country> 

                     <cbc:IdentificationCode listID="ISO3166-1" listAgencyID="6">FI</cbc:IdentificationCode> 

                  </cac:Country> 

               </cac:Address> 

            </cac:DeliveryLocation> 

            <cac:RequestedDeliveryPeriod> 

               <cbc:StartDate>2009-05-13</cbc:StartDate> 

               <cbc:StartTime>08:30:00</cbc:StartTime> 

               <cbc:EndDate>2009-05-15</cbc:EndDate> 

               <cbc:EndTime>16:00:00</cbc:EndTime> 

 </cac:RequestedDeliveryPeriod> 

         </cac:Delivery> 

         <cac:Item> 

            <cbc:Description languageID="fi">Huoneen lamput olisi uusittava</cbc:Description> 

            <cbc:Name>Lamppujen vaihto</cbc:Name> 

            <cbc:AdditionalInformation languageID="fi">Asennuksesta ilmoitettava 

sovitusti</cbc:AdditionalInformation> 

            <cac:CommodityClassification> 

               <cbc:NatureCode listID="XXX" listAgencyID="RAKLI">123</cbc:NatureCode> 

            </cac:CommodityClassification> 

            <cac:TransactionConditions> 

               <cbc:ID schemeID="UN/ECE 4055" schemeAgencyID="6">2</cbc:ID> 

               <cbc:ActionCode listID="UN/ECE 4037" listAgencyID="6">2</cbc:ActionCode> 

               100/106Palvelupyyntö, FI1024, 2009-09-30, v 1.00 

               <cbc:Description languageID="fi">Kiireellinen</cbc:Description> 

(jatkuu) 



 

 

 

 

LIITE 1. (jatkoa)          

 

        </cac:TransactionConditions> 

            <cac:TransactionConditions> 

               <cbc:ID schemeID="UN/ECE 4055" schemeAgencyID="6">2</cbc:ID> 

               <cbc:ActionCode listID="XXX" listAgencyID="RAKLI">1</cbc:ActionCode> 

               <cbc:Description languageID="fi">Yleisavain käytössä</cbc:Description> 

            </cac:TransactionConditions> 

         </cac:Item> 

      </cac:LineItem> 

   </cac:OrderLine> 

</Order> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LIITE 2. Kuvakaappauksia Hello House -palvelun käyttöliittymästä 

 

 

(jatkuu) 



 

 

 

 

LIITE 2. (jatkuu) 

 

 

  



 

 

 

 

LIITE 3. Palautekysely taloyhtiöille 

 

Esitetty kysymys lihavoituna, jonka jälkeen vastausvaihtoehdot. 

 

Tausta: asuinrakennustyyppi 

Kerrostalo 

Paritalo 

Rivitalo 

Erillisrakennus 

 

Tausta: taloyhtiönne nykyiset ostopalvelut 

Isännöitsijätoimisto 

Kiinteistönhoitopalvelu 

Tilitoimistopalvelu 

Viheralueiden hoitopalvelut 

Talvikunnossapito 

Siivouspalvelut 

 

Hello Housen palvelumalli oli helppo ymmärtää 

Kyllä 

Ei 

 

Vastaako uusi palvelumalli taloyhtiönne tarpeisiin 

Kyllä  

Ei  

Ehkä 

 

Jos vastasit edelliseen kohtaan ”Ei”, miksi? 

(Avoin tekstikenttä) 

 

 

 

(Jatkuu) 



 

 

 

 

LIITE 3. (jatkoa) 

 
Hello Housen avulla taloyhtiömme voisi säästää isännöitsijä- ja 

kiinteistönhoitokuluissa 

Kyllä 

Ei 

Ehkä 

 

Oletteko kiinnostuneita palvelun käyttöönotosta, kun se julkaistaan laajemmalle 

yleisölle?  

Kyllä 

Ei 

Ehkä 

 

Suosittelisitko palvelua muille isännöitsijä- ja kiinteistönhoitopalveluita käyttäville? 

Kyllä 

Ei 

Ehkä 

 

Vapaamuotoinen palaute 

(Avoin tekstikenttä) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LIITE 4. Palautekysely palveluntarjoajille 

 

Esitetty kysymys lihavoituna, jonka jälkeen vastausvaihtoehdot. 

 

Tausta: yrityksenne palveluala 

Isännöinti 

Kiinteistönhoito 

Talvikunnossapito 

Viheralueiden hoito 

Tilitoimistopalvelut 

Siivouspalvelut 

Muu 

 

Tausta: Arvioi kuinka suuri osa tuottamistanne palveluista toimitetaan suoraan 

taloyhtiöille 

81-100% 

61-80% 

41-60% 

21-40% 

0-20% 

 

Hello Housen palvelumalli on helppo ymmärtää 

Kyllä 

Ei 

 

Kuinka todennäköisenä pidät, että saisitte Hello House -palvelusta uusia asiakkaita 

Erittäin todennäköisenä 

Todennäköisenä 

En usko, että saisimme uusia asiakkuuksia 

 

 

 

(jatkuu) 



 

 

 

 

LIITE 4. (jatkoa) 

 

Oletteko kiinnostuneita palvelun käyttöönotosta, kun se julkaistaan laajemmalle 

yleisölle? 

Kyllä 

Ei 

Ehkä 

 

Suosittelisitko palvelua muille isännöitsijä- ja kiinteistönhoitoalan palveluita 

tarjoaville? 

Kyllä 

Ei  

Ehkä 

 

Vapaamuotoinen palaute 

(Avoin tekstikenttä) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


