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”Evijärven palvelut mobiiliin” -hankkeen 
tuloksena syntynyt mobiilisovellus on 
tiettävästi Suomen ensimmäinen ja 
monipuolisin pienelle kunnalle tehty sovellus. 

1. Hankkeen toteuttaja
Evijärven Yrittäjät ry.

Hankeraportti

3. Yhteenveto hankkeesta
”Evijärven palvelut mobiiliin” oli Evijärven yrittäjien hallinnoima kehittämishanke, 
jonka tuloksena koottiin ja rakennettiin Evijärven palvelut, nähtävyydet, uutiset ja 
tapahtumat helppokäyttöiseen mobiilisovellukseen, jonka käyttäjät voivat ladata 
ilmaiseksi App Store- ja Google Play -sovelluskaupoista. Evijärvi -appin 
ensimmäinen versio julkaistiin 1.11.2017 ja sen jälkeen sovelluksesta on julkaistu 
kolme päivitysversiota. 

”Evijärven palvelut mobiiliin” -hankkeen tuloksena syntynyt mobiilisovellus on 
tiettävästi Suomen ensimmäinen ja monipuolisin pienelle kunnalle tehty sovellus. Se 
kokoaa tietoja yli 70 eri lähteestä ”yhden ikonin alle” ja siitä löytyvät mm. 
paikkakunnan ”kivijalkayritykset”, ajantasaiset säätiedot, lähimmän juna-aseman 
reaaliaikaiset aikataulut, avoimet työpaikat, Evijärven nähtävyydet ja tapahtumat, 
kunnan esityslistat ja pöytäkirjat sekä myynnissä olevat ja vuokrattavat asunnot. 

Sovellus mahdollistaa ”yhden kosketuksen” puhelut, sähköpostit, gps-paikannuksen 
ja navigoinnin, sekä hyödyntää tehokkaasti mobiililaitteiden ominaisuuksia; 
kiihtyvyysanturia, kamera- / videokuvausominaisuuksia ja push-notifikaatioita.

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus
Evijärven palvelut mobiiliin. Hankenumero 40173.



Hanke oli vahvasti sidoksissa Leader Aisaparin 
Merkki päällä! -strategiaan toteuttaen kaikkia 
sen kolmea kärkitavoitetta.

4.1 Hankkeen tavoitteet

a. Ylemmän tason tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena oli parantaa tiedonhakua ja viestintää kehittämällä 
toimiva, helppokäyttöinen ja nykytekniikkaa tehokkaasti hyödyntävä työkalu 
tukemaan Evijärven kunnan, kuntalaisten, matkailijoiden, mökkiläisten, yritysten ja 
yhdistysten viestintää, tiedottamista, tiedonhankintaa ja aktivointia. Evijärven 
kaltaisen pienehkön kunnan elinvoimaisuuden perusedellytys on, että yhteisöllisyys 
elää, yritykset menestyvät ja viestintä, tiedotus ja tiedonhallinta kansalaisten ja eri 
sidosryhmien kesken toimii optimaalisesti. 

Hanke toteutti Etelä-Pohjanmaan Maakuntastrategiaa 2040 palvelu- ja 
elämystuotannon kehittämisen näkökulmasta: uusi sovellus tarjoaa etenkin 
matkailun näkökulmasta pohjan palveluiden tuotteistamiseksi. Hanke oli vahvasti 
sidoksissa Leader Aisaparin Merkki päällä! -strategiaan toteuttaen kaikkia sen 
kolmea kärkitavoitetta. Strategian pelitaktiikaksi valittu yhteispeli oli myös hankkeen 
toimintatapa: hankkeen kehittämistoimet hyödyntävät useita osapuolia; niin 
asukkaita, yrityksiä ja yhteisöjä, matkailijoita kuin satunnaisesti kunnassa asioivia. 
Hankkeessa keskeistä oli vuoropuhelu sovelluksen käyttäjien kanssa, jotta sovellusta 
voitiin kehittää mahdollisimman hyvin tarpeisiin vastaavaksi. 

4. Raportti



Ykköskärjen tavoite toteutui hyvin kyseisessä 
hankkeessa, joka perustui täysin uudenlaiseen ja 
innovatiiviseen lähestymistapaan paikallisten palveluiden 
kehittämisessä ja markkinoinnissa. Hanke nostaa kunnan 
ja sen eri toimijoiden profiilia luoden myönteistä kuvaa 
Evijärvestä modernina, kehittyvänä asuinpaikkana lisäten 
tätä kautta vetovoimaisuutta. 

Kakkoskärjen tavoitteet näkyivät hankkeen 
toimintatavassa: sovelluksen kehittäminen edellytti 
paikallisten toimijoiden aktiivisuutta. Uuden 
palvelumuodon myötä erilaiset tapahtumat ovat 
aiempaa helpommin löydettävissä ja hanke vahvistaa 
tätä kautta myös perinteistä yhteisöllisyyttä. Kuten 
Aisaparin strategiassa todetaan, "Fyysiset ja virtuaaliset 
yhteisöt tukevat toisiaan, aktivoivat ihmisiä ja lisäävät 
luottamusta".  

Kolmoskärki toteutui hankkeen toimintamallissa: 
sähköinen uusi palvelumuoto on osa kestävän kehityksen 
mukaista palveluntuottamista. Lisäksi uusi palvelu on 
kanava nostaa esille alueen luonto- ja 
kulttuurimatkailukohteita, esim. olemassa olevaa 

Ykköskärjen tavoite toteutui hyvin kyseisessä hankkeessa, joka perustui täysin 
uudenlaiseen ja innovatiiviseen lähestymistapaan paikallisten palveluiden 
kehittämisessä ja markkinoinnissa.
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b. Hankkeen tavoitteet 

Hankkeen tavoitteena oli rakentaa kattava ja 
käyttökelpoinen mobiilisovellus tiedonhaun ja 
viestinnän ”työkaluksi” nykytekniikan 
mahdollisuuksia hyödyntämällä.  

Mobiilisovelluksen tietosisällön koostamisen 
lähtökohtana ja perusperiaatteena oli tehdä 
mahdollisimman vähän päivitystarvetta vaativa 
sovellus hakemalla sisältötiedot sovellukseen 
mahdollisuuksien mukaan suoraan niiden 
alkulähteiltä hyödyntämällä jo verkossa olevaa 
tietoa, kuten RSS-syötteitä, tietokantoja ja 
mobiiliskaalautuvia sivustoja.  

Sovelluksen haluttiin myös hyödyntävän soveltuvin 
osin mahdollisimman paljon älylaitteiden 
ominaisuuksia ja toimintoja kuten kameraa, 
kiihtyvyysanturia, gyroskooppia, kalenteria, 
puhelutoimintoa ja sijaintitietoja ja push 
viestiominaisuuksia — eli sellaisia ominaisuuksia, 
mitä websivustoilla ei pysty toteuttamaan.  

Hankkeen tavoitteena oli myös parantaa Evijärven imagoa ja houkuttavuutta kehittyvänä ja eteenpäin menevänä, 
menestyvänä kuntana. Suunnitellun kaltaista mobiilisovellusta ei tiedetty olevan millään muulla pienellä kunnalla Suomessa. 
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Ennen hanketta evijärveläiset 
tapahtumajärjestäjät ilmoittelivat 
omista tapahtumistaan erilaisilla 
verkko- ja SoMe -sivustoilla, WhatsApp 
-viestipalvelussa tai Järviseudun 
Sanomat -lehdessä hyvin 
heterogeenisellä, sekavalla tavalla.  

Evijärven tapahtumatiedot olivat siis 
käytännössä pirstaloituneena eri 
kanavissa ja tapahtumien tiedotus 
kunnassa oli tehotonta ja 
tapahtumatietojen etsiminen ja 
selvittäminen käyttäjillä erittäin 
hankalaa. Monien eri kanavien 
käyttäminen aiheutti yleisesti 
tehottomuutta, kustannuksia, vaivaa, 
ajanhukkaa, turhautumista, 
väärinkäsityksiä, passivoitumista jne. 

Tavoitteeksi asetettiin yhteisen tapahtumakalenterin uusiminen siten, että  tapahtumien lisäämisestä ja päivittämisestä voivat 
vastata järjestöt, yhteisöt ja yritykset itsenäisesti yhteiseen kalenteriin periaatteella ”se tiedottaa, joka järjestääkin”.  

Toimintatavalla haluttiin luoda tasa-arvoinen mahdollisuus yhteisöille itse lisätä tapahtumansa, koska samalla se ehkäisisi 
tiedottamisen pullonkauloja eikä kalenterin ajan tasalla pitäminen vaatisi ylläpitoresursseja.
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Hankkeen tuloksia seurataan reaaliaikaisesti mm lataus- ja käyttäjämääristä. Sovelluksen analytiikka kertoo  
hyvin tarkasti mm. seuraavat kvantitatiiviset, määrälliset tulokset ja faktat sovelluksen asennuksista ja käytöstä: 

•Sovelluksen latauskerrat (=asennukset). 

•Mihin laitteisiin asennettu (iOS / Android). 

•Latausaika (päivämäärät, ajanjaksot). 

•Sovelluksen käyttökerrat (valitulla) ajanjaksolla. 

•Sovelluksen suosituimmat ominaisuudet.   

Teknisesti taustajärjestelmän kautta olisi 
mahdollista nähdä myös tietyllä GPS-alueella 
olevien aktiivisten Evijärvi -sovelluksen 
käyttäjien määrät ja käytössä olevat laitteet 
(iOS / Android). GDPR -asetuksen astuessa 
voimaan, tietosuojan vuoksi ominaisuus 
poistettiin, eli yksittäisiä käyttäjiä ei enää voi 
tunnistaa tai paikallistaa. 

Kaikki voivat siis ladata Evijärvi -sovelluksen täysin anonyymina, mutta käyttäjillä on myös mahdollisuus kirjautua sovellukseen 
Facebook-, Twitter-, Google- tai sähköpostitunnuksillaan, jolloin myös henkilökohtaiset push-viestit ovat mahdollisia. 

Kvalitatiivisia, eli laadullisia tuloksia seurataan suoralla käyttäjäpalautteella joita saadaan sovelluksen palautelomakkeen 
kautta, sosiaalisen median kommenteissa ja suorilla sähköpostiviesteillä.

Sovelluksen analytiikka kertoo hyvin tarkasti sovelluksen latauksista ja käytöstä.
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Evijärvi-demosovelluksen työstäminen ja 
sisällön ja toimintojen suunnittelu aloitettiin 
tutkimalla jo olemassa olevia kuntien ja 
kaupunkien sovelluksia.

4.2 Toteutus

a. Toimenpiteet

Hankkeeseen palkattu osa-aikainen hankepäällikkö ja hankkeen hallinnoinnista 
vastaava henkilö järjestivät hankkeen aloituspalaverin 14.6.2017, jossa käytiin 
Aisaparin edustajan kanssa läpi hankepäätös, hankkeen toteuttamiseen liittyviä 
asioita ja alustavaa suunnitelmaa sovelluksen sisällöksi ja rakenteeksi.  

Hankepäällikkö aloitti Evijärvi-demosovelluksen työstämisen kartoittamalla Evijärven 
kunnan, yhteisöjen, yritysten nykyisen viestintätilanteen, käytännöt ja tarpeet.   

Sovelluksen sisällön ja toimintojen suunnittelu aloitettiin ns. ”benchmarkingilla”, eli 
etsimällä, lataamalla, käyttämällä ja arvioimalla erilaisia, jo olemassa olevia kuntien, 
kaupunkien ja matkailuorganisaatioiden sovelluksia ja sivustoja. Työhön osallistui 
myös talkoolaisia. 

Ulkomaisia sovelluksia havaittiin olevan vaikka kuinka paljon, mutta suomalaisia 
sovelluksia löytyi vain suurimmilta kaupungeilta. Useimmat niistäkin oli tuottanut 
ulkomainen ”Sravani Dodla”, joka on tehnyt lukuisia kaupunkisovelluksia eri puolille 
maailmaa, mm. Sarajevoon, New Jerseyhin, Massachusettsiin, Berliiniin ja Tartoon 
mutta myös Tampereelle, Vantaalle ja Helsinkiin.  

Kaikki em. sovellukset ovat maksullisia ja noudattavat samaa rakennetta ja 
konseptia, mutta ovat käyttökokemukseltaan, toiminnoiltaan ja tietosisällöltään 
melko puutteellisia.



Future Dialog on tehnyt useille kunnille 
sovelluksia, mutta ne ovat lähinnä yhteisöllisiä 
kyselytyökaluja.

Suomalainen Future Dialog oli tehnyt useille kaupungeille sovelluksia, mutta niiden 
havaittiin olevan lähinnä yhteisöllisiä kyselytyökaluja joissa kaupunkien ravintola- ja 
kahvilatiedot avautuvat sovellukseen useimmiten vain staattisena websivuna. Future 
Dialog julkaisi mm. Lahden kaupungille ”Porukka” -sovelluksen talvella 2016 ja 
sovelluksen lopettamisesta tiedotettiin jo vuoden 2018 joulukuussa.  

Kolmas mielenkiintoinen vertailukohtana käytetty toteuttaja oli city-opas.com, joka 
on toteuttanut applikaatioita mm. Tampereelle, Turkuun, Jyväskylään ja Ouluun. 
Myöhemmin City-Opas -sovellukset poistuivat (tai poistettiin) App Storesta, Google 
Play -kaupassa ne ovat edelleen ladattavissa.  

Suurimpana käyttömukavuutta haittaavana ominaisuutena edellä mainituissa, 
vertailtavissa sovelluksissa oli se, että lähes kaikissa sovelluksissa kohdetiedot oli 
esitetty luettelona. Toisin sanoen; jos käyttäjä etsii sovelluksesta esim. ravintolaa, 
täytyy selata koko ravintolaluettelo yritys yritykseltä läpi ja palata aina takaisin jos 
kohde ei ole se mitä haetaan. Useimmissa sovelluksissa ei ollut myöskään 
suorasoitto- ja navigointitoimintoa, eli kohteiden osoitteet ja puhelinnumerot olivat 
vain ”passiivisena rivitietona”. 

Benchmarking tuotti ideoita mutta myös hyviä esimerkkejä ”huonoista 
toteutuksista”, eli miten tietoja ei kannata tuoda esille. Evijärven sovellus 
päätettiinkin luoda visuaalisesti selkeämmäksi ja käyttäjäystävällisemmäksi kuin 
vertailukohteet. Esimerkiksi majoituskohteet haluttiin esittää sekä listaus- että 
karttanäkymänä, jossa käyttäjä näkee myös maantieteellisesti oman sijaintinsa ja 
etäisyydet eri kohteisiin. Käyttäjä voi halutessaan valita kumman esitystavan haluaa, 
hakea yritystä nimellä ja jopa suodattaa näkymästä pois sellaiset kohteet, joista ei 
ole kiinnostunut (esim. hotellit tai leirintäalueet). 
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Sovelluksen rakenteen ja toimintojen suunnittelu vaati paljon työtä, koska valikon rakenne 
ei voi olla liian ”syvä” tai laaja keskeisten tietojen löytämiseksi. Talkootyöllä sitoutuneiden 
yritysten palvelut piti näkyä applikaatiossa oikeissa kategorioissa ja alakategorioissa 
selkeästi jaoteltuina. Myös muut keskeiset sisällöt, kuten nähtävyydet, säätiedot, ”push-
viestilaatikko” ja kunnan yhteystiedot, jotka palvelevat asukkaita, loma-asukkaita ja 
matkailijoita tuli sijoittaa rakenteeseen luontevasti.  

Kun riittävä määrä aineistoa oli koottuna, hankepäällikkö laati salasanasuojatun 
demosovelluksen, jonka avulla applikaatiota voitiin konkreettisesti esitellä mm. 
kuntalaisille, yrityksille ja kunnan edustajille ja kerätä heidän näkemyksiään sovelluksen 
kehittämiseksi. Sovellusideaa ja sen toimintoja esiteltiin kuntalaisille ja loma-asukkaille eri 
tilaisuuksissa ja pyydettiin heidän näkemyksiään sovelluksen sisällöstä ja toiminnoista. Kun 
demosovelluksen avulla sisältö oli saatu tehtyä riittävän laajaksi ja laadukkaaksi, julkaistiin 
Evijärvi -sovellus kaikkien ladattavaksi 1.11.2017. 

Monet Evijärven yrittäjät ja talkootyöntekijät osallistuivat applikaation testaukseen eri 
laitteilla sekä testasivat rakenteen toimintoja ja toimivuutta. Korjaavia toimenpiteitä tehtiin 
virheiden löydyttyä sekä hyödyllisten ja rakentavien palautteiden pohjalta. 

Koska Evijärvellä asiat ovat monille ”liian lähellä” ja liian tuttuja, kerättiin myös Evijärven 
ulkopuolisia käyttäjäpalautteita ja -kommentteja mm. Aisaparin osastolla Lapuan Patruuna 
Areenalla Lakia-messuilla 19.-20.8.2017 (demosovellus) ja sovelluksen julkaisun jälkeen 
Helsingin matkamessuilla 19.-21.1.2018 ja Kotimaan matkamessuilla 20.-22.4.2018.   

Käyttäjäpalautteet olivat todella rakentavia, positiivisia ja oli hämmästyttävää, kuinka 
monet matkailualan ammattilaiset eivät olleet edes ajatelleet kunta-infoa ja matkailutietoja 
toteutettavaksi mobiilisovelluksena ja Evijärvi-appin kaltaisina toimintoina. Yleisimmät 
kommentit olivat ”Onpas kätevä!” ja ”Tällainenhan pitäisi olla joka kunnassa!”

Evijärven ulkopuolisia käyttäjäpalautteita 
ja -kommentteja Evijärvi -sovelluksesta 
kerättiin mm. Helsingin matkamessuilla.
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Hankkeen aikana kiinnitettiin huomiota myös Evijärven kotisivujen responsiivisuuteen ja 
toimintoihin, koska suunnitelmissa oli kytkeä ne toimimaan osana mobiilisovellusta.  

Hankkeen alkaessa todettiin, että www.evijarvi.fi -sivuilla ollut Evijärven kunnan 
henkilöstön yhteystietosivu ei toiminut optimaalisella tavalla, koska esim. 
puhelinnumerot eivät olleet ”aktiivisia”. Toiminto korjattiin a href="tel: -tagilla, joka 
mahdollistaa suorasoiton valittuun puhelinnumeroon suoraan sovelluksesta. Käyttäjä ei 
siten välttämättä edes huomaa, että koko tietosisältö on haettu ulkoisesta web-
palvelusta, koska se toimii sovelluksen sisäisenä ominaisuutena. 

Hankkeessa vastuutettiin mm. eri tapahtumajärjestäjät tiedottamaan omista, kaikille 
avoimista tapahtumista täysin uudella ja yhtenäisellä tavalla; Sovellukseen toteutettiin 
Googlen rajapintaa hyödyntävä, automaattisesti synkronoituva tapahtumakalenteri ja 
hankkeen aikana koulutettiin ja aktivoitiin 14 eri järjestöä, yhdistystä ja yhteisöä 
jakamaan omat tapahtumansa em. rajapinnan kautta suoraan mobiilisovelluksen 
kalenteriin. Tulokseksi saatiin yksi, selkeä ja älykäs, kaiken kokoava kalenteri Evijärven 
tapahtumista, jota voidaan hyödyntää iFrame -tekniikan avulla ”upotettuna” myös 
Evijärven kunnan verkkosivustolla. Voidaan sanoa, että hankkeen ”sivutuotteena” 
ratkaistiin siis myös kunnan webisivuston tapahtumakalenteriongelma. Toteutus 
parantaa siten huomattavasti tapahtumatietojen tiedottamista ja näkyvyyttä Evijärvellä. 

Tapahtumatuottajille (14 eri yhteisöä) järjestettiin syksyllä 2017 
ideointi-/koulutustilaisuus, jossa he saivat kädestä pitäen opastusta tapahtumien 
lisäämiseen omatoimisesti kalenteriin, tietoa push-viestin lähettämisestä sovelluksen 
kautta sekä informaatiota applikaation käytöstä ja hyödyntämisestä.

Evijärven kunnan henkilöstön tiedot löytyvät 
sovelluksesta ja nyt puhelinnumerot 
mahdollistavat suorasoiton ”vain hipaisulla”.

TOT E U T U S



Evijärvi -sovellus julkaistiin virallisesti 1.11.2017 
Evijärvellä, Maalaiskartano Puustellissa 
pidetyssä tilaisuudessa.

Evijärvi -sovellukseen koottiin tiedot kaikista alueen ”kivijalkaliikkeistä”. 
Hankkeeseen suunniteltiin myös yritysrekisterin kaltaisen palvelun toteuttamista, 
josta löytyisivät esim. paikkakunnan koneurakoitsijat, remonttipalvelut ja muut 
sellaiset palveluntarjoajat, jotka suorittavat palveluitaan vaihtuvissa kohteissa.  

Sen toteuttaminen jäi hankkeessa toteutumatta, koska ongelmaksi muodostui se, 
että yrityksistä ei ollut olemassa toimivaa tai ajan tasalla olevaa käyttökelpoista 
rekisteriä verkossa, niiden toiminnasta ei ollut riittävästi tietoja 
yrittäjäyhdistykselläkään ja yritystietojen kokoaminen yksitellen olisi ollut hankkeen 
raameissa aivan liian suuri urakka.  

Staattiseksi sivustoksi niiden keräämisessä ei olisi myöskään ollut järkeä, sillä 
tiedettiin, että tietojen päivittämiseen ja ajan tasalla pitämiseen ei tulisi olemaan 
riittävästi resursseja hankkeen jälkeen. Ennen pitkää sovellukseen olisi siis varmasti 
muodostunut vanhentunutta tietoa, jolloin koko sovellus menettäisi 
luotettavuutensa ja uskottavuutensa.  

Evijärvi -sovellus julkaistiin virallisesti 1.11.2017 Maalaiskartano Puustellissa 
pidetyssä tilaisuudessa, jonne kutsuttiin suuri joukko median edustajia: Pietarsaaren 
sanomat, Järviseutu -lehti, Ilkka -lehti, Pohjalainen -lehti, Keski-Pohjanmaa -lehti, 
Maaseudun Tulevaisuus -lehti, MTV3 uutiset, YLE Pohjanmaa, Viiskunta -lehti, Järvi-
Pohjanmaan Yrityspalvelu, Komiat -lehti, Torstai-lehti, Ykköset! -lehti ja OP-Media.  - 
Paikalle saapui lehdistön edustajista ainoastaan Torstai -lehti.  

Asiasta lähetettiin lehdistötiedote saapumatta jääneille medioille ja muutamat 
julkaisivatkin sovelluksesta hyvin positiivisen artikkelin, kuten JPnews (KLIKKAA). 
Tiedottamista ja markkinointia toteutettiin em. lisäksi kunnan kotisivuilla ja SoMe 
-kanavissa mm. Facebookin Evijärveläiset- ja Evijärvellä tapahtuu -ryhmissä.

TOT E U T U S
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Evijärvi sovelluksen rakenne, graafinen ilme ja yrityksiin jaetut ”Lataa Evijärvi-sovellus” 
-mainokset ja flyerit ovat hankepäällikön toteuttamia, eli niihin ei ostettu ulkoisia 
palveluita.  

Merkittävimpiin yleisökohteisiin (mm. Kunnantalo, Evijärven nuorisoseurat, 
Liikenneasema Mäntyhovi, S-Market, Hotelli-Ravintola TuuHet ja Sillankorvan 
leirintäalue) ostettiin siirrettävät Lataa Evijärvi-sovellus” -mainostelineet (ns. roll upit), 
mainostoimistolta. 

Mobiilisovelluksen visuaalisuuden vuoksi kuvat, kuvitus ja graafiset elementit ovat 
olleet tärkeässä asemassa. Sovelluksen aloitusnäkymään (kuvakaruselliin) on 
määritetty erilaisia vaihtuvia fiiliskuvia, ilmoituksia ja mainoksia mm. Evijärven 
tapahtumista ja ajankohtaisista asioista. Kuvankäsittely onkin ollut melko työllistävää, 
sillä teknisistä syistä kuvat täytyy tehdä aina eri resoluutioisina sekä puhelin- että 
tablettiversioihin. Kuvankäsittelyyn ja videotuotantoon saatiinkin onneksi 
ammattitaitoista talkooapua. 

Puhelin- ja tablettivalmistajien laitteet, ohjelmistot ja käyttöjärjestelmät kehittyvät 
hurjaa vauhtia ja siksi myös Evijärvi -sovelluksen on pysyttävä kehityksen mukana. 
Joskus uudet tekniset muutokset aiheuttavat epävakautta ja niihin on tehtävä 
säännöllisesti korjaavia päivityksiä. Evijärvi -sovellukseen on tehty julkaisuversion 
jälkeen kolme uutta ohjelmistopäivitystä (22.3.2018, 27.9.2018, 2.11.2018) jotka 
sisältävät uusia toimintoja sekä ohjelmallisia parannuksia sovelluksen toimintoihin, 
vakauteen ja nopeuteen. 

Hankkeen jälkeisestä sovelluksen ylläpidosta vastaa Evijärven Yrittäjät ry. ja 
sovelluksen markkinointi ja kehitys jatkuu edelleen. 

Sovelluksen markkinointiin teetettiin siirrettäviä 
Lataa Evijärvi-sovellus” -mainostelineitä.
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Mobiilisovelluksen 
valmistumisen ja 
julkaisemisen jälkeen 
tavoitteena on siis 
jatkossakin ylläpitää 
sovelluksen ohjelmisto, 
toiminnot ja tietosältö 
ajantasaisena ja 
mielenkiintoisena.  

Sovelluksen 
latausohjeet, 
käyttöliittymä, 
valikkorakenne ja 
tietosisältö pyritään 
säilyttämään myös 
mahdollisimman 
selkeänä ja loogisena 
vaikka sisältö kasvaisikin. 

Sovellusta on markkinoitu 
ja sen lataamista ja käyttöä on opastettu ja tullaan edelleen opastamaan mm. sosiaalisessa mediassa jaetuilla videoilla, 
henkilökohtaisilla tapaamisilla, ryhmätapaamisilla (mm. yhdistykset, kesäasukkaat, tapahtumat) ja eri tilaisuuksissa. 
Tavoitteena on, että yhä useammat kuntalaiset ja vierailijat käyttäisivät ja hyödyntäisivät sitä tiedonhaun ja viestinnän 
vuorovaikutteisena työkaluna.

Sovellusta on markkinoitu mm. sosiaalisessa mediassa jaetuilla videoilla. Katso video YouTubesta klikkaamalla tästä.
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Markkinoinnin vaikuttavuudessa ja ihmisten aktivoinnissa toistojen ja näkyvyyden määrä on olennaista. Roll up- ja 
kivijalkayrityksissä sijaitsevien mainosten lisäksi Evijärven mobiilisovelluksen markkinointi aloitettiin Evijärven keskustassa 
olevassa LED-mainostaulussa syksyllä 2018 ja sitä jatketaan ainakin koko vuoden 2019 ajan. Keskeisellä paikalla sijaitsevan 
LED-mainostaulun ilmoitukset tavoittavat päivittäin potentiaalisesti satoja ihmisiä. 
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b. Aikataulu 

• Hankkeen vireilletulopäivä: 28.1.2017 
• Hankkeen toteutusaika 1.2.2017 - 28.2.2018 
• Etelä-Pohjanmaan ELY -keskuksen tukipäätös: 30.5.2017 
• Hankkeelle haettiin jatkoaikaa 31.12.2018 saakka, 

josta saatiin kirjallinen ELY:n hyväksyntä 21.5.2018. 

c. Resurssit 

Hankkeeseen palkattiin osa-aikainen hankepäällikkö (3 pv/vko). 
Vastikkeettomaan työhön on osallistettu kuntalaisia, yritysten ja yhteisöjen edustajia sekä tuttavaverkostojen kautta erilaisia 
osaajia. Talkootyöntekijät ovat mm. testanneet uusia ohjelmistoversioita, etsineet virheitä, ideoineet sisältöä ja toimintoja 
sekä auttaneet kuvan- ja videokäsittelyssä. 

d. Toteutuksen organisaatio 

Hankkeella ei ollut ohjausryhmää. Hankepäällikkö teki aktiivista yhteistyötä Evijärven Yrittäjät ry:n ja hankkeessa olleiden 
yritysten, yhteisöjen ja talkoolaisten kanssa. Hallinnoinnista vastasi Evijärven Yrittäjät ry. ja kirjanpidosta / taloushallinnosta 
vastasi Aito-Palvelu Oy. 

e. Kustannukset ja rahoitus 

• Hankkeen kustannusarvio: 49 999 "
• Julkinen tuki: 49 999,10 "
• Yksityinen rahoitus 4999,90 ", josta talkootyötä 4999,90 ".
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f. Raportointi ja seuranta 

Hankkeen toteutumisesta ja kehittymisestä on raportoitu hankepäätöksessä edellytetyllä tavalla (mm. viestintä ja 
seurantatiedot). Sovelluksen ominaisuuksista, sisällöstä ja kehittymisestä on tiedotettu sovelluksen käyttäjille mm. push-
viesteillä ja SoMe -kanavissa. Evijärven Yrittäjät ry:n edustajien kanssa on ollut säännöllistä yhteydenpitoa sovelluksen 
kehittämiseen liittyen. Hankkeesta on laadittu loppuraportti, joka toimitetaan ELY-keskukseen viimeisen maksuhakemuksen 
yhteydessä. Sovelluksen latauksia ja käyttöä seurataan taustajärjestelmän analytiikkatyökalun avulla. 

g. Toteutusoletukset ja riskit 

Hanke on toteuttanut toimenpiteet hankehakemuksen mukaisesti. 

Evijärvi sovellus on ladattu 16 kuukauden olemassaolonsa aikana lähes 1400 laitteeseen 
(Evijärven väkiluku n. 2500). Vielä on kuitenkin monia henkilöitä, jotka eivät ole 
kuulleetkaan sovelluksesta, eivät ymmärrä mikä se on, miten sen voi ladata ja mitä hyötyä 
siitä on. Eli sovelluksen markkinoiminen, sen hyödyistä tiedottaminen ja sen tunnetuksi 
tekeminen jatkuu edelleen. 

Hankehakemuksessa mainittiin riskeinä Applen tai Googlen vaatimukset, jotka saattaisivat 
vahingoittaa tai haitata sovelluksen kehittämistä tai ylläpitoa. Googlen osalta ei ole tullut 
muita vaatimuksia, kuin ajan tasalla olevan tietosuojaselosteen pakollisuus. Apple on sen 
sijaan kiristänyt vaatimuksia jo useaan kertaan, joista merkittävimpänä Evijärven 
sovellukselle perustettava oma developer -tili ja tilin edellyttämä kaksiosainen 
tunnistautuminen (Two Factor Authentication), joka edellyttää fyysisen Applen valmistaman 
laitteen liittämisen tilitietoihin. Apple on myös tiukentanut huomattavasti sovelluksen 
hyväksymisprosessia, joka täytyy käydä läpi aina, kun sovellusohjelmisto päivitetään App 
Storeen. Toistaiseksi kaikkiin Applen vaatimuksiin on pystytty vastaamaan.

Apple edellyttää kaksiosaisen tunnistuksen 
(Two Factor Authentication) käyttöönottoa 
kaikilta developer -tilin omistajilta.
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• 4H 
• Helluntaiseurakunta 
• EVL -seurakunta 
• Evijärven kunta 
• Evijärven nuorisoseura 
• Evijärvi -seura 
• Evijärven yrittäjät 
• Kirkonkylän vanhempainyhdistys 
• Kirkonkylän alakoulu 
• Järviseudun pelimannit 
• Liikenneasema Mäntyhovi 
• Sillankorvan leirintäalue 
• Leader Aisapari 
• Palokunta

4.3 Yhteistyökumppanit 
Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat olleet Evijärven kunta, Evijärven yrittäjät, Evijärven yritykset ja eri yhteisöt. 

4.4 Tulokset ja vaikutukset 
Hankkeen tuloksena toteutettu tapahtumakalenteriratkaisu kokoaa tällä hetkellä 14 eri toimijan tapahtumatiedot yhteiseen 
kalenteriin, jolloin ne synkronoituvat automaattisesti mobiilisovellukseen.  

Tapahtumatietoa hipaisemalla käyttäjä voi käynnistää sovelluksessa navigoinnin tapahtumapaikalle, tallentaa 
tapahtumatiedon laitteen omaan kalenteriin tai vaikkapa ottaa yhteyttä tapahtumajärjestäjään.
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Merkittävimpiä käyttäjiä aktivoivia toimintoja Evijärvi -appissa ovat push 
-viestit. Viimeisten vuosien aikana push-viestien osuus mobiiliviestinnässä on 
kasvanut räjähdysmäisesti uusien älykkäämpien palvelujen myötä.  

Push-viestit ovat viestejä, jotka laitteeseen saapuessaan lähes poikkeuksetta 
herättävät käyttäjän huomion.  

Käyttäjä voi viestin otsikosta riippuen joko unohtaa sen tai perehtyä siihen ja 
saada mahdollisesti lisää tietoa asiasta. Push-viestejä voitaisiin verrata 
tekstiviesteihin, sillä lisäyksellä, että ne aina liittyvät puhelimelle ladattuun 
sovellukseen, Evijärvi -appiin ja Evijärven asioihin.   

Viesti voidaan lähettää myös tarkasti määritetylle GPS-alueelle, heti tai 
ajastettuna myöhemmin. 

Mainonnan ja markkinoinnin näkökulmasta push-viestit eroavat merkittävästi 
tekstiviesteistä tai muista digitaalisista viestintämuodoista. Digitaalinen 
mainonta tekstiviestien avulla saattaa monien mielestä olla tunkeilevaa ja 
sähköpostin välityksellä tapahtuvana persoonatonta sekä harvoin tunteita 
herättävää.  

Push-viestit sen sijaan saapuvat aina käyttäjän sallimana, näkyvät 
reaaliaikaisesti laitteessa ja voivat sisältää monipuolista interaktiivista 
sisältöä. Evijärvi -appiin lähetettävä viesti voi sisältää pelkkää tekstiä tai lisäksi 
linkin ulkoiseen verkkosivuun, sovelluksen sisäiseen toimintoon (esim. 
tapahtumatietoon) tai kuvan. 

Push-viestit voivat olla esimerkiksi tapahtumailmoituksia, kuulutuksia, 
kriisiviestintään liittyviä varoituksia ja hätätiedotteita, aktivointikutsuja tai 
vaikkapa työtarjouksia.
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Push-viestit ovat viestejä, jotka laitteeseen saapuessaan 
lähes poikkeuksetta herättävät käyttäjän huomion.



Hankkeen tuloksena valmistuneeseen Evijärvi -sovellukseen, on siis koottu 
priorisoidusti erilaisia toimintoja ja tietoa Evijärven palveluista, tapahtumista sekä 
muista kuntalaisia ja loma-asukkaita kiinnostavista asioista. Sovellus toimii käyttäjille 
myös palaute- ja yhteydenottokanavana (kaksisuuntainen viestintä).  

Sovellus on helppokäyttöinen, sillä sen käyttö ei edellytä kirjoittamista tai erillisiä 
hakutoimintoja. Palvelu toimii hipaisuperiaatteella älypuhelimissa ja tableteissa, 
joten se on saanut runsaasti kehuja mm. seniorikäyttäjiltä, joiden on hankala käyttää 
älylaitteiden virtuaalinäppäimistöä. Sovellus palvelee näppärästi myös matkailijoita 
ja Evijärven loma-asukkaita koska se on aina mukana kulkeva ”Evijärvi -tietopankki” 
ja auttaa palveluiden löytämisessä ja navigoinnissa. 

Sovelluksesta onkin muodostunut merkittävä tiedotus- ja viestintäkanava 
Evijärvelle. 

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi 
Evijärvi-sovelluksen kehittämistä ja ja sisällöntuotantoa jatketaan edelleen. 
Kehittämisestä ja ylläpidosta vastaa jatkossakin Evijärven Yrittäjät ry. yhteistyössä 
Evijärven kunnan kanssa. 

6. Allekirjoitus ja päiväys 
Evijärvellä 17.4.2019

                                                                           Jani Takamaa   Kimmo Siukola

Hankkeen tuloksena valmistui Evijärvi -sovellus, 
johon on koottu tietoa mm. Evijärven palveluista ja 
tapahtumista.
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