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Tiivistelmä 

Mobilimainonta on vielä tälläkin hetkellä suhteellisen vähän tutkittu aihealue 
tiedemaailmassa. Mobiililaitteiden hurja suosio ei ole vielä aiheuttanut täydellistä 
läpimurtoa mobiilimainnonnassa. Ei olla onnistuttu löytämään sellaista ratkaisua, joka 
tyydyttäisi niin mainostajia, kuin niiden vastaanottajiakin. Tästä syystä tämä tutkimus 
on aiheellinen. 

Tutkimusta varten tehtiin kirjallisuuskatsaus käytettävyydestä ja sen arvioinnista, 
mainonnan eri muodoista, kuten mobiilimainoksista sekä mobiilikäyttöliittymien 
suunnittelusta. Kirjallisuuskatsauksen jälkeen suoritettiin käytettävyystestaus. Lopuksi 
teoriataustan sekä käytettävyystestauksesta kerätyn datan avulla suoritettiin analyysi. 

Käytettävyystestauksessa testattiin neljää eri mainosta, joista kaksi saapui puhelimeen 
lähetetyn tekstiviestin jälkeen ja kaksi vastaamatta jätetyn puhelun jälkeen. Näistä 
mainoksista osa oli kontekstisidonnaisia ja osa käyttökontekstista riippumattomia. 
Käytettävyystestaus suoritettiin kesällä 2010. Käytettävyystestauksen myötä havaittiin, 
että ihmiset suhtautuvat mobiilimainoksiin hyvin eri tavoilla. Jotkut vastaanottaisivat 
mielellään mainoksia puhelimeensa, kun taas joillekin ne tuntuivat melko 
epämiellyttäviltä. 

Tärkeimpinä tuloksina tutkimuksesta voidaan pitää sitä, että sen myötä havaittiin olevan 
tilausta tietynlaisille mobiilimainoksille, sekä se, että mainosten 
kontekstisidonnaisuudella oli suuri vaikutus mainoksen koettuun miellyttävyyteen, sekä 
tehoon. Lisäksi havaittiin, että mobiilimainoksilla voi olla myös hyvin negatiivinen 
vaikutus vastaanottajissa. 

Asiasanat 
Mobiilimainokset, käyttöliittymät, mobiilikäyttöliittymät, käytettävyys, 
kontekstisidonnaisuus 
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1. Johdanto 

Tutkimuksen aihealueina ovat mobiilimainosten käyttöliittymät sekä niiden 
käytettävyys. Tutkittavana on yhteensä neljä eri mobiilimainosta, joista kaksi on 
kontekstisidonnaista ja kaksi kontekstista riippumatonta mainosta. Täten tutkimuksen 
aihealueeseen kuuluu myös kontekstisidonnaisuus. Myös mobiilimainosten koettua 
miellyttävyyttä ja tehokkuutta käsitellään tutkimuksessa. 

 Matkapuhelin on historian nopeinten omaksuttu teknologia. Maailmassa arvioitiin 
vuoden 2009 loppuun mennessä olevan 4,6 miljardia matkapuhelinta (ITU, 2010). 
Tutkimukset (Morgan Stanley, 2009) osoittavat, että jo vuonna 2014, ihmiset käyttävät 
internetiä enemmän mobiililaitteilla, kuin tietokoneilla. Mobiilimainonnan sanotaan 
tulevan entistä tärkeämmäksi mainontatavaksi mainostajille (Devanur & Fortnow, 2009) 
ja on myös ennustettu, että mobiilimainostaminen tulee ohittamaan määrässä perinteisen 
internetissä tapahtuvan mainostamisen (Barnes, 2002). 

Tällä hetkellä mobiilimainokset tuottavat kuitenkin vain pienen osan siitä rahamäärästä 
mitä internetissä tapahtuva mainonta tuottaa. Yksi syy tähän vielä suhteellisen 
vaatimattomaan tulovirtaan on se, että kukaan ei ole vielä onnistunut kehittämään 
toimivaa mainostamistapaa, joka tuottaisi hyötyä ja mielihyvää niin mainosten 
tarjoajalle, mainostajille kuin loppukäyttäjillekin. Useat tutkimukset ovat tutkineet niitä 
tekijöitä, jotka vaikuttavat mobiilimainonnan onnistumiseen. Myös 
käyttöliittymätutkimuksen puolella on tehty suuret määrät tutkimuksia käytettävyydestä. 
Coursaris ja Kim (2006) sanovat, että käytettävyyden seurauksia ovat teknologian 
omaksuminen, muistaminen, lojaalisuus, luottamus ja yleinen tyytyväisyys. Tämä 
tietäen voidaan hyvin sanoa, että käytettävyys on todella tärkeää ottaa huomioon 
mobiilimainosten suunnittelussa. 

Tutkimus liittyy seuraaviin laajempiin kokonaisuuksiin: mobiilimainonta, 
käyttöliittymät sekä käytettävyys. 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

Tutkielma on toteutettu yhteistyössä Nokian tutkimuskeskuksen (Nokia Research 
Center, NRC) kanssa, joka tarjosi tutkielman aiheelle raamit, sekä rahoituksen sen 
tekemiseen. Tutkielman tekeminen aloitettiin vuoden 2010 alussa ja suoritettu 
käytettävyystestaus tehtiin vuoden 2010 kesällä. Artikkelia viimeisteltiin vuoden 2011 
lopussa ja lopullisesti se saatiin koottua vuoden 2013 keväänä. 

1.2 Tutkimusongelmat 

Tutkimusongelmana on selvittää miten matkapuhelinten käyttäjät reagoivat lähetetyn 
tekstiviestin, sekä vastaamatta jätetyn puhelun, jälkeen ilmestyviin mobiilimainoksiin. 
Lisäksi selvityksen kohteena on se, minkälainen vaikutus mobiilimainosten 
kontekstisidonnaisuudella on mainoksen koettuun miellyttävyyteen sekä mainoksen 
vaikutukseen vastaanottajan mahdollisesti tekemän ostopäätöksen suhteen.  



6 

1.3 Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen rakenne 

Aluksi aihealueesta on tehty kirjallisuuskatsaus, jossa kirjallisuutta tutkitaan 
käytettävyydestä, mobiilikäyttöliittymistä ja käyttöliittymistä yleisesti sekä 
mobiilimainoksista ja mainonnasta. Kaikki mobiilimainosten käyttöliittymiin liittyvät 
tutkimukset pyritään käyttämään hyväksi, mutta koska se on vielä melko vähän tutkittu 
ja dokumentoitu aihealue, muodostetaan käytetyt käyttöliittymien suunnitteluohjenuorat 
mobiilikäyttöliittymien pohjalta. Tämän jälkeen selvitetään miten ne toimivat 
mobiilimainosten kohdalla. Tutkimusta varten suunnitellaan ja toteutetaan neljä erilaista 
mobiilimainosta. Kaksi näistä suunniteltavista mainoksista on vahvasti 
kontekstisidonnaisia ja vastaavasti kaksi ovat käyttökontekstista riippumattomia. 

Käytettävyystestauksesta on kerätty materiaalia havainnoimalla sekä käyttäjäkyselyllä, 
joka suoritetaan välittömästi itse testitapahtuman jälkeen ensin kirjallisesti täytettävän 
kyselykaavakkeen avulla ja sen jälkeen vielä suullisesti, avoimen haastattelun avulla. 
Koehenkilöitä kehotetaan testiä suorittaessaan käyttämään ääneen ajattelun metodia, 
joka auttaa testitilanteen järjestäjää ymmärtämään paremmin koehenkilön kognitiivista 
prosessia (Van Someren, Barnard, & Sandberg, 1994). Tässä tutkimuksessa 
käyttöliittymien testaus tapahtuu simuloidun käyttöliittymäprototyypin avulla. 
Mobiilimainosten käyttöliittymät toteutetaan Flash-teknologialla ja tarkoituksena on, 
että käyttäjälle tulee kuva toimivasta sovelluksesta, vaikka todellisuudessa kyse on 
valmiiksi tehdyistä animaatioista, jotka näkyvät käyttäjälle ilman varsinaisia taustalla 
olevia toiminnallisuuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että sovellus ei todellisuudessa lähetä 
tekstiviestiä, vaikka se välittääkin sellaisen kuvan testihenkilölle. 

Kerätty tutkimusaineisto on analysoitu aiempien artikkeleiden ja tutkimusten pohjalta, 
jonka jälkeen tulokset raportoidaan. Tutkimuksen tuloksena on esittää viitekehys 
mobiilimainosten käyttöliittymäsuunnitteluun, joitakin testattuja 
käyttöliittymäehdotuksia sekä tutkimusdokumentti. 

1.4 Tutkimuksen rajaukset 

Tutkimuksessa ei tutkita käyttöliittymien ulkopuolista teknologiaa, eli sitä miten 
mobiilimainokset toimivat. Koska kyseessä on käyttöliittymätutkimus, jonka pääpaino 
on käytettävyyden tutkimisessa, ei koettu tarpeelliseksi keskittyä teknisiin kysymyksiin.  

Tutkittavien laitteiden piiristä rajataan pois myös suuri osa mobiililaitteitteiksi 
laskettavista laitteista kuten navigaattorit, kannettavat tietokoneet, tabletit, elektroniset 
kirjat sekä kämmenmikrot. Näiden jättäminen pois rajaa käytettävät laitteet pelkästään 
matkapuhelimiin. 

1.5 Tutkielman rakenne 

Tutkielman ensimmäisessä luvussa käsitellään tutkimusongelmaa, tutkimuksessa 
käytettyjä tutkimusmenetelmiä, sekä aiherajauksia joiden sisällä tutkimus on tehty. 

Tutkielman toisessa luvussa käydään ensin läpi mitä ihmisen ja tietokoneen 
vuorovaikutus on ja mitä sillä tarkoitetaan. Sen jälkeen selvitetään käytettävyyden 
määritelmä on ja mitä sillä tarkoitetaan, lähtien aihealueen perusteoksista ja käyden 
samalla läpi aiheesta tehtyjä muita tutkimuksia. Käytettävyyden määrittelyn jälkeen 
selvitetään, miten kuinka käytettävyyttä voidaan arvioida. Luvun lopuksi käydään läpi 
käytettävyystutkimuksen määrittelyä sekä käytettävyystutkimuksen suunnittelua. Näihin 
kaikkiin toisen luvun aiheisiin pureudutaan kirjallisuuskatsauksen avulla.  
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Kolmas luku koskee mainontaa, sekä mobiililaitteiden käyttöä. Aluksi selvitetään 
kirjallisuuskatsauksen avulla mitä mainonta on yleisellä tasolla. Sen jälkeen keskitytään 
verkkomainontaan, josta siirrytään käsittelemään mobiilimainonnan eri tutkimuksia. 
Tämän jälkeen käydään läpi mobiililaitteiden käytettävyyden kirjallisuutta, jonka 
jälkeen selvitetään vielä mobiililaitteiden käyttökokemukseen liittyviä 
tutkimusartikkeleita. 

Neljännessä, ja samalla viimeisessä kirjallisuuskatsaukseen perustuvassa, luvussa 
keskitytään mobiilikäyttöliittymien suunnitteluun ja teorioihin sen ympärillä. Luvun 
alussa selvitetään käyttöliittymäsuunnitteluun liittyviä eri sääntöjä, joita alan kirjallisuus 
esittää. Tämän jälkeen kyseisiä sääntöjä soveltaen, käydään läpi mobiilikäyttöliittymien 
suunnittelua käyttäen apuna mobiililiiketoiminnan tuomia erityispiirteitä.  

Viidennessä luvussa selvitetään suoritettua käytettävyystestausta. Aluksi käydään läpi 
testin koeasetelmaa sekä kerrotaan käytettävyystestiä varten tehtyjen mobiilimainosten 
käyttöliittymistä yksityiskohtaisesti. Tämän jälkeen selvitetään minkälaisia 
testihenkilöitä käytettävyystestiin haettiin. Luvun lopuksi kerrotaan suoritetun 
pilottitestin asetelmista sekä siitä saaduista tuloksista. 

Kuudennessa luvussa keskitytään tutkimuksen tuloksiin. Alussa kerrotaan 
käytettävyystestauksen yhteydessä ilmenneistä havainnoista. Tämän jälkeen listataan 
käytettävyystestissä suoritetun kyselyn tuloksia kategorioittain.  

Seitsemännessä, ja viimeisessä, luvussa suoritetaan pohdinta. Luvussa kerrataan 
tutkimuksen tuloksia suhteessa esitettyyn aiempaan tutkimusmateriaaliin. Lisäksi 
selvitetään mitä olisi voitu tutkia lisää tai eri tavalla. Luvussa esitetään myös 
mahdollisia jatkotutkimusaiheita. Lopussa on vielä lähdeluettelo sekä liitteet. 
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2. Käytettävyys ja sen arviointi 

Yksinkertaisimmillaan käytettävyydellä (usability) viitataan siihen, kuinka helppoa 
tuotetta on käyttää (McNamara & Kirakowski, 2005). Tässä luvussa käydään aluksi läpi 
käytettävyyden teoreettista näkökulmaa aloittaen ihmisen ja tietokoneen 
vuorovaikutuksesta. Tämän jälkeen esitellään joitakin eri teorioita käytettävyydestä. 
Käytettävyyden teorioiden sekä määritelmien sisäistäminen on välttämätöntä, jotta 
käytettävyyden arvioinnin periaatteet voidaan ymmärtää ja sitä voidaan suorittaa. 

2.1 Ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus 

Ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksen (Human-Computer Interaction, HCI) merkitys 
on kasvanut teknologian kehittyessä. Ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksen 
tieteenalalla ei kuitenkaan olla päästy yksimielisyyteen lähestymistavasta. Tästä johtuen 
ei ole mahdollista löytää sille kaikkia tyydyttävää määritelmää. ACM SIGCHI (2009) 
määrittelee ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksen seuraavanlaisella tavalla:  

”Ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus on tieteenala, joka koskee vuorovaikutteisten 
tietokonejärjestelmien suunnittelua, arviointia ja toteutusta sekä niitä ympäröivien 
ilmiöiden tutkimista” 

Ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus sijoittuu monien eri tieteenalojen välimaastoon. 
Siinä yhdistyvät tietojenkäsittelytiede, psykologia, sosiologia ja antropologia, teollinen 
muotoilu sekä ergonomia (ACM SIGHI, 2009). Erilaisten määritysten suuresta määrästä 
huolimatta, ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksen katsotaan kuuluvan kaikkein 
eniten juuri tietojenkäsittelytieteeseen. Ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksesta 
puhuttaessa on kuitenkin hyvä täsmentää, että tietojenkäsittelytieteessä 
vuorovaikutuksella tarkoitetaan yhden tai useamman ihmisen ja tietokoneen 
vuorovaikutusta. 

Tarve ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksen tutkimiselle on kasvanut tietokoneiden 
aikakaudella huomattavasti. Tämän aikakauden alussa tietokoneet olivat erittäin vaikeita 
käyttää. Käyttäjät olivat kuitenkin ammattilaisia, joten vuorovaikutuksen vaikeutta ei 
pidetty tutkimusta tarvitsevana ongelmana. Ensimmäiset varsinaiset ongelmat ihmisen 
ja tietokoneen vuorovaikutuksessa ilmenivät 1970-luvulla, jolloin tietokoneiden käyttö 
yleistyi ja sen käytön tullessa tutummaksi myös tavallisille ihmisille. Nykyään tehokasta 
ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutusta pidetään entistäkin tärkeämpänä. Uusien 
teknologioiden hyödyntäminen ja liiketoimintojen kehittyminen ovat aiheuttaneet sen, 
että esimerkiksi uusia ja entistä tehokkaampia tapoja ihmisen suorituskyvyn 
parantamiseen koetaan tarpeelliseksi löytää. Jotta olisi mahdollista luoda tehokkaampia 
ja ihmisläheisempiä järjestelmiä, pitäisi ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksen 
tutkimuksesta saadut tiedot pystyä saattamaan myös suunnittelun tueksi. Suunnittelussa 
tulisi myös huomioida käyttäjät ja erilaiset rajoitukset siten, että toteutettuun 
järjestelmään ei olisi enää sen valmistumisen ja lanseerauksen jälkeen tarvetta tehdä 
muutoksia.  
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Käytettävyys on yksi osa ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutusta. Kirjallisuudessa 
esitetään useita määritelmiä käytettävyydelle sekä tapoja käytettävyyden 
määrittelemiseen ja mittaamiseen. Tämä saattaa ajoittain aiheuttaa sekaannusta ihmisen 
ja tietokoneen vuorovaikutuksessa. Ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksen 
päätavoitteena vuorovaikutteisten järjestelmien suunnittelussa pidetään käyttäjän 
auttamista saavuttamaan tietyt tavoitteet. Tämän tavoitteen mahdollistamiseksi 
järjestelmien tulee olla mahdollisimman käytettäviä. Käytettävyyttä käydään tarkemmin 
läpi myöhemmin tässä artikkelissa. 

Vuorovaikutteista järjestelmää suunniteltaessa tulisi pohtia sitä, kuinka 
vuorovaikutteinen järjestelmä oikein on mahdollista kehittää, samalla takaamalla sen 
käytettävyys. Toinen mietinnän aihe on kuinka vuorovaikutteisen järjestelmän 
käytettävyyttä voidaan osoittaa ja mitata. Dix et al. (2003) esittävät kaksi toisistaan 
poikkeavaa lähestymistapaa. Näistä ensimmäisessä tuodaan esille esimerkkien ja 
mallien tärkeys. Esimerkkien avulla tarkastellaan menestyksekkäitä vuorovaikutteisia 
järjestelmiä, joiden uskotaan yleisesti korostavan käytettävyyttä. Nämä esimerkit 
auttaisivat oikeanlaisina malleina tulevaisuuden järjestelmien kehityksessä. Tämän 
tutkimuksen aihepiirissä tällainen esimerkki voi olla vaikka hyvin suunniteltu ja 
toteutettu mobiilikäyttöjärjestelmä tai yksittäinen mobiilisovellus, jonka logiikkaa ja 
rakennetta on mahdollista käyttää hyväksi muiden sovellusten suunnittelussa ja 
toteutuksessa. Tätä lähestymistapaa voidaan pitää erittäin käytännönläheisenä. 

Toinen esitetty lähestymistapa on sitä vastoin huomattavasti teoreettisempi. Sen 
tarkoituksena on johtaa ongelma-alueesta teoreettisia periaatteita, joita on mahdollista 
käyttää tehokkaassa vuorovaikutuksessa. Näitä kyseisiä periaatteita pyritään löytämään 
psykologian, sosiologian ja tietojenkäsittelytieteen näkökulmien pohjalta. Ne ohjaavat 
järjestelmän suunnittelua ja sen arviointia alusta alkaen. Yhtenä esimerkkinä tästä 
lähestymistavasta voidaan pitää teorioita ihmisen muistista. Esimerkiksi 
käyttöliittymässä käytettävien ikonien maksimimäärää ja käytössä olevien erilaisten 
komentojen määrää pyritään selvittämään niiden avulla.  

Ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksen kannalta on tärkeää ymmärtää ne perusteet, 
joita tarvitaan selkeään ja tehokkaaseen vuorovaikutukseen. On myös ymmärrettävä, 
että käyttäjille tulee antaa mahdollisuus kuvata selkeästi, mitä he haluavat saavuttaa 
järjestelmällä sen sijaan, että annetaan heille valmis ratkaisu tietyissä puitteissa. 
Lopullisena tavoitteena on tietoteknisiä ratkaisuja sisältävien järjestelmien kehittäminen 
ja parantaminen tekemällä niistä hyödyllisiä, turvallisia, tehokkaita sekä helppoja 
käyttää ja oppia.  

2.2 Käytettävyys 

Käytettävyys -termi esitettiin ensimmäisen kerran 1980-luvulla ja se korvasi termin 
käyttäjäystävällisyys (Bevan, Kirakowski, & Maissel, 1991). Tuotteita suunniteltaessa 
käytettävyys keskittyy lähinnä käyttöliittymän ja käyttäjävuorovaikutuksen 
suunnitteluun. 

Brian Shackelin (1991) määritelmän mukaan järjestelmän hyväksyttävyys on 
käytettävyyden ylimmän tason käsite. Järjestelmä hyväksyttävyyden hän esittää 
muodostuvan käytettävyydestä, miellyttävyydestä, hyödyllisyydestä sekä uhrauksista 
(Kuva 1). Käytettäväksi järjestelmän tekee se, että käyttäjä pystyy käytännössä 
hyödyntämään järjestelmä toimivuutta. Miellyttävyys on emotionaalista arviointia ja 
hyödyllinen järjestelmä vastaa käyttäjän tarpeita. Uhrauksiksi lasketaan sosiaaliset sekä 
organisatoriset seuraukset. 
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Shackel (1991) pitää käytettävyyttä laitteen tai järjestelmän ominaisuutena, joka ei ole 
muuttumaton, vaan riippuu käyttäjästä ja tämän koulutuksesta, käyttöympäristöstä, 
käyttäjätuesta sekä käyttäjän tehtävästä. Hänen mukaan käytettävyydellä on kaksi eri 
puolta. Ensimmäinen liittyy järjestelmän subjektiiviseen kokemiseen, kun taas toinen 
liittyy hänen mukaansa vuorovaikutuksen objektiiviseen mittaamiseen. Shackel  
huomasi kyseisen määritelmä turhan moniselitteiseksi ja ehdotti käytettäväksi joukkoa 
operatiivisia käytettävyyden osatekijöitä. Hänen mukaansa ne ovat tehokkuus 
(effectiveness), opittavuus (learnability), asenne (attitude) sekä joustavuus (flexibility). 

 

Kuva 1. Tuotteen hyväksyttävyys Shackelin mukaan. Käytettävyyden ulottuvuudet 
(1991). 

Tehokkuutta voidaan mitata suoritusten virheiden ja nopeuden avulla. Opittavuus on 
harjoittelun ja käyttötaajuuden suhde suoritukseen. Opittavuutta pystytään mittaamaan 
muun muassa aloittelijakäyttäjän opetteluajalla sekä sillä, kuinka hyvin järjestelmän 
käyttötaito pysyy käyttäjän muistissa ajan myötä. Asenne kertoo käyttäjän 
tyytyväisyyden tasosta liittyen järjestelmään, sen pitäessä sisällään hänelle järjestelmän 
käytöstä aiheutuvat haitat, kuten vaivannäön, turhautumisen ja epämukavuuden. 
Järjestelmän joustavuudella tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin itse järjestelmää voidaan 
mukauttaa ilman, että tehokkuus ja opittavuus mukauttamisesta kärsisivät. 

Kenties tunnetuimman käytettävyyden tutkijan, Jakob Nielsenin (1993), mukaan 
käytettävyys koostuu viidestä eri elementistä. Nämä viisi elementtiä ovat opittavuus 
(learnability), tehokkuus (effiency), muistettavuus (memorability), virheet (errors) sekä 
tyytyväisyys (satisfaction). Opittavuudella tarkoitetaan tässä sitä, kuinka helppoa 
käyttäjien on suoriutua perustoiminnoista ensimmäisellä käyttökerrallaan. Tehokkuus 
merkitsee sitä, kuinka nopeasti käyttäjät suoriutuvat eri tehtävistä käytön oppimisen 
jälkeen. Muistettavuudella tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin käyttäjät osaavat käyttää 
tuotetta oltuaan ensin tietyn ajanjakson käyttämättä sitä. Virheillä tarkoitetaan käyttäjien 
tekemien virheiden määrää, niiden vakavuutta sekä sitä, kuinka helposti näistä virheistä 
pystytään toipumaan. Tyytyväisyydellä Nielsen tarkoittaa sitä, kuinka miellyttävää 
tuotteen käyttäminen käyttäjälle on. 
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Nielsenin (1993) mukaan käytettävyys on vain yksi osa järjestelmän 
hyväksyttävyydestä. Hän sanoo, että käytännössä hyväksyttävyys muodostuu 
järjestelmän hyödyllisyydestä sekä sen käytettävyydestä (Kuva 2). 

 

Kuva 2. Tuotteen hyväksyttävyys Nielsenin mukaan (1993)  

ISO-standardin mukaan käytettävyys on sitä, että käyttäjät voivat käyttää suunniteltua 
tuotetta tehokkaasti (efficiently) sekä vaikuttavasti (effectively). Käyttäjien tulisi myös 
olla tyytyväisiä tuotetta käyttäessään (Kuva 3)(ISO 9241-11, 1998). Tehokkuudella 
tarkoitetaan sitä, minkälaisella vaivalla käyttäjät saavuttavat haluamansa tuloksen. Se 
muodostuu tarkkuudesta (accuracy), jolla viitataan työtuloksen laatuun, sekä 
täydellisyydestä (completeness), jolla viitataan työtuloksen määrään suhteessa tiettyyn 
tavoitetasoon. Vaikuttavuus liittyy tehokkuuteen mittaamalla sen suhdetta käytettyihin 
resursseihin.  Se koostuu tuotteen käyttöön käytetystä ajasta, sen käytön aiheuttamasta 
vaivasta sekä rahallisista kustannuksista, joita tuotteen käytöstä käyttäjälle aiheutuu. 
Tyytyväisyys koostuu tämän teorian mukaan käyttäjän kokemasta mukavuudesta 
tuotetta käyttäessään sekä tuotteen hyväksyttävyydestä (ISO 9241-11, 1998). 

 

Kuva 3. Käytettävyyden ulottuvuudet ISO 9241-11 mukaan(Keinonen, 1998). 
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Jordan (1998) määrittelee käytettävyyden koostuvan seuraavista elementeistä: 
arvattavuus (guessability), opittavuus (learnability), kokeneen käyttäjän tehokkuus 
(experienced user performance), järjestelmän potentiaali (system potential) sekä 
uudelleenkäytettävyys (re-usability). Jordanin malli eroaa muista vastaavista teorioista 
sillä, että se ottaa myös huomioon käyttäjän kokemuksen tuotteen käytöstä.  

Arvattavuus on Jordanin mukaan sitä, kuinka tehokkaasti käyttäjät ensimmäisellä 
käyttökerrallaan pystyvät suoriutumaan tietyistä tehtävistä ja kuinka tyytyväisiä he 
suoritukseensa ovat. Tässä tapauksessa tehokkuudella tarkoitetaan tehtävästä 
suoriutumista nopeasti ja ilman virheitä. Arvattavuutta pidetään tärkeänä varsinkin 
ainutkertaisten (one-off) käyttökokemusten, kuten esimerkiksi palosammuttimien ja 
julkisten rakennusten ovien kohdalla. Jordanin mukaan arvattavuuden tärkeys on 
vähäisempi silloin, kun käyttöä on demonstroitu käyttäjälle, käyttäjällä on koulutusta 
käyttöön tai hänellä ei ole merkittäviä paineita suorittaa tehtävää onnistuneesti heti 
ensimmäisellä kerralla. Näissäkin tapauksissa tiettyjen toimintojen suorituksen on syytä 
olla arvattavaa ja loogista. Arvattavuuden puuttuminen voi aiheuttaa sen, että tuote ei 
tule valituksi, vaikka sen käyttäminen pidemmän käytön jälkeen olisikin erittäin 
helppoa. 

Opittavuudella Jordan tarkoittaa samaa kuin arvattavuudella, mutta sillä erotuksella, että 
kyseessä ei ole käyttäjän ensimmäinen käyttökerta tuotteen kanssa. Hänen mukaan 
tuotteen käytön ollessa hyvin arvattavaa, on sen käyttö myös hyvin opittavaa. 
Opittavuuden arvo korostuu silloin, kun käytön harjoitteluun ei ole paljon aikaa tai kun 
käyttäjä opettelee tuotteen käyttämistä itsenäisesti. Opittavuuden termiä käytetään 
paljon kirjallisuudessa ja sen tarkoitus vaihtelee. Esimerkiksi Shackel (1991) käyttää 
termiä tarkoittamaan tuotteen käytettävyyttä kenen tahansa käyttäjän kannalta, jota ei 
voida pitää kokeneena käyttäjänä. 

Kokeneen käyttäjän tehokkuudeksi Jordan (1998) kutsuu sitä, kuinka hyvin käyttäjä, 
joka on käyttänyt tuotetta usein ja pitkään, suoriutuu tehtävistä. Suoritustason tulisi olla 
mahdollisimman tasainen. Tätä pidetään merkittävimpänä silloin, kun tuotteen käyttöä 
ei ole tarve oppia nopeasti, mutta sitten kun se on opittu, sitä pystyttäisiin käyttämään 
tehokkaasti. Esimerkkeinä tähän Jordan mainitsee CAD – ohjelmat, lentokoneella 
lentämisen sekä autolla ajamisen. Kokeneen käyttäjän tehokkuudella ei ole varsinaista 
merkitystä silloin, kun tuotetta käytetään ainutkertaisesti tai vain silloin tällöin.  

Järjestelmän potentiaali on se ihanteellinen tehokkuuden ja tyytyväisyyden taso, jolla 
tuotteella on mahdollisuus suorittaa tiettyjä tehtäviä. Kokeneen käyttäjän tehokkuus jää 
usein tästä tasosta jopa melko reilusti. Käyttäjä ei aina voi oppia kaikkein 
optimaalisimpia työtapoja. Mitä pidempään käyttäjä tuotetta käyttää, sitä lähemmäs 
potentiaalista tasoa hän yleensä pääsee opittuaan uusia tapoja suorittaa kutakin tehtävää. 

Jordanin (1998) mukaan uudelleenkäytettävyys on sitä, kuinka hyvin käyttäjät voivat 
suorittaa tiettyjä tehtäviä sen jälkeen, kun tuotteen edellisestä käyttökerrasta on kulunut 
jo jonkin verran aikaa. Tuotteen käyttökerralla tarkoitetaan tässä juuri sen saman 
tehtävän suorittamista, joka oli viime kerralla kyseessä. Esimerkiksi jos kysymyksessä 
olisi puhelin ja tehtävänä sen soittoäänen muuttaminen, niin käyttäjä voi käyttää 
puhelinta muuten normaalisti, mutta uudelleenkäytettävyys koskee juuri soittoäänen 
muuttamisen helppoutta tietyn ajan päästä. 
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Tuoreemmassa teoksessaan Jordan (2002) sanoo, että nykyään käyttäjien perusoletus 
on, että tuotteita on helppo käyttää, joten se ei enää välttämättä aiheuta positiivista 
yllätystä käyttäjässä. Negatiivisen yllätyksen sen sijaan aiheuttaa huono käytettävyys. 
Hänen mukaan tämän asennemuutoksen lisäksi ovat tuotteiden suunnitteluprosessit 
muuttuneet ihmiskeskeisempään suuntaan. Tämä tarkoittaa sitä, että käytettävyyden 
lisäksi aihetta lähestytään myös koetun mielihyvän kannalta. 

Ketolan ja Röykkeen (2001) mukaan huonon käytettävyyden vuoksi käyttäjiltä voi jäädä 
jokin tehtävä suorittamatta tai jokin palvelu kokonaan käyttämättä. On myös 
mahdollista, että käyttäjät eivät yksinkertaisesti vain ole tyytyväisiä tuotteeseen. 
Operaattorit ja palveluntarjoajat kokevat huonon käytettävyyden seuraukset 
alhaisempana tietoverkkojen sekä palveluiden käyttöasteena. Matkapuhelinvalmistajille 
heikko käytettävyys näkyy matalampina myyntikäyrinä, asiakastuen tarpeen 
lisääntymisenä sekä vikailmoitusten määrän kasvamisena. 

Nielsen (1999) vertaa nettikaupan huonoa käytettävyyttä siihen, että fyysinen kauppa 
sijaitsisi 17. kerroksessa, olisi auki keskiviikkoisin kolmesta neljään ja siellä olisi vain 
yrmeitä myyjiä, jotka eivät laisinkaan puhu asiakkaille. Tämä kiteyttää melko hyvin 
käytettävyyden tärkeyden. 

2.3 Käytettävyyden arviointi 

Nielsenin ja Mackin (1994) mukaan käytettävyyden arviointi (usability evaluation) on 
välttämätöntä suorittaa käyttäjäkeskeisessä suunnittelussa. Arvioinnin suorittajat ovat 
yleensä käytettävyysasiantuntijoita, mutta niin ei ole pakko olla, vaan he voivat myös 
täysin mahdollisesti olla esimerkiksi ohjelmistosuunnittelijoita. Käytettävyyden 
arvioinnin tavoitteena on käytettävyysongelmien tunnistaminen. Tämän ei kuitenkaan 
ole syytä olla lopullinen tavoite, vaan tavoitteena tulisi olla ainakin osittain uudelleen 
suunniteltu järjestelmä, joka täyttää sille määritellyt käytettävyystavoitteet (Riihiaho, 
2000). Nielsen ja Mack (1994) määrittelevät käytettävyysongelmaksi sellaisen 
käyttöliittymäsuunnitelman ominaisuuden, jonka muuttaminen parantaa yhtä tai 
useampaa käytettävyyden mittaria.  

Käytettävyyden arviointimetodit voidaan jakaa neljään eri pääkategoriaan (Nielsen & 
Mack, 1994). Ne ovat: automaattiset, muodolliset, epämuodolliset sekä empiiriset 
arviointimenetelmät. Automaattinen menetelmä voi olla esimerkiksi käyttäjän 
silmänliikettä tai hiirenkäyttöä tarkkailevat ohjelmisto. Automaattinen menetelmä on 
toisin sanoen ohjelmisto tai laite, joka automaattisesti kerää tietoa käyttäjästä ja hänen 
toiminnoistaan tai käytetystä järjestelmästä, ilman kenenkään jatkuvaa valvontaa ja 
ylläpitoa. Muodolliset arviointimenetelmät ovat matemaattisia kaavoja ja malleja joiden 
avulla järjestelmää pyritään arvioimaan esimerkiksi jotakin teoriaa tai järjestelmälle 
asetettuja vaatimuksia vasten. Epämuodolliset arviointimenetelmät perustuvat 
eräänlaisiin peukalosääntöihin, arvioijan kokemukseen sekä taitoon pohjautuvaan 
käyttöliittymän tutkimiseen. Empiirisissä arviointimenetelmissä käytettävyyttä tutkitaan 
järjestelmän loppukäyttäjien avulla. Nielsenin ja Mackin (1994) mukaan empiiriset ja 
epämuodolliset arviointimetodit ovat kaikkein yleisimmät arviointitavat.  

Käytettävyyden tarkastelu (usability inspection) on verrattavissa edellisessä kappaleessa 
mainittuihin epämuodollisiin arviointimenetelmiin. Käytettävyyden tarkastelua voidaan 
pitää yleisenä terminä kaikille niille erilaisille metodeille, joilla saatetaan tutkia 
käyttöliittymän käytettävyyttä. Eri tarkastelumetodeilla on hieman eri päämäärät, mutta 
tavallisesti ne ovat tarkoitettu evaluoimaan käyttöliittymäsuunnitelmia. Käytettävyyden 
tarkastelussa käyttöliittymän evaluointi perustuu tarkastelijan arvostelukykyyn 
(considered judgement). Yksittäiset tarkastelumetodit eroavat toisistaan siinä, kuinka 
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tämä arvostelukyky on johdettu ja mille tarkastelukriteerille tarkastelijan odotetaan 
perustavan tarkastelunsa. Yleisesti käytettävyyden tarkastelun määrittelevä 
ominaispiirre on luottamus tarkastelijan arvostelukykyyn tiettyjä 
käyttöliittymäelementtejä evaluoivan palautteen lähteenä (Nielsen & Mack, 1994). 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että eri tarkastelijat voivat päätyä eri tuloksiin vaikka 
testien asetelmat olisivatkin täysin identtiset keskenään. 

Tarkastelumetodeja ovat muun muassa (Nielsen & Mack, 1994): heuristinen evaluointi 
(heuristic evaluation), ohjeistolla arviointi (guideline review), pluralistinen läpikäynti 
(pluralistic walkthrough), johdonmukaisuuden tarkastelu (consistency inspection), 
standardien tarkastelu (standards inspection), kognitiivinen läpikäynti (cognitive 
walkthrough), muodollinen käytettävyyden tarkastelu (formal usability inspection) sekä 
ominaisuuksien tarkastelu (feature inspection). 

Riihiaho (2000) jakaa käytettävyyden arviointimetodit kahteen ryhmään käyttäjän 
osallistumisen mukaan. Ryhmät ovat käyttäjätestaus (user testing) sekä käytettävyyden 
tarkastelumetodit. Hänen mukaansa käyttäjätestaus on välttämätöntä. Aina ei kuitenkaan 
ole mahdollista hankkia käyttäjiä testaamaan ja käyttäjätestien järjestäminen on 
muutenkin aikaa vievää hommaa. Tämän takia käytettävyyden tarkastelumetodit ovat 
käyttökelpoisia, koska niihin ei tarvita käyttäjien läsnäoloa. Niillä ei kuitenkaan voida 
täysin korvata käyttäjätestejä, mutta ne mahdollistavat useammin tapahtuvan arvioinnin 
kaikkein pienimpienkin muutosten jälkeen.  

Käytettävyyden tarkastelumetodeihin kuuluvat kyseisessä jaossa heuristinen arviointi, 
kognitiivinen läpikäynti sekä GOMS-malli (goals, operators, methods, selection 
rules)(Riihiaho, 2000). 

Käyttäjätestauksen ryhmään kuuluvat Riihiahon (2000) mukaan käytettävyystestaus 
(usability testing), pluralistinen läpikäynti, epämuodollinen läpikäynti (informal 
walkthrough), visuaalinen läpikäynti (visual walkthrough) sekä kontekstiselvitys 
(contextual inquiry).  

Käytettävyystestausta pidetään parhaimpana tapana löytää käyttäjän tehtäviin ja 
kokemuksiin liittyviä ongelmia. Käsillä olevassa tutkimuksessa se on valittu 
tutkimusmetodiksi ja seuraavassa luvussa käydään sitä tarkemmin läpi. Samalla 
selvitetään miten mobiililaite alustana vaikuttaa käytettävyystestaukseen. 

2.4 Käytettävyystestaus  

Dumas ja Redish (1993)(sivut 22–38) esittelevät viisi piirrettä, jotka aina koskevat 
käytettävyystestejä. Heidän mukaansa käytettävyystestin tärkein päämäärä on parantaa 
testattavan tuotteen käytettävyyttä. Testin koehenkilöt edustavat oikeita henkilöitä ja he 
suorittavat oikeita tehtäviä. Testaajan tarkkailee koehenkilöitä ja kirjaa heidän 
tekemisensä sekä sanomisensa ylös. Lopuksi testaaja analysoi kerätyn aineiston, 
määrittää sen avulla oikeat ongelmat sekä tekee ehdotuksia niiden korjaamiseksi. 

Kuten edellä on mainittu, käytettävyystestin tavoitteena on etsiä käytettävyysongelmia. 
Tutkittavien koehenkilöiden määrä on yleensä suhteellisen alhainen, jonka takia 
tuloksien yleistettävyys ei ole hyvä. Tulosten yleistettävyyttä huonontaa myös se, että 
koehenkilöt pyritään usein valitsemaan suunnitellusta kohderyhmästä sekä ihmisistä, 
joiden saaminen testiin on vaivattominta. Käytettävyystestauksen suunnittelu olisi syytä 
aloittaa miettimällä mitä sen avulla halutaan saada selville ja mihin osiin se keskittyy. 
Kaikki muut päätökset – ketkä osallistuvat, mitä tehtäviä heidän tulisi suorittaa, 
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minkälainen asetelma pitää tehdä ja mitä mitataan – riippuvat siitä mitä halutaan 
selvittää ja mistä se halutaan selvittää. 

 
Dumas ja Redish (1993, s. 22-38) kirjoittavat, että siirtyminen yleisen tason ongelmista 
tarkemmin määriteltyihin ongelmiin on välttämätöntä, jotta päästäisiin suunnittelemaan 
käytettävyystestiä. Yleisen tason ongelmat auttavat määrittelemään testihenkilöt ja 
tarkemman tason ongelmat auttavat määrittelemään testattavat tehtävät. He myös 
korostavat pilottitestauksen roolia. Sen avulla testataan itse testiä ja pyritään 
varmistamaan, että varsinaisessa käytettävyystestissä kaikki sujuu ongelmitta. 

Rubin (1994) esittää neljä syytä, miksei perusteellisimminkaan suoritettu 
käytettävyystestaus voi taata tuotteen käytettävyyttä tai edes osoittaa, että tuote on 
käyttökelpoinen. Nämä syyt ovat: 

1. Testaustilanne on aina keinotekoinen tilanne. Testilaboratoriossa ja aidossakin 
käyttöympäristössä tapahtuva testaus on aina keinotekoista ja antaa ainoastaan 
kuvauksen tuotteen käyttötilanteesta. Jo pelkkä tutkimukseen osallistuminen 
saattaa muuttaa koehenkilön käyttäytymistä. 

2. Testitulokset eivät todista, että tuote toimii. Vaikka testitulokset olisivatkin 
tilastollisesti merkittäviä, ei se takaa tuotteen toimivuutta. Se vain todistaa, että 
tulos ei ole sattumaa. Tämän lisäksi testitulos on aina riippuvainen käytetystä 
testaustavasta.  

3. Osallistujat ovat harvoin täysin kohdeyleisöä edustavia. Osallistujat ovat vain 
edustajia sille, miten hyvin testin järjestäjä kykenee ymmärtämään ja 
luokittelemaan kohdeyleisöään. Markkinointitutkimus ei ole erehtymätöntä 
tiedettä ja todellinen loppukäyttäjä on usein erittäin vaikea tunnistaa ja 
määritellä. 

4. Testaus ei ole aina paras käytettävä tekniikka. On olemassa useita eri tekniikoita 
joiden tarkoitus on arvioida ja parantaa tuotteita. Joskus on esimerkiksi 
halvempaa ja nopeampaa käyttää jotain käytettävyyden arviointimetodia, kuin 
käytettävyystestausta. Tämä pätee varsinkin suunnittelun alkuvaiheissa, jolloin 
käytettävyyden periaatteita rikkovia ominaisuuksia esiintyy yleensä paljon. 

Näistä rajoituksista huolimatta huolella valmisteltu, tarkoituksenmukaisista syistä tehty, 
tuotteen kehityksen suhteen oikeaan aikaan suoritettu käytettävyystestaus on lähes 
pettämätön indikaattori potentiaalisille ongelmille sekä tarjoaa keinot niiden 
ratkaisemiseen. Se minimoi riskin julkaista epävakaa ja vaikeasti opittava tuote. Lähes 
jokaisessa tapauksessa on huomattavasti parempi testata, kuin jättää testaamatta (Rubin, 
1994). 

2.4.1 Käytettävyystestauksen suunnittelu 

Käytettävyystestauksen suunnittelua aloittaessa olisi syytä miettiä mitä 
käytettävyystestin avulla halutaan saada selville (Dumas & Redish, 1993). Täsmällisten 
tavoitteiden kartoituksen jälkeen voidaan aloittaa itse testauksen suunnittelu. 
Suunnittelua voidaan pitää käytettävyystestauksen ensimmäisenä vaiheena. Suunnittelu 
on hyvin tärkeää ja kunnolla tehty suunnitelma toimii koko käytettävyystestauksen 
peruskivenä. Testaussuunnitelmasta tulee selvitä mitä, missä, milloin, miksi ja miten 
testataan. Rubinilla (1994) on neljä hyvää syytä siihen, miksi testaussuunnitelma tulisi 
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tehdä huolella ja miksi se on tärkeä osa käytettävyystestausta. Rubinin esittämät syyt 
ovat seuraavanlaiset: 

 Se toimii testauksen suunnitelmana 

 Se helpottaa käytettävyysryhmän välistä kommunikointia 

 Se sisältää tai kuvaa vaadittavat sisäiset ja ulkoiset resurssit 

 Se tarjoaa testauksen kiinnekohdan ja testauksen aikataulun rungon 

Yksi hyvin laaditun testaussuunnitelman tuottamista hyödyistä on se, että se kuvaa 
täsmällisesti sen, miten testattava järjestelmä tulisi testata. Suunnitelman avulla kaikki 
käytettävyysryhmän jäsenet tietävät miten testaus etenee ja tarvitaanko testitilanteessa 
tai muissa toimenpiteissä erityisiä järjestelyjä. Kun kaikki ryhmän jäsenet ovat 
sisäistäneet suunnitelman, on testauksen kulku selkeästi helpommin ennustettavissa. 
Testaussuunnitelmaa tehtäessä on syytä ottaa huomioon projektien dynaamisuus. Tämän 
voi tehdä muun muassa laatimalla testaussuunnitelma vaiheittain eteneväksi. Näin ollen 
on mahdollista huomioida joustavammin eteen tulevat kaikkein yllättävimmätkin 
muutokset. 

Yritysten omien kriteerien ja erilaisten käytettävissä olevien testausmenetelmien vuoksi 
testaussuunnitelmien sisältö voi vaihdella huomattavasti. Testaussuunnitelman sisällölle 
tyypillisiä osia voivat esimerkiksi olla testin tarkoitus, ongelman kuvaus, 
käyttäjäprofiili, käytettävä menetelmä, tehtävälista, testiympäristö ja -välineet, 
arvioinnin mittaaminen sekä raportin sisältö (Rubin, 1994).  

Rubinin (1994) mukaan testin tarkoitus kuvataan testaussuunnitelmassa yleisellä tasolla. 
Lyhyellä aikavälillä ei testin tarkoituksella ole niin väliä ja syy testaukseen voi olla 
oikeastaan mikä tahansa. Pidemmällä aikavälillä on kuitenkin tärkeää, että testaus on 
sidottuna yrityksen omiin liiketoiminnallisiin tavoitteisiin ja että testaus on paras tapa 
ongelman osoittamiseen. Ongelman kuvausta Rubin (1994) pitää kaikkein tärkeimpänä 
osana testaussuunnitelmaa. Siinä selvennetään testin tavoitteet tarkassa muodossa. 
Kuvauksen tulee olla mahdollisimman tarkka, täsmällinen ja selkeä. Sen avulla tulisi 
käytettävyysryhmällä, tuotekehityksellä ja organisaation johdolla olla hyvä käsitys 
testin tarkoituksesta. Ilman kunnollista ongelman kuvausta voi testistä pahimmassa 
tapauksessa tulla täysin hyödytön. 

Testaussuunnitelmassa tulee kuvata se loppukäyttäjien ryhmä, jotka testiin tulevat 
osallistumaan. Kohderyhmän määrittelemisessä on tärkeää työskennellä aktiivisesti 
markkinointiosaston kanssa. Vaikka Rubin (1994) sanookin, että testihenkilöt ovat 
harvemmin täysin kohdeyleisöä vastaava, pitää hän silti testattavan käyttäjäprofiilin 
määrittelemistä erittäin tärkeänä ja huomion arvoisena vaiheena testaussuunnitelmassa.  

Seuraavaksi testaussuunnitelmassa tulee kuvata käytetty testausmenetelmä. Se on 
yksityiskohtainen kuvaus siitä, miten tutkimus aiotaan suorittaa ja miten itse testi-
istunto suoritetaan (Rubin, 1994). Periaatteessa testausmenetelmän kuvausta voidaan 
pitää käytettävyystestauksen synopsiksena. Sen tulisi antaa yleiskuva testitapahtuman 
jokaisesta kohdasta alkaen testihenkilön saapumisesta paikalle, siihen hetkeen, kun hän 
poistuu testitilaisuudesta. Sen verran yksityiskohtainen kuvauksen tulee kuitenkin olla, 
että testitilanteeseen osallistuvat arvioijat voivat olettaa tietävänsä, mitä milloinkin tulee 
tapahtumaan. Kuvauksen pyrkimys onkin auttaa muita ymmärtämään mitä 
testitilanteessa on tarkoitus milloinkin tapahtua. Testitilanteen parempi ymmärtäminen 
auttaa esimerkiksi testin arvioijia kommentoimaan testiä tai tekemään siihen ehdotuksia. 
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Tehtävälista muodostuu niistä tehtävistä, joita testihenkilö suorittaa käytettävyystestin 
aikana (Rubin, 1994). Listan tulisi sisältää tehtäviä, joita tavallisesti suoritetaan tuotteen 
käytön yhteydessä. Kehityksen alkuvaiheessa lista on tarkoitettu ainoastaan testiryhmän 
jäsenille, eikä testihenkilöille. Tehtävien tulee olla sen verran yksityiskohtaisesti 
kuvattuja, että muut testiryhmän jäsenet voivat arvioida onko tehtävät oikeanlaisia ja 
ollaanko niitä suorittamassa oikealla tavalla. Testilistan tulisi sisältää ainakin lyhyt 
kuvaus tehtävästä ja sen tulisi myös kertoa mitä materiaalia ja laitteita tehtävän 
suorittaminen vaatii, sekä kuvata tehtävän onnistunut suoritus. Myös asetettavista 
aikarajoista tulisi olla tietoa. Myöhemmässä vaiheessa listassa olevia tehtäviä tulee 
laajentaa kokonaisiksi skenaarioiksi, jotka esitetään myös testiin osallistuville 
testihenkilöille. Tehtävälistaa laatiessa tulisi ottaa huomioon, että tehtävät olisivat 
tarpeeksi lyhyitä, jotta niiden suorittaminen järkevässä ajassa olisi mahdollista. Nielsen 
(1993) sanoo, että tehtävät eivät saa koskaan olla hyökkääviä, humoristisia tai 
kevytmielisiä. Tämä siitä syystä, että kaikki eivät välttämättä ymmärrä huumoria 
samalla tavalla ja jotkut voivat kokea sen jopa alentavaksi tai muuten loukkaavaksi. 

Testitehtävät tulisi suunnitella niin, että testihenkilön itsetunto ei kärsisi niistä. Aluksi 
olisi syytä olla yksinkertaisia ja helppoja tehtäviä, joita kaikkien voidaan pystyvän 
suorittamaan onnistuneesti. Testi olisi myös hyvä lopettaa sellaiseen tehtävään, jonka 
suoritettuaan testihenkilö kokee saavuttaneensa jotain. Testitehtävät annetaan 
testihenkilölle yksitellen suoritettavaksi. Tällöin on mahdollista keskeyttää testitilanne 
ilman, että testihenkilö kokee itse olevansa syyllinen keskeytykseen.  

Testiympäristön ja -välineistön kuvauksessa kerrotaan minkälaista ympäristöä 
testitilanteessa mahdollisesti yritetään jäljitellä. Tarkoituksena voi olla esimerkiksi 
jäljitellä meluisaa toimistoa tai kemistin laboratoriota. Käytettävyystestin tekeminen ei 
vaadi siihen erikseen suunnitellun testitilan käyttämistä, mutta sen käyttöä kuitenkin 
pidetään suositeltavana. Testivälineistöksi luetaan ne välineet joita testihenkilö käyttää 
testitehtäviä suorittaessaan. Testivälineeksi ei siis lasketa esimerkiksi tietokonetta, jota 
testin järjestäjä käyttää muistiinpanojen tekemiseen.  

Rubin (1994) toteaa myös, että testaussuunnitelmassa on hyvä antaa kuvaus siitä, miten 
käytettävyyttä tullaan mittaamaan. Perinteisesti käytettävyystesteissä kerätään 
testihenkilön suoritukseen liittyvää määrällistä tietoa, sekä laadullista tietoa, joka liittyy 
testihenkilön mieltymyksiin. Määrällisellä tiedolla tarkoitetaan testihenkilön 
käyttäytymiseen liittyvää mittausta, kuten virheastetta tai tehtävien suoritusaikaa. 
Laadullisella tiedolla tarkoitetaan testihenkilön mielipiteisiin ja havaintoihin liittyvää 
mittausta, kuten tehtyjen käyttäjäkyselyiden vastausten tulkitsemista.  

Kun kerätyn tiedon avulla voidaan esimerkiksi laskea kuinka kauan testihenkilöillä 
menee eri tehtävien suorittamiseen, kuinka monta virhettä he tekevät ja kuinka monta 
kertaa he toistavat tekemänsä virheet, on tieto määrällistä (Dumas & Redish, 1993). 
Yleensä määrällisen tiedon löytäminen vaatii tarkkaa havainnointia. Määrällisen tiedon 
mittaamisen kriteerien tulisi liittyä suoraan ennalta asetettuihin määrällisiin 
käytettävyystavoitteisiin. Määrällisen tiedon keräämiseen voidaan käyttää useita 
erilaisia apukeinoja. Yksi näistä on testitilanteen videointi, jonka avulla testitilannetta 
voidaan tarkastella jälkeenpäin sekä useaan kertaan. 
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Käyttäjäkohtaisiin arvioihin liittyvä tieto voi olla joko määrällistä tai laadullista (Dumas 
& Redish, 1993). Esimerkiksi käytettävyystestin jälkeen on mahdollista pyytää 
testihenkilöä arvioimaan asteikolla 1-10, kuinka helpoksi tai vaikeaksi hän koki tuotteen 
käytön. Vastaukset liittyvät testihenkilön mieltymyksiin, eli ovat subjektiivisia. Ne 
tarjoavat kuitenkin myös määrällistä tietoa. Testin yhteydessä on myös mahdollista 
kerätä testihenkilöiden spontaaneja kommentteja tuotteesta esimerkiksi kehottamalla 
ääneen ajatteluun. Nämäkin kommentit ovat sekä määrällisiä että laadullisia, sillä niistä 
voidaan vaikkapa päätellä kuinka moni testihenkilö vastasi samalla tavalla tiettyihin 
ongelmatilanteisiin.  

Raportin sisältö sisältää nimensä mukaisesti ne osa-alueet, jotka esiintyvät varsinaisessa 
testiraportissa. Siinä on yhteenveto raportin pääkohdista sekä tavasta jolla tulokset 
aiotaan esittää kehitystiimille. On mahdollista pitää tapaaminen niiden henkilöiden 
kanssa jotka ovat kriittisessä osassa projektia. Tapaaminen on syytä pitää heti 
käytettävyystestien jälkeen, ennen kerätyn tiedon analysointia. Analysoinnin 
valmistumisen jälkeen voidaan pitää muodollinen esitys, johon ottaa osaa koko 
projektin tiimi sekä muut sidosryhmäläiset (Rubin, 1994). 
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3. Perinteisestä mainonnasta mobiilimainoksiin  

Mainonta on kommunikointitapa, jonka tarkoitus on suostutella vastaanottaja 
jonkinlaiseen toimintaan. Sen tarkoituksena on yleensä edistää myyntiä, eli myydä 
jotain joko heti tai jonkin ajan kuluttua. Mainonnan avulla voidaan tiedottaa tavaroista, 
palveluista, ihmisistä tai jopa aatteista. Sen avulla rakennetaan tuotekuvaa asiakkaiden 
silmissä.  

Jokapäiväisessä elämässämme on lähes mahdotonta olla kohtaamatta mainontaa. 
Kaikkia tuotteita ja palveluita on mahdollista mainostaa ja niiden huomioimatta 
jättäminen vaikuttaa käytännössä mahdottomalta. Useimmiten perinteistä mainontaa 
löytyy printtimediasta, televisiosta sekä radiosta. Mikään ei kuitenkaan estä mainosten 
sijoittamista hieman mielikuvituksellisempiinkin paikkoihin, kuten laukkuihin, 
paitoihin, linja-autoihin, ilmapalloihin, lentokoneisiin ja niin edelleen (Janoschka, 
2004). Internet ja myöhemmin mobiililaitteet ovat luoneet uudet alustat mainoksille 
sekä tuoneet mukanaan uusia mahdollisuuksia ja haasteita erilaisten mainosten 
toteuttamiseen. 

Sisällön suunnittelu on tärkeä tekijä, joka koskee varsinkin mainostoimistoja ja 
markkinoijia. Mainosten sisältö voidaan jakaa kahteen eri ryhmään sen mukaan mihin 
niillä yritetään vaikuttaa. Kognitiiviset mainokset ovat informatiivisia mainoksia, joita 
pidetään tehokkaampina toiminnallisten tuotteiden mainostamisessa. Affektiiviset 
mainokset pyrkivät vaikuttamaan vastaanottajan tunteisiin. Näitä mainoksia pidetään 
tehoavampina ekspressiivisten ja leikkisien tuotteiden mainostamisessa. Sisällön 
esittämiseen on myös kiinnitettävä huomiota. On tutkittu, että suhteellisen suuret kuvat, 
joissa on tarkka sanallinen kuvaus mukana, ovat kaikkein tehokkain esitystapa 
mainoksissa. Tässä tutkimuksessa olivat muina vertailukohteina pelkkä sanallinen 
kuvaus, pelkkä kuva sekä kuva yksinkertaisella sanallisella kuvauksella (Levin, Anglin, 
& Carney, 1987; Rossiter & Percy, 1980).  

Tässä luvussa käydään läpi mainonnan kehittymistä ajan myötä, aloittaen perinteisestä 
mainonnasta ja siirtyen verkkomainonnan kautta mobiilimainoksiin. Perinteiseen 
mainontaan kuuluvat muun muassa printtimainokset, tv- ja radiomainokset sekä 
kaikenlaiset mainostaulut ja ulkoilmamainokset. 

3.1 Perinteinen mainonta 

Historian ensimmäiset mainostajat olivat ns. julkisia kuuluttajia (town crier), jotka 
kovaan ääneen huusivat tiedotuksiaan. Johannes Gutenbergin keksittyä painokoneen 
vuonna 1445, loi hän samalla perustan massatiedotusvälineelle. Aluksi keksintöä 
käytettiin lentolehtisten ja vastaavien painamiseen, mutta ajan myötä ruvettiin 
painamaan myös säännöllisesti ilmestyviä sanomalehtiä. Ensimmäiset mainokset 
ilmestyivät sanomalehtiin vuonna 1830, Yhdysvalloissa. Aluksi painetut mainokset 
olivat pääasiassa tekstimainoksia (Gieszinger, 2000). 

Modernin mainonnan katsotaan alkaneen 1800-luvun puolen välin jälkeen (Pope, 1983). 
1870-luvulla lähetettiin ensimmäiset postimyyntiluettelot. Tällöin myös mainosten 
luonne muuttui tiedottavasta mainonnasta enemmän suostuttelevaan mainontaan. 
Suostuttelu onkin nykyään tärkeässä osassa mainontaa määriteltäessä. Kuluttajille 
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tarjotaan jotain syytä ostaa mainostettu tuote. Nykyään näitä syitä voivat usein olla 
muun muassa testitulokset tuotteen hyvyydestä ja toimivuudesta.  

Aikaväliä 1935–1950 kutsutaan radion kultaiseksi ajaksi, joka toi jälleen uudenlaisen 
mainostamistavan mainostajien käyttöön. Aluksi radiomainokset olivat jopa kymmenen 
minuutin pituisia. Nykyään radiomainokset kuitenkin ovat yleisimmin noin kymmenestä 
sekunnista kolmeenkymmeneen sekuntiin. Ensimmäiset musta-valkoiset kaupalliset 
televisiolähetykset aloitettiin vuonna 1941. Joukkoviestinnäksi se kehittyi 1950-luvun 
jälkeen ja esimerkiksi Englannissa tv-mainonta ohitti radiomainonnan suosion 
käytettynä mainoskanavana toisen maailmansodan jälkeen (Janoschka, 2004). 

Dibb et al. (2005, s. 15-18) kuvaavat mainonnan seuraavalla tavalla: 

”Mainonta on maksettua, ei-henkilökohtaista, kommunikaatiota organisaatiosta tai sen 
tuotteista. Se lähetetään kohdeyleisölle joukkoviestinnän, kuten television, radion, 
sanomalehden, aikakausilehden, suoramarkkinoinnin, julkisen liikenteen, 
ulkoilmamainosten tai kuvastojen kautta.” 

Janoschka (2004)nostaa edellä olevasta määritelmästä esille ei-henkilökohtaisen 
kommunikoinnin sekä joukkoviestinnän. Hänen mukaansa molemmat ovat toisiaan 
lähellä. Joukkoviestintää käytetään suurelle yleisölle viestimiseen. Mainontaa koskiessa 
joukkoviestinnällä on kolme oleellista näkökantaa. Ensinnäkin se on yhdestä lähteestä 
suurelle yleisölle lähetettävää. Toisekseen se on yksisuuntaista viestintää ja 
kolmanneksi, edellisten seurauksena, se on ei-henkilökohtaista. Mainontaa ei kohdisteta 
kellekään yksilölle vaan kokonaiselle kohdeyleisölle.  

Dibb:n (2005) kuvaus ei sisällä verkkomainontaa, joka on kuitenkin myös 
joukkoviestintää. Sillä pystytään tavoittamaan kerralla suuri kohdeyleisö. 
Verkkomainonta kuitenkin eroaa perinteisestä mainonnasta, sillä se voi olla joko 
henkilökohtaista tai ei-henkilökohtaista. Eroavina ominaisuuksina verkkomainonnalla 
on myös sen kyky jäljitellä ihmisten välistä kommunikointia sekä se, että 
verkkomainonta antaa mahdollisuuden käyttäjän palautteelle. Seuraavassa kappaleessa 
käydään tarkemmin läpi verkkomainontaa. 

3.2 Verkkomainonta 

Ei ole olemassa vain yhdenlaista verkkomainontaa, vaan se voi olla hyvinkin 
monimuotoista. Janoschka (2004) listaa erilaisiksi verkkomainontatavoiksi muun 
muassa bannerit, ponnahdusikkunat, eräänlaiset nettiansat mainoksineen, 
sähköpostimainonnan, uutiskirjeet, näytönsäästäjät, erilaiset sponsoroinnit, 
keskusteluryhmät, tiedottavat mainokset, verkkopelit sekä nettisivut. Janoschkan listasta 
puuttuu sosiaalisen median mainosmahdollisuudet kokonaan, mutta se on selitettävissä 
artikkelin kirjoitusvuodella. Jaottelu antaa kuitenkin hyvän kuvan siitä, kuinka 
monipuolista verkkomainonta voi parhaimmillaan olla. Janoschka tarkoittaa 
verkkomainonnalla etupäässä bannereita ja ponnahdusikkunoita. 

Verkkomainonta toimii yleisellä tasolla samojen periaatteiden mukaan kuin perinteinen 
mainonta. Se on maksettu tai maksamaton myynninedistämisen muoto tietyssä 
mediassa, jonka tarkoituksena on parantaa mainostettavan tuotteen myyntilukuja sekä 
parantaa tuotteen tunnettavuutta. Yleensä verkkomainokset eivät voi teknisistä syistä 
olla koko näytön kokoisia. Sama rajoitus pätee myös lehtimainoksissa. Verkkomainonta 
on kuitenkin sitä edeltäviin mainostamistapoihin verrattuna täysin uudenlainen tapa 
kommunikoida. Se on vuorovaikutteisuuteen tähtäävää ja digitaalisten mainosten kanssa 
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käyttäjän onkin usein tarkoitus olla suorassa toiminnallisessa yhteydessä mainosten 
kanssa (Janoschka, 2004).  

Kaupallisesta näkökulmasta katsottuna verkkomainonnan alkuvaiheet ennustivat 
tuottoisaa tulevaisuutta, joka saattaa selittää sen ympärille vuosituhannen vaihteen 
aikaan kehittynyttä maailmanlaajuista innokkuutta. Ei ollut siis mitenkään yllättävää, 
että mainostajat tutkivat internetiä uutena mediana, joka mahdollisti helpon ja nopean 
tavan kommunikoida suuren yleisön kanssa. Verkkomainonta on saatavilla 
ympärivuotisesti ja ympärivuorokautisesti, toisin sanoen aina, murto-osan 
kustannuksilla perinteiseen mainontaan verrattuna (Janoschka, 2004). 

Verkkomainosten tulisi täyttää ainakin kolme tärkeää funktiota ollakseen tehokasta. 
Ensinnäkin niiden tulisi houkutella käyttäjän huomio mainokseen. Tätä yrittäessään, 
verkkomainokset kilpailevat huomiosta muiden nettisivuilla olevien elementtien ja 
sisältöjen, kuten artikkeleiden, otsikoiden ja kuvien kanssa. Näin ollen on oikein sanoa, 
että verkkomainosten tarkoituksena on kääntää käyttäjän huomio pois varsinaisesta 
sisällöstä. Toisekseen verkkomainosten tarkoitus on saada käyttää klikkaamaan niitä. 
Motivaatio tähän voi syntyä jonkin hyvän syyn, kuten käyttäjän potentiaalisesti saaman 
hyödyn kautta. Kolmanneksi verkkomainosten tulisi kohdata käyttäjien niihin 
kohdistamia odotuksia. Niiden tulisi sisältää sellaista sisältöä, jota käyttäjä odottaakin 
niiden sisältävän (Janoschka, 2004). Käyttäjien huomion houkuttelemiseen on monia eri 
tapoja. Käytetty kieli ja grafiikat ovat olennaisessa osassa mainoksen onnistumisessa. 
Usein on käytössä erilaiset toiminnan laukaisevat sanat, tietyt motivointistrategiat tai 
aktivointiohjeistukset. Osa mainoksista on pääasiassa graafisia, kun taas osa luottaa 
pelkkään tekstin tehokkuuteen.   

Bannereiden eri tyypit voidaan jakaa käytetyn tekniikan perusteella staattisiin, 
animoituihin sekä vuorovaikutteisiin bannereihin (Strauss & Frost, 1999). 206–207. 
Näillä kaikilla on samat funktiot, eli ne tähtäävät harhauttamaan käyttäjän huomion pois 
varsinaisesta sisällöstä ja ohjaamaan se mainokseen. Staattiset bannerit sisältävät 
muuttumattoman tekstin tai kuvan. Animoiduissa bannereissa on käyttäjän 
houkuttimeksi lisätty jotain liikettä tai vaihtuvia kuvia ja tekstejä. Vuorovaikutteisten 
bannereiden sisältö ja viesti muuttuu käyttäjän suorittamien toimintojen vaikutuksesta. 
Kaikkia näitä eri bannerityyppejä käytetään verkkomainonnan keinoina melko 
tasapuolisesti. 

Vuorovaikutusta voi verkkomainonnassa Janoschkan (2004) mukaan jäljitellä käytetyn 
kielen avulla. Mainos voi hyvin usein sisältää kysymyksen vastaanottajalle. 
Kysymysten käyttäminen voi vaikuttaa hieman paradoksaaliselta, sillä useimmiten 
vastaanottajalla ei ole mitään mahdollisuutta vastata kysymykseen, varsinkaan 
sanallisesti. Useimmiten mainostajat eivät kuitenkaan edes hae sanallista vastausta 
kysymykseen, vaan pyrkivät saamaan vastaanottajan huomion osakseen, sekä 
aktivoidakseen hänet klikkaamaan mainosta. 

Park et al. (2008) listaavat artikkelissaan tekijöitä, jotka vaikuttavat mainostamisen 
tehoon. He jakoivat ne kolmeen kategoriaan, jotka olivat mainostustekijät 
(advertisement factors), ympäristötekijät (environmental factors) sekä yleisötekijät 
(audience factors). Näistä ensimmäinen jaettiin suunnittelutekijöihin (design factors) 
sekä sisältöön (content).  

Suunnittelutekijät liittyvät kysymykseen kuinka suunnitella mainos vaikuttavasti 
(effectively). Siihen sisältyy mainoksen koko, värien käyttö, musiikki ja äänitehosteet, 
animaatioiden käyttö sekä mainoksen kesto. Mainoksen koon suhteen eri tutkimukset 
ovat tulleet siihen tulokseen, että sen kasvaessa kasvaa myös sen tehokkuus (Baltas, 
2003; Chandon, Chtourou, & Fortin, 2003; Cho, 1999). TV-mainoksia tutkiessaan Park 
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& Young (1986) tulivat siihen tulokseen, että musiikilla on positiivinen brändivaikutus 
silloin, kun tuote ei ole kuluttajalle merkittävä. Rae & Brennan (1998) tutkivat äänen ja 
animaation vaikutusta web-bannereissa ja havaitsivat, että äänellä on myönteinen 
vaikutus mainosten muistettavuudessa. Myös Kristoffersen & Ljungberg (1999) ovat 
sitä mieltä, että ääni toimii visuaalista palautetta paremmin tilanteissa, joissa käyttäjän 
muu toiminta vaatii tarkkaa huomiota katseelta, esimerkiksi autolla ajaessa tai jotakin 
työkonetta käytettäessä. Bayles & Chaparro tulivat siihen tulokseen, että web-
bannerissa esiintyvät animaatiot parantavat kyseisen mainoksen muistettavuutta (2001). 
Benway (1998) osoitti kuitenkin, että ihmiset usein jättävät huomioimatta nettisivujen 
ylälaidassa olevat suuret, värikkäät ja välkkyvät bannerit. Hän kutsui tätä ilmiötä 
banneri-sokeudeksi (banner blindness). Mainosten keston vaikutusta tutkittaessa on 
tultu siihen tulokseen, että pidemmät mainokset ovat pääsääntöisesti lyhytkestoisia 
mainoksia tehokkaampia (Fabian, 1986; Patzer, 1991). Nämä mainosten kestoa tutkineet 
tutkimukset ovat koskeneet ainoastaan TV-mainoksia, jättäen muut mainokset sen 
ulkopuolelle.  

Myös Pagendarm ja Schaumburg (2006) tutkivat banneri-sokeutta. He jakoivat 
koehenkilöt kahteen eri ryhmään. Ensimmäisellä ryhmällä oli tehtävänään hakea 
nettisivuilta tarkkaan määrättyä tietoa. Toisella ryhmällä ei ollut mitään määrättyä 
tehtävää, vaan heidän oli tarkoituksena surffata nettisivuilla päämäärättömästi. 
Ensimmäisellä ryhmällä jäi todella suuri osa mainosbannereista huomioimatta, kun taas 
jälkimmäisen ryhmän jäsenet huomioivat ne selvästi tarkemmin. Myös käytössä olevan 
näytön suuri koko voi mahdollisesti aiheuttaa sen, että jotain käyttäjälle täysin 
näkyvissä olevaa saattaa jäädä häneltä huomioimatta. 

3.3 Mobiilimainonta 

On olemassa useita erilaisia mobiilimainostamisen tapoja. Tekstiviestit (SMS), 
multimediaviestit (MMS), erilaiset bannerit, mobiilivideo- ja – Tv-mainokset sekä 
monenlaiset mainossovellukset ovat yleisessä käytössä. Tällä hetkellä näistä kaikkein 
käytetyin mainostamistapa on tekstiviestit. Suurena syynä tähän pidetään sitä, että ne 
toimivat sellaisenaan kaikilla maailman matkapuhelimilla ja täten teoriassa mahdollistaa 
kaikkien matkapuhelinkäyttäjien saavuttamisen. Teknisesti kehittyneempien laitteiden 
määrä on kuitenkin kasvussa ja on huomionarvoista kehittää niille sopivia 
mainostamistapoja. 

Bulander et al. (2005) listaavat tutkimuksessaan syitä siihen minkä takia 
mobiilimainonnan uskotaan nousevan entistä tärkeämmäksi. Näistä syistä ensimmäinen 
on olemassa olevien mobiililaitteiden suuri määrä, joka takaa suuren joukon 
mobiilimainosten potentiaalisia vastaanottajia. Toinen merkittävä syy on 
matkapuhelimen henkilökohtaisuus. Käyttäjät kantavat matkapuhelintaan suurimman 
osan ajasta mukanaan, eivätkä useinkaan anna muiden käyttää puhelintaan. Tämä 
tarkoittaa sitä, että käyttäjät voivat vastaanottaa mainoksia lähes mihin aikaan tahansa, 
missä paikassa tahansa. Mobiililaitteet voidaan myös kohdentaa tarkkaan tietylle 
käyttäjälle, jonka avulla mainokset voivat olla luonteeltaan hyvinkin henkilökohtaisia. 
Nykyiset matkapuhelimet omaavat myös verrattain hyvät multimediaominaisuudet, 
jotka mahdollistavat monenlaiset erilaiset mobiilimainokset. Matkapuhelimet 
mahdollistavat myös vuorovaikutuksen käyttäjän ja mainoksen välillä. Tällöin 
käyttäjällä on esimerkiksi mahdollisuus saada heti lisätietoja häntä kiinnostavasta 
mainostetusta tuotteesta tai palvelusta. 
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Yunos et al. (2003) mainitsevat parin edellä olevan, mobiilimainonnan valoisan 
tulevaisuuden puolesta puhuvan, syyn lisäksi sen, että mobiililaitteiden sijainti on 
helposti paikannettavissa. Tämä luonnollisesti mahdollistaa paikkasidonnaisen 
mobiilimainonnan, jota myös pidetään yhtenä vahvimpana mobiilimainonnan 
menestyksekkään tulevaisuuden puolesta puhuvana tekijänä. 

The Interactive Advertising Bureau (IAB) koostuu yli 375:stä media- ja 
teknologiayrityksestä, jotka vastaavat yli 85 % online-mainosten myymisestä 
Yhdysvalloissa. Heidän yhtenä määränpäänä on kasvattaa vuorovaikutteisten mainosten 
määrää. The IAB Mobile Advertising Committee koostuu IAB:n jäsenyrityksistä, jotka 
ovat omistautuneet tekemään mobiililaitteista entistä tehokkaampia mainosalustoja 
mainostajille ja mainostoimistoille erilaisten ohjeistusten ja ohjenuorien avulla. He 
myös todentavat ja tuovat julki mobiilimainostamisen tehokkuutta muille toimijoille 
(Interactive Advertising Bureau, 2008). IAB listaa yhdeksi haasteeksi mobiilimainosten 
tekemisessä sen, että käytössä on laaja valikoima erilaisia, erilaisilla ominaisuuksilla 
varustettua, matkapuhelimia. Näiden huomioiminen vaatii mainosten tekijöiltä paljon 
työtä. Keskittyminen vain yhteen mobiilialustaan nopeuttaa prosessia, mutta samalla 
aiheuttaa väistämättömästi potentiaalisten vastaanottajien määrän vähenemisen.  

IAB:n vuoden 2008 raportin (2008) mukaan suurin osa nykyisistä mobiilimainoksista 
on esitystavaltaan nettisivujen muodossa. Vaikka tavallisten, tietokoneen näytölle 
suunniteltujen, nettisivujen käyttäminen matkapuhelimesta onkin täysin mahdollista ja 
tavallista, kehottaa IAB kuitenkin suunnittelemaan sivuja varta vasten mobiililaitteille. 
Tämä mahdollistaa aika- ja paikkasidonnaisen sisällön käytön geneerisemmän sisällön 
sijaan.    

Bulander et al. (2005) listaavat mobiilimainontaan liittyviä haasteita, jotka mainosten 
tekijöiden pitäisi pystyä ratkaisemaan saadakseen mainonnan lopputuloksesta toivotun 
kaltaisen. Heidän mukaan ensimmäinen näistä on roskaposti, joka on erittäin suuri 
ongelma sähköpostimainonnassa. Käyttäjälle ei saisi tulla sellaista tunnetta, että hänelle 
tulee liikaa mainoksia, sillä tämän on todettu vaikuttavan negatiivisesti mainosten 
tehoon. Toiseksi haasteeksi he mainitsevat mobiililaitteiden rajallisen koon 
hyväksikäyttäminen mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Matkapuhelimissa on melko 
pieni näyttö verrattuna normaaliin tietokoneen näyttöön, jonka lisäksi 
tekstinsyöttäminen on rajallisista tekstinsyöttölaitteista johtuen hankalampaa ja 
hitaampaa. Matkapuhelimen henkilökohtaisuuden vuoksi käyttäjän yksityisyys, ja sen 
säilyttämisen halu, tuovat myös huomattavan haasteen mobiilimainosten suunnitteluun. 
Bulanderin et al. (2005) mukaan käyttäjät antavat itsestään tietoja vain, jos voivat kokea 
luottavansa niiden pysyvän turvassa ulkopuolisilta tahoilta. Tämä johtaa helposti 
ristiriitoihin, sillä jos käyttäjä kokee, että hänen ei ole turvallista antaa tietoja itsestään, 
muuttuu tarkasti kohdennettujen mainosten lähettäminen käytännössä mahdottomaksi. 
Viimeiseksi haasteeksi he mainitsevat mobiilidatan korkeat kustannukset. Kyseinen 
artikkeli on vuodelta 2005 ja asiat ovat jo muuttuneet tämän suhteen huomattavasti. Yhä 
useammin mobiilidata maksetaan kuukausimaksulla, eikä käytetyn määrän perusteella. 
Lisäksi uusissa mobiililaitteissa on lähes poikkeuksetta myös Wi-Fi – vastaanotin. 

Simoes tarjoaa kontekstisidonnaisten tietojen keräämisen aiheuttamaan 
yksityisyyshaasteeseen ratkaisuksi sitä, että vaikka tietojen kerääminen tapahtuisikin 
automaattisesti, käyttäjältä piilossa, olisi käyttäjällä itsellään täysi ylläpitomahdollisuus 
näihin tietoihin (2009). 

Barwise ja Strong (2002) rekrytoivat tutkimukseensa tuhat 15 – 30-vuotiasta 
matkapuhelimen käyttäjää. Heidän tutkimuksensa kohteena oli tekstiviestimainonta, 
jonka lähettämiseen vastaanottajat olivat antaneet luvan. Tutkimuksen tulokset 
osoittivat, että sopivaksi mainostekstiviestien määräksi koettiin kolme viestiä päivässä. 
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Jos vastaanottajalle tuli mainoksia tätä enemmän, kokivat mainosten vastaanottajat 
vastaanottamansa mainokset häiritseviksi. Tuloksista oli havaittavissa myös, että 
mainosten teho parani sitä mukaa, mitä kohdennetumpia ne olivat. Toisaalta kuitenkin 
liian henkilökohtaiset, esimerkiksi vastaanottajaa nimellä puhuttelevat mainokset, 
koettiin jopa jossain määrin tunkeileviksi.  

3.4 Mobiililaitteiden käytettävyys 

Pascoe et al. (2000) kehittivät tutkimustaan varten luonnonpuiston työntekijöille sopivaa 
käyttöliittymää, jonka tavoitteena oli pyrkiä minimoimaan sen käyttäjältään vaatiman 
huomion määrä. Heidän mukaansa vuorovaikutuskertojen määrä ei ollut tässä tärkeintä 
vaan se, kuinka paljon huomiota laitteen jokainen käyttökerta tarvitsi. He suunnittelivat 
hyvin yksinkertaisen käyttöliittymän, jota pystyttiin parhaassa tapauksessa käyttämään 
ilman katsekontaktia laitteeseen. He myös painottivat sitä, että laitetta olisi hyvä pystyä 
käyttämään yhdellä kädellä, sillä esimerkiksi suuret kantamukset voivat estää toisen 
käden käytön mahdollisuuden. 

He yksinkertaistivat sovelluksen käyttöliittymää muun muassa vähentämällä nappien 
määrää. Tämä onnistui, toimintoja karsimatta, asettamalla jokaiselle napille monta eri 
toimintoa sen mukaan kuinka monta painallusta suoritettiin. Harvemmin käytettyihin 
toimintoihin tarvittiin jopa neljä perättäistä painallusta. Näytön katsomisen tarvetta 
vähennettiin jakamalla näyttö kolmeen suureen painikkeeseen, joiden sijainnin käyttäjä 
pystyi päättelemään, ilman vaadittavaa katsetta laitteeseen. Laiteen ylä- ja alareunat 
tuntuvat kädessä erilaisina, vaikka laitetta ei sillä hetkellä katsoisikaan. 

Käyttöliittymän yksinkertaistaminen onnistui myös käyttämällä sovelluksen 
kontekstitietoisuutta hyväksi tiettyjen tietojen, kuten ajan ja paikan, kohdalla. Tämä 
vähensi huomattavasti käyttäjän tarvetta olla vuorovaikutuksessa sovelluksen kanssa.  

Joel Bartlett (2000) kehitti digitaalisen valokuva-albumin avulla käyttöliittymän, jossa 
useita eri komentoja suoritettiin liikuttamalla itse laitetta. Tämä tapa vapautti käyttäjän 
nappien ja kosketusnäytön painamisesta ja antoi mahdollisuuden käyttää laitetta 
esimerkiksi hanskat kädessä. Yksi tutkimuksen päätavoitteista oli todistaa, että käyttäjät 
oppivat helposti hallitsemaan tämänlaisen käyttöliittymän käytön. Tulokset todistivat 
tämän tavoitteen toteutuneeksi, sillä käyttäjät kokivat käyttöliittymän helposti 
opittavaksi sekä miellyttäväksi käyttää. Myös vähentynyt tarve nappien painamiselle 
koettiin tervetulleeksi. Bartletin (2000) mukaan hänen tutkimaansa teknologiaa olisi 
myös mahdollista käyttää niin kannettavissa musiikkisoittimissa, kuin 
matkapuhelimissakin. 

Kaiken kaikkiaan mobiililaitteiden käytettävyys on jopa yllättävän vähän tutkittu 
aihealue tieteessä. Alalla toimivat yritykset ovat varmasti tutkineet omilla tahoillaan 
mobiililaitteiden käytettävyyttä, mutta nämä tutkimukset, ja niiden tulokset, pysyvät 
visusti yritysten omina tietoina. 
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3.5 Mobiililaitteiden käyttäjäkokemus 

Todella hyväkään käytettävyys ei pysty takaamaan sitä, että tuotteesta tulisi laajasti 
käytetty. Tuotteen tulisi olla kokeilemiseen houkutteleva ja kokeilun jälkeen sen tulisi 
olla sellainen, että sen käyttöä halutaan jatkaa. Tämä liittyy käyttäjäkokemukseen (user 
experience, ux). 
 
Termin käyttäjäkokemus määritelmässä ei olla tutkimusmaailmassa päästy täyteen 
yhteisymmärrykseen. Käyttäjäkokemuksesta on useita eri määritelmiä ja yhteinen piirre 
suuressa osassa niitä on se, että niiden mielestä käyttäjäkokemus muodostuu käyttäjän 
tilasta, tunteista sekä kokemuksesta. Tutkimukset eivät kuitenkaan tuo selvennystä 
siihen, miten nämä kaikki käyttäjäkokemuksen muodostavat tekijät voi ottaa huomioon 
suunnitteluvaiheessa ja näin ollen käyttäjäkokemuksen suunnittelua pidetäänkin 
käytännössä mahdottomana (Kaikkonen, 2009). 
 
Roto (2007) lähestyi käyttäjäkokemusta tuotteen kehityksen näkökannalta. Hänen 
mukaan käytettävyys on tuotteen ominaisuus, mutta käyttäjäkokemus on 
henkilökohtainen ja subjektiivinen tunne tuotteesta. Tämä aiheuttaa hänen mukaansa 
sen, että sen mittaaminen on mahdotonta. Tämä taas johtaa hänen mukaansa siihen, että 
myös käyttäjäkokemuksen suunnittelu on mahdotonta.  
 
Kuitenkin Roto ja Rautava (2008) ehdottavat myöhemmässä tutkimuksessaan, että 
käyttäjäkokemusta olisikin mahdollista mitata kyselyn avulla. Kysely olisi neliosainen 
sen kahden osan keskittyessä käytäntöön liittyviin kysymyksiin ja kahden muun osan 
keskittyessä tunteisiin kohdistuviin kysymyksiin. Käytäntöön liittyvät kysymykset 
koskisivat käytettävyyttä sekä hyödyllisyyttä ja tunteisiin kohdistuvat kysymykset 
olisivat kysymyksiä sosiaalisesta arvosta sekä nautittavuudesta. Kaikkonen (Kaikkonen, 
2009) pitää tätä hyvänä alkuna, mutta esittää kritiikkinä niitä kohtaan sen, että ne 
mittaavat vain tekijöitä, joista käyttäjä on tietoinen. Tässä on hyvä huomioida, että 
ainakin Nielsenin (1993) mukaan tuotteen käytettävyyteen  kuuluu sen käytön 
miellyttävyys, jota voi jossain määrin pitää synonyymina käytön nautittavuudelle. 
 
Useista muista määritelmistä poiketen Hassenzahl (2005) ottaa käyttäjäkokemusta 
määritellessä mukaan käyttäjän ja suunnittelijan erilaiset näkökulmat jakamalla 
kokemuksen käyttäjän kokemaan sekä suunnittelijan tarkoittamaan kokemukseen (Kuva 
4). Kyseisessä mallissa tuotteella on tiettyjä piirteitä, jotka muodostavat tuotteen 
suunnittelijan tarkoittaman luonteen (character). Näitä piirteitä voivat olla esimerkiksi 
”kiinnostava”, ”ennustettava” tai ”uudenlainen”. Suunnittelija kehittää tuotteen 
luonnetta tekemällä päätöksiä, jotka vaikuttavat esimerkiksi tuotteen vuorovaikutuksen 
tyyliin, toiminnallisuuteen, sisältöön ja ulkoasuun. 
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Kuva 4. Hassenzahlin malli käyttäjäkokemuksesta suunnittelijan ja käyttäjän 
näkökulmista (2005). 
 
 
Tuotteen koetun luonteen muodostavat Hassenzahlin (2005) mukaan, yhdessä tuotteen 
hedoniset sekä käytännölliset piirteet. Hedoniset piirteet painottavat käyttäjän henkistä 
hyvinvointia. Ne piirteet stimuloivat, tuovat mieleen muistoja tai tukevat käyttäjän 
itseilmaisua. Stimulaatio tukee käyttäjän pyrkimyksiä taitojen oppimisessa sekä uuden 
tiedon hankkimisessa. Stimulaatio voi tapahtua tarjotun sisällön kautta, mutta myös 
toiminnallisuuden, ulkoasun sekä vuorovaikutustyylin avulla. Tuotteen käyttö voi tuoda 
käyttäjälle merkittäviä muistoja menneistä tapahtumista, ajatuksista tai ihmissuhteista. 
Esimerkiksi matkamuistot ovat yleensä tärkeitä niiden symbolisen arvon vuoksi sen 
sijaan, että syyt olisivat tuotteen käytännöllisyyteen liittyviä. Ihmiset ilmaisevat itseään 
usein käyttämiensä tuotteiden avulla. Haluamme, että meidät nähdään tietyllä tavalla, 
kun käytämme tiettyjä tuotteita. Jotta tämä tarve tulee tyydytetyksi, on tuotteen hyvä 
viestiä käyttäjänsä identiteettiä. 
 
Hassenzahl (2005) kuitenkin korostaa, että ei ole mitenkään taattua, että käyttäjä kokee 
tuotteen käytön suunnittelijan haluamalla tavalla. Käyttäjäkokemus vaihtelee eri 
käyttäjien välillä ja myös sama käyttäjä voi kokea tuotteen käytön eri tavalla eri 
kerroilla. Alussa vaikealta ja hyödyttömältä tuntuva tuote voi käytön myötä muuttua 
käyttäjälle todella hyödylliseksi ja huomattavasti helpommaksi tuotteeksi käyttää. Sama 
voi käydä myös toisin päin, kun aluksi kiinnostava tuote alkaa menettämään 
viehätysvoimansa. Tuotteen kohdatessaan käyttäjä muodostaa käsityksen tuotteen 
luonteesta. Tähän vaikuttavat aiemmat kokemukset, mieltymykset sekä käyttöön 
kohdistetut odotukset. Hassenzahlin (2005) mukaan käyttäjäkokemusta on siis 
mahdollista suunnitella, mutta sen toteutumisesta ei ole takeita. 
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4. Mobiilikäyttöliittymien suunnittelu 

Käyttöliittymäsuunnittelu on hyvin laajasti tutkittu aihealue ja siitä löytyy paljon 
tieteellisiä artikkeleita sekä kirjoitettuja kirjoja. Muun muassa arvostetut tutkijat Jacob 
Nielsen sekä Ben Shneiderman ovat esittäneet erilaisia muodostettuja sääntöjä, joita 
esitellään tässä luvussa. Sen jälkeen käydään läpi tutkimuksia joissa käsitellään 
mobiilikäyttöliittymien suunnittelua. Lopuksi vielä selvitetään, minkälaisen 
lisämausteen mobiilimainokset tuovat käyttöliittymäsuunnitteluun. 

4.1 Käyttöliittymäsuunnittelun sääntöjä 

Shneiderman (1992) esitteli kuuluisat kahdeksan kultaista sääntöä dialogin 
suunnitteluun, joita tulisi käyttää hyväksi käyttöliittymiä suunnitellessa. Kultaiset 
säännöt ovat seuraavanlaiset: 

1. Pyri yhdenmukaisuuteen 

2. Anna kokeneille käyttäjille oikopolkuja 

3. Anna informatiivista palautetta 

4. Suunnittele dialogit niin, että niillä on selkeä loppu 

5. Tarjoa yksinkertainen virheenkäsittely 

6. Anna mahdollisuus toiminnon peruuttamiseen 

7. Anna käyttäjälle kontrolli hallita ohjelmistoa 

8. Vähennä käyttäjän muistikuormaa 

Nielsen (1994) on esitellyt kymmenen heuristiikkaa, joita voidaan pitää 
peukalosääntöinä käyttöliittymän suunnittelussa. Niitä voidaan käyttää myös 
käyttöliittymien arviointiin. Nielsenin kymmenen heuristiikkaa ovat: 

1. Näkyvä järjestelmän tila. Järjestelmän tulee näyttää käyttäjälle aina sopivalla 
tavalla missä tilassa järjestelmä on. 

2. Luonnollinen ilmaisu. Järjestelmän tulee käyttää käyttäjälle tuttua kieltä ja 
käsitteitä. Tieto tulisi myös esittää luonnollisessa ja loogisessa järjestyksessä. 

3. Käyttäjän kontrolli ja vapaus. Käyttäjät tekevät usein vääriä valintoja. Näitä 
tilanteita varten on tarjottava ulospääsy. Kumoaminen ja uudestaan tekeminen 
mahdollistettava. 

4. Yhdenmukaisuus ja standardit. Kaikkien sanojen, tilanteiden ja toimintojen tulisi 
aina tarkoittaa samaa. Toteutusympäristön standardeja noudatettava. 

5. Virheiden estäminen. Järjestelmä suunniteltava niin, ettei käyttäjä voi tehdä 
virheitä. 
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6. Mieluummin tunnistaminen kuin muistaminen. Kohteista tehtävä käyttäjälle 
näkyviä, jotta hänen muistinsa kuormittuisi mahdollisimman vähän. 
Käyttöohjeet pitää olla helposti saatavilla. 

7. Joustavuus ja tehokas käyttö. Tarjoa kokeneille käyttäjille pikavalintoja. Anna 
käyttäjälle mahdollisuus räätälöidä haluamiaan toimintoja. 

8. Esteettinen ja minimalistinen suunnittelu. Dialogin ei tulisi sisältää tarpeettomia 
elementtejä. 

9. Auta käyttäjää tunnistamaan ja diagnosoimaan virheet, sekä toipumaan niistä. 
Virheilmoitusten pitää olla selkokielellä, kuvaavia sekä rakentavia ehdotuksia 
tekeviä. 

10. Opastus ja dokumentaatio. Vaikka parempi olisikin, että järjestelmää voisi 
käyttää ilman dokumentaatiota, voi sen tarjoaminen joissain tapauksissa olla 
välttämätöntä. Kaiken tarvittavan tiedon tulisi olla käyttäjän kannalta oleellista 
ja helposti saatavilla. 

Vaikka nämä kaksi säännöstöä ovatkin alun perin tarkoitettu perinteisille tietokoneille, 
voidaan niitä soveltaa myös mobiilikäyttöliittymien suunnittelussa.  

4.2 Mobiilikäyttöliittymäsuunnittelun periaatteet 

Rayport & Jaworski (2001) esittelivät seitsemän c:tä, jotka muodostavat asiakkaan 
käyttöliittymän sähköisessä kaupankäynnissä. Ne ovat (kirjoittajan suomentamina) 
asiayhteys (context), sisältö (content), yhteisö (community), kustomointi 
(customization), yhteydenpito (communication), yhteydet (connection) sekä 
kaupankäynti (commerce).  

Kaksi vuotta myöhemmin Lee & Benbasat (2003) mukauttivat omassa artikkelissaan 
näitä seitsemää c:tä koskemaan mobiililiiketoiminnan käyttöliittymiä (m-commerce), ja 
totesivat, että nettisivujen kohdalla asiayhteys määrää sen esteettisyttä sekä 
toiminnallisuutta. Mobiililaitteilla asiayhteydellä tarkoitetaan sitä, että 
navigaatiorakenteen tulisi yhdistää eri sivut saumattomasti ja tehokkaasti, jotta myös 
häiriötekijöistä kärsivien olisi mahdollista käydä materiaalia läpi. Valikkorakenteen 
suositellaan olevan matala (vähemmän tasoja, mutta enemmän vaihtoehtoja per taso), 
sillä syvemmän valikkorakenteen on todettu kasvattavan käyttäjän kognitiivista taakkaa 
(Kalakota & Robison, 1999). Toiseksi vaihtoehdoksi he esittävät valikkorakennetta, 
jossa alavalikot liittyvät tehtäviin, joita käyttäjän oletetaan tekevän. Näin käyttäjän ei 
tarvitse aina palata päävalikkoon (Pascoe et al., 2000). Näytön rajoitettu koko aiheuttaa 
sen, että informaatio pitää jakaa usein monelle eri sivulle. Käyttäjän kasvava tarve selata 
näkymää eri suuntiin laskee hänen tehokkuuttaan huomattavasti (Jones, Marsden, 
Mohd-Nasir, Boone, & Buchanan, 1999). Eräässä tutkimuksessa todettiin 
tekstitiivistelmien ja avainsanojen käytön nopeuttavan www-selausta mobiililaitteilla 
(Buyukkokten, Kaljuvee, Garcia-Molina, Paepcke, & Winograd, 2002). 

He sanoivat myös, että sisältö keskittyy siihen mitä sivusto esittää sisältäen sen 
tarjoamat tiedot, houkuttelevuuden, digitaalisen materiaalin muodon sekä sisällön 
tyypin. Digitaalisen materiaalin eri muodoilla voidaan voittaa pienen näytön aiheuttamat 
ongelmat. Esimerkiksi muuntamalla osa sisällöstä ääneksi, voidaan vähentää näytöllä 
tarvittavaa tilaa (Kristoffersen & Ljungberg, 1999). 
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Heidän mukaansa yhteisöllä tarkoitetaan sitä vuorovaikutusta, joka tapahtuu sivuston 
käyttäjien välillä. Mobiililaitteiden tietojen jakaminen lisää interaktiivista 
kommunikointia käyttäjien välillä. He voivat ottaa yhteyttä sellaisiin käyttäjiin, joilla on 
käyttökelpoista tietoa tuotteista tai jotka sijaitsevat fyysisesti toisiaan lähellä. 
Interaktiivista mielipiteiden vaihtoa tuotteista voidaan pitää tarpeellisena, jotta 
käyttäjien keskelle saadaan aikaan yhteisöllinen tunne.  

Kustomointi on joko sivuston kykyä räätälöidä itsensä automaattisesti (räätälöinti) tai 
olla käyttäjien räätälöitävissä (personointi). Tieto käyttäjän mobiililaitteen asetelmasta 
(setting) mahdollistaa automaattisen käyttöliittymän räätälöinnin. Kustomointi vähentää 
tietotaakkaa suodattamalla tarpeettoman tiedon ja näin ollen lieventämällä rajallisen 
näytön koon aiheuttamia rajoituksia. Mobiililaitteet tarjoavat personoinnille erittäin 
hyvät mahdollisuudet, sillä se kantaa aina käyttäjänsä identiteettiä mukanaan.  

Yhteydenpito on sivuston ja sen käyttäjien välistä vuoropuhelua. Se voi olla joko 
lähetyksenomaista, interaktiivista tai niiden yhdistelmää. Kellon aika ja säänvaihtelut 
voivat olla hyviä merkkejä lähettää käyttäjille mainoksia. Käyttäjien palautetta kerätessä 
on syytä ottaa huomioon mobiililaitteiden rajalliset tekstinsyöttömahdollisuudet. Näin 
voi tehdä vaikkapa toteuttamalla kysely monivalintojen avulla.  

Yhteyksillä tarkoitetaan eri sivustojen välisiä yhteyksiä. Mobiiliasetelmassa väylät 
toisille sivustoille tarjoavat käyttäjille heidän tarvitsemaansa tietoa. Tarvittavien 
askeleiden määrää eri sivuille voidaan vähentää esimerkiksi tarjoamalla lista lähellä 
sijaitsevista liikkeistä. Käyttäjien eksymistä voidaan vähentää lisäämällä linkki josta 
pääsee takaisin aloitussivulle. 

Viimeisimpänä toteamuksena he sanoivat, että kaupankäynniksi lasketaan kaikki 
tuotteiden tai palveluiden myyntiin liittyvät ratkaisut, kuten ostoskärry tai tilauksen 
seuraus. Näihin tarvittavien askeleiden määrää voidaan supistaa mobiililaitteeseen 
ennalta syötettyjen henkilökohtaisten tietojen, kuten nimen ja osoitteen, avulla. 

Leen & Benbasatin (2003) ensisijainen motivoiva tekijä tutkimukselleen oli halu 
vähentää kuluttajien vastahakoisuutta omaksua mobiililiiketoiminnan sovelluksia. He 
havaitsivat, että yksi selkeä este tälle on mobiililiiketoiminnan sovellusten 
suunnitteleminen niin, että suunnittelun lähtökohtana on ainoastaan sähköinen 
liiketoiminta. Heidän mukaansa sovellusten suunnittelussa tulisi enemmän ottaa 
huomioon käyttäjän huomion jakautuminen monelle eri taholle mobiililaitetta 
käytettäessä sekä mobiililaitteen itsessään asettamat fyysiset rajoitukset. 

Käydessään läpi tekijöitä, jotka vaikuttavat mobiililiiketoiminnan käyttöliittymien 
suunnitteluun, Koukia et al. (2006) käyttivät pohjanaan edellä aikaisempaa mainitun 
Rayportin kirjan teoriaa. Heidän mukaansa asiayhteystietoja hyödyntäen saadaan 
vähennettyä käyttäjän osallistumisen tarpeen määrää, kun hänen ei tarvitse itse syöttää 
kaikkia tietoja laiteeseen. Samalla parannetaan myös sisällön hallintaa. Lisäksi he toivat 
esille näkemyksen, jonka mukaan käyttäjän ympäristössä olevat ihmiset, esineet ja 
tapahtumat kilpailevat sovelluksen huomiosta. Koska kyseessä on mobiilisovellus, voi 
sen käyttöympäristö vaihtua hyvinkin nopeasti. Mobiililiiketoiminnan sovellukset eivät 
välttämättä ole aina käyttäjän päähuomion kohteena vaan huomion on mahdollista 
keskittyä samalla moniin muihin asioihin käyttäjän ympärillä. Käyttäjän sovellukselle 
antaman huomion määrä riippuu käyttäjän sen hetkisistä prioriteeteista, jotka voivat 
vaihdella täysin arvaamatta. 

Koukian et al. (2006) mukaan käyttäjän halua jakaa omia tietojaan lisää se, että hänen ei 
tarvitse niitä erikseen syöttää vaan järjestelmä hoitaa tietojen keräämisen 
automaattisesti. He toteavat myös, että käyttäjän tulisi kokea asiayhteystiedot 
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relevanteiksi ja tarpeellisiksi, muuten niiden käyttäminen on hyödytöntä. Sen, mikä tieto 
sitten oikeasti on hyödyllistä, määrittelemistä pidetään kuitenkin todella vaikeana. 
Koukian et al. (2006) kuitenkin esittävät yhteenvetona, että koettu hyödyllisyys riippuu 
niin käyttäjän sijainnista, kyseisen tiedon käytön tarkoituksesta kuin tiedon oikea-
aikaisuudestakin.  

Koukia et al. (2006) mainitsevat myös, että jotta mobiililaitteen pienen koon 
aiheuttamat rajoitukset voitaisiin voittaa, olisi syytä kehittää uusia vuorovaikutuskeinoja 
laitteen kanssa. He mainitsivat artikkelissaan muun muassa puheentunnistuksen, jonka 
he kuitenkin totesivat toimimattomaksi meluisassa ympäristössä. 

Buyukkokten et al. (2002) tutkivat www-sivujen selausta mobiililaitteilla ja tulivat 
siihen tulokseen, että avainsanojen ja tekstien tiivistelmien käyttö nopeuttaa 
huomattavasti eri tehtävien suorittamista.  

Yleisesti käytettävyydellä siis tähdätään suoritetun tehtävän tehokkaaseen läpivientiin. 
Mainonnan tarkoituksena ei kuitenkaan ole täysin sama asia, vaan sen avulla pyritään 
edistämään mainostettavan tuotteen tai palvelun myyntiä. Tehokkuus on kuitenkin hyvä 
muistaa, sillä jos käyttäjän normaali toiminta häiriintyy liikaa, on mainoksenkin 
tehokkuus uhattuna. Käyttäjän ei siis tule kokea mobiilimainoksia ärsyttävinä tai 
normaalia käyttöä häiritsevinä. 
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5. Suoritettu käytettävyystestaus 

Tutkielmaa varten tehtiin neljä eri mobiilimainosta, joita testattiin käytettävyystestissä 
koehenkilöiden avulla. Kyseiset mainokset pohjautuivat aiempaan tutkimukseen, 
mukaillen eri sääntöjä ja ohjenuoria, joita niissä esiteltiin. Tämän luvun alussa esitellään 
suoritetun käytettävyystestauksen koeasetelmaa, jonka jälkeen selvitetään, minkälaisia 
testatut mobiilimainokset olivat. Luvun lopuksi selvitetään testin koehenkilöiden 
vaatimuksia ja taustoja, sekä käydään läpi ennen varsinaista käytettävyystestiä suoritettu 
pilottitestaus. 

5.1 Koeasetelma 

Tutkimuksen kohteena oli kaksi tekijää. Ensimmäinen tutkimuksen kohde oli se miten 
käyttäjä reagoi lähetetyn tekstiviestin lähettämisen jälkeen matkapuhelimeen tulevaan 
mainokseen. Toisena tutkittavana asiana oli se, miten käyttäjä reagoi ennestään 
tuntemattomasta numerosta saapuneen, vastaamatta jätetyn, puhelun jälkeen 
matkapuhelimeen tulevaan mainokseen. Lisäksi näiden edellä mainittujen asioiden 
lisäksi tutkittiin sitä, miten mainoksen kontekstisidonnaisuus vaikuttaa koettuun 
mainoksen miellyttävyyteen, sekä mahdollisesti tehtävään ostopäätökseen. Sekä 
lähetetyn tekstiviestin, että vastaanotetun puhelun, jälkeen vastanotetutuista mainoksista 
testattiin kahta erilaista mainosta. Toinen näistä mainoksista oli vahvasti 
kontekstisidonnainen ja toinen vastaavasti käyttökontekstista riippumaton. 

Käytettävyystestaus suoritettiin Helsingin kauppatorin kukkatorilla (Kuva 5) vuoden 
2010 kesän aikana. Paikka valittiin sillä perusteella, että yksi testattavista 
kontekstisidonnaisista mainoksista liittyi kukkatorilla sijaitsevaan torikahvilaan. Testin 
tarkoitus selvennettiin koehenkilöille siinä vaiheessa, kun heidän saapumisensa 
testitilaisuuteen varmistettiin. Koehenkilön saavuttua paikalle, testin tarkoitus vielä 
palautettiin koehenkilön mieleen uudestaan. Samalla käytiin läpi testin etenemisen 
vaiheet. Käytettävyystestaus aloitettiin saman tien, kun koehenkilö sai testilaitteen 
käteensä. Testattavat käyttöliittymät testattiin satunnaisessa järjestyksessä, jonka testin 
ylläpitäjä päätti aina ennen kutakin testitilannetta. Kun kaikki testit oli käyty 
koehenkilön kohdalla läpi, siirryttiin hänen kanssaan istumaan testipaikan lähelle 
sijaitseville penkeille. Siellä koehenkilö täytti hänelle annetun jälkikyselykaavakkeen, 
joka sisälsi kysymyksiä testatuista käyttöliittymistä sekä testitehtävistä. Koehenkilön 
palautettua kyselylomake, kävi testin ylläpitäjä sen nopeasti läpi kiinnittäen erityisesti 
huomion odottamattomiin vastauksiin. Tämän jälkeen testin ylläpitäjä vielä kyseli 
vapaamuotoisen keskustelun avulla kustakin käyttöliittymään liittyvästä vastauksesta. 
Tämän avulla oli mahdollista saada lisäselvitystä joihinkin testihenkilöiden hyvinkin 
lyhyisiin kirjallisiin vastauksiin. Lisäksi tällä pyrittiin selvittämään niitä mahdollisia 
syitä, jotka aiheuttivat koehenkilössä erityisen voimakasta ärtymystä tai vastavuoroisesti 
voimakasta mieltymystä. Annetut vastaukset ja kommentit kirjattiin muistiin 
myöhempää analysointia varten. 
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Kuva 5. Testipaikan sijainti kartalla merkittynä punaisella pisteellä. 

Mainosten käyttöliittymissä oli pyritty yhdenmukaisuuteen ja ne olivat keskenään 
samanlaiset eroten toisistaan ainoastaan sisältönsä perusteella. Käyttöliittymiä 
suunnitellessa oli pyritty pysymään mahdollisimman esteettisessä ja minimalistisessa 
suunnittelussa, ilman mitään epäoleellisia käyttäjille näkyviä elementtejä. Käyttäjän 
tekemien virheiden määrä koetettiin pitää mahdollisimman alhaisena, tarjoamalla niin 
vähän erilaisia valintavaihtoehtoja kuin mahdollista. Kun mainokset oli niin sanotusti 
suoritettu loppuun, ilmoitettiin siitä käyttäjälle mahdollisimman selkeästi ja 
yksiselitteisesti, niin ettei käyttäjälle jäänyt epäselvää sen loppumisesta. Käyttäjälle 
pyrittiin tekemään myös mainoksesta poistuminen mahdollisimman helpoksi. 
Käyttäjällä olikin mahdollisuus poistua yhdellä napin painalluksella mainoksen 
jokaisesta eri vaiheesta. 

Testattavat mainokset tehtiin Adoben Flash -teknologialla sekä ActionScript -
skriptauskielellä. Käytetty Flashin versio oli versionumero 9.0 ja ActionScriptin 
versionumero 2.0. Testilaitteeksi valittiin HTC Hero – matkapuhelin, jossa on Googlen 
kehittämä Android -käyttöjärjestelmä. Testilaite valittiin sen perusteella, että se tuki 
käytettyjä tiedostoformaatteja, sekä kyseinen laite oli helposti saatavilla ilman 
ylimääräisiä hankintoja. Testissä ajettavat tiedostot sijaitsivat ulkopuolisella 
palvelimella ja niitä käsiteltiin puhelimen oman nettiselaimen avulla. Käyttöliittymät 
suunniteltiin kosketusnäytöllisille matkapuhelimille.  

Suunnitteluvaiheessa käytiin läpi eri toteutusvaihtoehtoja. Valitun tekniikan yhtenä 
vahvana vaihtoehtona oli testattavien käyttöliittymien toteuttaminen omana Android -
sovelluksena. Kyseistä toteutusta alettiinkin tehdä, mutta sen tekeminen havaittiin 
melko nopeasti liian aikaa vieväksi ja vaativaksi, johtuen lähinnä toteuttajan 
vaillinaisesta osaamisesta kyseisellä saralla. Koska toteuttajalla oli hieman edeltävää 
kokemusta Flash -teknologiasta, päädyttiin sen käyttämiseen toteutuksessa. Näin saatiin 
varmistettua, että käyttöliittymät saatiin tehtyä valmiiksi käytettävyystestiä varten 
kohtuullisen ajan sisällä. 
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5.1.1 Käyttöliittymät 1 ja 2 

Kaksi ensimmäistä testattua käyttöliittymää sisälsivät mainoksen, jonka käyttäjä 
vastaanotti lähetetyn tekstiviestin jälkeen. Koehenkilö ei itse voinut vaikuttaa 
lähetettävän tekstiviestin sisältöön, vaan se oli käyttäjälle valmiiksi kirjoitettuna. 
Viestissä sen lähettäjä, eli koehenkilö, kertoi olevansa kauppatorilla ja ehdotti 
lähettämänsä viestin vastaanottajalle kahville menoa. Kontekstisidonnaisessa 
mainoksessa koehenkilö sai itselleen mainoksen näköetäisyydellä sijaitsevasta 
torikahvilasta (Kuva 6). Vastaanotetussa mainoksessa luvattiin viidenkymmenen 
prosentin alennus kaikista kyseisen kahvilan erikoiskahveista. Tarjouksen pystyi 
lunastamaan mainosta näyttämällä. Tämän mainoksen oli tarkoitus olla sen 
vastaanottajalle mahdollisimman henkilökohtainen ja olennaista asiaa sisältävä. 

   

Kuva 6. Osa tekstiviestin lähetyksen jälkeisestä kontekstisidonnaisesta mainoksesta. 
 

Kontekstista riippumattoman mainoksen koehenkilö vastaanotti samalla tavalla kuin 
edellä mainitun kontekstisidonnainen mainoksenkin, mutta itse mainososuus erosi siitä 
huomattavasti. Mainoksessa mainostettiin pizzoja, joista sai mainosta näyttämällä 
viisitoista prosenttia alennusta ja joita oli saatavilla ainoastaan Raision Siwa -nimisestä 
kaupasta. (Kuva 7). Kun kontekstisidonnaisen mainoksen oli tarkoitus olla 
vastaanottajalle henkilökohtainen, oli tämän mainoksen vastaavasti tarkoitus olla 
riippumaton vastaanottajasta ja hänen ominaisuuksistaan. 

   

Kuva 7. Osa tekstiviestin lähetyksen jälkeisestä kontekstista riippumattomasta 
mainoksesta. 
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5.1.2 Käyttöliittymät 3 ja 4 

Kaksi muuta testattua käyttöliittymää sisälsivät mainoksen, jonka koehenkilö 
vastaanotti saatuaan ensin puhelun ennestään tuntemattomasta numerosta ja jätettyään 
annetun ohjeistuksen mukaan vastaamatta siihen. Ensimmäinen mainos oli palvelusta, 
jonka avulla käyttäjällä oli mahdollista saada selville juuri saapuneen puhelun soittajan 
tiedot (Kuva 8). Tämä mainos oli kontekstisidonnainen ja sen sisällön oli tarkoitus olla 
relevantti mainoksen vastaanottajalle. 

    

Kuva 8. Osa saapuneen puhelun jälkeen vastaanotetusta kontekstisidonnaisesta 
mainoksesta. 

Kontekstista riippumattoman mainoksen kohdalla alkuasetelma oli identtinen 
kontekstisidonnaisen mainoksen kanssa. Mainostettava tuote oli Seura – lehti, jonka 
vastaanottaja pystyi kuvitteellisesti tilaamaan itselleen saapuneen mainoksen avulla 
(Kuva 9). Tämän mainoksen sisällön oli tarkoitus olla vastaanottajasta riippumatonta. 

    

Kuva 9. Osa saapuneen puhelun jälkeen vastaanotetusta kontekstista riippumattomasta 
mainoksesta. 

5.2 Koehenkilöt 

Tutkimukseen osallistuvia koehenkilöitä mietittäessä tärkeinä valintakriteereinä oli 
mobiilimainosten potentiaalinen kohderyhmä, sekä henkilöiden käytettävyystestaukseen 
saamisen vaivattomuus. Näihin molempiin ryhmiin kuuluvat 20 – 35-vuotiaat miehet ja 
naiset. Käytettävyystestaus suoritettiin kymmenen koehenkilön kanssa, joiden iät 
osuivat lähes täysin ennalta suunniteltuun ikähaarukkaan. Nuorin koehenkilö oli 19-
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vuotias nainen vanhimman koehenkilön ollessa 37-vuotias mies. Lisäksi suoritettiin 
yksi pilottitestaus ennen varsinaista käytettävyystestausta, jonka avulla varmistettiin 
testimetodien toimivuus käytännössä sekä varsinaisten testaustilanteiden 
mahdollisimman ongelmaton sujuvuus. Huomion arvoista oli se, että yksikään 
käytettävyystestauksen osallistujaksi pyydetyistä henkilöistä ei kieltäytynyt kunniasta, 
vaan olivat enemmän ja vähemmän innolla mukana tutkimuksessa. 

Koehenkilöiltä ei vaadittu aiempaa käyttökokemusta kosketusnäytöllisistä puhelimista, 
vaikka se olikin jossain määrin suotavaa. Koehenkilöiden käyttämille matkapuhelimille 
ei myöskään aseteta mitään vaatimuksia, sillä tutkimuksessa testattavat käyttöliittymät 
eivät olleet sidoksissa mihinkään puhelinmalliin tai käyttöjärjestelmään. 

5.3 Pilottitestaus 

Pilottitestaus suoritettiin yhden koehenkilön avulla varsinaiseksi testipaikaksi 
suunnitellussa sijainnissa. Suoritettu pilottitestaus osoitti, että kyseinen paikka soveltui 
hyvin testauspaikaksi runsaasta ihmisvilinästä huolimatta. Pilottitestaus osoitti myös 
sen, että toteutetut käyttöliittymät olivat toimivia ja niiden testaaminen oli koehenkilölle 
vaivatonta. Itse testaus sujui ilman ongelmia, mutta käytetty loppukyselykaavake osoitti 
muutamia puutteita. Kaavakkeessa kysyttiin mainosten miellyttävyydestä ja 
ärsyttävyydestä avoimella kysymyksellä, joihin koehenkilö vastasi ainoastaan ”kyllä” 
tai ”ei” Näitä vastauksia voitiin pitää tutkimuksen kannalta täysin riittämättöminä ja 
suppeina, joten tulevissa testitilanteissa avointen kysymysten sijaan käytettiin 
neliportaisia vaihtoehtokysymyksiä, joiden avulla oli mahdollista saada hieman 
tarkempaa tietoa kaikkein vähäsanaisimmaltakin koehenkilöltä. 

Koehenkilölle loppukyselykaavakkeen omatoimisen täyttämisen jälkeen esitetyt 
kysymykset täydensivät hyvin annettuja vastauksia. Pilottitestaus kuitenkin osoitti, että 
kysymysten olisi hyvä olla ylläpitäjällä ylöskirjoitettuina, jottei yksikään kysymys jäisi 
kysymättä. Pilottitestauksessa testin ylläpitäjä luotti omaan muistiinsa ja sen johdosta 
häneltä jäi kysymättä yksi testin kannalta melko oleellinen kysymys.  

Suoritettua pilottitestausta voitiin pitää onnistuneena ja se osoitti, että varsinaisten 
käytettävyystestausten suorittaminen voitiin aloittaa, kunhan vain 
loppukyselykaavakkeeseen tehtiin pieniä muokkauksia, sekä testin ylläpitäjä 
valmistautui omalla tahollaan vielä huolellisemmin loppuhaastatteluun. Koehenkilöiden 
rekrytointi oli jo tässä vaiheessa käynnistetty ja muutama henkilö olikin tähän mennessä 
jo lupautunut koehenkilöksi. 
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6. Tulokset 

Käytettävyystestauksella saatiin kerättyä tavoiteltu määrä tuloksia, jotta analyysi oli 
mahdollista. Kahdella testikerralla testin suorittamista jouduttiin lykkäämään sateisen 
sään takia. Testit suoritettiin siten lähes poikkeuksetta aurinkoisessa säässä. Tuloksia 
saatiin havainnoimalla, kirjallisen kyselyn, sekä keskustelun avulla. 

6.1 Havaintojen tulokset 

Käytettävyystestien aikana tehdyt havainnot osoittivat, että osalle testihenkilöistä 
puhelimen käsittely oli huomattavasti helpompaa ja luontevampaa kuin toisille. 
Yleisesti ottaen he, joille käyttö oli hieman hankalampaa, olivat heitä, joilla ei ollut 
aikaisempaa käyttökokemusta kosketusnäytöllisistä puhelimista. Kuitenkaan testissä 
käytetyn puhelimen käyttäminen ei osoittautunut kenellekään mahdottomaksi ja täten 
kaikki testiin osallistuneet pystyivät suoriutumaan heille annetuista tehtävistään. 

Voimakas auringonpaiste tuntui vaikeuttavan osaa testihenkilöistä nähdä selvästi mitä 
puhelimen näytöllä kulloinkin oli. Se ei kuitenkaan kenenkään kohdalla estänyt 
suorittamasta testiä loppuun vaan korkeintaan hidasti sen suorittamista. Testin 
suorittamisen kannalta paras sää olisikin todennäköisesti ollut pilvinen, mutta sateeton 
sää.  

Vaikka testihenkilöille selvitettiin testin alussa testin ennakkoasetelmat, eivät ne 
kuitenkaan kaikille testihenkilöille jääneet mieleen. Tästä johtuen testin ylläpitäjä joutui 
usein kertaamaan heille, mikä tilanne kulloinkin testissä oli vuorossa. Kaikki 
testihenkilöt kuitenkin kykenivät hyvin eläytymään eri tilanteisiin, joita testin eri 
vaiheissa oli. 

Kuten loppuhaastattelukin osoitti, oli eri testihenkilöiden välillä suuria eroavaisuuksia 
siinä, miten he suhtautuivat mainontaan ja mainoksiin yleisesti. He jotka ilmoittivat 
suhtautuvansa mainontaan ja mainoksiin positiivisesti olivat huomattavasti 
innokkaampia koekäyttäjiä testattaville mainoksille. Tämä ilmeni yleisesti myös 
parempana tarkkaavaisuutena annettujen ohjeistuksien suhteen.  

6.2 Kyselyn tulokset 

Kyselyn avulla saatiin testihenkilöiltä kattavat vastaukset analyysiä varten. Kyselyllä 
selvitettiin mitä tuntemuksia testatut mobiilimainokset heissä herättivät, sekä heidän 
mahdollisia ostohalukkuuksia mainostettuja tuotteita kohtaan. Seuraavissa luvuissa 
käsitellään tuloksia tarkemmin. 

6.2.1 Mainosten koettu miellyttävyys 

Testihenkilöt kokivat testatuista mobiilimainoksista kaikkein miellyttävimmäksi 
tuntemattomasta numerosta tulleen, vastaamatta jätetyn, puhelun jälkeen ilmestyneen 
numerotietomainoksen (Kuva 10). Asteikolla yhdestä neljään, koehenkilöt arvottivat 
tämän mainoksen keskiarvolla 3,5. Kaikki koehenkilöt antoivat joko parhaan tai toiseksi 
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parhaan arvosanan miellyttävyyden suhteen. Useat testihenkilöt ilmoittivat kokeneensa 
mainoksen tarjonneen heille tarpeellista ja hyödyllistä informaatiota. He myös 
ilmoittivat kiinnostuneen mainostetusta palvelusta erittäin paljon ja olleensa valmiita 
maksamaan siitä. Kaksi koehenkilöä ilmoitti, että he eivät olleet kokeneet tätä mainosta 
mainokseksi ollenkaan, vaan olivat kokeneet sen eräänlaisena heitä avustavana 
sovelluksena. Samalla, kun mainos koettiin varsin miellyttäväksi, koettiin se myös 
todella tehokkaaksi ja onnistuneeksi toteutukseksi. Tähän näkökantaan yhtyivät lähes 
kaikki koehenkilöt riippumatta siitä, kokivatko he mainokset ja mainostamisen 
ylipäätään positiiviseksi vai negatiiviseksi asiaksi. 

  

Kuva 10. Testattujen mobiilimainosten koettu miellyttävyys. 

Kyselyn tulosten perusteella toiseksi miellyttävimmäksi mobiilimainokseksi koettiin 
tekstiviestin lähetyksen jälkeen tullut läheisen kahvilan mainos. Tämä mainos koettiin 
lähes yhtä miellyttäväksi, kuin mitä kaikkein miellyttävimmäksi koettu 
numerotietomainos. Keskiarvo tälle mainokselle oli koehenkilöiden vastausten 
perusteella 3,4, mikä oli siis lähes sama kuin kaikkein suosituimmalla mainoksella. 
Myös tälle mainokselle annettiin vain parhaita ja toiseksi parhaita arvosanoja. 
Koehenkilöiden kommentit tästä mainoksesta olivat samansuuntaisia kuin mitä ne olivat 
numerotietomainoksesta. Koehenkilöt sanoivat mielellään vastaanottavansa 
vastaavanlaisia mainoksia useamminkin, mikäli ne olisivat yhtä hyödyllisiä tämän 
mainoksen kanssa. Mainos koettiin tilanteeseen hyvin sopivaksi sekä varsin toimivalla 
tavalla esille tuoduksi. Sen myös koettiin tehoavan siinä määrin, että he olisivat voineet 
vahvasti harkita mainostettuun kahvilaan menoa juurikin mainoksen perusteella. 

Kaupan mainosta, jossa mainostettiin pizzatarjousta viestin vastaanottajalle kaukana 
sijaitsevassa kaupassa, ei kukaan koehenkilöistä pitänyt erityisen miellyttävänä 
mainoksena. Mainos ansaitsi koehenkilöiltä miellyttävyysasteikolla keskiarvon 1,8. 
Suurin osa annetuista arvosanoista oli asteikon toiseksi huonoin, yksi tätä parempi ja 
loput kaikkein huonoimpia. Pieni osa koehenkilöistä olisi tallentanut mainoksen 
tulevaisuuden varalle, mahdollista myöhempää käyttöä silmällä pitäen, mutta suurin osa 
olisi poistanut mainoksen puhelimestaan välittömästi sen vastaanotettuaan. Kyselyn 
perusteella koehenkilöt eivät pitäneet kyseenomaista mainosta tehokkaana, eivätkä he 
kokeneet olevansa oikea kohde lähetetylle mainokselle. Mainoksen teknisestä 
toteutuksesta heillä ei ollut huomautettavaa, mutta se ei kuitenkaan vaikuttanut sen 
koettuun miellyttävyyteen. 
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Kaikkein vähiten miellyttäväksi mainokseksi koettiin lehtimainos, jossa mainostettiin 
Seura -lehteä. Sille annettujen miellyttävyys pisteiden keskiarvo oli 1,5, jota voidaan 
pitää varsin alhaisena pistemääränä. Käytettävyystestiin osallistuneista vain yhden 
voidaan sanoa kokeneen mainoksen miellyttäväksi, kun taas yli puolet antoi kaikkein 
alhaisimman arvosanan. Tämänkään mainoksen toteutuksesta ei ollut yhdelläkään 
koehenkilöllä mitään valitettavaa, mutta se ei pelastanut mainosta heikoimmalta 
arvostelulta.  

6.2.2 Mainosten koettu ärsyttävyys 

Testattujen mobiilimainosten koettua ärsyttävyyttä kysyttäessä muotoutui tuloslista 
päinvastaiseksi, kuin mitä se oli koettua miellyttävyyttä kysyttäessä (Kuva 11). 

 

  

Kuva 11. Testattujen mobiilimainosten koettu ärsyttävyys. 

Mainos joka koettiin kaikkein vähiten miellyttäväksi, koettiin samalla kaikkein 
ärsyttävimmäksi. Lehtimainosta kuvailtiin muun muassa turhaksi, häiritseväksi sekä 
asiaankuulumattomaksi. Sen koettiin häiritsevän puhelimen käyttökokemusta tuomalla 
ylimääräistä tekemistä käyttäjälle normaalin käytön oheen. Yksi koehenkilö sanoi jopa 
kokeneensa mainoksen loukkauksena itseään kohtaan ja epäili, että jos tämänkaltaisia 
mainoksia rupeaisi hänen omaan puhelimeensa tulla, olisi hänen ruvettava vastatoimiin 
estääkseen vastaavanlainen mainostaminen. Arvoasteikolla yhdestä neljään tälle 
mainokselle annettiin arvosanaksi keskiarvolta 2,9. Annetuissa arvosanoissa oli hajontaa 
lähes laidasta laitaan, pääpainon ollessa kuitenkin suurimmissa numeroissa. 

Toiseksi ärsyttävimmäksi mainokseksi koettiin kaupan pizzamainos. Sen saamien 
arvosanojen keskiarvoksi muodostui 2,4 arvosanaskaalan ollessa ykkösestä neloseen. 
Kuten lehtimainos, koettiin tämäkin ylimääräistä vaivaa tuovana haittana ja 
asiaankuulumattomana. Yksi käyttäjä ilmaisi olevansa mieluummin ilman tämän 
kaltaisia mainoksia, eikä halunnut elää maailmassa, jossa nämä olisivat arkipäivää. 

Vähiten ärsyttäviksi mainoksiksi koettiin ne mainokset, jotka vastavuoroisesti koettiin 
myös miellyttävimmiksi, eli kahvilan sekä numeropalvelun mainokset. Kahvilan mainos 
sai arvosanakseen 1,3 sekä numeropalvelun mainos sai arvosanakseen 1,0, mikä 
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merkitsi sitä, että kaikki koehenkilöt kokivat sen ärsyttävyyttä mittaavalla arvoasteikolla 
mahdollisimman vähän ärsyttäväksi. Myös kahvilan mainoksen saamaa arvosanaa 
voidaan pitää hyvin alhaisena ärsyttävyyden tasolla. Koehenkilöt eivät kyselyissä 
osanneet tuoda esille mitään ominaisuutta, mikä heitä näissä kahdessa mainoksessa olisi 
ärsyttänyt.  

6.2.3 Ostopäätös mainoksen perusteella 

Koehenkilöiden ostopäätökset olivat samassa linjassa koettujen miellyttävyyksien ja 
ärsyttävyyksien kanssa (Kuva 12).  

 

Kuva 12. Ostopäätökset mainosten perusteella. 

Ne mainokset, jotka koettiin miellyttävimmiksi eikä juuri lainakaan ärsyttäviksi, 
aiheuttivat koehenkilöissä sen, että he olisivat olleet valmiita maksamaan 
mainostettavasta kohteesta. Sitä vastoin ne mainokset mitkä herättivät koehenkilöissä 
päinvastaisia tuntemuksia miellyttävyyden sekä ärsyttävyyden suhteen, eivät 
aiheuttaneet koehenkilöissä minkäänlaista ostohalukkuutta. 

Kaikki testihenkilöt olivat yksimieleisesti sitä mieltä, että he olisivat voineet 
mahdollisesti ostaa kahden suosituimman mainoksen kohteena olevan tuotteen tai 
palvelun. Noin joka kolmas koehenkilö olisi ollut valmis mahdollisesti ostamaan 
mainostettavan pizzan. Sen sijaan yksikään testiin osallistuneista henkilöistä ei ollut 
halukas tilaamaan mainostettua lehteä mainoksen perusteella. 
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7. Pohdinta ja yhteenveto 

Tässä tutkielmassa tutkittiin kahden erityyppisen mobiilimainoksen toimivuutta ja 
potentiaalia koekäyttäjien avulla. Lisäksi tutkittiin kontekstisidonnaisten sekä 
kontekstista riippumattomien mainosten eroja ja sitä miten ne vaikuttavat mainoksen 
miellyttävyyteen, ärsyttävyyteen sekä mahdollisesti tehtävään ostopäätökseen. 
 
Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että tutkitun kaltaiset mainokset, 
tekstiviestin ja vastaamatta jätetyn puhelun jälkeen tulevat, voidaan kokea hyvinkin 
tervetulleiksi käyttäjien keskuudessa. Edellytyksenä tälle on kuitenkin se, että 
mainoksen saajat kokevat mainokset itselleen tärkeiksi ja niiden sisällön itselleen 
relevanteiksi. Tutkimuksen tulosten perusteella näissä tapauksissa on suuri 
mahdollisuus, että mainoksen vastaanottaja kiinnostuu mainostettavasta tuotteesta niin 
paljon, että tekee mainostajalle suotuisan ostopäätöksen.  
 
Sitä vastoin mainokset, jotka niiden vastaanottajat kokevat jollain tapaa itselleen 
vääriksi eivätkä koe kuuluvansa mainosten oikeaan kohdeyleisöön, eivät ole lainkaan 
tehokkaita. Päinvastoin, ne voivat pahimmassa tapauksessa toimia jopa negatiivisesti 
aiheuttaen inhoreaktion mainostettavaa tuotetta tai palvelua kohtaan. Se, että 
tutkimuksessa esiintynyt Seura -lehti ei kiinnostanut koehenkilöitä laisinkaan, saattaa 
kertoa myös kyseisen lehden suosiosta tämän testin koeryhmän keskuudessa. Testin 
kyselyvaiheessa jäi koehenkilöiltä kysymättä se, että olisivatko koehenkilöt tilanneet 
kyseistä lehteä missään tapauksessa. 
 
Tutkimuksessa selvisi, että mainosten tulee olla todella hyvin kohdennettuja 
vastaanottajalle tai muuten niiden teho on minimaalista luokkaa. Mainostajien on siis 
todella tärkeää saada oikeanlaiset mainokset oikeille vastaanottajille ja myös oikeaan 
aikaan tai muuten mainontaan käytetyt rahat menevät helposti hukkaan. 
 
Tämä tutkimus osoitti myös, että mobiilimainoksen kontekstisidonnaisuus vaikuttaa 
positiivisesti mainoksen koettuun miellyttävyyteen sekä tehokkuuteen. 
Kontekstisidonnaisuuden voidaankin sanoa auttavan huomattavasti mainosten 
kohdentamisessa oikealle kohderyhmälle ja viestin saamisessa halutulla tavalla perille. 
 
Tämä tutkimus osoitti myös sen, että mobiilimainoksilla voi saada niiden 
vastaanottajissa aikaan hyvinkin negatiivisia reaktioita, jotka aiheuttavat jopa inhoa 
mainostettua tuotetta tai palvelua, sekä mainostajaa kohtaan. Mainostajien onkin hyvin 
tärkeää tuntea mainoksiensa kohteet ja suunnitella kampanjat huolella, jotteivät 
mainokset aiheuta epätoivottuja tuloksia.  
 
Tutkimuksen tuloksia tutkittaessa on kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että vaikka testaus 
suoritettiinkin aidossa ympäristössä eikä laboratoriossa, niin käytettävyystestaus on silti 
aina teennäinen tilanne, joka vain jäljittelee aitoa käyttötilannetta. Tästä johtuen ei voida 
olla mitenkään täysin varmoja siitä, että tutkimuksen tulokset pätisivät oikeissa 
käyttötilanteissa. Tuloksiin on myös syytä suhtautua pienellä varauksella sen takia, että 
suurin osa testihenkilöistä oli testin ylläpitäjälle henkilökohtaisesti hyvinkin tuttuja 
henkilöitä. Voikin olla, että osa heistä oli hieman normaalia kohteliaampia tätä testiä 
kohtaan ja antoivat jonkin verran positiivisempia arvosanoja, kuin mitä he olisivat 
tuntemattomalle testin järjestäjälle antaneet. Tutkimuksessa ei myöskään käsitelty 
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lainkaan tietoturvaa eikä mobiilikäyttäjien yksityisyyttä. Nämä seikat voivat hyvinkin 
vaikuttaa koettuihin tuntemuksiin mainoksia kohtaan.  
 
Tämän tutkimuksen tulokset ovat samassa linjassa aikaisempien tutkimusten kanssa. 
Merisavo et al. (2007) totesivat artikkelissaan, että mobiilimainosten 
kontekstisidonnaisuudella on suuri merkitys niiden koettuun hyväksyttävyyteen. Tsang 
et al. (2004) sitä vastoin vahvistivat omassa tutkimuksessaan hypoteesinsa, että 
mobilimainoksen koettu ärsyttävyys korreloi mainoksen tehokkuuteen. 
 
Käytännössä tämän tutkimuksen tuloksia voisivat käyttää esimerkiksi sellaiset 
mainostajat ja mainostoimistot, jotka haluavat luoda uudenlaisia mainoskampanjoita 
käyttäen mobiililaitteita sekä kohdennettuja mainoksia. Tämä tutkimus antaa viitteitä 
siitä mitä kannattaa ja ei kannata tehdä vastaavia mainoksia toteuttaessa. 
 
Tästä tutkimuksesta löytyy jatkotutkimuksen aiheita. Tässä tutkimuksessa testatut 
mainokset sisälsivät valmiiksi animoituja tapahtumia, joissa ei ollut varsinaisia 
toiminnallisuuksia taustalla, vaan eri tapahtumat simuloitiin käyttäjille. Mainokset 
voitaisiin jatkotutkimuksessa toteuttaa niin, että ne oikeasti analysoisivat käyttäjän eri 
toimintoja. Tällaisen toteutuksen avulla mainoksia voitaisiin testata aidoissa 
käyttötilanteissa, ilman käytettävyystestin tuomia rasitteita. Lisäksi, jos käyttäjällä olisi 
mahdollisuus oikeasti ostaa mainostettuja tuotteita ja palveluita, saataisiin tarkempaa ja 
todenmukaisempaa tietoa käyttäjien ostohalukkuuksista. Nyt koehenkilöt vain sanoivat 
mielipiteensä siihen, ostaisivatko he mainostettavan tuotteen tai palvelun. On kuitenkin 
mahdollista, että se mielipide eroaa siitä, minkälaisen ostopäätöksen he tekisivät aidossa 
käyttöympäristössä. Niinpä jatkotutkimus olisi tarpeellinen, jotta tämän tutkimuksen 
tulokset saisivat vahvistusta. Myös negatiivisesti koetut mainokset antavat 
jatkotutkimuksen aihetta. Kukaan tuskin haluaa mainoksiensa aiheuttavan inhoa ja 
vihaa, joten olisi hyvä tutkia tarkemmin mitkä asiat niitä voivat aiheuttaa ja miten ne 
voidaan välttää. 
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Liite A. Loppukyselykaavake 

Loppukysely 

 

Etunimi? _________________________________ Ikä? ________ 

Nykyinen matkapuhelimesi? ___________________________________ 

Onko sinulla aikaisempaa käyttökokemusta kosketusnäytöllisestä puhelimesta? 
_______________ 

Käytätkö puhelintasi muuhun tarkoitukseen, kuin puhumiseen ja 
tekstiviesteihin? Mihin? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

Mainos Seura 

Miellyttikö mainos?   ei miellyttänyt ollenkaan 1   2   3   4  miellytti todella 
paljon 

Ärsyttikö mainos?    ei ärsyttänyt ollenkaan   1   2   3   4  ärsytti todella 
paljon  

Hankkisitko mainostettavan tuotteen? 
________________________________________________ 

Mainos Numerotiedot 

Miellyttikö mainos?   ei miellyttänyt ollenkaan 1   2   3   4  miellytti todella 
paljon 

Ärsyttikö mainos?    ei ärsyttänyt ollenkaan   1   2   3   4  ärsytti todella 
paljon  

Hankkisitko mainostettavan palvelun? 
________________________________________________ 

Mainos Köket 

Miellyttikö mainos?   ei miellyttänyt ollenkaan 1   2   3   4  miellytti todella 
paljon 

Ärsyttikö mainos?    ei ärsyttänyt ollenkaan   1   2   3   4  ärsytti todella 
paljon  

Hankkisitko mainostettavan tuotteen? 
________________________________________________ 
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Mainos Siwa 

Miellyttikö mainos?   ei miellyttänyt ollenkaan 1   2   3   4  miellytti todella 
paljon 

Ärsyttikö mainos?    ei ärsyttänyt ollenkaan   1   2   3   4  ärsytti todella 
paljon  

Hankkisitko mainostettavan tuotteen? 
________________________________________________ 

 
 


