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Tiivistelmä 

Tämä tutkielma käsittelee paikkatietoa hyödyntäviä palveluita, jotka tarjoavat 

käyttäjilleen merkityksellistä hyötyä sijainnin kautta. Aiempi tutkimus aiheesta on 

varsin kattavaa, erityisesti paikkatietopalveluita vaivaavien yksityisyysongelmien osalta. 

Sijainnin kautta saatavia hyötyjä on myös kartoitettu merkittävästi, mutta pääosa 

tutkimuksesta on kvantitatiivista ja tilastollista, eikä mielestäni pureudu riittävästi 

taustalla vaikuttaviin tekijöihin. 

Tutkielmaa varten tehty tutkimus pyrkii selvittämään teemahaastatteluiden kautta 

syvemmin käyttäjien kokemia hyötyjä ja riskejä paikkatietopalveluita käytettäessä. 

Tämän lisäksi tutkimuksessa selvitetään miten noiden tekijöiden keskinäinen suhde 

vaikuttaa paikkatietopalveluiden hyväksyntään ja käyttöönottoon. Tutkimuksessani 

onnistun selvittämään lukuisia tekijöitä, jotka tekevät sijaintipalveluista käyttäjilleen 

hyödyllisiä ja haitallisia. Jotta palveluiden käyttö olisi houkuttavaa, tulisi käyttäjille 

tarjota merkityksellisiä hyötyjä, joiden arvo käyttäjälle ylittää koetut riskit. Tämän 

tutkimuksen tulosten mukaan tähän voidaan vaikuttaa paremmin riskejä vähentämällä, 

kuin lisäämällä hyötyjä.  

Aiempi kirjallisuus korostaa käyttäjälle tarjottavien käytännön hyötyjen merkitystä 

paikkatietopalveluiden houkuttavuudessa. Tutkimukseni mukaan voitiin kuitenkin 

todeta käyttäjien hyväksyvän helpommin palveluita, jotka eivät uhkaa heidän 

yksityisyyttään. Näin ollen voidaan todeta yksityisyysongelmien laiminlyönnin 

paikkatietopalvelun kehityksessä heikentävän palvelun houkuttavuutta käyttäjille 

merkittävästi, riippumatta palvelun tarjoamista eduista. 

Huomioitavaa kuitenkin on, että tällaiset taustalla vaikuttavat tekijät voivat olla hyvin 

henkilöstä riippuvaisia erilaisten arvojen ja tarpeiden myötä. Tutkimusta varten tehtyjen 

haastattelujen otanta voisi täten olla suurempikin, jotta mahdollisimman paljon erilaisia 

näkökulmia saataisiin esiin. Haastatteluista saadut tulokset ovat kuitenkin keskenään 

samansuuntaisia, jonka myötä tuloksia voidaan pitää luotettavina ja aiheen kannalta 

merkittävinä. Tutkimuksessa selvitetyillä käyttäjien kokemilla hyödyillä ja riskeillä, 

sekä erityisesti keinoilla vähentää koettuja riskejä on merkittävä rooli 

paikkatietopalveluiden käyttöönotossa. Näin ollen tämän tutkimuksen tuloksia voidaan 

pitää hyödyllisinä ohjenuorina uusia paikkatietopalveluita kehitettäessä. 
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1. Johdanto 

Paikkatietopalvelut ovat käyttäjänsä sijaintia hyödyntäviä palveluita, jotka tarjoavat 

käyttäjälle merkityksellistä hyötyä paikannuksen avulla. Alun perin viranomais- ja 

hätäpalveluiden käyttöön tarkoitetusta tekniikasta kasvoi teknisten edistysaskelien 

myötä merkittävä huvin ja hyödyn lähde alati kasvavalle käyttäjäkunnalle. Tarkkojen 

paikannustekniikoiden ja langattoman tiedonsiirron kehityksen myötä 

paikkatietopalvelut valtaavat alaa langattomissa päätelaitteissa, kuten älypuhelimissa. 

Uuden sukupolven matkapuhelimet alkavat enemmän ja enemmän muistuttaa pieniä 

tietokoneita ja esimerkiksi web-selain on monessa uudessa puhelimessa arkipäivää. 

Näiden älypuhelinten perimmäinen käyttötarkoitus ei ole enää pelkästään välittää 

puheluja, vaan tarjota kokonaan uusia keinoja yhdistää, viihdyttää ja auttaa käyttäjiään.   

Paikannuksen tuomat edut käyttäjille ovat merkittäviä erityisesti navigoinnin ja 

tiedonhaun saralla, tarjoten käyttäjilleen merkityksellisempää sisältöä heidän sijaintinsa 

perusteella. Sosiaalinen media otti sijainnin hyödyntämisen nopeasti omakseen, jonka 

tarjoaman käyttäjäkunnan kautta myös liiketoiminnallinen näkökulma voimistui, 

pyrkien valjastamaan sijainnin käyttöönsä esimerkiksi mainonnan kohdentamisessa. 

Paikkatietopalveluiden käyttöön liittyy myös riskejä ja ongelmia. Aiemmassa 

kirjallisuudessa vahvasti esillä olevat yksityisyyden ongelmat piinaavat edelleen 

paikkatietopalveluita, koska ne käsittelevät ihmisille arkaluontoista tietoa, sijaintia. 

Yksityisyyden suojaksi on tarjolla useita erilaisia tekniikoita, joista osa kuitenkin kaatuu 

liian monimutkaisina ja vaikeasti hallittavina. Koska yksityisyyden ongelmia ei vaikuta 

pystyvän täysin poistamaan, on syytä pyrkiä minimoimaan niitä tai vaikuttamaan 

koettujen hyötyjen ja riskien tasapainoon niin, että hyödyt ovat riskejä merkittävämpiä. 

Suurin osa aiheesta tehdystä tutkimuksesta keskittyy kvantitatiiviseen mittaamiseen, 

käytännöllisesti ohittaen taustalla vaikuttavat syyt käyttäjien kokemiin hyötyihin ja 

riskeihin. Tämä tutkimus pyrkii selittämään näitä taustalla lepääviä tekijöitä 

paikkatietopalveluiden käyttäjiä haastattelemalla ja täten selvittämällä, mitkä ovat 

käyttäjille merkityksellisiä hyötyjä ja haittoja, sekä miten näiden suhdetta voidaan 

hallita.  

Yksityisyyden ongelmat henkilökohtaista tietoa käsitellessä ovat laajalti tutkittuja, 

mutta suurilta osin tehty tutkimus on tehty hyvin suljetussa ympäristössä ja laboratorio-

olosuhteissa, joka ei välttämättä vastaa tavallisen käyttäjän kokemia riskejä. Aiemmissa 

paikkatietopalveluiden tutkimuksissa yksityisyys nousee vahvasti esille käyttäjien 

kokemana riskinä palveluita käytettäessä. Sijaintietoa ja tätä käyttäviä sovelluksia 

käsitellessä käyttäjät joutuvatkin usein punnitsemaan saamansa hyödyn ja ottamansa 

riskien välillä. Aihetta käsittelee muiden muassa Brush, Krumm ja Scott (2010), joiden 

tutkimuksessa hyöty vastaan riski –asetelma nousee esille. Vaikkakin kirjoittajien 

tutkimuksessa haastateltavat kokivat saamansa hyödyt potentiaalisia riskejä 

suuremmiksi ja olivat täten valmiita käyttämään paikkatietopalveluita, oli asetelma silti 

hyvin tasainen. Tutkijoiden mitatessa seitsemän pisteen Likert –asteikolla yhden ollessa 

”Hyödyt selkeästi ylittävät riskit ja seitsemän ollessa ”Riskit selkeästi ylittävät hyödyt”, 

oli tulosmediaani kolme, joka sijoittuu lähestulkoon asteikon keskelle (Brush et al., 

2010). 
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Benisch, Kelley, Sadeh ja Cranor (2011) nostavat esille kysymyksen, miksi 

paikkatietopalveluiden suuresta määrästä huolimatta käyttäjät ovat jakautuneet usean 

palvelun välille. Nykyisessä tilanteessa voidaan sanoa, ettei yhdelläkään edes 

suurimmista paikkatietoa hyödyntävistä palveluista ole oleellista johtoasemaa 

kilpailijoihinsa nähden. Benisch et al. mukaan käyttäjien huoli yksityisyydestä on 

merkittävänä syynä hitaasti etenevään paikkatietopalveluiden käyttöön ottoon. 

Yksityisyyteen liittyvät ongelmat nousevat esiin myös lukuisissa muissa tässä 

tutkielmassa esitellyissä lähteissä. Riskeistä huolimatta paikkatietopalveluilla on 

lukuisia käyttäjiä, jotka näin ollen kokevat hyötyvänsä näistä palveluista. Tämä 

asetelma riskien ja hyötyjen tasapainosta sekä niiden vaikutuksesta 

paikkatietopalveluiden käyttöönotossa on hyvin kiinnostava aihe, joka muodostaa tämän 

tutkielman ensimmäisen tutkimuskysymyksen. Aihetta ovat käsitelleet Brush et al. 

(2010) lisäksi myös Unni ja Harmon (2007) ja Benisch et al. (2011). Käyttäjät 

punnitsevat eri tekijöitä, kuten koettua hyötyä ja koettua helppokäyttöisyyttä aikoessaan 

käyttää paikkatietopalveluita. Vastakkaisessa vaakakupissa painavat palvelusta koetut 

negatiiviset asiat, kuten yksityisyyden menetys ja tämän seuraukset.  

Aiempi tutkimus aiheesta, kuten esimerkiksi Fusco, Michael, Michael ja Abbas (2010) 

sekä Sadeh, Hong, Cranor, Fette, Kelley, Prabaker ja Rao (2009), on varsin kattava ja 

onnistuu listaamaan lukuisia erilaisia käyttötapoja ja tarkoituksia, sekä yksityisyyteen 

liittyviä ongelmia. Tulokset ovat kuitenkin puutteellisia vailla tutkimusta syistä, jotka 

selittäisivät käyttäjien toimintaa ja päätöksiä. Pääosa aiemmasta kirjallisuudesta 

pyrkiikin kartoittamaan eri tekijöitä, positiivisia ja negatiivisia, laiminlyöden niiden 

takana olevat syyt käyttäjien kokemuksille. Pura (2005) esittelee hyvin ihmisten 

käytöstä ajavia hyötyjä, pohjaten Sheth, Newman ja Gross (1991) tutkimukseen 

ihmisten kulutuskäyttäytymistä ohjaavista tekijöistä. Myös Puran (2005) tutkimuksessa 

voidaan kuitenkin nähdä teoreettinen viitekehys, jonka soveltaminen käytäntöön ei aina 

ole kovin selkeää. 

Aiemman tutkimuksen ollessa pääosin määrällistä, tilastoihin ja mittauksiin keskittyvää 

tutkimusta, näin tarpeelliseksi tehdä tutkimuksen, joka määrittelee taustalla vaikuttavia 

laadullisia tekijöitä. Tutkimusmenetelmäksi valitsin teemahaastattelun, koska tämä 

antaa parhaat valmiudet kanssakäymiseen käyttäjien välillä, antaen käyttäjille 

mahdollisuuden tuoda omia kokemuksiaan ja mielipiteitään avoimemmin esiin 

verrattuna lomake- ja kyselytutkimuksiin. Tutkimukseni tarkoituksena on tunnistaa 

käyttäjien kokemia käytännön riskejä ja hyötyjä heidän käyttökokemuksiinsa perustuen, 

sekä tämän kautta selvittää näiden tekijöiden suoraa vaikutusta halukkuuteen käyttää 

paikkatietopalveluita. Näin ollen tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 

Tutkimuskysymys 1: Mitä riskejä ja hyötyjä käyttäjät kokevat 

paikkatietopalveluissa? 

Tutkimuskysymys 2: Mitkä ovat käyttäjille sellaisia koettuja riskejä ja hyötyjä 

jotka vaikuttavat halukkuuteen käyttää paikkatietopalveluita? 

Haastattelemalla paikkatietopalveluiden käyttäjiä heidän omien käyttökokemuksiensa 

pohjalta, pyrin tunnistamaan erilaisia käyttötapoja sekä niistä kumpuavia koettuja 

riskejä ja hyötyjä. Teemahaastatteluiden kautta käyttäjät pystyvät paremmin 

kuvailemaan tuntemuksiaan palveluita käyttäessä ja näin ollen voidaan löytää tekijöitä 

riskien ja hyötyjen taustalta, vastaten tutkimuskysymykseen 1. Haastatteluista saatavia 

tuloksia verrataan aiempiin tutkimuksiin pyrkien löytämään eroja ja yhteneväisyyksiä. 

Tutkimuskysymyksen 2 osalta näistä tunnistetuista tekijöistä tutkitaan tarkemmin, mitkä 

niistä vaikuttavat merkittävimmin halukkuuteen käyttää paikkatietopalveluita ja millä 
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keinoin näihin tekijöihin voitaisiin vaikuttaa, jotta sijaintipalveluiden käyttö olisi 

houkuttelevampaa.  

Tutkielma rakentuu seuraavasti: Luvussa 2 käydään läpi paikkatietopalveluihin liittyvää 

aiempaa tutkimusta ja kirjallisuutta liittyen historiaan, kehityksen kulkuun sekä 

paikkatietopalveluihin vaikuttaneita teknologisia edistysaskelia liittyen paikannukseen 

ja langattomaan tiedonsiirtoon. Lisäksi käyn läpi paikkatiedon erilaisia käyttötapoja 

sosiaalisen median ja liiketoiminnan näkökulmasta sekä kartoitan aiemman 

kirjallisuuden tunnistamia riskejä ja hyötyjä sijaintipalveluiden käytöstä. Luvussa 3 

esitellään tutkimusnäkökulma, perustellaan teemahaastattelun valintaa 

tutkimusmenetelmäksi ja kerrotaan teemahaastattelun toteutuksesta. Lisäksi luvussa 

esitellään tutkimuksen kohderyhmä, jonka perusteella haastateltavat valittiin, sekä tapa, 

jolla tuloksia analysoitiin. Tämän jälkeen luvussa 4 esitellään tutkimuksen tulokset, eli 

mitä hyötyjä ja riskejä käyttäjien kokemuksista tunnistettiin, sekä näiden tekijöiden 

vaikutukset paikkatietopalveluiden käyttöön. Luvussa 5 peilataan saatuja tuloksia 

aiempaan kirjallisuuteen ja pohditaan tuloksien käytännön merkityksiä aihealueelle. 

Lopuksi luvussa 5 esittelen yhteenvedon tutkimuksesta ja sen tuloksista sekä 

tutkimustulosten soveltamisesta käytäntöön. 
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2. Paikkatietopalveluiden kehitys 

Paikkatietopalveluilla tarkoitetaan sijainnin määrittämistä ja tämän sijainnin 

hyödyntämistä tavalla, joka tuottaa käyttäjälleen hyötyä. Määritelmää on esitetty 

aiemmassa kirjallisuudessa eri muodoissa, kuitenkin perusperiaatteen pysyessä samana. 

Riippuen tavasta, miten järjestelmä tai palvelu käsittelee sijaintitietoa, riippuu myös 

nimike, millä paikkatietopalveluita kuvataan. Osa palveluista seuraa sijaintia jatkuvasti, 

osa aktivoituu käyttäjän pyynnöstä tai kohdatessaan sijainnin tai muun tekijän, joka 

käynnistää sijainnin määrittämisen. Tässä kappaleessa käyn läpi paikkatietopalveluihin 

liittyvää aiempaa kirjallisuutta koskien paikkatietopalveluiden historiaa, kehitystä, 

käytettyjä tekniikoita sekä niiden vaikutusta sijaintia hyödyntävien palveluiden 

yleistymiseen. Yleistymisen seurauksena myös tavat käyttää sijaintia hyödyksi on 

tuottanut useita erilaisia palveluita, esimerkiksi sosiaalisen median ja liiketoiminnan 

saralla, jota käsittelevää tutkimusta myös esitellään tässä kappaleessa. Käytöstä saatavat 

hyödyt ja haitat, erityisesti yksityisyyden ongelmat, ovat olleet alan kirjallisuudessa 

vahvasti esillä siitä asti, kun paikkatietopalveluita on alettu tutkia. On tärkeää ymmärtää 

miten käyttäjät kokevat hyödyt ja riskit palveluita käyttäessään, sekä miten käyttäjän 

yksityisyyttä voidaan suojata. 

Paikkatieto on yksinkertaisesti jonkin entiteetin sijainti, joka ilmoitetaan 

maantieteellisinä koordinaatteina pituus- ja leveysasteina. Tästä johdettuna 

paikkatietopalvelut ovat Junglasin ja Watsonin (2008) mukaan määritelty palveluina, 

jotka ottavat huomioon tuon ilmoitetun sijainnin. Kirjoittavat jatkavat tätä määritelmää 

tarkentamalla, että tämä paikkatietopalveluissa on aina kaksi osapuolta, jotka voivat olla 

staattisia, kuten kaupat, tai liikkuvia, kuten ihmiset. Näistä osapuolista toinen on aina 

paikkatietoa vastaanottava osapuoli, joten paikkatietopalveluita on tutkijoiden mukaan 

kahdenlaisia: sijaintia seuraavat palvelut (location-tracking services) ja sijaintitietoiset 

palvelut (position aware services). Sijaintia seuraavat palvelut toimittavat paikkatietoa 

käyttäjästä, kun taas sijaintitietoiset palvelut toimittavat tietoa muista kohteista 

käyttäjälle. Esimerkki sijaintia seuraavasta palvelusta voisi olla esimerkiksi 

paketinseurantajärjestelmä ja sijaintitietoisesta palvelusta auton GPS-navigaattori, joka 

toimittaa käyttäjälle ajo-ohjeita perustuen käyttäjän sijaintiin. (Junglas & Watson, 

2008.) 

GPS eli Global Positioning System on helpoin ja myös ilmeisin tapa sijainnin 

määrittämiseen, kuten Goodchild (2009) esittää. Järjestelmä koostuu useista maapallon 

kiertoradalla risteilevistä satelliiteista, joiden etäisyyksistä ja sijainneista käyttäjän 

päätelaitteen sijainti voidaan laskea. Goodchild jatkaa kuitenkin mainiten, että pelkästä 

GPS-sijainnista ei ole itsessään kovinkaan hyödyllinen, ennen kuin se voidaan sijoittaa 

esimerkiksi kartalle. Sijainnin todellinen hyöty tuleekin tämän tiedon yhdistämisestä 

muihin toiminnallisuuksiin, kuten autojen GPS-navigaattoreihin, jotka puolestaan voivat 

sisältää tiedot läheisistä hotelleista, kaupoista ja ravintoloista. Goodchild käyttää termiä 

augmented reality, joka kääntäen tarkoittaa lisättyä todellisuutta. Käyttäjät saavat 

päätelaitteensa kautta sijaintitietoa, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi etsimään linja-

autojen sijainteja, jolloin on mahdollista saada heti selville, milloin seuraava linja-auto 

saapuu käyttäjän pysäkille. (Goodchild, 2009.) 
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Dhar ja Varshney (2011) laajentavat paikkatietopalveluiden luokittelua ja esittelevät 

useita eri sovellustyyppejä sekä näiden erityispiirteitä, tärkeimpinä nousevat esille 

seuraavat: Ihmislähtöiset sovellukset ovat käyttäjien itse ohjaamia sovelluksia, jossa 

käyttäjä määrittelee miten sijaintitietoa kerätään ja käsitellään. Laitelähtöiset sovellukset 

ovat ulkoisesti ohjattuja sovelluksia, joihin käyttäjä ei pääse vaikuttamaan. Push- 

sovellukset toimittavat tietoa loppukäyttäjälle kun tietty tapahtuma laukaisee 

sovelluksen, esimerkiksi käyttäjän saapuessa tietylle alueelle tai tiettyyn paikkaan. Pull-

sovellukset toimii lähestulkoon samalla periaatteella, mutta käyttäjä tai laite itse lähettää 

tiedonhakupyynnön. Direct profile-sovellukset keräävät käyttäjätiedon kysymällä itse 

käyttäjältä, Indirect profile-sovellukset puolestaan keräävät tiedon itse seuraamalla 

käyttäjän toimintaa tai saavat tiedot kolmansilta osapuolilta. Näiden luokittelujen lisäksi 

paikkatietopalveluita voidaan jaotella muun muassa niiden tarkkuuden, 

sijaintitietolähteiden, staattisuuden/dynaamisuuden, tiedonkeruun ja interaktion 

perusteella. (Dhar & Varshney, 2011.) 

 

Paikannus ja sijainnin valjastaminen käyttäjille hyödyllisiksi palveluiksi ja sovelluksiksi 

on vaatinut runsaasti yrityksiä ja erehdyksiä. Alan etenemistä ovat pitkälti määrittäneet 

paikannuksen mahdollistaneet ja myöhemmin tätä tehostaneet tekniikat. Langattoman 

tiedonsiirron voidaan katsoa mahdollistaneen nykyisellään käytössä olevat erilaiset 

palvelut, joskin nämäkin poikkeavat käyttötavoiltaan varhaisista sovelluksista. Jotta 

voidaan ymmärtää miten nykytilanteeseen on päästy, täytyy huomioida ne lähtökohdat, 

minkä vuoksi sijaintia hyödyntäviä palveluita alun alkaen lähdettiin kehittämään. 

Nykyisin käytössä oleviin elämäämme helpottaviin ja myös viihdyttäviin 

paikkatietopalveluiden syntyyn ovat vaikuttaneet merkittävästi teknologiset 

kehitysaskeleet, kuten satelliittipaikannus ja tämän yleistyminen, sekä kehitys 

langattomassa tiedonsiirrossa. 

2.1 Paikantamisen historiasta 

Ennen sijainnin määrittämiseen vaadittavan tekniikan (Global Positioning System eli 

GPS) saapumista matkapuhelimiin, paikkatiedon määritys oli solupohjaista, eli 

paikannukseen käytettiin matkapuhelinverkon tunnistetta, missä matkapuhelinverkon 

solussa päätelaite kulloinkin sijaitsi. Palveluntarjoajasta ja peittoalueesta riippuen nämä 

solut olivat kuitenkin paikoitellen erittäin laajoja, mikä teki tarkasta sijainnin 

määrittämisestä toisinaan epätarkkaa. Tarkempaa paikannusta kuitenkin ajettiin läpi 

erilaisin mandaatein, joiden tarkoituksena oli palvella hätäkeskuspuheluiden 

jäljittämistä. Tällaisia mandaatteja olivat muun esimerkiksi E911 Yhdysvalloissa ja 

vastaava E112 Euroopassa. (Junglas & Watson, 2008.) Nämä olivat kuitenkin vain 

ensiaskelia paikkatietopalveluiden kehityksessä, mutta niiden merkitystä ei pidä 

vähätellä, sillä ne vauhdittivat alan kehitystä kohti yhä tarkempia paikannusmenetelmiä. 

Bellavista, Küpper ja Helal (2008) huomauttavat, että ensimmäiset kaupalliset 

paikkatietopalvelut syntyivät juuri tämän kehityksen tuloksena. Operaattorit, jotka olivat 

sijoittaneet paljon rahaa ja resursseja paikannusteknologian kehittämiseen E911-

mandaatin mukaisesti, pyrkivät paikkaamaan taloudellisia investointejaan 

kaupallistamalla paikannuspalveluita, jotka tarjosivat esimerkiksi lähimmän ravintolan 

tai huoltoaseman osoitetta (Bellavista et al. 2008). Vaikkakaan nämä ensimmäiset 

kokeilut eivät saavuttaneet suurta suosiota, voidaan kuitenkin katsoa kaupallisten 

paikkatietopalveluiden konseptin syntyneen tuolloin. 
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Dhar ja Varshney (2011) käyvät läpi paikkatietopalveluiden kehitystä E911-standardista 

eteenpäin ja esittelevät merkittävimmät organisaatiot paikkatietopalveluiden kehityksen 

takana, Open Mobile Alliance (OMA) ja Open Geospatial Consortium (OGC). OMA:n 

tärkein panos alalle on yhtenäisen protokollan, Mobile Location Protocol, kehittäminen, 

joka mahdollistaa erilaisten paikkatietosovelluksien toimivuuden erilaisten langattomien 

verkkojen kanssa ja paikannusmenetelmien kanssa. MLP on luonut standardin ja täten 

pohjan uusien paikkatietopalveluiden kehittämiselle ja takaa myös jatkossa erilaisten 

tekniikoiden ja sovelluksien keskinäisen toimivuuden. Open Geospatial Consortiumin 

(OGC) kehittämä paikannusteknologioiden standardointi puolestaan laajentaa 

paikannusprotokollaa ja sen toimivuutta tarjoamalla spesifikaatiot muun muassa 

erilaisten paikannus- ja koordinaattijärjestelmien kääntämiselle. Kirjoittajat nostavat 

nämä kaksi organisaatiota kehitystyössä merkittävimmiksi useiden muiden toimijoiden 

joukosta. (Dhar & Varshney, 2011.) 

Uusia kehityssuuntia alalle tuovat nykyisen Yhdysvaltojen hallinnoiman GPS-

järjestelmän rinnalle kehitettävät Euroopan Galileo ja venäläinen GLONASS-

järjestelmät. Näistä liiketoiminnan kannalta erityisen kiinnostava on Galileo, jonka 

kehitys ja liiketoimintamalli nojaavat kolmansien osapuolien kehittämiin paikkatietoa 

käyttäviin sovelluksiin ja palveluihin. Ringert, Wasle, Hanley, Schettino ja Scarda 

(2006) esittelevät kehityksen haasteita ja vaiheita tarkemmin. Kirjoittajat huomaavat 

paikkatietopalveluiden liiketoimintakentän avautuvan yhä enemmän ja enemmän 

avoimeen suuntaan, poispäin suljetusta operaattoreiden hallinnoimasta 

liiketoimintakentästä. Tämä avaa ovia paitsi monimuotoisuudelle, myös edullisemmalle 

hinnoittelulle ja uusille liiketoimintamalleille. Satelliittipohjaiset paikannusmenetelmät 

ovat käytössä yleisimpiä, mutta myös solupohjaiseen paikannukseen perustuvia 

menetelmiä käytetään edelleenkin, joskin yleensä satelliittipaikannuksen tukena 

nopeuttavana ja tarkentavana elementtinä. (Ringert et al., 2006.) 

2.2 Tiedonsiirto ja 3G 

Bellavista et al. (2008) mainitsevat kolme tärkeää paikkatietopalveluita edistävää 

tekijää. GPS:n saapuminen mobiililaitteille mahdollisti entistä tarkemman langattomien 

laitteiden paikantamisen vanhaan solupaikannukseen verrattuna. Toisena he mainitsevat 

verkkorakenteiden muutoksen Web 2.0 myötä, ja kolmantena merkittävänä tekijänä 

nopeiden langattomien 3G laajakaistayhteyksien saapuminen mobiililaitteille (Bellavista 

et al. 2008.) Etenkin viimeisintä kohtaa voidaan pitää erityisen merkittävänä 

mobiililiiketoiminnan edistämisen kannalta kokonaisuudessaan. 

Nopeasti yleistyneet kiinteät datapakettiliittymät toivat muutoksen kuluttajien 

käyttötottumuksiin. Tämä mahdollisti Internet-yhteyttä vaativien palvelujen tiheän, jopa 

jatkuvan, käytön. Hinnoittelun lisäksi yhteyksien nopeus kehittyi palvelemaan 

mobiililaitteisiin jatkuvasti kehitettäviä palveluja ja mahdollisti kokonaan uusien 

liiketoimintamallien synnyn. 

Teknisellä puolella tapahtunut kehitys päätelaitteissa tekee mahdolliseksi nopean 

langattoman tiedonsiirron palveluiden ja päätelaitteiden välillä, joka puolestaan poistaa 

tarpeen suureen laskentatehoon itse päätelaitteessa. Tarvittavat laskelmat voidaan tehdä 

raskaammissa palvelinkoneissa, jotka puolestaan välittävät tulokset käyttäjien 

päätelaitteisiin. Mobiililaitteissa erityisesti tehokkuus ja akun kesto muodostavat 

pääosan ongelmista mitä tulee paikannusteknologiaan. Mikkel Kjaergaard (2012) tutkii, 

millä tavoin paikkatietoa hyödyntävien sovelluksien raskautta mobiilipäätelaitteissa 

voitaisiin vähentää. Kirjoittaja toteaakin GPS-paikannuksen vievän suhteessa 
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huomattavan määrän tehoa, joka suoraan vaikuttaa myös laitteiden akkukestoon ja täten 

käytön houkuttelevuuteen. GPS-paikannuksen viedessä tehoa 0.32 wattia, esimerkiksi 

kiihtyvyysanturi, joka mittaa päätelaitteen liikettä, suuntaa ja nopeutta, kulutti vain 0.05 

wattia. Näin ollen jatkuva sijainnin hakeminen GPS:llä ei ole akun käytön kannalta yhtä 

tehokasta, kuin sijainnin hakeminen kertaalleen GPS:llä ja sijaintitiedon päivittäminen 

kiihtyvyysanturin antamien tietojen mukaan. Kjardgaardin mukaan juurikin GPS-

sijaintihakujen vähentäminen minimiin vähentää huomattavasti virrankäyttöä ja näin 

lisää mobiilipäätelaitteiden akkukestoa. Luonnollisesti tämä lisää paikannuksen 

virhemarginaalia, mutta oikeilla laskentatavoilla voidaan määrittää optimaalinen GPS-

paikannuksien määrä virhemarginaalin pysyessä hyväksyttävissä rajoissa. Muita 

kirjoittajan käsittelemiä tapoja virrankäytön hallintaan ovat vaihtoehtoisten 

paikannusmenetelmien, kuten GMS- ja Wi-Fi -verkkojen käyttäminen ja 

mobiililaitteiden välimuistin ja laskentatehon hyödyntäminen. Tiedonsiirto 

langattomasti kuluttaa sekin huomattavia määriä virtaa, joten osa laskennasta on 

hyödyllistä suorittaa suoraan päätelaitteessa (Kjaergaard, 2012.) 

Esimerkiksi sosiaalisen median palvelut ovat kasvattaneet suosiotaan huimasti paitsi 

perinteisten käyttökontekstien alueella, kuten henkilökohtaisten tietokoneiden ja 

kannettavien tapauksessa, myös entistä liikkuvampien langattomien laitteiden saralla, 

kuten älypuhelimissa ja tableteissa. Käytön kasvua todistaa muun muassa Pew Research 

Centerin vuonna 2009 tekemä Pew Internet & American Life Project –projektin 

Wireless Internet Use –tutkimus, joka listasi tiettyjä mittareita liittyen amerikkalaisten 

Internetin käyttöön. Tutkimuksen mukaan matkapuhelinten ja älypuhelinten 

käyttötottumuksissa on havaittavissa selvää kehitystä Internet-yhteyden käyttämisen 

osalta. Matkapuhelinten käyttäjiltä kysyttiin olivatko he eilen käyttäneet Internet-

yhteyttä matkapuhelimessaan, kyselyt suoritettiin vuonna 2007 ja 2009 (ks. Kuva 1.). 

Tulokset osoittivat 73% kasvun Internetin käytössä tavallisena päivänä vaivaisessa 16 

kuukaudessa kyselyiden välisenä aikana. (Pew Research Center, Wireless Internet Use 

2009.) 
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Kuva 1. Internetin käytön yleistyminen langattomissa laitteissa (Pew Internet & 

Americal Life Project, 2009) 

Tuoreempi Pew Research Centerin tutkimus vuodelta 2013 esittää kasvua internetin 

käytön yleistymisessä matkapuhelimilla. Tutkimuksessa internetin käyttäjiksi on 

määritelty henkilöt, jotka käyttävät matkapuhelinta joko internetin selaamiseen (60% 

matkapuhelinten käyttäjistä) tai sähköpostien lukemiseen (52% matkapuhelinten 

käyttäjistä. Yhdistettynä näistä saadaan tulos, jonka mukaan peräti 63% 

matkapuhelinten käyttäjistä käyttää internetiä matkapuhelimellaan. Vuoden takaiseen 

2012 tutkimukseen kasvua on 8% ja vuoden 2009 tutkimuksesta määrä on peräti 

kaksinkertainen, 2009 matkapuhelimella internetiä käyttävien määrän ollessa 31%. 

(Pew Research Center, Cell Internet Use 2013, 2013.) 
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Kuva 2. Internetin käytön yleistyminen matkapuhelimilla 2009-2013 (Pew Research 

Center’s Internet & American Life Project, Cell Internet Use 2013) 

Harno (2010) erottelee, miten sekä yhteyden nopeus että hinnoittelu vaikuttavat omalta 

osaltaan ihmisten käyttötottumuksiin ja käyttäjäkokemuksiin. Harnon mukaan 

älypuhelinten nettiyhteyden käyttö oli 3.5 kertaa korkeampi, kun saatavilla oli nopea 

UMTS (WCDMA) –yhteys verrattuna tilanteeseen, jossa saatavilla on vain hitaampia 

GPRS- tai EDGE-yhteyksiä. Käyttö oli merkittävän suurta siitäkin huolimatta, että 

valtaosalla käyttäjistä oli pakettidatan määrään perustuva laskutus, ei kiinteähintainen 

yhteys. Hinnoittelun osalta voidaan kuitenkin huomata suuria eroja datapakettien 

siirtomäärässä, kun verrataan pakettidataan perustuvaa hinnoittelua, pakettidatakiintiöön 

perustuvaa hinnoittelua sekä kiinteähintaista yhteyttä. Datapakettien siirto 

(MB/kuukausi/käyttäjä) oli selkeästi alle 1 MB käyttöön perustuvassa hinnoittelussa, 

noin 2.5 siirtokiintiöön perustuvassa ja peräti 34 MB keskiarvoltaan kiinteähintaisissa 

yhteyksissä. Raskaimmilla käyttäjillä määrä saattoi olla jopa 100 MB. Kiinteä 

hinnoittelu tuo omalta osaltaan myös ongelmia palveluntarjoajille, jotka joutuvat 

miettimään hinnoittelustrategiansa tarkkaan. Liian korkea kuukausihinta sulkee helposti 

pois kevyemmät käyttäjät, jotka etsivät mieluummin heidän käyttötottumuksiaan 

vastaavan hinnoittelun. Tämä jättää operaattoreille suurimmaksi osaksi raskaista 

käyttäjistä koostuvan käyttäjäkunnan kiinteän laskutuksen piiriin, jotka kuormittavat 

verkkoa eniten. Optimaalista operaattoreille olisi saada kiinteän laskutuksen piiriin 

myös kevyempiä käyttäjiä, jotka omalta osaltaan tasoittaisivat suhdetta verkon 

kuormituksen ja verkon käyttäjiltä saatavan kassavirran välillä. Kun kiinteähintaiset 

langattomat laajakaistat julkistettiin, operaattoreiden liikevaihto pieneni raskaiden 

käyttäjien omaksuessa hinnoittelun, mutta vähitellen kevyempien ja keskivertojen 

käyttäjien siirtyminen palvelun piiriin tasoitti keskimääräisen tuoton käyttäjää kohti 

tilanteeseen, jossa liikevaihto lähti taas nousuun. (Harno, 2010) 

Puhelinoperattorit alkavat puuttua kiinteiden hinnoitteluiden tuomiin ongelmiin 

latausrajoilla, mistä kertoo muun muassa 4.5.2011 julkaistu uutinen Tietokone-lehden 
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www-sivuilla otsikolla ”Laajakaistan latausraja tuli arkeen – tehokäyttäjille sakkoa”. 

Artikkelissa kerrotaan nyt toteutuneesta pitkään suunnitteilla olleesta muutoksesta, jossa 

kiinteähintaisille langattomille laajakaistayhteyksille otettiin käyttöön latausraja, jonka 

ylittymisestä käyttäjä joutuu maksamaan sakkoa normaalin kuukausihinnoittelun lisäksi. 

Tämän tarkoituksena on hillitä raskaimpien käyttäjien suurta kaistankäyttöä ja tasata 

kuormaa. Artikkelissa huomautetaan, että tämä AT&T:n, Yhdysvaltojen suurimman 

teleoperaattorin, aloittaman järjestelyn toimiessa tulee se todennäköisesti yleistymään 

käytössä muuallakin maailmassa nopeasti. (Tietokone, 2011.) 

2.3 GPS ja paikantaminen 

Khurri ja Luukkainen (2009) esittävät, miten paikkatietopalvelut ovat hyötyneet suuresti 

GPS-kykenevien päätelaitteiden yleistymisestä. Vanhempi puhelinverkkoa hyväksi 

käyttävä paikannusmenetelmä ei kyennyt tarpeeksi luotettavaan ja tarkkaan 

paikannukseen, kun taas GPS-paikannus ei tarvitse lainkaan verkkoyhteyttä 

toimiakseen, sillä GPS-paikannus tapahtuu sateliittien kautta irrallaan operaattorista. 

GPS:n lisäksi useat eri tahot kehittävät uusia sateliittiverkostoja, kuten Venäjän 

GLONASS (GLObal NAvigation Satellite System), eurooppalainen Galileo ja Kiinan 

Compass. Khurrin ja Luukkaisen mukaan näissäkin teknologioissa on käyttöä rajoittavia 

ongelmia, kuten esimerkiksi signaalin heikkous sisätiloissa. Tässä avuksi tulevat A-GPS 

(Assisted GPS) ja eGPS (enhanced GPS) kaltaiset teknologiat, jotka yhdistävät 

verkkoyhteyden ja GPS:n nopeuttaen ja tarkentaen sijainnin määritystä huomattavasti. 

(Khurri & Luukkainen, 2009.) 

Kaiken kaikkiaan Khurri ja Luukkainen (2009) jakavat paikkatietopalveluiden 

mahdollistajat kolmeen ulottuvuuteen: Teknologiseen kehitykseen (technological 

advance), arvoverkkoon (value network) ja arvolupaukseen (value proposition). Näiden 

osa-alueiden saralla kirjoittajat tunnistavat tekijöitä, mitkä voidaan nähdä edistävinä 

tekijöitä verrattuna varhaisempiin epäkohtiin paikkatietopalveluissa. Teknologinen 

kehitys käsittää esimerkiksi jo aiemmin käsitellyt GPS- ja 3G-teknologiat, jotka ovat 

omalta osaltaan mahdollistaneet tarkemman ja nopeamman paikkatietojen saatavuuden 

ja hyödyntämisen laajassa kirjossa erilaisia palveluita. Arvoverkon osalta Khurri ja 

Luukkainen nostavat esiin arvoverkkojen avautumisen, joka mahdollistaa uusien 

innovatiivisten palveluiden synnyn ja kehityksen, jotka tukevat paikkatietopalveluiden 

kannattavuutta liiketoimintana kaikille osapuolille. Viimeisenä kirjoittajat esittävät 

arvolupauksen osalta kehityksen johtaneen paikkatiedon muuttumiseen komponentiksi, 

jota palvelut voivat käyttää ja hyödyntää, sen sijaan että paikkatieto olisi palvelu 

sellaisenaan, mikä on avannut kenttää muun muassa käyttäjien itse luomalle sisällölle. 

Lisäksi yksityisyyteen ja luottamukseen liittyvien ongelmien nouseminen esille 

lukuisissa tuoreissa tutkimuksissa on muuttanut paikkatietopalveluiden kehitystä 

läpinäkyvämpään ja käyttäjiä huomioivampaan suuntaan. (Khurri & Luukkainen, 2009.) 

GPS-paikannuksessa on myös omat rajoitteensa ja ongelmansa. Paek, Kim ja Govindan 

(2010) tutkivat paikannustekniikoiden sopivuutta mobiilipäätelaitteisiin. GPS-paikannus 

urbaanissa kaupunkiympäristössä on vaativaa mobiililaitteiden suhteellisen pienille 

antenneille ja täten tuloksissa ilmenee mittausvirheitä. Erityisesti liikkuminen vaikeuttaa 

sijainnin löytämistä ja GPS-signaalien lukittumista päätelaitteeseen. Kirjoittajat 

esittelevätkin paikannusta tukemaan järjestelmän, joka ottaa huomioon käyttäjän ja 

päätelaitteen aiemmat sijainnit, joista paikannusohjelma voi päätellä jossakin määrin 

kulkusuunnan ja nopeuden, joka helpottaa sijainnin paikannusta. Järjestelmä hyödyntää 

muun muassa älypuhelimista yleisesti löytyvää kiihtyvyysanturia. Kirjoittajat esittelevät 

myös kahden mobiililaitteen yhteistyönä tapahtuvaa paikannusta langatonta Bluetooth-



14 

teknologiaa hyödyntäen. Tämän tekniikka kuitenkin vaatii kaksi päätelaitetta 

yhtäaikaisessa käytössä, joista toinen on niin kutsuttu Master-laite ja toinen Slave-laite. 

Isäntälaite ottaa yhteyden Slave-laitteeseen, lähettäen tälle sijaintitietoja verrattavaksi 

Slave-laitteen sijaintitietoihin. Molemmat laitteet voivat käyttää GPS:ää paikannukseen, 

mutta Bluetooth-pohjaisessa sijainnin synkronoinnissa Master-laite voi hyödyntää 

Slave-laitteen sijaintitietoa ilman tarvetta omalle GPS-paikannukselle. Esitelty tekniikka 

ei ole kuitenkaan kovin käytännöllinen yksityisyys- ja tietoturvaongelmien vuoksi, joten 

kirjoittajat esittelevät sen lähinnä kiinnostavana tulevaisuuden tutkimuskohteena. (Paek 

et al., 2010.) 

Petrova ja Wang (2011) esittelevät käsitteen sijainnin arvo (Location value), jolla 

kirjoittavat tarkoittavat sijaintitiedon arvoa käyttäjälle ja palvelulle. Tämä arvo riippuu 

lukuisista tekijöistä riippuen muun muassa palvelun tyypistä. Joissakin palveluissa 

sijaintitieto ja sen tarkkuus sekä tuoreus voivat olla merkittävämpiä kuin toisissa. 

Sijainnin arvo vaikuttaa näin suoraan myös palvelun koettuun hyödyllisyyteen ja 

laatuun. Yhdistettynä käyttäjien yksityisyyden suojaukseen, palvelun personoitavuuteen 

ja käyttäjän kokemaan hyötyyn palvelusta muodostuu kokonaisuus, joka voi määrittää, 

tuleeko palvelusta suosittu. (Petrova & Wang, 2011.) 
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3. Paikkatiedon sovellutukset 

Paikkatietopalvelut yleistyvät edelleen kovaa vauhtia, jonka osoittaa Pew Research 

Centerin vuonna 2013 tekemä tutkimus paikkatietopalveluiden käyttöasteesta 

amerikkalaisten matkapuhelinkäyttäjien keskuudessa. Tutkimus osoittaa, että 74% 

matkapuhelinten käyttäjistä hyödynsi paikkatietopalveluita esimerkiksi navigoidessaan 

tai tietoja hakiessaan. Sosiaalisen median paikkatietopalveluita, kuten Foursquarea, 

käytti tutkimuksen mukaan 12% käyttäjistä. (Pew Research Center, Location-Based 

Services, 2013.) 

Erityisesti sosiaalinen media on omaksunut sijaintitiedon käyttämisen osana palveluita. 

Sosiaalinen media on myös käytännössä merkittävin alusta, missä käyttäjät jakavat 

sijaintiaan muille käyttäjille. Tässä luvussa käyn läpi aiempaa tutkimusta aiheesta, miten 

sijaintia voidaan hyödyntää sosiaalisessa mediassa ja minkälaisia löydöksiä 

sijaintipalveluiden käytöstä sosiaalisessa kontekstissa on todettu. Liiketoiminnallinen 

näkökulma on myös syytä huomioida, koska paikkatietopalvelut tarjoavat paitsi 

kiinnostavia uusia liiketoimintamahdollisuuksia, myös keinoja parantaa jo olemassa 

olevia markkinointikanavia. 

3.1 Paikkatiedon hyödyntäminen sosiaalisessa mediassa 

Sosiaaliset mediat kuten Facebook, Twitter ja Google+ ovat jatkuvasti kasvattaneet 

käyttäjämääriään viimeisten vuosien aikana. Nämä palvelut toimivat tätä kautta myös 

oivana alustana erilaisille paikkatietoa käyttäville sovelluksille ja palveluille erityisesti 

yksityisen käyttäjätiedon hallinnoinnin vuoksi. Käyttäjät pystyvät suoraan vaikuttamaan 

siihen, mitä tietoja muut käyttäjät näkevät, vaikkakin palvelut ovat tuoreeltaan nousseet 

mediassa esiin negatiivisessa valossa tiedonkeruunsa vuoksi. Useat näistä sosiaalisista 

medioista ovat liittäneet palveluunsa paikkatietoa hyödyntäviä ominaisuuksia, kuten 

esimerkiksi Facebookin lanseeraama Facebook Places. Tässä luvussa käyn läpi erilaisia 

sosiaalisten medioiden paikkatietopalveluita ja ideoita niiden takana, sekä niiden 

mukanaan tuomia ongelmia.  

Li ja Chen (2010) esittelevät useita paikkatietoa hyödyntäviä sosiaalisia palveluita, 

kuten esimerkiksi FourSquare ja Google Latitude. Suurin osa näistä palveluista nojaa 

käyttäjän manuaaliseen ilmoittautumiseen (check-in), jolla käyttäjä julkaisee 

saapumisensa johonkin tiettyyn sijaintiin, esimerkiksi kahvilaan. Eri palvelut tarjoavat 

erilaisia asetuksia näiden paikkatietojen jakamiseen ja yksityisyyden tasojen 

määrittelemiseen, kuten jakaminen kaikille, vain ystäville tai ei kenellekään. Useat 

näistä palveluista toimivat myös ristiin muiden sosiaalisten verkostojen kanssa, joten 

käyttäjä voi esimerkiksi julkaista FourSquaressa käytetyn paikkatiedon esimerkiksi 

omalla Facebook-sivullaan (Li & Chen, 2010.) Myös Facebookin Places tarjoaa samoja 

ominaisuuksia. MikroPC:n verkkolehden artikkeli esitteli Placesia sovelluksena, jolla 

käyttäjät voivat jakaa sijaintitietonsa yhteisöpalvelussa ja samalla saada tiedon siitä, 

ketkä heidän ystävistään ovat lähistöllä. Uutisessa Facebookin tuotejohtaja Chris Cox 

visioi jatkoa näille mahdollisuuksille muun muassa valokuvien ja käyttäjäarvostelujen 

myötä. (MikroPC, Facebook-uutuus paljastaa sijaintisi, 2010.) 



16 

Fusco et al. (2010) tutkivat, miten paikkatietojen käyttäminen sosiaalisessa mediassa 

vaikuttaa käyttäjien välisiin suhteisiin. Kirjoittajien mukaan paikkatieto vaikuttaa 

erityisesti luottamukseen ”ystävien” välillä. Luottamuksen lisäksi kirjoittajat listaavat 

sosiaalisten paikkatietopalveluiden koettuja ongelmia. Näitä ovat turvallisuus, 

yksityisyys, hallinta, vaikutukset sosiaalisiin suhteisiin ja teknologiset ongelmat. 

Turvallisuuden osalta tämä tarkoittaa käyttäjän henkilökohtaista turvallisuutta ja miten 

paikkatietopalveluilla on mahdollista esimerkiksi seurata ihmisiä ja käyttää tuota 

sijaintitietoa mahdollisesti rikollisiin tarkoitusperiin. Tämän lisäksi myös 

epäluottamusta herätti myös palveluntarjoajan mahdollisuus yksityisyyssuojan 

rikkomiseen joko tahallaan tai vahingossa mahdollisen tietomurron kautta. 

Yksityisyyteen liittyvät ongelmat periytyivät pääosin tuntemuksesta, että 

paikkatietopalvelut tunkeutuivat käyttäjien yksityiselämään ja –asioihin. Lisäksi 

käyttäjiä huoletti mahdollinen lainsäädännöllinen muutos, joka antaisi viranomaisille 

mahdollisuuden seurata käyttäjiä, vaikka he eivät tekisikään mitään laitonta. Luottamus 

on kirjoittajien mukaan merkittävä ongelma sosiaalisten paikkatietopalveluiden piirissä. 

Käyttäjät voivat väärinkäyttää palveluita valehtelemaan ja piilottamaan asioita, mikä 

omalta osaltaan rikkoo yleistä luottamusta käyttäjien välillä. Tämän lisäksi käyttäjät 

voisivat menettää keskinäisen luottamuksen toisiinsa, ystäviin, poikaystäviin, 

tyttöystäviin ja alkaisivat kyseenalaistaa kaikkea saamaansa tietoa. Suurimpana 

sosiaalisena uhkana kirjoittajat näkevät luottamuksen siirtymisen ihmisistä laitteisiin ja 

sen luomat seuraukset. Hallintaan liittyvät ongelmat käsittävät skenaariot, missä yksi 

osapuoli haluaa seurata toista, esimerkiksi vanhemmat lapsiaan. Tällaisessa tilanteessa 

seurattava osapuoli voi ymmärrettävästi kokea yksityisyyttään loukatun. Sosiaalisten 

suhteiden ongelmat pohjautuvat käyttäjien kokemuksiin kanssakäymisen 

vähentymiseen paikkatietopalveluiden seurauksena. Teknologian ongelmat sisälsivät 

akkukestoon, signaalin luotettavuuteen ja tarkkuuteen, laitteistoon ja palveluiden 

hinnoitteluun liittyvät ongelmat. Tutkimuksessa mukana olleet sovellukset olivat 

jatkuvasti sijaintia seuraavia paikkatietopalveluita, joka on syytä huomioida käyttäjien 

hahmottamia ongelmia sijainnin jakamiseen suhteen. (Fusco et al., 2010.) 

Grandhi ja Jones (2005) käsittelevät sosiaalisen median paikannusjärjestelmiä ja -tapoja, 

joita kirjoittajat kutsuvat P3-järjestelmiksi, joka on lyhenne sanoista people-to-people-

to-geographic-place. Tutkijoiden mukaan 3P-järjestelmät voidaan jakaa ihmiskeskeisiin 

ja paikkakeskeisiin menetelmiin. Ihmiskeskeisyydellä kirjoittajat tarkoittavat 

järjestelmiä, jotka hyödyntävät paikkatietoa tukemaan henkilöiden keskinäistä 

tietoisuutta, mahdollistamaan kanssakäymistä ja auttamaan löytämään aiemmin 

tiedostamattomia yhdistäviä tekijöitä käyttäjien välillä. Paikkakeskeiset menetelmät 

puolestaan yhdistelevät virtuaalisia kohteita fyysisiin sijainteihin, käyttämällä sosiaalista 

tietoa avustamaan paikkakohtaista navigaatiota ja päätöksentekoa. Ihmiskeskeiset 

järjestelmät jaetaan vielä edelleen sen mukaan käyttävätkö ne käyttäjän absoluuttista 

sijaintia vai käyttäjän summittaista sijaintia. Ero näiden kahden välillä on nähtävillä 

tiedon käyttö- ja esitystavoissa, absoluuttinen sijainti voidaan jakaa muille käyttäjille, 

kun taas summittainen sijainti kertoo keitä muita käyttäjiä on mahdollisesti lähellä. 

Myös paikkakeskeiset menetelmät on jaettu kahteen alakategoriaan. Menetelmät, jotka 

ilmoittavat kun käyttäjä on jossakin fyysisessä sijainnissa, ovat hyödyllisiä esimerkiksi 

ystävien sijaintien löytämisessä. Toinen menetelmä yhdistelee käyttäjien virtuaaliset 

sijainnit fyysiseen maailmaan, tarkoituksena helpottaa käyttäjien välistä 

kanssakäymistä. (Grandhi & Jones, 2005.) 

Wei, Xu ja Lin (2012) jaottelevat mobiilit sosiaalisen median palvelut kahteen eri 

tyyppiin. Ensimmäisenä tyyppinä kirjoittajat käsittävät jo olemassa olevat sosiaalisen 

median palvelut, jotka kehittävät tapoja hyödyntää näitä palveluita langattomilla 
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mobiilipäätelaitteilla. Esimerkkinä tällaisista palveluista kirjoittajat mainitsevat 

Facebookin ja Twitterin. Toisena tyyppinä kirjoittajat määrittelevät uudet palvelut, jotka 

suoraan tähtäävät mobiilikäyttäjien pariin, kuten FourSquare tai Gowalla. Molemmat 

tyypit hyödyntävät mobiililaitteiden saataville tarjoamaa sijaintitietoa tarjoten näin 

paikkatietopalveluita perinteisistä sosiaalisen median palveluista erottuen. (Wei et al., 

2012.) 

Sadeh et al. (2009) käsittelevät artikkelissaan käyttäjien tapoja hallinnoida omaa 

yksityisyyttään ja nostavat myös esille yksityisyysasetuksien vähäiset 

hallintamahdollisuudet nykyisissä sosiaalisen median palveluissa. Sosiaalisessa 

mediassa henkilökohtaista tietoa jaettaessa pääosissa palveluita käytetään niin kutsuttuja 

mustia ja valkoisia listoja määrittelemään, kenelle tietoa jaetaan ja ei jaeta. Mustan 

listan lähtökohta on optimistinen, eli tiedot ovat oletusarvoisesti näkyvissä kaikille, 

paitsi listalla oleville estetyille henkilöille. Valkoinen lista puolestaan edustaa 

pessimististä näkemystä, eli jaettua tietoa ei näy kukaan, paitsi listalla olevat luotetut 

henkilöt. Kirjoittajat huomauttavat näiden listojen olevan hyvin rajoittuneita keinoja 

sellaisinaan yksityisyyden hallintaan, jonka vuoksi ne vaatisivat tuekseen tarkempia 

määritelmiä esimerkiksi aikaan, paikkaan ja käyttökontekstiin liittyen, joskin tällaisten 

sääntöjen asettaminen vie käyttäjältä enemmän aikaa ja perehtymistä 

yksityisyysasetuksiin. (Sadeh et al., 2009.) 

3.2 Paikkatiedon hyödyntäminen liiketoiminnassa 

Kohdennettu mainonta on yksi keino hyödyntää sijaintitietoja liiketoiminnan 

edistämisessä. On kuitenkin otettava huomioon, että käyttäjät voivat kokea 

matkapuhelimen omaksi henkilökohtaiseksi alueekseen ja näin ollen mainonta suoraan 

tuohon päätelaitteeseen voidaan kokea tunkeilevana ja ärsyttävänä. Rao ja Minakakis 

(2003) huomauttavat, että yksin sijainti ei riitä ymmärtämään käyttäjän mahdollisia 

tarpeita kohdennettua mainontaa ajatellen. Palveluntarjoaja ei pysty määrittelemään 

pelkän paikkatiedon perusteella käyttäjän senhetkisiä tarpeita ja näin ollen informaatiota 

tarvittaisiin lisää asiakkaiden tottumuksien, historian ja tarpeiden osalta (Rao & 

Minakakis, 2003.) Samaa linjaa tukee myös Upstreamin ja Luth Researchin tekemä 

tutkimus asiakkaiden suhtautumisesta kohdennettuun mobiilimarkkinointiin. 

Tutkimuksen mukaan vaikkakin sijainti on tärkeä muuttuja mobiilimainosten 

kohdentamisessa, on mainosten räätälöinti asiakkaiden kiinnostusten kohteiden ja 

tarpeiden mukaan osoittanut suurempaa potentiaalia siinä, miten asiakkaat hyväksyvät 

mobiilimainokset. (Upstream, New Research from Upstream and Luth Research Sheds 

Light on Types of Mobile Ads that Consumers Want, 2011.) 

Keikhosrokiani, Mustaffa, Damanhoori, Zakaria ja Sarwar (2012) esittelevät 

mahdollisen sovellusalustan, jonka kautta yritykset voivat tarjota potentiaalisille 

asiakkaille tietoa palveluistaan. Kirjoittajat kartoittivat ensin kyselyllä kuinka moni 

älypuhelimen käyttäjistä aikoi käyttää paikannusta puhelimellaan. Sadasta vastaajasta 

54% ilmoitti olevansa halukas tai aikovansa käyttää GPS:ää älypuhelimellaan. Näistä 

vastaajista 54.3% oli kiinnostuneita saamaan tietoa ravintoloista, 42.9% 

ostosmahdollisuuksista, 45.7% viihteestä, 22.9% elämäntyyliin liittyvistä asioista, 40% 

hotelleista, 71.4% UNESCO-kohteista, 48.6% teknologisista tarjouksista, 14.3% 

kylpylöistä ja 31.4% kuukausittaisista tapahtumailmoituksista. (Keikhosrokiani et al., 

2012.) 

Dhar ja Varshney (2011) ovat optimistisempia mobiilimarkkinoinnin tehokkuuden 

osalta ja arvioivat, että mobiililaitteiden pieni koko ja liikuteltavuus, yhdistettynä 
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personoitavuuteen, välittömään saatavuuteen, liikkuvuuteen, internet-yhteyteen sekä 

sijainti- ja kontekstitietoisuuteen ovat tekijöitä, jotka tekevät mobiilialustasta hyvin 

houkuttelevan kohdennettuun markkinointiin. Älypuhelimet ovat niin henkilökohtaisia 

laitteita, että ne tarjoavat otollisen keinon kohdistaa markkinointia henkilökohtaiselle 

tasolle ja erityisesti ne tarjoavat keinon tarjota käyttäjille sellaisten palveluiden tai 

tuotteiden mainoksia, joita he juuri sillä hetkellä sijaintinsa ja aiempaan käyttöhistoriaan 

perusteella haluaisivat tai tarvitsevat. (Dhar & Varshney, 2011.) 

Rashid, Coulton ja Edwards (2008) määrittelevät Mobiililiiketoiminnan, eli mobile 

commercen tai lyhyemmin m-commercen, tarkoittavan liiketoimintaa, joka hyödyntää 

langattomissa verkoissa toimivia mobiileja päätelaitteita ja näissä käytettäviä 

sovelluksia. Mobiililiiketoiminta sisältääkin perinteisen sähköisen kaupankäynnin 

mallien lisäksi monia uusia ja ainoastaan mobiilialalla mahdollisia liiketoimintamalleja 

ja sovelluksia. Tärkeimpinä mahdollistajina alalle kirjoittajat luettelevat korkean 

liikkuvuuden yhdistettynä jatkuvasti saatavilla olevaan internet-yhteyteen, personoinnin 

esimerkiksi sijainnin, läheisyyden, kontekstin tai ominaisuuksien kehityksen mukaan, 

sekä suuren, artikkelin kirjoittamishetkelläkin jo noin 2 miljardin puhelimen 

käyttäjäkunnan, joka kasvaa edelleen. (Rashid et al., 2008.) 

Rashid et al. (2008) huomauttaa satelliittipaikannuksen, eli GPS:n ongelmista 

urbaanissa ympäristössä; Korkeat rakennukset voivat peittää yhteydet vaadittaviin 

paikannussatelliitteihin, jolloin sijainnin määrityksestä tulee vaikeaa ja tulokset ovat 

epätarkkoja. Tämä muodostaa ongelman esimerkiksi mainonnan kohdistamisessa 

sijaintitiedon perusteella. Kirjoittajien tarjoama ratkaisu nojaisi Bluetooth-yhteyteen, 

joka mahdollistaa tiedonsiirron langattomien laitteiden välillä lyhyen, noin 10 metri 

välimatkan yli. Järjestelmä sisältäisi itsessään tiedon omasta sijainnistaan ja se tarjoaisi 

sen toiminta-alueelle saapuville laitteille Bluetoothin yli viestillä esimerkiksi 

kohdennettua mainontaa. Kirjoittajat mainitsevat tälle järjestelmälle esimerkkeinä 

käytännön sovellutuksista supermarketin alennuskupongit ja opasjärjestelmän. 

Supermarketissa eri puolille kauppaa sijoitetut viestikeskukset etsivät tietyin väliajoin 

Bluetooth-laitteita lähistöltä ja lähettävät näille mainosviestin tai kupongin. 

Opasjärjestelmä puolestaan on suunnattu turismin käyttöön. Järjestelmä voi tarjota 

muun muassa tietoa sijainnista tai nähtävyydestä, minkä lähistöllä käyttäjä on. Tämän 

lisäksi muuta mahdollista tietoa voisi olla vaikkapa tieto muista käyttäjää mahdollisesti 

kiinnostavista kohteista lähistöllä, kohteen sulkemisajat ja reittiohjeita muihin 

nähtävyyksiin. (Rashid et al. 2008.) 

Aluksi paikkatietopalvelut olivat vain suurten operaattoreiden liiketoimintaa, jolla 

pyrittiin hyödyntämään E911- ja E112-mandaattien tuomaa paikannusteknologiaa ja 

samalla korvaamaan noiden mandaattien kehitystyön vaatimia investointeja. Kuitenkin 

myöhemmin teknologisten mullistusten myötä, kuten edullisten langattomien 

paikantamismenetelmien kehityksen ja avoimien mobiilialustojen, pienemmät yritykset 

alkoivat kehittää uuden sukupolven paikkatietopalveluja, jotka hyödynsivät uuden 

tekniikan tuomia mahdollisuuksia. Bellavista et al. mukaan väliohjelmistot ja avoimet 

alustat mahdollistivat minkä tahansa yrityksen luoda, julkaista ja ylläpitää omia 

paikkatietopalveluitaan. Uusia yrityksiä ja palveluita alkoi syntyä markkinoille ja tämän 

seurauksena paikkatietopalveluiden tuottavuus ja arvo liiketoimintamallin pohjana 

kohosi. (Bellavista et al., 2008.) 

Dhar ja Varshney (2011) jakavat nykyisen paikkatietopalveluiden markkina-alueen 

vertikaalisiin ja horisontaalisiin markkinoihin. Vertikaalisilla markkinoilla he 

tarkoittavat liiketoimintaa, jossa sijaintitieto on ja on aina ollut kiinteä osa 
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liiketoimintaa. Horisontaaliset markkinat taas pitävät sisällään toimijoita, jotka löytävät 

sijaintitiedosta keinon lisätä arvoa toimijoiden olemassa oleville palveluille. (Dhar & 

Varshney, 2011.) 

Johtuen paikkatietopalveluiden tuoreudesta yrityksillä on vaikeuksia hyödyntää 

sijaintitiedon tuomia hyötyjä liiketoiminnassaan. Kofod-Petersen, Gransæther ja 

Krogstie (2010)  tarjoavat omia huomioitansa paikkatietopalveluiden kehittämisen 

tueksi. Ensimmäiseksi yritysten tulisi huomioida, että yksityisyyteen ja luottamukseen 

liittyvät ongelmat voivat vaikuttaa asiakastyytyväisyyteen ja sitä kautta halukkuuteen 

käyttää palvelua jatkossa. Kirjoittajien mukaan onkin tärkeää, että kehittäjät ottavat 

nämä seikat huomioon heti alussa alkaessaan kehittää palveluitaan. Tietojen 

turvallisuus, mahdolliset yksityisyyttä suojaavat mekanismit ja vastaavat luottamusta 

viestivät ominaisuudet pitää saattaa asiakkaan tietoon, jolla taataan palvelun 

houkuttelevuus ja näennäinen hyödyllisyys. Näillä keinoin on pyrittävä vakiinnuttamaan 

nopeasti vahva käyttäjäkunta joka kirjoittajien mukaan on tärkeämpää 

paikkatietopalveluiden alueella kuin yleisesti mobiilisovellusten saralla (Kofod-Petersen 

et al., 2010.) Yksi esimerkki perinteisen liiketoiminnan sitouttamisesta 

paikkatietopalveluihin voidaan nähdä FourSquaren toiminnassa: Mikäli yksittäisellä 

käyttäjällä on eniten sisäänkirjautumisia 60 päivään tietyssä kohteessa, esimerkiksi 

kahvilassa, tästä tulee tuon paikan ”Pormestari” (Mayor). FourSquarella puolestaan on 

kumppanuuksia useiden baarien, kahviloiden ja ravintoloiden kanssa, jotka palkitsevat 

Pormestarin ilmaisilla juomilla tai muilla tarjouksilla. (Li & Chen, 2010.)  

Loreto, Mecklin, Opsenica ja Rissanen (2009) esittelevät mallin, jossa keskeisessä 

roolissa olisi niin kutsuttu palveluvälittäjä (Service Broker). Tämä palveluvälittäjä 

toimisi paikkatiedon tuottajien ja paikkatietoa käyttävien palveluiden välissä tarjoten 

kaikille osapuolille arvoa. Paikkatiedon tuottajat olivat tämän tutkimuksen tapauksessa 

matkapuhelinoperaattoreita, koska suurimmaksi osaksi paikannukseen käytettävät 

tekniikat olivat solupohjaisia, joka hyödyntää operaattoreiden matkapuhelinverkkoa 

tukiasemineen. Paikkatietopalveluiden tuottajat puolestaan tarvitsevat tuota paikkatietoa 

käyttäjiltä, jonka palvelun välittäjä heille operaattoreilta toimittaa. Käyttäjät eli 

asiakkaat saavat tällöin tuloksena toimivan palvelun, joka kirjoittajien 

esimerkkitapauksessa oli web-sivu, joka sijaintitietoa hyödyntäen tarjosi muun muassa 

säätietoja, liikennetietoja ja kohdennettua mainontaa. Tämä malli tuo operaattorit 

mukaan keräämään tuottoja paikkatietopalveluista, sillä paikkatiedon toimittajina 

operaattorit ovat osa ketjua ja näin ollen oikeutettuja saamaan osan palveluiden 

tuotoista. (Loreto et al., 2009.) 

Sosiaalinen media tarjoaa loistavan kanavan mainontaan ja markkinointiin jo pelkästään 

suuren käyttäjäkannan ja saatavilla olevan tiedon perusteella. Käyttäjät myös 

vaikuttavat keskenään toistensa käyttäytymiseen ja päätöksentekoon. Grandhi ja Jones 

(2005) kuvailevat eräänlaista paikkatietoa hyödyntävää suosittelujärjestelmää, joka 

kerää tietoa käyttäjien mieltymyksistä ja näitä yhdistelemällä ehdottaa käyttäjille 

erilaisia tuloksia. Esimerkkinä tästä järjestelmä voi esimerkiksi seurata käyttäjän 

kulkemista tietyn tyyppisissä ravintoloissa ja tämän perusteella järjestelmä osaa 

matkalla ehdottaa käyttäjää mahdollisesti kiinnostavia ravintoloita. Yhdistelemällä eri 

tietoja eri tavoin on mahdollista saada aikaan erilaisia algoritmeja, jotka pystyvät 

älykkäästi suosittelemaan käyttäjilleen palveluita, joita he haluavat. Kirjoittajat 

kuitenkin huomauttavat, että nykyisellään algoritmit eivät kykene tuottamaan luotettavia 

tuloksia. Eräs syy tähän on paikkatiedon riittämättömyys kontekstin määrittelyssä, 

huomioon otettavia muuttujia on useampia, eivätkä järjestelmän ehdotukset 

nykyisellään näitä kaikkia pysty huomioimaan. Tutkijat summaavat, että toimiakseen 
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suosittelujärjestelmän pitäisi kyetä ottamaan samanaikaisesti huomioon muuttuva 

ympäristö, yksilöiden tarpeet sekä organisaatioiden tarpeet. (Grandhi & Jones, 2005.) 

Zhu, Wang, Jia ja Huang (2010) kritisoivat hekin pelkän paikkatiedon riittämättömyyttä 

oikea-aikaisen mainonnan ja tiedon toimittamiseksi. Kirjoittajat nostavat monien 

muiden tavoin esille kontekstin eli asiayhteyden merkityksen sijaintitiedon 

toimittamisessa. Pyytämättä käyttäjälle lähetetty tieto ja mainokset voivat ärsyttää 

käyttäjää ja tarkoituksella tietoa haettaessakin törmätään esimerkiksi ongelmaan, jossa 

haettu ”paras” ravintola tarkoittaa paikkatietojärjestelmien mukaan yleensä läheisintä 

ravintolaa. Näin ollen, jotta tarjottava tieto olisi käyttäjälle hyödyllistä ja sitä 

tarjottaisiin oikeaan aikaan, paikkatietopalveluiden tulee sijainnin lisäksi ottaa 

huomioon muitakin seikkoja. Kirjoittajat ovat jakaneet nämä kontekstit neljään eri 

kategoriaan, jotka ovat ympäristö, käyttäjän aikeet, käyttäjäprofiili ja muu konteksti. 

Ympäristön konteksti pitää sisällään muun muassa ajan, paikan, liikenne- ja säätietoja. 

Käyttäjän aikeiden kontekstissa pyritään vastaamaan kolmeen kysymykseen; Missä, 

milloin ja miksi, ja näin pyritään selvittämään käyttäjän aikeita. Käyttäjäprofiili 

kartoittaa pidemmälle käyttäjän mieltymyksiä ja henkilökohtaista tietoa, kuten 

esimerkiksi iän ja sukupuolen. Muu kontekstitieto voi pitää sisällään vaikkapa tietoa 

käyttäjän käyttäytymisestä ja käyttöhistoriasta. (Zhu et al., 2010.) 

Heinonen ja Pura (2006) nostavat esille seikkoja, joita markkinoijien tulisi ottaa 

huomioon kehittäessään mobiilipalveluita. Kirjoittajat eivät suoraan keskity vain 

paikkatietopalveluihin, mutta esimerkiksi palveluiden veloittamisessa haasteet ovat 

yhtäläisiä niin paikkatietopalveluiden kuin muidenkin mobiilipalveluiden osalta. 

Erilaisia keinoja liikevaihdon luomiseksi ovat esimerkiksi käytön mukaan 

veloittaminen, kertamaksu tai vaikkapa kuukausimaksu. Ansaintalogiikkaa valitessa 

täytyy ottaa huomioon tarjottavan palvelun luonne. Jatkuva kuukausimaksu ei 

välttämättä houkuttele asiakkaita sitoutumaan, jos palvelun tarve ei ole jatkuva. 

Käyttöön perustuva laskutus ei luo sitoumusta palveluun ja maksun periminen 

esimerkiksi puhelinliittymän laskun yhteydessä on asiakkaalle helppo keino maksaa 

palvelusta. Tämä voi jopa innostaa kuluttajia käyttämään mobiilipalveluita. (Heinonen 

& Pura, 2006.) 



21 

4. Paikkatietopalveluiden riskit ja hyödyt 

Paikkatietopalvelut käsittelevät käyttäjän kannalta arkaluonteista tietoa. Sijaintia ja 

muita käyttäjästä saatavia tietoja voidaan hyödyntää monimuotoisesti erilaisissa 

palveluissa tarjoten käyttäjälle hyödyllistä tietoa tai palvelua. Käytetty tieto on 

kuitenkin käyttäjälle hyvin yksityistä, jota käyttäjät eivät aina ole valmiita 

luovuttamaan. Seuraavissa luvuissa käsitellään aiempaa tutkimusta koskien käyttäjien 

kokemia riskejä ja hyötyjä paikkatietopalveluita käyttäessään, sekä minkälaisia 

tekniikoita käyttäjien yksityisyyden suojaamiseen käytetään. Tärkeää on ymmärtää, 

mitä tekijöitä käyttäjät arvostavat ja mitä he pelkäävät, jotta voidaan ymmärtää 

käyttäjien tarpeita paikkatietopalveluita koskien. 

4.1 Koetut riskit ja uhat paikkatietopalveluissa 

Useat tutkimukset käsittelevät käyttäjien suhtautumista henkilökohtaisen tiedon 

jakamiseen, jollaiseksi paikkatiedot voidaan hyvinkin mieltää. Nykyisen 

tietoyhteiskunnan jäsenet ovat hyvin tarkkoja yksityisyydestään ja monet ovat skeptisiä 

henkilökohtaisia tietoja vaativien sovelluksien suhteen. Yksityisyyden lisäksi myös 

muut ongelmat ovat hidastaneet paikkatietopalveluiden kehitystä ja laajempaa 

käyttöönottoa. Junglas ja Watson (2008) listaavat kolme merkittävää syytä: 1) Uusien 

paikannustekniikoiden, kuten A-GPS kehittäminen on ollut odotettua hitaampaa ja 

hintavampaa, 2) olemassa olevat paikkatietoa käyttävät palvelut ja ohjelmat kärsivät 

hitaista vasteajoista ja 3) ilmeiset käyttäjien huolenaiheet liittyen yksityisyyteen ja 

paikkatiedon jakamiseen (Junglas & Watson, 2008, s. 66). Dhar ja Varshney (2011) 

jatkavat tätä listaa nostamalla paikkatietopalvelujen yleistymisen hidasteiksi myös 

hinnoittelun ja teknologiset haasteet. Hinnoittelun osalta kirjoittajat viittaavat 

tilanteeseen, jossa käyttäjällä ei ole kiinteähintaista mobiilidatapakettia ja joutuu näin 

ollen maksamaan operaattorille siirtämänsä datan perusteella. Maasta ja operaattorista 

riippuen tämä voi olla hyvinkin tyyristä. Teknologiset haasteet käsittävät muun muassa 

paikannustekniikoiden kehittymisen ja päätelaitteiden riittämättömyyden esimerkiksi 

laskentatehon tai näytön koon puitteissa. GPS mahdollistaa tarkan paikannuksen, mutta 

esimerkiksi sisätiloissa signaali heikkenee huomattavasti, jolloin tarvitaan 

olemassaolevia tekniikoita tukevia paikannusmenetelmiä, kuten WiFi-paikannusta. 

(Dhar & Varshney, 2011.) 

Barkhuus ja Dey (2003) esittelevät hieman yllättävästi vastakkaisia löydöksiä 

aikaisempiin tutkimuksiin nähden paikkatietopalveluiden yksityisyyden saralla. 

Barkhuusin ja Deyn tutkimuksen mukaan testikäyttäjät eivät kokeneet palveluita 

tunkeileviksi tai yksityisyyttä rikkoviksi, mikä ilmenee testikäyttäjien vastauksista. 

Asteikolla 1-5, jossa 1 tarkoittaa ’ei lainkaan huolestunutta’ ja 5 ’erittäin huolestunutta’, 

keskiarvo oli 2.75, mikä viittaa oletettua alhaisempaan huolestumiseen yksityisyyteen 

liittyvissä kysymyksissä paikkatietopalveluissa. Kirjoittajat huomioivat jaon sijaintia 

seuraavien palveluiden (location-tracking services) ja sijaintitietoisten palveluiden 

(position-aware services) välillä. Heidän mukaansa ihmiset kokevat sijaintitietoiset 

palvelut turvallisemmiksi ja miellyttävämmiksi käyttää, koska se ei jatkuvasti seuraa 

heidän sijaintiaan ja mahdollisesti lähetä sitä eteenpäin muille osapuolille. Käyttäjät 

olivat myös vähemmän huolestuneita yksityisyydestään, mikäli kokivat käyttämänsä 

palvelun hyödylliseksi. Tämän pohjalta kirjoittajat suosittavatkin paikkatietopalveluiden 
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jatkokehityksen suunnaksi juuri sijaintitietoisia palveluita, joskin he huomauttavat, että 

myös sijaintia seuraavien palveluiden alueella on mahdollisuuksia ja käyttöskenaarioita. 

(Barkhuus & Dey, 2003.) 

Bellavista et al. (2008) mukaan käyttäjien luottamusta paikkatietopalveluita kohtaan 

voidaan lisätä antamalla heidän itse määrittää oman sijaintinsa jakamista koskevia 

asetuksia. Kirjoittaja jatkaa huomauttamalla, että ihmiset ovat vastahakoisia antamaan 

muille käyttäjille mahdollisuuden jäljittää heitä jatkuvasti ja että käyttäjät kokivat 

miellyttävimmäksi vaihtoehdoksi mahdollisuuden määrittää tapauskohtaisesti mille 

palveluille tietoa annetaan ja kuinka tarkasti. Antamalla näin ihmisten itse hallita oman 

sijaintinsa jakamisen asetuksia voidaan huomattavasti vähentää yksityisyyteen liittyviä 

huolia ja epäilyksiä. Vastakohtana tälle on vanhempi näkemys, jonka mukaan 

operaattorit omistivat tiedot käyttäjän sijainnista ja saivat näin ollen käyttää sitä, jopa 

myydä, miten halusivat. (Bellavista et al., 2008). Kofod-Petersen et al. (2010) tukevat 

näkemystä, jonka mukaan käyttäjien halukkuuteen käyttää paikkatietopalveluita 

vaikuttaa suuresti mahdollisuus hallita oman sijaintitiedon jakamista. Kirjoittajien 

tekemään tutkimukseen kuului kysely, jolla he pyrkivät kartoittamaan muun muassa 

asenteita paikkatietopalveluiden käyttämisen halukkuutta kohtaan suuressa 

kaupunkiympäristössä. Tuloksista voidaan havaita, että moni tutkimukseen osallistunut 

olisi halukas ja valmis käyttämään paikkatietopalveluita, mikäli paikannuksen voisi 

halutessaan kytkeä pois päältä. (Kofod-Petersen et al., 2010.) 

Benisch et al. (2011) mukaan paikkatiedon jakamisen asetuksien epätarkkuus on 

merkittävä este palveluiden käytön yleistymiselle. Olemassa olevat paikkatietopalvelut 

käyttävät yksityisyyden hallintaan listaa, joka määrittelee ketkä sijaintitietoa saavat 

nähdä ja ketkä eivät. Näkyvyyden estäminen ja salliminen eivät kirjoittajien mukaan 

noudata riittävän tarkasti käyttäjien todellisia aikomuksia sijaintitiedon jakamisessa. 

Sallittujen ja estettyjen käyttäjien listaa tulisi jatkaa lisäyksillä, jotka ottaisivat 

huomioon esimerkiksi ajan, paikan ja käyttäjän kontekstin, jotka tarkentavat 

huomattavasti rajoitettujen käyttäjien listaa. Kirjoittajien mukaan tällä on myös 

kääntöpuolensa asetusten monimutkaisuudessa. Mikäli käyttäjät joutuvat näkemään 

paljon vaivaa määritellessään omia sijainnin jakamisen yksityisyysasetuksiaan, on 

mahdollista että tällainen paikkatietopalvelu jää käyttämättä. Kirjoittajat ehdottavat 

tähän ratkaisuksi esiasetettuja sääntöjä, joita käyttäjän ei tarvitsisi muokata kokonaan 

itse, mutta jotka kuitenkin tarjoaisivat mahdollisuuden sijainnin jakamisen tarkempaan 

määrittelyyn, kuin mihin pelkkä sallittujen tai estettyjen käyttäjien lista pystyisi. 

(Benisch et al., 2011.) 

Wei et al. (2012) nostavat esille uhan liittyen palveluntarjoajan hallinnoimien 

käyttäjätietojen säilytykseen. Ulkopuolisen tahon on mahdollista saada käsiinsä 

paikkatietopalveluiden käyttäjien tietoja, mukaan lukien sijaintitietoja, murtautumalla 

palveluntarjoajan tietokantoihin, joissa tietoja säilytetään. Kirjoittajien itse esittelemässä 

teoreettisessa paikkatietopalvelussa sijaintitiedot ja henkilökohtaiset käyttäjätiedot olisi 

hajautettu eri palvelimille, joka vaikeuttaisi sijaintitiedon yhdistämistä tiettyyn 

käyttäjään. (Wei et al., 2012.) 

Zhou (2013) tutkii paikkatietopalveluiden käyttöönottoa mahdollistajien ja estäjien 

näkökulmista. Kirjoittaja tunnistaa kolme erillistä tekijää, jotka vaikuttavat paitsi 

suoraan joko positiivisesti tai negatiivisesti paikkatietopalveluiden käyttöönottoon, tai 

ovat keskenään yhteydessä muihin tekijöihin. Mahdollistajiksi Zhou tunnistaa koetun 

hyödyn ja luottamuksen, estäjäksi huolen yksityisyydestä. Yksityisyyttä koskevat 

ongelmat ovat laajalti esillä alan tutkimuksessa, mutta Zhou nostaa luottamuksen roolin 
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esiin sekä mahdollistajana, että estäjänä. Zhoun mukaan luottamus rakentuu 

kontekstuaalisesta, eli tilannesidonnaisesta tarjoamasta. Paikkatietopalvelun tulee kyetä 

tuottamaan käyttäjälleen hyödyllistä tietoa perustuen käyttäjän sijaintiin ja 

mieltymyksiin. Palvelun tuottaessa käyttäjän kannalta tarkkaa ja hyödyllistä tietoa, 

vaikuttaa tämä luottamukseen positiivisesti. Mikäli palvelu tuottaa kuitenkin käyttäjälle 

hyödytöntä tai vähemmän hyödyllistä tietoa, esimerkiksi väärin tulkittujen 

mieltymysten pohjalta, vaikuttaa tämä luottamukseen negatiivisesti. Zhoun mukaan 

luottamuksella on suora yhteys paitsi koettuun hyödyllisyyteen, myös yksityisyyden 

uhkiin. Huoli yksityisyydestä voi vaikuttaa myös luottamukseen, joka vaikuttaa suoraan 

koettuun hyödyllisyyteen. Kirjoittaja huomaakin, että luottamuksella on keskeinen osa 

muiden muuttujien joukossa, koska se on yhteydessä sekä positiivisiin, että negatiivisiin 

tekijöihin paikkatietopalveluiden käyttöönotossa. (Zhou, 2013.) 

Xu ja Gupta (2009) esittävät, että myös käyttäjän innovatiivisuudella on vaikutusta 

paikkatietopalvelujen hyväksynnässä. Kirjoittajien mukaan aikomukseen käyttää 

paikkatietopalveluita vaikuttaa, odotukset palvelun tehokkuudesta ja odotukset 

vaaditusta vaivannäöstä. Odotukset palvelun vaivallisuudesta, eli kuinka paljon työtä 

käyttäjältä vaaditaan palvelua käyttäessä, vaikuttivat myös odotuksiin tehokkuudesta. 

Yksityisyyteen liittyvät huolenaiheet vaikuttivat molempiin tekijöihin. Tutkijat 

testasivat asetelmaa sekä kokeneilla paikkatietopalveluiden käyttäjillä, että 

ensikertalaisilla. Havainnot vastasivat aiempaa tutkimusta ja myös kirjoittajien 

odotuksia edellä esitetyn mukaisesti, mutta yllätyksenä kirjoittajille yksityisyyden 

huolenaiheet eivät vaikuttaneet suoraan aikomukseen käyttää paikkatietopalveluita, 

vaan epäsuorasti odotetun vaaditun vaivannäön kautta. Xu & Gupta (2009) arvelevat, 

että käyttäjien ollessa tietoisia yksityisyyteen liittyvistä riskeistä, ohjautuu käyttäjien 

huomio alentamaan tuota riskiä, lisäten paikkatietopalvelun eteen nähtävää vaivaa. 

Kirjoittajat nostavat myös esille yllättävänä löydöksenä, että ensikertalaisten kokiessa 

odotukset vaaditusta vaivannäöstä merkittävämmäksi odotetun tehokkuuden kannalta, 

kun taas kokeneet käyttäjät kokivat yksityisyyden ongelmat merkittävämmäksi 

tehokkuuden kannalta. Tästä voidaan päätellä yksityisyysriskien vaikuttavan enemmän 

kokeneisiin käyttäjiin. Yhtenä mahdollisena syynä tähän kirjoittajat näkevät, että 

käyttäjät tulevat suoraan tietoisiksi yksityisen tiedon menettämisen negatiivisista 

seurauksista vasta, kun he ovat käyttäneet paikkatietopalvelua. (Xu & Gupta, 2009.) 

Zhang, Xue ja Zhu (2012) tutkivat paikkatietopalvelujen hyväksyntää 

informaatiosysteemien tutkimuksen alalla laajalti käytössä olevan teknologian 

hyväksyntämallin (Technology Acceptance Model, tai TAM) pohjalta. Tutkimuksen 

tulokset tukevat Xu & Gupta (2009) löydöksiä koskien yksityisyydestä koettua riskiä 

ensikertalaisten ja kokeneiden käyttäjien välillä. Zhang et al. (2012) mukaan 

paikkatietopalveluita käyttäneet käyttäjät kokivat koetun turvallisuuden vaikuttavan 

positiivisesti aikomukseen käyttää paikkatietopalveluita, kun taas palveluita aiemmin 

käyttämättömille koetulla turvallisuudella ei havaittu positiivista vaikutusta 

käyttöaikomuksiin. Kirjoittajien hypoteeseja ja aikaisempaa tutkimusta tukien tuloksista 

voidaan nähdä, että koettu hyödyllisyys, koettu helppokäyttöisyys, koettu hinta ja koettu 

arvo vaikuttivat positiivisesti aikomuksiin käyttää paikkatietopalveluita. (Zhang et al., 

2012.) 

4.2 Yksityisyyden suojaaminen 

Paikkatietopalveluiden kehittyessä nopeasti on tarpeen ottaa paikkatietopalveluiden 

sisältämät riskit huomioon jo palveluita kehittäessä. Tästä syystä CTIA, International 

Association for the Wireless Telecommunications Industry, julkaisi 
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paikkatietopalveluita koskevan ohjeistuksen parhaista käytännöistä (Best Practices and 

Guidelines for Location-Based Services) palveluiden tuottajille. Ohjeistus pohjaa 

kahteen perusaatteeseen: Käyttäjälle ilmoittamiseen ja käyttäjän hyväksyntään. 

1. Paikkatietopalveluntarjoajien tulee huolehtia, että käyttäjät saavat 

merkityksellisen tiedon siitä, miten sijaintitietoa käytetään, jaetaan ja suojellaan, 

jotta käyttäjät voivat tehdä tietoisen valinnan paikkatietopalvelun käyttämisestä 

ja oman sijaintitiedon käytöstä. 

2. Paikkatietopalveluntarjoajien tulee huolehtia, että käyttäjän hyväksyessä 

sijaintitiedon jakamisen, käyttäjä ja paikkatietopalveluntarjoaja ovat velvollisia 

todistamaan tietojen jakamisen hyväksymisen. Käyttäjillä täytyy olla 

mahdollisuus perua lupa tai lopettaa paikkatietopalvelun käyttäminen milloin 

käyttäjä itse haluaa. 

Ohjeistus kannustaa paikkatietopalveluiden tuottajia kehittämään tekniikoita, jotka 

antavat käyttäjien hallita omaa sijaintitietoa ja tekniikoita, joiden avulla tieto 

sijaintiedon käyttämisestä ja käyttämisen hyväksynnästä toimisi tehokkaasti riippumatta 

laitteesta, teknologiasta tai liiketoimintamallista. (CTIA, Best Practices and Guidelines 

for Location-Based Services, 2010.) 

Burghardt, Buchmann, Müller ja Böhm (2009) erittelevät paikkatietopalveluissa 

käytettäviä menetelmiä, joilla käyttäjät suojaavat yksityisyyttään. Tutkijoiden mukaan 

yksityisyysongelmat juontavat juurensa neljään kohtaan: 1) Sisältö – Käyttäjien luoma 

sisältö, kuten kuvat ja käyttäjien itse syöttämä informaatio erilaisiin 

paikkatietojärjestelmiin. 2) Sijainti – Tieto käyttäjän sijainnista. 3) Reitti – Sijainti 

tallentuu paikoista missä käyttäjä on käynyt, muodostaen näin ollen seurattavan reitin, 

mitä käyttäjä on kulkenut ja missä käyttäjä on vieraillut. Tämä tieto voi paljastaa 

käyttäjästä esimerkiksi asuinpaikan, työpaikan, ihmissuhteita, rutiineja. 4) Metatieto – 

Liittyen kolmeen aiempaan kohtaan tietoa tiedosta, kuten käyttäjän käyttäjänimi ja 

tunnuksen luontipäivä tai vaikkapa valokuvien EXIF-tieto. (Burghardt et al., 2009.) 

Burghardt et al. (2009) rajoittivat tutkimuksessaan käytettävien yksityisyyden 

suojaamismenetelmiksi vain ne, joissa käyttäjät itse määrittelevät mille käyttäjäryhmille 

sijaintitietoa jaetaan. Suojausmenetelmät jakautuivat seuraavasti: 1) Valintaruutu – 

Käyttäjät yksinkertaisesti valitsevat ryhmät, kenelle mitään tietoa jaetaan, 

oletusvalintana ei kenellekään. 2) Tarkempi kontrolli – Käyttäjät voivat määrittää mitä 

tietoa annetaan tai jätetään antamatta. Käyttäjät voivat päättää esimerkiksi jakaa 

käyttäjänimensä, mutta piilottaa oikean nimensä. 3) Yksityiset alueet – Käyttäjät voivat 

määritellä tiettyjä alueita, missä sijaintia ei seurata ja jaeta kenellekään. 4) GPS kytkin – 

Käyttäjät voivat halutessaan kytkeä sijainnin seuraamisen pois. Tämä toiminto ei ole 

automaattinen, joten käyttäjän täytyy itse kytkeä GPS halutessaan päälle tai pois. 5) 

Anonymisaattori – Edistyneempi toiminto, joka suojelee käyttäjän sijaintia ja reittiä 

sekoittamalla ne toisten käyttäjien tietoihin. Anonymisaattoria käyttämällä käyttäjän 

sijainnit eri aikoina sekoittuvat toisten käyttäjän sijainteihin, joka näin ollen estää tai 

tekee yksittäisen käyttäjän reitin määrittämisen vaikeaksi. Huomionarvoista tässä 

menetelmässä on, että se vaatii käyttäjältä syvempää ymmärrystä yksityisyyden 

suojaamismenetelmistä ja paikkatietopalveluiden yksityisyysuhista. Tutkimuksen 

mukaan käyttäjät pitäytyivät mieluiten menetelmissä, jotka olivat helpoimpia käyttää ja 

vaativat vähiten huomiota käyttäjältä. Näin ollen käyttäjät kokivat automaattisesti 

toimivat menetelmät, jotka sallivat tarkemman erittelyn jaettavasta tiedosta parhaaksi 

menetelmäksi yhdistettynä omaan sijainnin hallintaan. (Burghardt et al., 2009.) 
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Kelley, Benisch, Cranor ja Sadeh (2011) tutkivat käyttäjien suhtautumista sijainnin 

jakamiseen mainostajille. Sosiaalisessa mediassa yleistynyt sijainnin jakaminen johtaa 

kirjoittajat kysymään millä yksityisyyden rajoitusten asetuksilla käyttäjiä voisi rohkaista 

jakamaan sijaintia myös muissa palveluissa, nimellisesti mainostajille. Tutkijat 

testasivat käyttäjien suhtautumista paikkatiedon jakamiseen kuudella erilaisilla 

yksityisyysasetuksilla: Sijainnin jakaminen 1) halutessaan, 2) tiettynä kellonaikana, 3) 

tiettynä aikana mukaan lukien viikonloput, 4) tietyssä paikassa, 5) Tietyssä paikassa 

tiettyyn aikaan ja 6) Tietyssä paikassa tiettyyn aikaan, mukaan lukien viikonloppuisin. 

Kyselyiden tuloksena tutkijat nostivat esille sijainnin jakamisen halutessa, tiettyyn 

aikaan tietyssä paikassa arkiviikkona ja myös viikonloppuisin. Merkittävimpänä näistä 

esiin nousi sijainnin jakaminen haluttaessa, joka viittaa kirjoittajien mukaan käyttäjien 

tarpeeseen hallita sijaintitietoaan mahdollisimman tarkasti. Näin ollen sijaintiin 

perustuva mainonta voi kohdata suurta vastarintaa käyttäjissä. (Kelley et al., 2011.) 

Tsai, Kelley, Cranor ja Sadeh (2009) tutkivat käyttäjien kokemia riskejä 

paikkatietopalveluita käyttäessä ja esittelevät suojaavia tekniikoita, jotka pyrkivät 

poistamaan koetut riskit. Tutkijat tunnistivat yleisimmiksi paikkatietopalveluissa 

käytetyissä suojausmenetelmiksi 1) mustalistauksen, jonka avulla käyttäjät voivat estää 

yksittäisiä käyttäjiä näkemästä sijaintia (käytössä 15.7% sovelluksista). 2) Jakamisen 

vain ystäville, joka estää sijainnin jakamisen määritellyn ystävälistan ulkopuoliselle 

käyttäjille (käytössä 49,4% sovelluksista). 3) Tarkennettu asetus, jonka avulla käyttäjä 

voi määrittää kuinka tarkkaa tietoa sijainnista jaetaan (käytössä 11.2% sovelluksista). 4) 

Ryhmät, jolloin käyttäjä voi määrittää keitä ryhmään kuuluu ja mitä tietoa kullekin 

ryhmälle jaetaan (käytössä 12.4% sovelluksista). 5) Näkymättömyys, estää sijaintitiedon 

näkymisen kenellekään muulle, paitsi itselle (käytössä 33.7% sovelluksista). 6) 

Sijaintiin perustuvat säännöt, jotka antavat käyttäjän määrittää alueet, jossa heidän 

sijaintinsa jaetaan tai ei jaeta (käytössä 1.12% sovelluksista). 7) Verkostot, käyttäjä 

pystyy jakamaan oman sijaintinsa verkostolle, johon hän kuuluu (käytössä 12,4% 

sovelluksista). 8) Käyttäjän lupa, käyttäjä hyväksyy erikseen jokaisen hänen sijaintiaan 

koskevan pyynnön (käytössä 2.25% sovelluksista). 8) Aikaan perustuvat säännöt, 

jolloin käyttäjä voi määrittää ajat, jolloin hänen sijaintinsa on nähtävillä (käytössä 

1,12% sovelluksista). 9) Umpeutumisajan sisältävä salliminen, joka jakaa käyttäjän 

sijainnin hänen valitsemansa ajan, kuten yhden tunnin ajan (käytössä 2.25% 

sovelluksista). 10) Ei rajoituksia, eli sijainti on näkyvillä kaikille jatkuvasti (käytössä 

16.9% sovelluksista). Näiden tekniikoiden lisäksi 5.62% sovelluksia ei ollut lainkaan 

toimivia suojausasetuksia ja 1.12% sovelluksista tietoa suojaustekniikasta ei ollut 

saatavilla. (Tsai et al., 2009.) 

Suurimmiksi käyttäjien kokemiksi uhiksi Tsai et al., (2009) mukaan 

paikkatietopalveluissa nousivat tutkijoiden mukaan oman kotiosoitteen paljastaminen 

ei-halutuille henkilöille, seuraamisen riski, omaan henkilökohtaiseen tilaan 

tunkeutumisen riski, riski tulla ei-toivotun henkilön löytämäksi, tieto siitä, että käyttäjä 

on yksin, hallituksen seuranta ja sijaintia seuraavien mainosten aiheuttama häiriköinti. 

Tutkijat tunnistivat toimivimmiksi suojaustekniikoiksi havaittujen uhkien osalta 

mustalistauksen, tarkennetun asetuksen, ryhmiin perustuvat säännöt, sijaintiin 

perustuvat säännöt sekä aikaan perustuvat säännöt. Kirjoittajat kuitenkin huomattavat, 

että erikseen yksikään säännöistä ei ole riittävä vastaamaan suurimpiin käyttäjien 

kokemiin uhkiin paikkatietopalveluissa. Käyttäjältä vaadittu huomio ja toimenpiteet 

yksityisyysasetusten seurantaan on myös yksi käyttäjien kokema taakka 

paikkatietopalveluita käytettäessä. Osassa sovelluksista on mahdollista estää oman 

sijainnin jakaminen kokonaisuudessaan, mutta käyttäjät eivät yleensä unohtavat tämän. 
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Käyttäjän avatessa paikkatietoa käyttävän sovelluksen, jätetään se yleensä myös auki. 

(Tsai et al., 2009.) 

Brush et al. (2010) tutkivat obfuskaation, eli tiedon sekoittamisen tai 

monimutkaistamisen vaikutusta halukkuuteen jakaa käyttäjän sijainnin seurantatietoa. 

Tutkimuksessa käsitellyt obfuskaatiomenetelmät olivat sijaintitietojen poistaminen, 

satunnaistaminen, sijainnin sekoittaminen, sijainnin ja ajan muutos epätarkemmaksi 

sekä sekoittamalla sijainnin muiden käyttäjien sijaintien sekaan anonyymisti. 

Tutkimustulosten mukaan useimmat käyttäjät suosivat sijainnin sekoittamista muiden 

käyttäjien sijaintien kanssa, jota seurasivat tietojen poistaminen ja satunnaistaminen. 

Tutkijat pystyivät tunnistamaan ja jakamaan syyt näiden tekniikoiden valintaan neljään 

eri kategoriaan: 1) Kodin pitäminen yksityisenä, 2) identiteetin anonymisointi, 3) 

sijainnin anonymisointi ja 4) saatavan tiedon säilyttäminen hyödyllisenä. (Brush et al., 

2010.) 

 

4.3 Koetut hyödyt paikkatietopalveluissa 

Paikkatietopalveluiden ollakseen houkuttelevia käyttäjilleen, tulee niiden tarjota jotakin 

hyötyä ja etua, kuten minkä tahansa muunkin palvelun. Näin ollen 

paikkatietopalveluiden käyttöä voidaan verrata yleisesti palveluiden kuluttamiseen, 

jonka vuoksi on tärkeää ymmärtää tarpeita, jotka ohjaavat ihmisiä. Sheth et al. (1991) 

mukaan ihmisten kulutuskäyttäytymiseen vaikuttaa viisi erilaista tekijää: 1) 

Toiminnallinen hyöty, 2) sosiaalinen hyöty, 3) emotionaalinen hyöty, 4) episteeminen 

hyöty ja 5) ehdollinen hyöty. 

1. Toiminnallisella hyödyllä tutkijat tarkoittavat palvelusta tai tuotteesta saatavaa 

käytännön arvoa. Tällaisia arvoja ovat muun muassa kestävyys, nopeus, 

tehokkuus ja tarkkuus. 

2. Sosiaalinen hyöty muodostuu tuotteen tai palvelun kytköksistä eri sosiaalisiin 

ryhmiin. Verrattaessa kahta muutoin samanlaista tuotetta, toisen tuotteen 

nauttima sosiaalinen hyväksyntä ja status nostaa sen toisen tuotteen yläpuolelle. 

3. Emotionaalinen hyöty rakentuu mielikuvista ja tunteista, joita tuote tai palvelu 

herättää.  

4. Episteeminen hyöty saavutetaan erilaisuudella ja uutuudella. Vanhasta tuotteesta 

poikkeava uutuustuote voi olla kiinnostava uusien ominaisuuksiensa takia tai 

vain uutuutensa takia, verrattaessa vanhaan, jo tylsään, tuotteeseen. 

5. Ehdollinen hyöty on vahvasti sidoksissa tilanteeseen ja syntyneeseen tarpeeseen. 

Mikäli palvelu tarjoaa käyttäjän sillä hetkellä tarvitsemaa etua toiseen 

tuotteeseen verrattuna, saavuttaa tuote näin ollen ehdollista hyötyä. 

Tutkijoiden mukaan nämä viisi hyötyä vaikuttavat sekä yhdessä että erikseen kuluttajien 

päätöksiin. Kaikkien tekijöiden maksimointi on tavoiteltavaa, mutta ei tarpeellista, ja 

hyvin usein kuluttajat ovat myös itse valmiita tinkimään joistakin osa-alueista 

saavuttaakseen suurempaa hyötyä jollakin osa-alueella. (Sheth et al., 1991.) 

Pura (2005) tutkii koetun hyödyn ja uskollisuuden yhteyttä paikkatietopalveluiden 

käytössä käyttäen pohjana Sheth et. al (1991) esittelemää viittä ihmisten 

kulutuskäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä, jotka ovat toiminnallinen hyöty, 

sosiaalinen hyöty, emotionaalinen hyöty, episteeminen hyöty ja ehdollinen hyöty. 

Toiminnallisen hyödyn Pura jakaa edelleen rahalliseen ja käytännölliseen hyötyyn 
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omassa tutkimuksessaan. Puran mukaan merkittävin paikkatietopalveluiden käyttöön 

sitouttava tekijä on emotionaalinen hyöty, koska tämä on sidoksissa mukavuuden ja 

hauskuuden tunteisiin, jotka vaikuttavat suoraan halukkuuteen käyttää palvelua. 

Emotionaalisen hyödyn jälkeen seuraavaksi tärkeimmäksi Pura nostaa ehdollisen 

hyödyn, mitä käyttäjät kokevat saadessaan käyttäjälle sillä hetkellä tarpeellista tietoa ja 

palvelua. Käytännöllinen hyöty puolestaan on vahva houkutin käyttäjille, nostaen esille 

palvelun kätevyyden ja helppokäyttöisyyden verrattuna muihin 

tiedonhankintamenetelmiin. Ajansäästö ja helppous voivat olla hyvin tärkeitä ja täten 

arvokkaita käyttäjille. Rahallinen hyöty viittaa hyvään hinta-laatu –suhteeseen ja 

hyväksyttävään hintatasoon. Yleisesti ottaen hinta on tärkeä tekijä langattomia 

palveluita käytettäessä, mutta ei tärkein arvioitaessa palvelun arvoa asiakkaalle. 

Käyttäjät, jotka kokevat saavansa merkittävää hyötyä rahojansa vastaan, voivat olla 

valmiita maksamaan palvelusta oikeassa tilanteessa. Episteemisellä ja sosiaalisella 

hyödyllä ei Puran mukaan ole juurikaan merkitystä paikkatietopalveluihin sitoutumisen 

kannalta. Episteeminen hyöty kykenee aiempien tutkimuksien mukaan vaikuttamaan 

lähinnä negatiivisesti ja käytännössä pelkästään ensimmäisellä käyttökerralla. Jatkuvaa 

käyttöä ajatellen episteemisellä hyödyllä ei näin ollen ole suurta merkitystä. Sosiaalinen 

arvo todetaan niin ikään vähämerkityksiseksi, koska ihmiset käyttävät sijaintipalveluita 

lähinnä itsekseen ja ympäristöissä, joissa sosiaalisia kontakteja ei välttämättä ole 

saatavilla. Paikkatietopalveluiden osalta ei myöskään ole perinteisiin tuotteisiin 

verrattuna havaittavissa vertais- tai sosiaalista painetta käyttää palveluita. Pura kuitenkin 

huomauttaa, että sosiaalinen hyöty voi olla merkittävämpi tekijä sosiaaliseen 

kanssakäymiseen keskittyvissä paikkatietopalveluissa (Pura, 2005.) 

Zhang ja Mao (2012) erittelevät tekijöitä, mitkä tekevät paikkatietopalveluista 

käyttämisen arvoisia käyttäjilleen. Tutkimuksessaan he pohjaavat Sheth et al. (1991) 

käsittelemään teoriaan kuluttamisen arvoista. Zhang et al. (2012) mukauttavat viisi 

kulutuskäyttäytymiseen vaikuttavaa tekijää vastaamaan paikkatietopalveluita. 

Toiminnallisella hyödyllä paikkatietopalveluiden osalta merkittäviä ovat palveluiden 

koettu hyödyllisyys ja helppokäyttöisyys. Sosiaalinen hyöty voidaan rinnastaa palvelun 

käytöllä saavutettavaan statukseen, kuten sovelluksien käyttäminen iPhonella. 

Emotionaalinen hyöty pohjaa mielikuviin ja tunteisiin, kuten mukavuudentunteeseen 

paikkatietoa hyödyntäviä sovelluksia käyttäessä. Episteemisen hyödyn osalta koettuun 

arvoon vaikuttaa palveluiden uutuus, uudet ominaisuudet ja poikkeavuus muista 

sovelluksista. Kirjoittajien tekemän tutkimuksen mukaan koetulla hyödyllisyydellä 

(49%), koetulla helppokäyttöisyydellä (47%), emotionaalisella arvolla (47%), 

ehdollisella arvolla (40%) ja episteemisellä (33%) arvolla on merkittävä vaikutus 

kokonaisvaltaiseen paikkatietopalveluista koettuun hyötyyn. Vastoin tutkijoiden 

odotuksia käyttötavalla ei kuitenkaan tutkimuksessa havaittu olevan merkittävää 

vaikutusta aikomuksiin käyttää palveluita jatkossa tai kehua palveluita muille 

käyttäjille. Halukkuuteen käyttää tiettyä paikkatietopalvelua jatkossakin tai 

halukkuuteen kehua palvelua muille käyttäjille vaikuttivat pääasiassa siis palvelun 

koettu hyödyllisyys ja helppokäyttöisyys, palvelun käytöstä koettu symbolinen ja 

sosiaalinen merkitys, mielihyvä, palvelun uusiutuvuus vastaamaan muuttuvia tarpeita 

sekä tietysti hetkelliset tarpeet palvelulle. (Zhang & Mao, 2012.) 

Lindqvist, Cranshaw, Wiese, Hong ja Zimmerman (2011) tutkivat miksi ihmiset 

käyttävät Foursquarea, suosittua sosiaalisen median sijainnin jakamissovellusta. 

Käyttäjähaastatteluiden pohjalta kirjoittajat tunnistivat useita eri tapoja ja tarpeita 

palvelun käyttämiselle. Sovellusta käytettiin seuraavasti: 1) Henkilökohtaiseen 

seurantaan, jossa käyttäjät itse halusivat tarkkailla missä he ovat kulkeneet. 2) Intiimiin 

tiedonjakoon. Keskenään suhteessa olevat käyttäjät kykenevät seuraamaan toisen 
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osapuolen liikkumista. 3) Uusien ihmisten kohtaaminen. Sovellus sallii jakaa oman 

sijainnin lähistöllä oleville ja nähdä toisten käyttäjien olevan lähistöllä. 4). Ystäviin 

törmääminen. Käyttäjät saavat tiedon lähistöllä olevasta ystävästä, jonka sijainnista ei 

muuten olisi tietoa. 5) Pelaaminen, sovellusta käytettiin pelinä ystävien kesken. 6) 

Mahdollisuus nähdä, missä ystävät ovat käyneet. 7) Rutiininomaiset vastaan ei-

rutiininomaiset paikat. Käyttäjät eivät välttämättä halunneet jakaa paikkoja, jossa he 

käyvät jatkuvasti, kuten koti tai työpaikka, mutta sen sijaan halusivat jakaa vierailun 

uudessa ja kiinnostavassa paikassa, kuten lentokentällä. 8) Mahdolliset yksityiset paikat, 

kuten ystävän koti jätettiin jakamatta ystävän yksityisyyden suojaamiseksi. 9) Suuret 

tapahtumat, kuten konferenssit innostivat osaa käyttäjistä jakamaan sijaintiaan. 

Tutkimuksen tuloksena kirjoittajat havaitsivat Foursquaren tarjoavan lähtökohtaisesti 

pelillisiä ominaisuuksia, joista käyttäjien oli helppo jatkaa palvelun käyttöä sosiaalisesta 

lähtökohdasta. Turvallisuuden osalta manuaalisesti tapahtuva sijainnin jako (check-in) 

on käyttäjän kannalta varma ratkaisu, sillä se vaatii käyttäjältä joka kerta toimia 

sijainnin jakamiseksi. (Lindqvist et al., 2011.) 

Unni & Harmon (2007) vertailevat push- ja pull –tyyppisiä paikkatietopalveluita 

keskenään käyttäjän kokeman hyödyn ja haitan näkökulmasta. Push-tyyppisellä 

paikkatietopalvelulla kirjoittajat tarkoittavat palveluita, joissa käyttäjälle lähetetään 

tietoa palveluntarjoajan osalta, kun taas pull-tyyppisessä paikkatietopalvelussa käyttäjä 

itse toimii tiedon hakijana. Aikaisempien tutkimuksien perusteella, joihin tutkijatkin 

viittaavat, push-tyyppinen sovellus koetaan käyttäjien osalta yksityisyyttä 

loukkaavammaksi. Push-palvelussa palveluntarjoaja käyttää hyväkseen käyttäjästä 

saatavaa tietoa, joka pyrkii ennustamaan käyttäjän tarpeita, usein epätarkasti. Myös 

Grandhi & Jones (2005) ja Zhu et al. (2010) huomauttavat, että tarpeiden arvioiminen 

on kontekstisidonnaista, joka tekee arvioinnista hyvin epätarkkaa nykytekniikan 

puitteissa. Pull-tyyppistä palvelua käytettäessä, käyttäjän itse hakiessa tietoa sijaintiinsa 

perustuen, tapahtuu sijainnin jakaminen käyttäjän ehdoilla ja sen laukaisijana on yleensä 

käyttäjän senhetkinen tarve. Unni ja Harmon (2007) mukaan käyttäjän kokiessa 

saavansa palvelusta merkittävää hyötyä, vähentää tämä palvelusta koetun haitan tuntua. 

Tutkimuksessa esiteltyjä hyötyjä käyttäjille ovat ajallinen ja rahallinen säästö oikein 

kohdentuvien mainosten myötä. Käyttäjät saattavat kokea myös jäävänsä jostakin 

osattomiksi, mikäli he eivät saa paikkatiedon mukaan kohdennettuja tarjouksia ja 

alennuksia, joka voidaan tutkijoiden mukaan myös mieltää hyödyksi 

paikkatietopalveluita käytettäessä. Viestejä lähettävällä osapuolella on myös vaikutusta 

koettuun hyötyyn. Tutkijat päättelevät, että luotetuista lähteistä peräisin olevat 

palveluviestit koetaan tarjoavan hyötyjä käyttäjälle luotettavammin. (Unni & Harmon, 

2007.) 

Brush et al. (2010) tutkivat käyttäjien halua jakaa käyttäjien sijaintitietoon perustuvaa 

seurantaa. Tutkijat rajoittivat seurannan koskemaan jatkuvaa seurantaa, joka jäljittää 

käyttäjän reittiä pelkän yksittäisen ja irrallisen sijaintipisteen sijaan. Seurantatietoa on 

mahdollista hyödyntää esimerkiksi kävelyreittien suunnittelussa, kodin lämpö- ja 

vastaavien automaattisten järjestelmien hallinnassa, bussireittien suunnittelussa tai 

vaikkapa liikenneruuhkien kartoittamisessa. Tutkimuksessa kirjoittajat pyrkivät 

selvittämään käyttäjien halukkuuden tietojensa jakamiseen, sijainnin 

sekoittamismenetelmien vaikutusta palveluiden houkuttavuuteen, yleistä 

paikkatietopalveluiden tarvetta sekä sijaintitiedon yksityisyyden arvoa käyttäjille. 

Tutkijat listasivat seuraavat seurantatiedosta saatavat hyödyt ja käyttivät tätä 

haastatteluiden pohjana tutkimuksessaan: Bussireittien tehokas suunnittelu, 

liikenneruuhkista tiedottaminen, hitaan liikenteen tiedottaminen kuljettajille, kodin 

termostaatin säätäminen säästämään energiaa käyttäjän ollessa pois kotoa, yrityksien 



29 

auttaminen löytämään tiheästi liikennöityjä paikkoja, oman vaikutukseen ympäristöön 

ja ympäristön vaikutuksen käyttäjään arvioiminen, viikoittainen yhteenveto vierailluista 

paikoista ja kohteissa vietetystä ajasta, mieluisien paikkojen suosittelu käyttäjälle, 

reittien suunnittelu, käyttäjän kulkeman reitin havainnollistaminen kartalla ja 

kulkureitillä olevien yritysten mainostaminen. Tuloksena näihin kysymyksiin useimmat 

käyttäjät olivat valmiita jakamaan seurantatietonsa mainitut hyödyt saadakseen 

riippumatta siitä, olivatko kyseessä henkilökohtaiset hyödyt, kuten kodin 

lämmönsäätely, tai yleishyödylliset asiat, kuten bussireittien suunnittelu. (Brush et al., 

2010.) 

Vrček, Bubaš ja Bosilj (2009) tutkivat paikkatietopalveluiden käyttöönottoa ja 

hyväksyntää Kroatiassa. Yhtenä tutkimuksen hypoteeseina oli olettamus, että opiskelijat 

ottavat paikkatietopalvelut yleisemmin käyttöön kokonaisväestöön verrattuna. 

Kirjoittajat tunnistivat tutkimustaan varten seitsemän käyttökohdetta sijaintitiedolle, 

rajaten tutkimuksen ulkopuolelle yrityksien väliset paikkatietopalvelut. Käyttökohteita 

olivat hätäpalvelut, tietopalvelut, navigointipalvelut, henkilö- ja lemmikkieläimen 

seurantapalvelut, maksupalvelut, viihdepalvelut ja sijaintiin perustuva mainonta. 

Tulokset vastasivat osittain hypoteesia, eli opiskelijat olivat vastaanottavaisempia 

paikkatietopalveluille, myös kokonaisväestön hyväksyntä palveluille oli suurta. Tutkijat 

havaitsivat, että tietyille palveluille, kuten hätä- ja navigointipalveluille hyväksyntä oli 

suurta kaikissa käyttäjäryhmissä. Tietopalveluita jaoteltiin tutkimuksen aikana myös 

tarkemmin käsittämään muun muassa kulttuuri- ja taidetapahtumia, diskoja ja 

yökerhoja, opiskelijaravintoloita ja elokuvateattereita. Tuloksia verratessa tutkijat 

pystyivät havaitsemaan eroja kiinnostuksien mukaan. Näin ollen kirjoittajat toteavat, 

että vaikka opiskelijat ovat vastaanottavaisempia ja valmiimpia ottamaan 

paikkatietopalveluita käyttöön tiettyihin palveluihin liittyen, ei voida opiskelijoiden 

olevan yleisesti kantaväestöä otollisempia paikkatietopalveluiden käyttäjiä, koska 

kantaväestön kiinnostus tiettyihin palveluihin ylitti opiskelijoiden kiinnostuksen. 

Tutkijat toteavat erilaisten palveluiden olevan hyödyllisiä eri käyttäjäryhmille, joka 

puolestaan tulisi ottaa huomioon palveluita kehitettäessä ja kohderyhmän valinnassa. 

(Vrček et al., (2009.) 

Zhou (2013) mukaan paikkatietopalveluiden käyttöönottoon vaikuttavat positiivisesti 

luottamus palveluntarjoajaan ja koettu hyödyllisyys. Näihin tekijöihin vaikuttavat 

kirjoittajan mukaan kontekstuaalinen, eli tilannekohtainen tarjoama, sekä mahdollisuus 

käyttää palvelua halutessaan missä ja milloin vain. Paikkatietopalvelu koetaan 

hyödylliseksi, mikäli palvelun tarjoamat tiedot, esimerkiksi tieto lähimmistä hotelleista, 

ovat käyttäjän mieltymyksiin ja tilanteeseen sopivia. Palvelun toimittaessa käyttäjän 

kannalta hyödyllistä tietoa, kasvaa luottamus palveluun ja sen tarjoajaan. Mahdollisuus 

käyttää palvelua halutessaan sijainnista tai ajankohdasta riippumatta, lisää palvelun 

koettua hyödyllisyyttä. Käyttäjät odottavat voivansa käyttää palvelua halutessaan, ja 

mikäli palvelu ei pysty toimittamaan tietoa käyttäjälle, laskee tämä palvelun koettua 

hyödyllisyyttä. Zhoun mukaan myös luottamus toimii myös molempiin suuntiin, kyeten 

vaikuttamaan sekä positiivisena että negatiivisena voimana paikkatietopalveluiden 

käyttöönotossa, johon tilannekohtainen tarjoama vaikuttaa tutkimuksen mukaan eniten. 

Zhoun esittääkin, että menestyäkseen paikkatietopalveluiden tulee olla jatkuvasti 

käytettävissä ja palveluiden tulee olla tarkkoja tarjoamissaan tiedoissa. Tätä kautta 

palvelu voi rakentaa käyttäjien luottamusta, joka puolestaan vähentää koettuja riskejä ja 

täten edistää paikkatietopalvelun käyttöönottoa ja käyttöä. (Zhou, 2013.) 
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4.4 Yhteenveto aiemmasta kirjallisuudesta 

Paikkatietopalveluista tehty tutkimus osoittaa alan kehittyneen melko vaatimattomista 

lähtökohdista. Kuten luvussa 2 esittelin, alun perin viranomais- ja hätäpalveluiden 

avuksi kehitetty tekniikka siirtyi nykyaikaisiin langattomiin laitteisiin ja ihmisten 

arkikäyttöön usean eri vaiheen tuloksena (Bellavista et al., 2008; Dhar & Varshney, 

2011). Tähän ovat vaikuttaneet niin tekninen kehitys kuin muutokset ihmisten 

suhtautumisessa paikannusta kohtaan. Paikantamistekniikoiden kehitys, erityisesti GPS 

ja sen yleistyminen kuluttajatason laitteissa mahdollisti tehokkaan paikantamisen 

kohtuullisessa ajassa (Khurri & Luukkainen, 2009; Paek et al., 2010). Tiedonsiirron 

kehitys, kuten 3G, on taas tehnyt mahdolliseksi siirtää tietoa laitteiden välillä, mikä 

mahdollistaa paikkatietoa hyödyntävien palveluiden olemassaolon nykymuodossaan 

(Bellavista et al., 2008; Kjaergaard, 2012). 

Luvussa 3 käsiteltiin, miten perinteisten seurantajärjestelmien ja navigaattoreiden lisäksi 

sijainnin käyttö yleistyi myös sosiaalisen median palveluissa ja liiketoiminnassa. 

Erilaiset sosiaalisen median alustat, kuten Facebook ja Foursquare tarjoavat 

käyttäjäkuntansa puolesta paikkatietopalveluille otollisen pohjan (Lindqvist et al., 

2011). Erilaisia hyödyntämistapoja sijainnille näissä medioissa löytyy useita ja ilmiötä 

on myös tutkittu runsaasti. Käyttäjän sijainnin kaltaisen yksityisen tiedon käyttöön 

liittyy aina myös ongelmia ja niiden on jopa havaittu vaikuttavan käyttäjien sosiaalisiin 

suhteisiin (Li & Chen, 2010; Fusco et al., 2010; Sadeh et al., 2009). Runsaasti 

tutkimusta on myös tehty liiketoiminnan näkökulmasta liittyen paikkatietopalveluihin. 

Sijaintitieto yhdistettynä sosiaalisen median palveluiden mukanaan tuomiin suuriin 

käyttäjämääriin tarjoaa otollisen pelikentän muun muassa erilaisille mainonnan ja 

markkinoinnin muodoille (Rashid et al., 2008). Aiempi tutkimus viittaa kuitenkin 

paikannuksen riittämättömyyteen mainonnan kohdentamisessa ja yleisesti ottaen 

käyttäjien asenteet verkossa ja palveluissa tapahtuvaa markkinointia kohtaan ovat 

negatiiviset. Vasta yhdistelemällä erilaisia tietoja käyttäjästä, sijainti mukaan lukien, 

voidaan tutkimuksien mukaan mahdollisesti tuottaa käyttäjän näkökulmasta hyödyllisiä 

palveluita (Grandhi & Jones, 2005; Rao & Minakakis, 2003; Zhu et al., 2010). 

Yksityisyyden ongelmat ovat merkittävimmässä osassa paikkatietopalveluihin ja niiden 

ongelmiin liittyvässä kirjallisuudessa. Käyttäjät käsittelevät tietoa omasta sijainnistaan 

hyvin henkilökohtaisesti ja myös varjelevat tätä tarkoin (Kofod-Petersen et al., 2010). 

Erilaisia koettuja riskejä on tunnistettu useissa tutkimuksissa liittyen esimerkiksi 

palveluiden epäluotettavuuteen, henkilökohtaiseen turvallisuuteen, henkilökohtaisten 

tietojen säilytykseen ja menetykseen sekä mainoksille altistumiseen (Wei et al., 2012). 

Yksityisyyden uhkia vastaan paikkatietopalveluissa käytetään laajalti erilaisia 

menetelmiä yksityisyyden suojaamiseksi. Kirjallisuudessa on käyty laajalti läpi 

erilaisten yksityisyysasetusten tehokkuutta sekä mielekkyyttä käyttäjälle. 

Yksityisyysasetuksilla pyritään rajoittamaan jaetun tiedon määrää, laatua, kohderyhmää, 

aikaa ja tarkkuutta. Useat tutkijat huomaavat yksittäisen tekijän rajoittamisen olevan 

riittämätön yksityisyyden suojaamiseen ja että erilaisia tekniikoita tulisi yhdistellä 

parhaan vaikutuksen saavuttamiseksi (Kelley et al., 2011; Tsai et al., 2009). Paras 

yksityisyyden suoja on kuitenkin hyvin käyttäjästä riippuva käsite osan käyttäjistä 

ollessa valmiita jakamaan tietoa toisia käyttäjiä enemmän tai useammin, kuten aiempi 

tutkimus aiheesta osoittaa. Monimutkaisilla yksityisyysasetuksilla vaikuttaa kuitenkin 

olevan negatiivinen vaikutus paikkatietopalveluiden käyttöönotossa, sillä käyttäjät eivät 

halua kuluttaa liikaa aikaa asetuksien hallintaan (Benisch et al., 2011). 

Sijainnista on saatavissa erilaisia hyötyjä käyttäjälle riippuen miten tietoa 

hyödynnetään. Erilaisilla käyttäjillä on myös erilaiset mielenkiinnon kohteet, joten on 
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tärkeää tutkia, mitkä ovat käyttäjien kannalta hyödyllisiä tekijöitä (Brush et al., 2010). 

Käyttäjien tarpeita on tutkittu aiheeseen liittyvässä kirjallisuudessa laajalti esimerkiksi 

kulutuskäyttäytymisen ja erilaisten tarpeiden kautta (Pura, 2005). Tutkimusta on tehty 

myös käyttötapoihin liittyen, jolla on pyritty kartoittamaan paikkatietopalveluiden 

käyttöönottoon positiivisesti vaikuttavia tekijöitä. Tieto siitä, missä ja minkälaisissa 

tilanteissa käyttäjät kokevat tarvitsevansa tai hyötyvät paikkatietopalveluista, on tärkeää 

uusien palveluiden kehityksen kannalta. Erityisen merkittävää on pystyä tarjoamaan 

käyttäjille mahdollisimman paljon hyötyä mahdollisimman pienellä riskillä, mikä on 

usein haastavaa tasapainoilua vaaditun tiedon ja tarjottavan yksityisyyden välillä (Zhou, 

2013). 
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5. Tutkimusasetelma 

Tutkimuksessa pyrin kartoittamaan aiemmassa kirjallisuudessa esiintyvää asetelmaa, 

joka vertaa paikkatietopalveluista saavutettavaa koettua hyötyä koettuun riskiin ja miten 

tämä vaikuttaa halukkuuteen tai aikomukseen käyttää paikkatietopalveluita. Aiemman 

tutkimuksen ollessa vahvasti painottunut kvantitatiiviseen tutkimukseen laajoine 

otantoineen, käytin omassa tutkimuksessani kvalitatiivista tutkimustapaa. Valitsemani 

tiedonkeruumenetelmä on teemahaastattelu, koska mielestäni teemahaastattelu antaa 

vastaajille mahdollisuuden perustella omin sanoin omia näkökulmiaan ja kantojaan 

paikkatietopalveluiden käytöstä. Tiedonkeruumenetelmänä teemahaastattelut antavat 

myös joustavuutta ja mahdollisuuden selventää aiheeseen liittyviä käsitteitä 

haastateltaville verrattaessa esimerkiksi täytettävään kyselykaavakkeeseen 

 

5.1 Tutkimusmenetelmä 

Valitsemaani kvalitatiivista tutkimustapaa tukee tutkimuksen aihealueen tyyppi. 

Kvantitatiivisen tutkimuksen kysyessä kuinka moni käyttäjä, ketkä käyttäjistä tai mitkä 

tekijät vaikuttavat käyttäjiin, pureutuu kvalitatiivinen tutkimus suoraan juurisyihin, 

kuten miksi tietyt tekijät koetaan negatiivisina tai positiivisina, mitkä ovat käyttäjille 

merkittävimpiä tekijöitä ja miksi. Tutkimuksissa on myös nostettu esiin tarkkoja 

yksityisyyteen liittyviä huolenaiheita ja uskon näiden samojen teemojen toistuvan myös 

omissa tutkimustuloksissani. Teemahaastattelun kautta uskon kuitenkin saavani 

parhaiten tiedon siitä, mitkä tekijät yksittäiset käyttäjät kokevat merkittäviksi ilman, että 

tutkimuksen objektiivisuutta vääristetään antamalla haastateltaville vaihtoehtoja, joiden 

välillä pohtia. Kyseessä on aihealue, jota käyttäjät eivät välttämättä ole tiedostaneet tai 

pohtineet, joten on tärkeää kyetä tunnistamaan käyttöön tai käyttöaikomukseen 

vaikuttavat seikat tarjoamatta haastateltaville suoria vastauksia.. 

Verrattaessa laadullista ja määrällistä tutkimusta keskenään, Alasuutari (2011) esittää 

molemmissa tutkimustavoissa esiintyvät kaksi vaihetta, havaintojen tuottaminen ja 

arvoituksien ratkaiseminen. Ensimmäisessä vaiheessa tietoja kerätään ja seuraavassa 

vaiheessa tuloksia tulkitaan. Laadullisen tutkimuksen osalta tiedon keräämiseen liittyy 

olennaisesti havaintojen pelkistäminen keskittymällä tutkimuksen kannalta oleelliseen 

tietoon ja yhdistelemällä raakahavaintoja. Seuraavassa vaiheessa tulkitaan tuloksia ja 

pyritään löytämään niistä vastauksia tutkimuksessa esiintyviin kysymyksiin. 

Kvantitatiivisessa eli määrällisessä tutkimuksessa tuloksista pyritään löytämään 

kausaalisuuksia ja merkittäviä tekijöitä muihin tutkimuksiin ja viitekehyksiin viitaten. 

Laadullisessa tutkimuksessa lähtökohta on enemmän ymmärtävään selittämiseen 

pyrkivä, jolloin tutkimuksessa tutkittavasta ilmiöstä pyritään selvittämään taustalla 

vaikuttavia syitä ja merkityksiä. Kuten kvantitatiivisessa tutkimuksessa, myös 

kvalitatiivisessa tutkimuksessa löydettyjä merkityksiä peilataan aiempaan tutkimukseen. 

(Alasuutari, 2011.) 

Kvalitatiivisen tutkimuksen tavoitteena on selvittää tutkittavaa ilmiötä 

kokonaisvaltaisesti. Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2007) esittävät, että lähtökohtana 

laadullisessa tutkimuksessa on todellisen elämän kuvaaminen. Kvalitatiivinen tutkimus 

mittaakin asioita, joita ei voi yksinkertaisella tavalla mitata määrällisesti, kuten ”Onko 
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kirja jännittävä?”, ”Onko elokuva kiinnostava?” tai paikkatietopalveluihin viitaten, 

”Onko oman sijainnin jakaminen muille ahdistavaa?”. Laadullinen tutkimus pyrkii 

löytämään tai paljastamaan tosiasioista tutkittavasta ilmiöstä, sen sijaan että pyrittäisiin 

todentamaan jo olemassa olevia väittämiä. (Hirsjärvi et al., 2007.) 

 

5.2 Teemahaastattelu 

Tutkimuksen tiedonkeruun toteutustapana on teemahaastattelu. Hirsjärvi et al. (2007) 

kuvaa teemahaastattelua lomake- ja avoimen haastattelun välimuotona, jolle on 

tyypillistä, että haastattelun aihepiirit ovat tiedossa, mutta kysymysten tarkka muoto ja 

järjestys puuttuu (Hirsjärvi et al., 2007). Tutkimuksen kannalta oleellista on löytää uusia 

merkityksiä ja syventää saatavia tietoja, jotka Hirsjärvi & Hurme (2000) listaavat 

haastatteluiden eduiksi muiden tekijöiden joukossa. Kirjoittajat myös huomauttavat 

näiden etujen taakse piiloutuvan haittoja. Haastattelija voi huomaamattaan vaikuttaa 

haastateltavaan ja tämän vastauksiin. Myös haastateltava voi olla taipuvainen antamaan 

sosiaalisesti suotavia vastauksia (Hirsjärvi & Hurme, 2000). Aihealue huomioon ottaen 

on epätodennäköistä, että haastateltavat kokevat tarvetta antaa vastauksia, jotka 

poikkeaisivat heidän todellisesta käyttäytymisestään tai mielipiteistään, mutta 

tutkimuksen analyysivaiheessa tämä on otettava huomioon tehtäessä yleistyksiä 

vastauksista. Hirsjärvi & Hurme (2000) kuvaavatkin teemahaastattelua 

puolistrukturoiduksi menetelmäksi, koska yksi haastattelun teema-alueet ja aihepiiri 

ovat kaikille samat. Kirjoittajien sanoin ”Teemahaastattelu ottaa huomioon sen, että 

ihmisten tulkinnat asioista ja heidän asioille antamansa merkitykset ovat keskeisiä, 

samoin kuin sen, että merkitykset syntyvät vuorovaikutuksessa.” (Hirsjärvi & Hurme, 

2000.) 

Hirsjärvi & Hurme (2000) käyttävät oman teemahaastattelun määritelmän pohjana 

Merton, Fiske & Kendall (1956) kirjassaan The Focused Interview käsiteltävää 

kohdennettua haastattelua. Hirsjärvi & Hurme (2000) tunnistavat kohdennetun 

haastattelun neljä ominaispiirrettä, jotka myös osittain kuvaavat teemahaastattelun 

ominaispiirteitä. Ensinnäkin lähtökohtaisesti tiedetään, että haastateltavat ovat kokeneet 

tietyn, tutkittavan tilanteen. Toiseksi tutkija on selvittänyt ilmiön oletettavasti tärkeitä 

osia, rakenteita, prosesseja ja kokonaisuutta, jonka pohjalta tutkija on päätynyt tiettyihin 

oletuksiin tilanteen määräävien piirteiden seurauksista siinä mukana olleille. Tämän 

analyysin pohjalta tutkija kehittää kolmannessa vaiheessa haastattelurungon. 

Neljänneksi haastattelu suunnataan tutkittavien henkilöiden subjektiivisiin kokemuksiin 

tilanteista, jotka tutkija on ennalta analysoinut. (Hirsjärvi & Hurme, 2000.) 

Kyselylomaketta harkittiin vaihtoehtoisena tiedonkeruumenetelmänä, mutta valinta 

kohdistui haastatteluihin osallistumiseen ja vastauksiin liittyvistä syistä. Haastattelu 

sallii kysymyksien ja vastauksien täsmentämistä ja selventämistä, mikäli tarve vaatii. 

Kanssakäynti haastattelijan ja haastateltavan välillä voi myös synnyttää kokonaan uusia 

merkittäviä vastauksia, joita kyselylomakkeessa ei tulisi esille. Hirsjärvi & Hurme 

(2000) nostavat edellä mainitut tekijät myös esille ja huomauttavat lisäksi 

kyselylomaketutkimuksiin osallistumisesta vaikuttavasta seikasta. 

Kyselylomaketutkimuksien yleistyessä esimerkiksi väestökirjanpidossa ja verotuksessa 

on totuttanut ihmiset kyselylomakkeiden käyttöön. Kääntöpuolena tähän 

tiedonkeruutapaan on myös kyllästytty ja käyttäjät voivat olla haluttomia vastaamaan 

kyselyihin (Hirsjärvi & Hurme, 2000). Kyselytutkimus voi myös antaa potentiaalisesti 

epätarkkoja tai jopa vääriä vastauksia, mikäli vastaajat eivät ole kiinnostuneita 

tutkimuksesta. 
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Haastateltavien määrästä löytyy kirjallisuudesta useita mielipiteitä. Yleisesti hyväksytty 

periaate, jonka myös Hirsjärvi & Hurme (2000) mainitsevat, on haastatella niin montaa 

kuin on välttämätöntä, jotta saadaan tarvittu tieto. Liian pienestä joukosta ei voi tehdä 

tilastollisia yleistyksiä ja joukon ollessa liian suuri ei aineistosta voi tehdä syvällisiä 

tulkintoja (Hirsjärvi & Hurme, 2000). Tämän vuoksi asetin haastateltavien 

tavoitemääräksi 5-8 haastateltavaa. Ottaen huomioon aihealueen ja 

tutkimuskysymykset, on pääpaino merkityksien hakemisessa, joka ei suosi suurta 

otantaa. Suuren otannan sijaan pyrin merkitykselliseen kanssakäymiseen haastateltavien 

kanssa, jolloin 5-8 haastateltavaa asettuu optimaaliseksi. Haastateltavat valittiin heidän 

paikkatietopalveluiden käyttötaustansa perusteella siten, että joukossa oli eri tasoisia 

käyttäjiä, osa kokeneempia ja osa vähemmän kokeneita. Valinnan tuloksena 

haastateltavien määräksi asettui lopulta viisi haastateltavaa. Haastattelun tavoiteltu kesto 

oli noin yksi tunti, aikamääreen venyessä tarpeen tullen. Teemahaastattelu antaa 

joustavuutta liikkua eri teemojen ja aiheiden välillä, mikä voi aiheuttaa vaihteluita 

haastatteluiden pituuteen riippuen haastateltavien painotuksista eri teemoihin. 

Tutkimuksessa käytetty teemahaastattelurunko löytyy tutkielman liitteistä (Liite 1). 

Pääpiirteittäiset teemat ovat: 

1. Tausta – Kartoitetaan haastateltavan aihealueen tuntemus, selvennetään 

käsitteitä ja selvitetään käyttöhistoriaa liittyen muun muassa käytettyihin 

paikkatietopalveluihin, käyttötiheyteen, käytettyyn päätelaitteeseen ja 

käyttötottumuksiin. 

2. Kokemukset & suhtautuminen – Ennakkoluulot ja kokemukset 

paikkatietopalveluista, mitä riskejä tai hyötyjä tunnistettavissa, käsitys 

paikkatiedon käsittelystä ja suojaamisesta,  sekä luottamuksen vaikutus 

paikkatietopalveluiden käyttöön tai käyttöaikomukseen. 

3. Käyttö – Kartoitetaan, millaisissa tilanteissa palveluita käytetään tai koetaan 

hyödyllisiksi, selvitetään halukkuutta jakaa omaa sijaintitietoa ja taustoja tähän. 

Tutkitaan miksi ei käytä tai käyttäisi paikkatietopalvelua. 

4. Parannusehdotukset – Selvitetään käyttäjän ihannepalvelu, mitkä tekijät tekevät 

paikkatietopalvelusta houkuttelevan. Haastateltavien vastausten perusteella 

voidaan palata aiempiin teemoihin, esimerkiksi kokemuksiin & suhtautumiseen 

tai käyttötottumuksiin. 

Teemojen välillä liikuttaessa aiempia vastauksia oli mahdollistaa täydentää, mikäli 

haastateltava halusi lisätä jotakin tiettyyn vastaukseen. Aihe on pitkälti tuntemuksiin 

pohjaava, joten on mahdollista, että haastateltavat eivät heti muista tai osaa yhdistää 

tiettyjä tekijöitä merkittäviksi vastauksien kannalta. Haastattelut nauhoitettiin 

myöhemmin litterointia varten, minkä lisäksi haastatteluista kerättiin muistiinpanoja 

merkittäviksi tulkittavien tekijöiden osalta myöhemmän analyysin tueksi. 
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5.3 Tutkimuksen kohderyhmä  

Tutkimusta varten haastateltavien kohderyhmä on kohtalaisen laaja. Haettuja 

haastateltavia ei niinkään ole rajoitutettu iän tai sosioekonomisen aseman perusteella, 

vaan enemmänkin kiinnostuksen perusteella. Paikkatietopalveluiden käyttö on 

yleistynyt jokaisessa ikäluokassa, joskin kiinnostuksien ja käyttämisen kohteet näillä 

palveluilla poikkeavat eri ikäluokkien välillä. Näin ollen haastateltavien rajoittaminen 

koskemaan esimerkiksi vain nuoria 16-25 –vuotiaita jättäisi tutkimuksen ulkopuolelle 

kokonaisen ryhmän erilaisia käyttötapoja ja kiinnostuksien kohteita. Erityisen tärkeää 

oli, että haastateltava oli joko entuudestaan käyttänyt paikkatietopalveluita, ollut 

kiinnostunut käyttämään tai tietoisesti valinnut olla käyttämättä palveluita. Mikäli 

tutkimukseen otettaisiin mukaan käyttäjiä, jotka eivät ole kunnolla tietoisia 

paikkatietopalveluista tai niiden luomista hyödyistä ja riskeistä, ei voitaisi saada 

merkittäviä tuloksia tutkittavan ilmiön kannalta. Sijaintipalveluita käytettäessä 

päätelaitteena voi olla esimerkiksi matkapuhelin, tabletti tai jokin muu paikannukseen 

kykenevä langaton laite, kuten vaikkapa auton navigaattori. Käyttäjän tulee kyetä 

käyttämään sijaintipalveluita tilanteissa ja paikoissa, joissa käyttäjä itse haluaa ja kokee 

palvelusta saatavan tiedon mahdollisesti hyödylliseksi. Tätä varten paikannukseen 

kykenevän päätelaitteen tulee olla käyttäjän saatavilla liikuttaessa. Haastateltavia 

etsiessä ja valitessa pyrin etsimään erilaisia käyttäjiä, jotka poikkeavat toisistaan 

kiinnostuksen kohteillaan ja käyttötottumuksillaan. Listatakseni kohderyhmää kuvaavat 

tekijät, tutkimukseen osallistuvien käyttäjien tulee olla: 

 Kiinnostuneita ja/tai tietoisia paikkatietopalveluista ja niiden käytöstä 

 Paikkatietopalveluiden nykyisiä käyttäjiä, aiempia käyttäjiä, tulevia käyttäjiä tai 

niin kutsuttuja ”ei-käyttäjiä”, jotka ovat tehneet tietoisen valinnan 

paikkatietopalveluiden käyttämättömyydestä 

 Älypuhelimen, tabletin tai jonkin muun langattoman paikannukseen kykenevän 

laitteen käyttäjiä 

Tutkimuksen rajaamiseksi teolliset ja yrityksien käyttämät paikkatietopalvelut, kuten 

esimerkiksi lähetyksien seurantajärjestelmät, on jätetty pois tutkittavien joukosta. 

Tutkittavana ilmiönä ovat käyttäjien omat henkilökohtaiset kokemukset 

paikkatietopalveluista, joita käytetään omasta halusta, eikä tähän ilmiöön näin ollen sovi 

palvelut, joita käyttäjät joutuvat vaikkapa työnsä puolesta käyttämään. 

Kohderyhmän perusteella haastateltavia saatiin tutkimusta varten viisi henkilöä, joista 3 

oli naisia ja 2 miehiä, iältään 22-31 –vuotiaita. Kaikki haastateltavat omasivat 

älypuhelimet, joita he käyttivät vaihtelevalla, mutta kohtalaisen suurella aktiivisuudella 

useita kertoja päivässä. Lisäksi neljä haastateltavaa viidestä omasi tablet-laitteen, joka 

kykeni paikannukseen, joskin kaikilla älypuhelin valikoitui pääkäyttöiseksi laitteeksi. 

Kokemus ja kiinnostus paikkatietopalveluihin vaihteli aktiivikäyttäjästä vähemmän 

kiinnostuneeseen. Yksi haastateltavista käytti paikannusta selkeästi muita vähemmän 

tasolla, jota voisi kuvailla satunnaiskäytöksi. Loput haastateltavista kuvailivat 

käyttävänsä paikkatietopalveluita vähintäänkin kerran päivässä tai useammin. 

Paikkatietopalveluita käyttämättömiä tai tietoisesti palveluista kieltäytyviä käyttäjiä ei 

haastateltavaksi löydetty. 
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5.4 Aineiston analyysi 

Analyysia varten ensimmäinen vaihe oli muuttaa haastattelut tekstimuotoon 

litteroimalla. Litterointia suoritettaessa täytyi kiinnittää erityistä huomiota siihen, että 

kaikki tutkimuksen kannalta oleellinen tieto litteroitiin. Teemahaastatteluissa syntyvästä 

keskustelusta voi olla vaikeaa tunnistaa tärkeitä seikkoja heti, joten oleellista oli kaiken 

materiaalin tallentaminen, jonka karsiminen tapahtui analyysin myöhemmässä 

vaiheessa. Nauhoitetut haastattelut litteroitiin sanatarkasti analyysia varten. 

Haastateltaville on kerrottu tutkimuksen luonteesta ja vastauksien käyttötavasta 

tutkimuksessa. Vastaajien anonymiteetin säilyttämiseksi vastaajat on kuvattu nimin 

haastateltava 1, haastateltava 2  ja niin edelleen. 

Seuraavassa vaiheessa litteroinnin tuloksena saatua tekstiä verrattiin teemahaastattelun 

runkoon ja yhdisteltiin kertomuksien osat vastaamaan niihin sopivaa yhtä tai useampaa 

aihe-aluetta. Täten teemoittelemalla vastaukset kyettiin tunnistamaan yhteneväiset 

vastaukset eri haastatteluista, vaikka vastaukset tyyliltään eroavat toisistaan. 

Alkuperäiset teemat ovat peräisin teemahaastattelupohjasta ja näistä johdetuista 

teemoista. Näiden teemojen lisäksi tunnistettiin joitakin uusia alueita, jotka 

tutkimuksissa oleellisesti tulivat esille ja jotka voidaan ymmärtää aihealueen kannalta 

merkittävänä tietona. Lopulta jäljelle jäänyt aineisto, jonka sisällön ei koettu olevan 

merkittävää tutkimuksen kannalta, karsittiin pois.  

Tuloksena saatiin teemojen mukaan lajitellut vastaukset, joita oli mahdollista alkaa 

peilaamaan aiempaa tutkimusta varten. Vastauksista koottiin taulukko (Taulukko 1), 

jotta vertaaminen aiempien tutkimuksien tuloksiin olisi mahdollisimman helppoa ja 

selkeää. Taulukkoon kootut havainnot avattiin laajemmiksi kokonaisuuksiksi, jossa 

käytettiin apuna myös suoria lainauksia haastatteluista. 

Koottua aineistoa verrattiin aiempaan tutkimukseen etsimällä yhtäläisyyksiä 

tutkimuksissa esiintyneisiin koettuihin hyötyihin ja haittoihin sekä näiden syihin. 

Tuloksia verrattaessa voitiin tunnistaa tuloksia, jotka noudattivat aiempia tutkimuksia, 

mutta myös poikkesivat näistä tai tuottivat tarkentavaa lisätietoa esimerkiksi 

käyttötapojen osalta. Tutkimuksen tyypistä johtuen varsinaista aiempaa viitekehystä 

analyysille ei ole saatavilla, vaan saatuja tuloksia verrattiin aiemmissa tutkimuksissa 

esiintyneisiin tuloksiin niiltä osin, kuin tutkimuksen kohteet olivat samoja. 
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6. Tulokset 

Haastatteluiden tuloksena saatiin tietoa liittyen haastateltavien käyttämiin palveluihin ja 

mitä hyötyjä tai haittoja näistä on mahdollisesti koettu. Hyödyistä ja haitoista saatuja 

tuloksia tarkennettiin etsimällä niitä seikkoja, mitkä tekevät palveluista käyttämisen 

arvoisia riskeistä tai haitoista huolimatta, eli kartoitettiin tarkemmin aiemmassa 

tutkimuksessakin esiintynyttä koettu hyöty vastaan koettu haitta –näkökulmaa. 

Tutkimuksen tuloksista on koottu taulukko, joka löytyy luvun lopusta (Taulukko 1.) 

Haastatteluiden perusteella haastateltavat käyttävät seuraavia paikkatietopalveluita: 

Facebook, Foursquare, Sports Tracker, Google maps, Nokia Here Maps ja muita 

navigaattoreita sekä erilaisia sijaintia hyödyntäviä kartta- tai tiedonhakupalveluita, 

kuten eat.fi, foodie.fm, bensaa.fi. Hajanaisesti käytössä näiden lisäksi olivat myös 

erilaiset viestimet, kuten WhatsApp ja Facebook messenger, jotka mahdollistavat 

sijainnin jakamisen keskustelun toiselle osapuolelle. Yleisimmät käytössä olleet 

palvelut olivat Facebook, Sports Tracker ja Google maps, joita käyttivät käytännössä 

kaikki haastatteluihin osallistuneet. Facebookia ja Google Mapsia käyttivät kaikki ja 

Sports Trackeria käytti tai oli käyttänyt neljä haastateltavaa viidestä. 

Suurimmat tunnistetut käyttökohteet olivat selkeästi sosiaalinen media, navigointi- ja 

karttapalvelut, tiedon hakeminen, viihteellinen käyttö sekä oma seuranta, esimerkiksi 

Sports Trackeria käytettäessä. Sports Trackeria haastateltavat hyödynsivät muun muassa 

omien lenkkireittiensä seurantaan, lenkkien pituutta ja harjoitteiden keston 

seuraamiseen. 

6.1 Koetut hyödyt 

Haastateltavista suurin osa käytti paikannuspalveluita sosiaalisen median tai erilaisten 

karttapalveluiden kautta. Sosiaalisessa mediassa erityisesti Facebookissa sijaintia olivat 

käyttäneet kaikki haastateltavat, joskin tämän lisäksi joitakin hajanaisia sosiaalisen 

median paikkatietopalveluita nousi myös esiin, kuten FourSquare. Kartoitettaessa 

käyttäjien tapaa hyödyntää sijaintia sosiaalisen median kautta kävi ilmi, että käyttäjät 

kokivat pääasiallisen hyödyn olevan sijainnista saatavassa lisätiedossa, esimerkiksi 

tilapäivitysten yhteydessä. Yksi haastateltavista kommentoi asiaa näin:  

”..se sitten kuitenki kertoo siitä päivityksestä enempi, kun sä jaat siihen sen 

paikkasijainnin, kuin että sä olet vaan reissuun lähdössä, ei hirveänä kerro 

ihmisille mitään. Mun mielestä ainakin on välillä ihan kiva lukea, missä ihmiset 

on käyny, että niitä on ihan kiva seuratakin sitten.” – Haastateltava 1 

Sosiaalisen median paikkatietopalveluita käytettiin pääosin lähinnä omaksi iloksi, 

eivätkä haastateltavat juurikaan kyenneet erottelemaan näistä palveluista mitään 

erityisiä hyötyjä. Hyödyiksi voidaan kuitenkin lukea mahdollisuus jakaa omaa sijaintia, 

jolloin käyttäjän määrittelemä joukko henkilöitä voi käyttäjän halutessaan helposti 

löytää. Samanlainen sijainnin hyöty voitiin tunnistaa esimerkiksi epäsuoran 

mainostuksen kautta, käyttäjien kehuessa tai moittiessa vaikkapa jotakin ravintolaa tai 

kahvilaa tilapäivityksen muodossa, johon oli lisätty sijainti. Haastateltavista kaikki 

olivat tällaisiin julkaisuihin törmänneet ja kaikki totesivat sen vaikuttavan joko 

positiivisesti tai negatiivisesti suhtautumiseen julkaisua koskevaa paikkaa kohti. Näin 
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ollen sosiaalisessa mediassa käytettynä paikkatieto voi olla vahva vaikuttaja yritysten 

esiintuonnissa. 

”..jos joku julkasee jonku sijainin, että jossakin on, niin sitä monesti herää 

semmonen mielenkiinto, että kattoo mikä se paikka on, että mikä se on se mesta 

missä se toinen on..” – Haastateltava 5 

”No totta kai se vaikuttaa tosi kovasti. Puskaradiomeininkiä. Ehkä vähän 

semmoista, mitä ite käyttäjä ei tarkoita, että hirveästi mainostaa paikkaa, mutta 

se on vaan, että kertoo missä on ollut. Mutta sitten taas se kyllä saattaa sitten 

kavereille aika paljon positiivista kuvaa antaa siitä paikasta..” – Haastateltava 1 

Google ja sen erilaiset paikkatietopalvelut nousivat vahvasti esiin haastatteluissa niin 

karttapalveluina, navigaattoreina kuin tiedonhaussa. Haastateltavat mainitsivat etuina 

mahdollisuuden löytää kaipaamiaan palveluita tai hyödykkeitä helposti ja nopeasti, 

myös sijaintitietoa hyödyntävät Googlen tarjoamat mainokset koettiin pääosin 

hyödyllisinä ja tarkkoina juurikin sijainnin huomioimisen ansiosta. Yksi haastateltavista 

kommentoi seuraavasti sijaintitiedon vaikutuksista käytettyihin palveluihin: 

”On, mä itse asiassa käytän sitä hyödyksi siinä, että mä koitan usein löytää 

palveluita, mitä haluan,  ihan vain sillä, että mä haen Googlesta ja katon, että 

mitä se ehdottaa mulle. Usein ne on varsin hyviä. Samaten mä oon viime aikoina 

enemmän ruvennu Facebookissa katsoon mainoksia, koska ne on ollu paljon 

relevantimpia minulle, niillä on ilmeisesti sisältö parantunut, mutta myös tää 

paikannus, elikkä se osaa ehdottaa mun.. niinku paikallisia palveluja ja mä oon 

käyttäny niitä. Mun mielestä tää on ihan hyvä juttu, koska nyt nämä 

mainoksetkin on semmosia mitkä kiinnostaa minua.” – Haastateltava 3 

Navigoinnin hyödyt olivat kaikkien käyttäjien mukaan kiistattomat. Navigointi 

mahdollistaa paitsi kohteeseen pääsyn varmasti, nopeasti ja vaivattomasti käyttäjälle 

tuntemattomalla alueella, tarjoaa se myös mahdollisuuden suunnitella paras 

mahdollinen reitti myös käyttäjille tutuilla paikoilla, kuten kotipaikkakunnalla. 

Haastateltavat myös kertoivat käyttävänsä navigaattoreita matka-ajan arvioimiseen, 

mikä helpottaa aikatauluttamista ja täten tarjoaa käyttäjälle hyötyä. Suosituimpia 

navigaattoreita olivat Googlen navigointi ja Nokian Here Maps. Erityisessä arvossa 

erilaiset kartta- ja navigointipalvelut olivat haastateltavien mukaan ulkomaanmatkoilla. 

Lähestulkoon jokainen haastateltava oli jollakin matkallaan käyttänyt 

paikkatietopalveluita esimerkiksi lähellä sijaitsevien palveluiden löytämiseen tai 

suunnistamiseen oudossa ympäristössä. Eräs haastateltavista kommentoi kysyttäessä 

paikkatietopalveluiden tarjoamista hyödyistä seuraavasti:  

”No onhan ne helpottanu huomattavasti. Jos on jotakin esimerkiksi pitäny ettiä, 

niin kyllähän se helpottaa elämää suunnattomasti, ettei sun tartte lähteä 

metsästämään jotaki tiettyä paikkaa, vaan sä voit kattoa sen suoraan niinkun 

oikeasti paikkatietojen kautta, että missä se paikka on.” – Haastateltava 5 

Viihteellinen käyttö oli merkittävässä osassa kaikissa käyttötavoissa haastateltavien 

osalta. Haastateltavat käyttivätkin paikkatietopalveluita enemmän oman tai muiden 

sijainnin vastaanottamiseen kuin oman sijainnin jakamiseen. Osa haastateltavista kuvaili 

käyttöään pelimäiseksi, jossa palvelut ovat enemmän viihdyttävässä roolissa. 

Esimerkiksi sijaintipäivitysten jakamista Facebookissa tai muissa palveluissa 

luonnehdittiin enemmän tehtävän huvin vuoksi, kuin minkään suuremman hyödyn 

vuoksi. 
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”Lähinnä oon ite jakanu facebookissa omaa sijaintia niinkun ihan huvin vuoksi, 

ettei oo semmosesta niinku varsinaista hyötyä. Joskus tietenkin ehkä se, että jos 

joku toinen jakaa jonku sijainnin jostakin, niin sit siitä jollakin tavalla voi olla 

jotakin hyötyä..” – Haastateltava 5 

Omaan seurantaan esimerkiksi liikuntaharrastuksen osalta usea haastateltava käytti tai 

oli käyttänyt Sports Tracker –palvelua. Palvelu mahdollistaa omien urheilusuoritusten 

tallentamisen ja seurannan, sekä näiden suoritusten jakamisen muille samaisen palvelun 

tai sosiaalisen median kautta. Haastateltavista kaikki kuitenkin pääosin pidättäytyivät 

liikuntasuoritusten jakamisesta ja käyttivät palvelua lähinnä omaan seurantaan 

päiväkirjamaisesti. Yksi haastateltavista kommentoi kokevansa liikuntasuorituksiin 

liittyvät tilapäivitykset esimerkiksi Facebookissa lähinnä ärsyttäviksi: 

”Minusta se on ärsyttävää. Minä käyn ite niin paljon lenkillä, ja minusta välillä 

tuntuu jo että tämä muutenkin, minun elämäntyyli ärsyttää muita, niin sitten 

minä en viitsi.. […] Muilla menis hermot, minä sanon.” – Haastateltava 2 

6.2 Koetut haitat 

Koettuja haittoja tai riskejä paikkatietopalveluiden käytössä tunnistettiin seuraavasti: 1) 

Sijaintitiedon paljastuminen väärille tahoille, 2) tietovuodon riski, 3) yksittäisen tahon 

omaama tietomäärä käyttäjästä, 4) tiedon väärinkäyttö tai eteenpäin luovuttaminen, 5) 

sekavat tai puutteelliset tiedot käyttäjän tietojen, mukaan lukien sijaintitietojen, käytöstä 

ja säilytyksestä. Tämän lisäksi oli tunnistettavissa erilaisia riskejä liittyen yksityisyyden 

menetykseen. Haastateltavien joukossa pääosin naispuoliset haastateltavat olivat 

jossakin määrin huolissaan omasta turvallisuudestaan, mikäli heidän sijaintitietonsa tai 

rutiininomaiset kulkureittinsä paljastuisivat ei-toivotuille tahoille. Miespuoliset 

haastateltavat eivät osoittaneet vastaavaa huolehtimista omasta henkilökohtaisesta 

turvallisuudestaan, vaan olivat enemmän huolissaan heistä kerättävästä tiedosta ja sen 

käytöstä esimerkiksi käyttäjäprofilointiin. 

”..minulla olis huoli siitä, että yhdellä taholla on niin paljon tietoa minusta ja 

vaikka luottaisinkin siihen tahoon, mitä en Facebookin kohalla tee, mutta vaikka 

luottaisin, niin mä pelkäisin silti tietovuotoja, koodibugeja, että asiat leviää 

laajemmin kuin oli tarkoitus levitä..” – Haastateltava 3 

Haastateltavista kaikki käyttivät sijaintia ulospäin jakaessaan jonkinlaista rajoitusta 

yksityisyysasetusten muodossa. Kartoitettaessa kenelle käyttäjät sijaintia pääosin 

jakavat, kaikkien haastateltavien käytössä oli jossain muodossa niin kutsuttu White List, 

erikseen määritelty lista käyttäjistä, joille sijaintitietoa ja muuta yksityisempää tietoa 

voidaan jakaa. Erikseen tämän lisäksi kaksi haastateltavista kuvaili käyttävänsä Black 

Listiä, erikseen määriteltyä estolistaa, johon kuuluville tietoa ei jaeta, White listin 

lisäksi. Yleensä ottaen vastaanotto Black Listiä kohtaan oli negatiivinen, eivätkä 

haastateltavat mieltäneet sitä hyödylliseksi tai mielekkääksi tavaksi hallinnoida sijainnin 

jakamista, erityisesti pelkän Black Listin kautta. 

”No ehottomasti sitä white listiä, että minä oon ite valinnu just ne henkilöt joille 

minä haluan jonku asian jakaa, että on niin äärimmäisen hankala semmosta 

black listiä käyttää.. […] Paljon kätevämpi ois sinällään se, että ite ois valinnu 

just ne tietyt henkilöt ja sitten se viestittely ja kaikki jakaminen tapahtus vaan 

niinkö niitten kanssa.” – Haastateltava 2 
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”..mulla itellä tuo white list on kaikista järkevin, että mun mielestä se tuntuu 

kaikista parhaalta, että mä voin itse määrittää sen tietyn porukan, mille mä 

haluan jakaa ja kenenkään muun ei tarvi siitä niinkö tietää.” – Haastateltava 4 

Vähäisissä määrin esille nousi myös huoli tietovuodosta, jonka nosti esille yksi 

haastateltavista. Kerättäessä suuri määrä tietoa, josta osa on myös arkaluontoista, on 

ymmärrettävää, että näiden tietojen vuotaminen julkisiksi tai vääriin käsiin, voi 

aiheuttaa käyttäjille vahinkoa. Myös tietojen kerääminen yleisellä tasolla koettiin 

jossain määrin häiritseväksi, koska tämä antaa yksittäiselle taholle suuren määrän tietoa 

käyttäjistä ja heidän yksityiselämästään. Eräs haastateltava kommentoi kokemiaan 

riskejä paikannuspalveluissa seuraavasti: 

”Että ei oo ehkä mitään semmosta käytännön pelkoa, tuommosta, mutta tuota 

niin, ajatuksena se, että se ois ihan julkinen tieto, missä minä olen, niin ei tunnu 

kauhean mukavalta.” – Haastateltava 4 

Kaikki haastateltavat olivat jossain määrin konservatiivisia oman sijaintinsa 

jakamisessa, joka osaltaan vaikutti koettuihin riskeihin ja haittoihin. Haastateltavat 

olivat hyvin tarkkoja siitä, kenelle tietoa jaettiin ja missä tilanteissa heidän sijaintinsa oli 

saataville, jolloin käyttäjien tietämättä heidän sijaintiaan ei käytännössä ollut 

mahdollista saada. Statistista ja käyttäjän henkilöllisyyteen kohdentumatonta tietojen 

keräämistä eivät haastateltavat kuitenkaan kokeneet tarpeelliseksi rajoittaa. Näin ollen 

riskiksi koettiin enemmänkin tilanteet, joissa käyttäjän sijainti on yksittäisten 

henkilöiden tai käyttäjäryhmien saatavilla, ei niinkään, mikäli sijaintia käsittelee jokin 

itsenäinen järjestelmä tai taho. Tällaisia järjestelmiä ovat käytännössä kaikki mainontaa 

varten sijaintitietoa keräävät järjestelmät, vain käyttäjälle itselleen tietoa toimittavat 

järjestelmät ja yleishyödylliset, esimerkiksi liikenneruuhkia kartoittavat järjestelmät. 

Eräs haastateltava kommentoi tällaista seurantaa hyväksyvästi näin: 

”No ne on taas mun mielestä ideaalisia käyttökohteita. […] Yleensä ottaen 

homma on OK, jos massojen käyttäytymistä tutkitaan, mutta se ei oo OK, jos 

yksittäisen ihmisen liikkeitä seurataan.” – Haastateltava 3 

Palvelut, joiden tapaa käyttää sijaintia käyttäjät eivät täysin ymmärtäneet tai 

hyväksyneet, jäivät usein haastateltavilta käyttämättä. Yksityisyyden hallinta on 

erityisen tärkeää haastateltaville, kun käsitellään sijaintitiedon kaltaista erityisen 

yksityistä tietoa. Mikäli palvelu ei asetuksiensa tai käyttöehtojensa puolesta tarjonnut 

käyttäjälle mahdollisuutta hallinnoida sijainnin seuraamista riittävän helposti tai 

monipuolisesti, haastateltavista kaikki olisivat valmiita jättämään käyttämättä tällaista 

palvelua saatavista hyödyistä huolimatta. 

”Niin sen takia mä oon kuitenkin rajannu oman käyttöni ihan nuihin pariin, 

koska mä en aina tiedä kuinka automaattisesti ne jakaa kaikkea. Facebookin ja 

Google mapsin mä tunnen niin hyvin, että mä tavallaan luotan siihen, enkä ole 

kuullut, että kellään ois hirveän huonoa kokemusta niistä, mutta tuota niin.. 

Varmaan sen takia olen vähän varovainen käyttämään mitään muuta, koska mä 

en aina ymmärrä.. Se ei ole aina hirveän selvää, että mikä palvelu tekee mitä 

automaattisesti.” – Haastateltava 4 

6.3 Hyöty vs. haitta 

Haastateltavilta kartoitettiin erilaisten kysymysten kautta, minkä hyödyn eteen he 

olisivat valmiita käyttämään palveluita, jotka käyttävät heidän sijaintiaan. Esiin 
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nousseita toivottuja hyötyjä olivat 1) rahallinen hyöty erilaisten alennusten tai 

kampanjoiden kautta, 2) parannettu palvelun laatu tai 3) käyttäjän elämää helpottava 

ominaisuus, kuten esimerkiksi kuntosalin ruuhkaisuuden selvittäminen. 

Anonymisoinnilla, eli käyttäjän tekemisellä tunnistamattomaksi, koettiin olevan 

merkittävä vaikutus sijainnin jakamisen halukkuuteen. Mikäli käyttäjä voi piiloutua 

nimettömyyden tai nimimerkin taakse, ei seurantaa ja sijaintitiedon julkisuutta koettu 

juuri lainkaan uhkaavaksi ja käyttäjät olivat valmiita tyytymään jo pienempiin saatuihin 

hyötyihin, mikäli tällainen anonymisointi olisi palvelussa käytössä. 

”Tottakai voi niinku julkasta.. Siis nimenomaan, jos ei siellä näy mitään 

henkilötietoja, niin totta kai voi niinku näyttää, että siellä on henkilö, että se 

paikantaa mut sinne, mutta ei näytä mitään tietoja, tai korkeintaan jos vaikka.. 

No esimerkiksi vaikka Foursquaressa se näyttää vaikka nimimerkin, muttei 

mitään muita tietoja. Siis totta kai, ei siinä oo mitään väärää.” – Haastateltava 5 

Haastatteluissa esille hyötyjä merkittävämmäksi asiaksi nousi koetun riskin vähäisyys 

paikkatietopalveluiden houkuttavuudessa. Haastateltavat arvioivat olevansa valmiimpia 

käyttämään palveluita, jotka ovat turvallisia, vaikka näistä ei niin merkittäviä hyötyjä 

voisikaan saada. 

”En mä nyt kokis siitä mitään älyttömiä mahtavia hyötyjä tarvivaksi saaha, jos 

se on vaan turvallista käyttää. Mä en koe näitä palveluita sillä tavalla hirveän 

ahistaviksi, jos se on selkeä homma, että mihin niitä jaetaan niitä tietoja.” – 

Haastateltava 4 

Testattaessa haastateltavien kokemusta jatkuvasta seurannasta tai mahdollisuutta 

paikallistaa haastateltava halutessaan erikseen määriteltyjen henkilöiden toimesta, jotka 

kuuluivat haastateltavan White Listiin, oli palaute hyvin negatiivista. Tilannetta eivät 

myöskään helpottaneet mahdolliset rajoitukset, joita aiemmassa tutkimuksissa on 

testattu yksityisyysasetuksina, kuten sijainnin jakamisen rajoittaminen käyttäjän 

määrittämillä paikoilla ja alueilla, tai sijainnin jakaminen esimerkiksi tietyllä aikavälillä 

vuorokaudessa. Pääosa haastateltavista haluaa itse hallita ja hyväksyä heidän sijaintinsa 

paljastumisen, oli kyseessä sitten käyttäjän itsensä hyväksymä taho tai tuntematon taho. 

Poikkeuksena kuitenkin kaksi haastateltavista totesi tämän olevan jossain määrin 

hyväksyttävää, mikäli he voisivat vähentää sijainnin tarkkuutta esimerkiksi kaupungin 

tarkkuudelle. 

”..jos sä paikannat itses johonkin, vaikka niinku kaupunkiin tai johonkin 

maahan, niin tuskin siitä on niinku mitään haittaa kenellekään, se on niin 

epätarkka kuitenkin, että ei siinä sinällään mitään sitten..” – Haastateltava 1 

Haastatteluissa tutkittiin myös luottamuksen vaikutusta halukkuuteen käyttää 

paikkatietopalveluita. Luottamusta voitiin tunnistaa yksittäisiä palveluita tai palveluiden 

tuottajia kohtaan. Suuremmat ja tunnetut palveluntuottajat, kuten Microsoft, Nokia, 

Apple ja vastaavat olivat selkeästi käyttäjien luottamia ja näiden tuottamat palvelut 

koettiin turvallisiksi käyttää. Osa haastateltavista kuitenkin luonnehti kokevansa huolta 

siitä, miten nämä yritykset keräävät ja säilövät tietoa. Yhtäläisesti haastateltavat kokivat 

muiden käyttäjien kokemukset merkittäviksi palveluiden luotettavuutta arvioidessa. 

Erityisesti haastateltavien lähipiiristä saadut kokemukset koettiin jopa ylittävän 

palveluntuottajasta koetun luottamuksen, jolloin haastateltavat saattoivat välttää 

vaikkapa Microsoftin tekemää sovellusta, mikäli kuulevat tästä pahaa luotetuista 

lähteistä. Tuntemattomilta tahoilta, kuten avoimista kommenteista saatava avoin palaute 



42 

vaikutti myös omalta osaltaan luotettavuuteen, mutta ei läheskään niin merkittävästi, 

kuin omasta lähipiiristä saadut kommentit. 

”..jos jollakin on jostakin isosta palvelusta huonoa sanottavaa.. Ja justiinsa 

tämmösiä yrityksiä, yritysten palveluita, mä en käytä, joita mä en tavallaan itse 

niinkö tiedä. Ellei justiinsa joku tarpeeksi luotettava ystävä niitä suosittele.” – 

Haastateltava 4  
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Taulukko 1: Haastatteluiden tulokset 

 Mitä haastateltavat kertoivat: 

Miten/mihin käyttää 

paikkatietopalveluita 
 Sosiaalinen media 

 Navigointi 

 Karttapalvelut 

 Tiedonhaku 

 Omaksi iloksi 

 Oma seuranta 

Käyttäjien kokemat hyödyt  Nopeuttaa palveluiden/hyödykkeiden 

löytymistä 

 Mahdollistaa palveluiden/hyödykkeiden 

löytämisen 

 Helpottaa liikkumista sekä autolla että 

muilla kulkuvälineillä, mukaan lukien 

kävellen navigoinnin kautta sekä vieraissa 

paikoissa, että kotipaikkakunnalla 

 Lisää tietoa sosiaalisessa mediassa 

tapahtuviin julkaisuihin 

 Kohdennettu mainonta osuvaa ja 

ajankohtaista 

Käyttäjien kokemat haitat/riskit  Huoli yksityisyyden menetyksestä eri 

tasoilla 

 Riski, että sijainti paljastuu henkilöille, 

joille sijainti ei saa/ei haluta paljastuvan 

 Tietovuodon riski 

 Liikaa tietoa yksittäisille tahoille 

käyttäjästä 

 Tiedon väärinkäyttö tai eteenpäin 

luovuttaminen 

 Sekavat tai puutteelliset tiedot sijainnin ja 

yksityisen tiedon käytöstä ja säilytyksestä 

Hyödyn vs. riskin vaikutus 

käyttöön 
 Käyttäjät valmiita anonymisoituun 

seurantaan, jossa heitä ei voida 

yksittäisten käyttäjien tai käyttäjäryhmien 

tasolta tunnistaa (esimerkiksi tiedon 

kerääminen mainoksien kohdentamista 

varten) 

 Käyttäjät ovat valmiita 

hylkäämään/jättämään käyttämättä 

palveluita, jotka heidän mielestään 

uhkaavat liikaa yksityisyyttä 

 Käyttäjät ovat valmiita 

hylkäämään/jättämään käyttämättä 

palveluita, joiden tapaa kerätä sijaintia 

ja/tai tapaa käyttää käyttäjän tietoja 

käyttäjä ei koe ymmärtävänsä 
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7. Pohdintaa 

Tämä tutkimus etsi viiden eri käyttäjän kokemuksista tunnistettavia hyötyjä ja riskejä 

paikkatietopalveluita käytettäessä. Lisäksi punnittiin hyötyjen ja riskien tasapainoa, 

mitkä hyödyt ylittävät riskit ja miten koettuja riskejä voidaan heikentää. 

Paikkatietopalvelut tarjoavat käyttäjilleen etuja monessa eri käyttötilanteessa, tässä 

tutkimuksessa ne tunnistettiin sosiaaliseksi mediaksi, navigointipalveluiksi, 

karttapalveluiksi ja tiedonhauksi. Siinä missä karttapalveluista ja navigoinnista on 

käyttäjille kiistatonta hyötyä helposti eriteltävinä tekijöinä, kuten nopeus, tarkkuus, 

helppokäyttöisyys ja osuvuus, ovat sosiaalisessa mediassa sijaintipalvelun tuottamat 

hyödyt vielä melko aineettomia. Sijainnin ottaminen mukaan sosiaalisen median 

palveluihin tuo käyttäjilleen emotionaalista hyötyä ilon ja huvin muodossa, käytön usein 

ollessa käyttäjän omaksi iloksi. Riskien osalta käyttäjät ovat epäröiviä, mutta 

toteutuneita tai koettuja haittoja ei juuri haastatteluiden perusteella löytynyt. Myös 

tiedonhaku on murroksessa sijainnin lisätessä yhden palasen lisää tietoa saataviin 

hakutuloksiin. Käyttäjät kokevat hyötyvänsä sijainnin perusteella rajautuvista 

hakutuloksista ja jopa kohdennettu mainonta koetaan aiempaa tutkimusta vastoin 

hyödylliseksi. 

Haittoja, riskejä ja mahdollisia uhkakuvia on tunnistettavissa paikkatietopalveluita 

käytettäessä, ja kuten jo aiempi tutkimus, esimerkiksi Fusco et al., 2010 ja Sadeh et al., 

2009, pitkältä ajalta osoittaa, huolta aiheuttavat pääosin yksityisyyteen liittyvät tekijät. 

Oman tutkimukseni mukaan on olemassa joitakin hyötyjä, jotka saavat käyttäjät 

houkuttumaan paikkatietopalveluiden käytöstä riskeistä huolimatta, kuten rahallinen, 

käytännöllinen tai palvelun laatua kohentava hyöty. Käsiteltäessä koettujen hyötyjen ja 

riskien tasapainoa, havaitsen hyödyllisemmäksi kuitenkin keskittyä riskien 

alentamiseen. Käyttäjien kokeman huoleen oman yksityisyyden menetyksen osalta 

voidaan puuttua vaikkapa obfuskoinnin ja anonymisoinnin kautta, jolloin käyttäjät eivät 

menetä kaikkea yksityistä tietoaan ja koettu haitta vähenee merkittävästi. 

Tutkimuksen tuloksista voidaan löytää runsaasti vastaavuuksia aiempien tutkimuksien 

kanssa, mutta ristiriitaisuuksiakin löytyi. Haastateltavien käyttökokemuksista ja tavoista 

käyttää paikkatietopalveluita nousi esille paitsi tarvelähtöinen käyttäytyminen, myös 

viihteellisen toiminnan tavoittelu. Aiemmasta tutkimuksesta muun muassa Pura (2005) 

esitteleekin juuri emotionaalisen hyödyn tärkeimpänä, joka on sidoksissa mukavuuden 

ja hauskuuden tunteisiin. Kaikki haastateltavat kertoivatkin käyttävänsä osaa 

palveluista, erityisesti sosiaaliseen mediaan liittyviä, lähinnä omaksi ilokseen. 

Haastateltavien mukaan, vaikka sijainnin jakamisella voi olla jokin tarkoitus, kuten 

lähellä olevien ystävien kutsuminen vaikkapa kahville tai jonkin paikan kehuminen, 

tehdään sijaintitietoa sisältävä julkaiseminen lähinnä huvin vuoksi. Samoin 

haastateltavat eivät välttämättä pystyneet tunnistamaan muiden käyttäjien sijaintitiedon 

saamista sinänsä hyödylliseksi, vaan tämä tieto oli heistä lähinnä mukavaa saada, vaikka 

tietoa ei sinänsä voisikaan hyödyntää. Tieto sijainnista onkin yksi palanen 

informaatiota, mitä tällaisiin tilapäivityksiin julkaistaan, eikä paikkatieto välttämättä 

näissä tapauksissa ole juuri se merkittävin informaatio. Puran totesi omassa 

tutkimuksessaan tämän sosiaaliseksi hyödyksi nimetyn tekijän olevan kohtalaisen 

merkityksetön episteemisen hyödyn ohella, joskin sosiaalisen hyödyn merkitys voi 
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nousta merkittävämmäksi tekijäksi sosiaaliseen kanssakäymiseen keskittyvissä 

paikkatietopalveluissa. Tutkimukseni mukaan käyttäjien kokema hyöty on kuitenkin 

kohtalaisen merkityksetön myös tässä kontekstissa.  

Muita tärkeitä koettuja hyötyjä voidaan myös helposti rinnastaa Puran (2005) esille 

nostamiin ehdolliseen hyötyyn ja käytännölliseen hyötyyn. Ehdollinen hyöty houkuttaa 

käyttäjiä tarjoamalla käyttäjille arvokasta sillä hetkellä arvokasta ja tarpeellista tietoa tai 

palvelua. Käytännöllinen hyöty puolestaan vetoaa käyttäjiin kätevyyden ja 

helppokäyttöisyyden kautta verrattuna vaihtoehtoisiin menetelmiin. Tutkimuksessani 

molempiin hyötyihin voidaan tunnistaa suorat vastineet. Haastateltavat kertoivat 

arvostavansa saavansa tarvittaessa haluamansa tiedon esimerkiksi lähellä sijaitsevista 

palveluista, minkä lisäksi paikkatietopalvelut tarjoavat käyttäjilleen tämän tiedon 

nopeasti ja vaivattomasti.  

Pura (2005) pohjaa hyötynsä alun perin Sheth et al. (1991) esittelemiin viiteen ihmisen 

kulutuskäyttäytymiseen vaikuttavaan tekijään, mutta jaottelee vielä erikseen 

toiminnallisen hyödyn rahalliseen ja käytännölliseen hyötyyn. Myös rahalliseen 

hyötyyn on löydettävissä vastaavuus tekemästäni tutkimuksesta, jonka mukaan ihmiset 

ovat valmiita tiettyjä rahallisia etuja vastaan uhraamaan jonkin verran yksityisyyttään. 

Vaadittava rahallinen hyöty, esimerkiksi alennuksien kautta, riippuu luovutettavan 

tiedon yksityisyydestä. Anonymisoitua sijaintitietoa vastaan, joka estää käyttäjän 

tunnistamisen henkilötasolla esimerkiksi nimimerkin taakse piilottamalla, haastateltavat 

olivat valmiita tyytymään vähäisempiinkin hyötyihin. 

Navigoinnin ja karttapalveluiden osalta haastateltavien kokemat hyödyt olivat 

huomattavasti selkeämpiä ja haastateltavat kokivat erottelemaan näistä palveluista 

saamiaan etuja huomattavasti paremmin. Ymmärrettävästi tällaiset palvelut ovat hyvin 

tarvelähtöisiä, joten ne tarjoavat käyttäjilleen suoraan etua sillä hetkellä, kun käyttäjä 

sitä ilmaisee tarvitsevansa. Navigoinnin osalta tuloksista yllättää erilaisten 

navigaattoreiden käyttöaste. Siinä missä aiemmin käyttäjät olisivat mahdollisesti vain 

katsoneet kartalta haluamansa kohteen ja reitin sinne, käytännössä kaikki haastateltavat 

osoittivat käyttävänsä navigaattoria tällaisiin tilanteisiin usein. Kiistämättä navigoinnin 

tarjoamat edut ovat kuitenkin merkittävät. Navigointipalveluiden avulla käyttäjät 

kykenevät löytämään perille varmemmin ja nopeammin, sekä pystyvät myöskin 

aikatauluttamaan liikkumistaan matkaan vaadittavan ajan perusteella, jonka 

navigaattorit myöskin osaavat ilmoittaa. Karttapalveluiden, kuten Google Mapsin, 

käyttö oli myös hyvin suosittua haastateltavien keskuudessa. Jo pelkkä palvelun 

etsiminen hakukoneella käyttää myös sijaintitietoa karsimaan hakutuloksia lähimpinä 

oleviin, mikä myös sai haastateltavilta kehuja. 

Haastateltavien kokemista hyödyistä sijainnin mukaan kohdennettu markkinoinnin 

osalta tulos oli yllättävä. Aiempi tutkimus, kuten Zhu et al. (2010) sekä Grandhi & 

Jones (2005) viittaa, että käytössä olevat tiedot ja erityisesti sijainti ovat riittämättömiä 

kohdentamaan mainontaa käyttäjille siten, että se koettaisiin erityisen tarkaksi tai 

hyödylliseksi. Kaikki haastateltavista kuitenkin nostivat erityisesti esille kokemuksen, 

että heille tarjottava mainonta on merkittävästi parantunut ja on nykyisellään jo todella 

tarkkaa sekä hyödyllistä. Aiemmassa tutkimuksessa on tosin myös nostettu esille, että 

pelkkä sijainti ei missään tapauksessa riitä, kuten ovat todenneet Rao & Minakakis 

(2003), vaan lisäksi tarvitaan tietoa käyttäjän tottumuksista, historiasta ja tarpeista. 

Upstreamin ja Luthin tutkimuksissa on huomattu myös tätä näkemystä tukevia seikkoja. 

Tutkimuksen mukaan mainontaa kohdennettaessa käyttäjän kiinnostuksen kohteet ja 

tarpeet ovat potentiaalisimmat lähtökohdat markkinoinnin räätälöintiin. 
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Asenteet verkossa tapahtuvaan mainontaa kohtaan ovat selkeästi muuttumassa 

myönteisemmiksi. Edistykset käyttäjien tietojen keräämisessä ja sen käsittelyssä ovat 

mahdollistaneet tehokkaamman tavan kohdentaa mainontaa käyttäjille heidän 

tarpeidensa mukaan, minkä seurauksena tarjottava mainonta koetaan hyödyllisemmäksi. 

Omalta osaltaan tämä on myös vaikuttanut asenteisiin käyttäjätiedon keräämistä 

kohtaan, mikä heijastuu haastatteluiden vastauksissa. Haastateltavat tiedostavat heistä 

kerättävät tietoa jatkuvasti, mutta tätä ei koeta yksityisyyden rikkomukseksi. Täysin 

ongelmatonta tietojen kerääminen ei silti ole, sillä jokainen haastateltava kuitenkin 

huomautti ajatuksen tiedonkeruusta olevan jossain määrin epämiellyttävä, mutta 

haastateltavat olivat valmiita hyväksymään tämän uhrauksen saadakseen tarkempien 

mainoksien kaltaisia hyötyjä. 

Kartoitettaessa käyttäjien kokemia riskejä haastateltavat eivät välttämättä pystyneet 

tunnistamaan mitään konkreettisia uhkia, jotka heihin voisivat kohdistua sijainnin 

paljastumisen myötä, mutta suuri osa haastateltavista koki ajatuksen sijainnin 

paljastumisesta kuitenkin ahdistavaksi tai muutoin huolta aiheuttavaksi. 

Haastateltavat olivat sijainnin jakamisen osalta hyvin konservatiivisia, käyttäen 

paikkatietopalvelua enemmän sijaintitiedon vastaanottamiseen. Oman sijainti koettiin 

henkilökohtaiseksi tiedoksi, eivätkä haastateltavat kokeneet sen jakamisesta olevan 

heille merkittäviä hyötyjä, mikä osaltaan on havaittavissa myös haastateltavien tavoissa 

käyttää paikkatietopalveluita. Varovaisesta sijainnin jakamisesta huolimatta 

haastateltavilla oli huolenaiheita yksityisyyteen liittyen. Yksi näistä huolenaiheista oli 

tietojen tahaton vuotaminen esimerkiksi virheen takia. Aihe ei sinänsä ole uusi ja sitä 

ovat tutkineet muun muassa Wei et al. (2012), joiden mukaan tietojen vuotaminen 

kolmansille osapuolille on mahdollista esimerkiksi murtautumalla palveluntarjoajan 

tietokantaan, missä käyttäjien tietoja säilytetään. Tietovuodon riski on todellinen, minkä 

lisäksi tietoja saatetaan luovuttaa tarkoituksellisesti tai käyttää väärin. Omalta osaltaan 

tämä selittää haastateltavien asenteita tiedonkeruuseen ja erityisesti koettua haittaa, että 

yksittäisellä taholla olisi hallussaan mittava määrä tietoa käyttäjästä, kuten sijainnista, 

kulkureiteistä ja kulutustottumuksista. Haastateltavista kaikki olivat valmiita jättämään 

käyttämättä palvelua tai sovellusta, joiden tapa käyttää sijaintitietoa tai muuta 

henkilökohtaiseksi luokiteltavaa tietoa rikkoo käyttäjän yksityisyyttä. Asenne toistuu 

myös sovelluksissa, joiden tapa käyttää ja kerätä tietoa ei ole selkeä, jolloin 

haastateltavat jättävät mieluummin palvelun kokonaan käyttämättä. 

Tutkimuksessa kartoitettiin myös yksityisyysasetuksiin liittyviä mieltymyksiä 

aiemmassa tutkimuksessa esiteltyjen suosituimpien tekniikoiden osalta. Esille nousivat 

aiemmassa kirjallisuudessa testatut Black list ja White list, sekä kompleksisemmat 

asetukset liittyen alueisiin ja kellonaikoihin, joilla sijainnin jakamista rajoitettiin. Myös 

yksinkertainen katkaisin, josta paikannuksen saa pois päältä halutessaan, nousi esille 

haastatteluissa. Käytännössä kaikki haastateltavat kokevat White listin hyödylliseksi 

tavaksi rajoittaa jakamisen vain valituille tahoille. Tämän lisäksi osa haastateltavista 

käytti myös Black listiä erikseen rajaamaan ulos tahoja, joille sijaintia ei joissakin 

tilanteissa haluttu paljastaa. Kellonaikaan tai alueisiin perustuvaa sijainnin jakamisen 

rajoittamista ei suurin osa haastateltavista kokenut mielekkääksi tai hyödylliseksi, mikä 

on sinänsä linjassa aiemman tutkimuksen kanssa, kuten Tsai et al. (2009). 

Benisch et al. (2011) kritisoi white listiä ja black listiä riittämättömiksi menetelmiksi 

hallinnoida yksityisyyttä. Myös Sadeh et al. (2009) esittää white ja black listiä 

riittämättömiksi ehdottaen näiden menetelmien tueksi aikaan ja paikkaan liittyviä 

asetuksia. Haastateltavien osalta tämä ei täysin pitänyt paikkaansa, sillä kaikki 

haastateltavista käyttivät White listiä omissa yksityisyysasetuksissaan, mitä osa vielä 
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jatkoi black listillä sulkemalla pois yksittäisiä tahoja tarvittaessa. Benisch et al. (2011) 

ja Sadeh et al. (2009) kaipaamia tarkempia yksityisyysasetuksia ei siis haastateltavien 

mukaan tarvita, mikä voi osaltaan myös johtua tutkimukseen osallistuvien suhteellisen 

konservatiivisesta tavasta jakaa henkilökohtaista tietoa, kuten sijaintia. Mikäli kyseessä 

olisi jatkuva seuranta tai mahdollisuus paikantaa käyttäjä ilman erillistä hyväksyntää, 

olisi tarkentaville asetuksille varmasti kysyntää. Tutkimuksen mukaan haastateltavat 

ovat kuitenkin vahvasti automaattista paikannusta vastaan haluten itse määrittää, milloin 

heidän sijaintinsa on saatavilla. Olen Benisch et al. (2011) kanssa yhtä mieltä siinä, että 

mikäli käyttäjät joutuvat näkemään paljon vaivaa yksityisyysasetuksien hallinnointiin, 

vaikuttaa se negatiivisesti halukkuuteen käyttää palvelua. Mikäli kyseessä olisi erikseen 

käyttäjän hallinnoima kytkin, jolla paikannuksen voisi kytkeä päälle tai pois 

halutessaan, uskon, että palvelu jäisi myös tällöin käyttämättä tai sen käyttöaste olisi 

vähäinen. Tällaisen GPS-kytkimen käyttöä ehdottavat Burghardt et al. (2009) ja 

vastaava mekanismi löytyy myös Tsai et al. (2009) tutkimuksesta, jossa myös todetaan 

käyttäjän varassa olevan kytkimen aiheuttavan käyttäjälle taakkaa, aiheuttaen täten 

palvelun käytön vähentymisen. Käyttäjän on myös mahdollista unohtaa kytkeä palvelu 

takaisin päälle sammuttamisen jälkeen, joka luonnollisesti vähentää käyttöastetta. 

Xu & Gupta (2009) esittivät mielenkiintoisesti kokeneempien käyttäjien kokevan 

enemmän yksityisyyden riskiä, koska kokeneemmat käyttäjät ymmärtävät paremmin 

yksityisen tietojen vuotamisen seurauksia. Oman tutkimukseni osalta tämä oli jossain 

määrin havaittavissa. Haastateltavista yksi oli vähemmän palveluita käyttänyt ja 

ymmärsi vähemmän sijaintipalveluiden takana olevia tekniikoita ja tarkoituksia. 

Vastausten perusteella haastateltava ei kyennyt erottelemaan yksityisyyden 

menetyksestä aiheutuvia haittoja yhtä tarkasti tai käytännönläheisesti, kuin muut 

haastateltavat. Haastateltavan käyttöä myös ohjasi enemmän hyötyjen tavoittelu 

haittojen punnitsemisen sijaan, joka omalta osaltaan tukee Xu & Gupta (2009) 

tutkimusta. Ottaen kuitenkin huomioon otannan pienuuden ja sen, ettei Xu & Guptan 

esittämä ilmiö ollut varsinaisesti tutkimuksen kohteena, ei voida varmuudella sanoa 

käyttökokemuksen vaikuttaneen haastateltavan kokemiin riskeihin. 

Hyötyjen ja riskien tasapainoa punnittaessa paikkatietopalveluiden käyttöhalukkuuden 

osalta voitiin tunnistaa joitakin hyötyjä, joita vastaan käyttäjät olisivat valmiita 

uhraamaan yksityisyyttään. Näitä olivat rahallinen hyöty, parannettu palvelun laatu ja 

käyttäjän elämää helpottava ominaisuus tai ominaisuudet. Hyödyt voidaan rinnastaa 

Sheth et al. (1991) esittelemiin ihmisen kulutuskäyttäytymiseen vaikuttaviin tekijöihin 

ja vielä paremmin Pura (2005) erittelemiin tarkempiin tekijöihin, jolloin hyödyiksi 

saadaan rahallinen hyöty, käytännöllinen hyöty ja ehdollinen hyöty. 

Hyötyjen tarjoamista paremmin voisi kuitenkin paremmin toimia riskien vähentäminen. 

Brush et al. (2010) toteavat tutkimuksessaan obfuskoinnin, eli sijainnin tietojen 

sotkemisen tai epätarkentamisen vaikuttavan halukkuuteen jakaa sijaintitietoa. Myös 

omassa tutkimuksessani haastateltavat olivat valmiimpia käyttämään sijaintipalveluita ja 

jakamaan omaa sijaintiaan, mikäli heitä ei henkilökohtaisesti voida siitä tunnistaa. 

Anonymisointi, eli käyttäjän identiteetin peittäminen nousi erityisesti esille, kun taas 

sijainnin epätarkennus vaikkapa kaupungin tarkkuudelle saavutti haastateltavien 

keskuudessa vain osittaisen hyväksynnän. Tästä voidaan päätellä, että käyttäjät ovat 

valmiita luopumaan yksityisestä tiedostaan, mikäli sitä ei voida yhdistää 

henkilökohtaisesti käyttäjiin. Sama pätee myös sijaintitiedon käsittelyä. Mikäli 

sijaintitietoa käsitteli kasvoton järjestelmä ilman, että sijaintia ja henkilöllisyyttä pääsi 

näkemään yksittäinen käyttäjä tai käyttäjäryhmä, koettiin sijainnin jakaminen paljon 

luontevammaksi. Myös sijaintitiedon käyttökohde merkitsee. Käyttäjien asenteita 

yleishyödyllisiin käyttökohteisiin kartoitettiin Brush et al. (2010) esittelemien 
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käyttötapojen kautta. Haastateltavista kaikki hyväksyivät sijaintitiedon jakamisen 

esimerkiksi bussireittien suunnittelua tai liikenneruuhkien kartoittamista varten. Tämä 

osoittaa valmiutta jakaa käyttäjille arkaa tietoa, kuten kulkureittejä, mikäli käyttökohde 

todetaan tarpeeksi hyödylliseksi. 

Tutkimuksessa punnittiin myös luottamuksen vaikutusta koettuihin hyötyihin ja 

riskeihin. Tulosten perusteella voidaankin todeta, että luottamus palveluntarjoajaan on 

merkittävässä roolissa kun tutkitaan halukkuutta käyttää paikkatietopalveluita. Zhou 

(2013) tutkimuksessa luottamusta ja koettua hyödyllisyyttä tutkittiin pääosin 

positiivisina voimina, joilla on toki kääntöpuolensa. Omassa tutkimuksessani nousi 

esille lähinnä luottamuksen puute negatiivisena voimana. Käyttäjät olivat valmiita 

jättämään käyttämättä palveluita, joihin he eivät luottaneet. Luottamukseen vaikuttivat 

suuresti muiden käyttäjien kommentit, erityisesti oman lähipiirin. Palveluntarjoajan 

ollessa tunnettu, lisäsi tämä luottamusta palveluun lähes kaikissa tapauksissa, mutta 

negatiiviset kommentit koettiin merkittävimmäksi vaikuttajaksi. Käyttäjät olivat myös 

valmiita jättämään käyttämättä palveluita, joiden toimintaperiaatetta tai tapaa kerätä ja 

käyttää tietoja he eivät joko ymmärtäneet tai hyväksyneet. Näin ollen voidaan todeta 

käyttäjien kokevan riskialttiutta ottaessaan käyttöön uusia palveluita ja tutkimuksen 

perusteella käyttäjät ovat varovaisia palveluita valitessaan. Luottamusta herättävän 

palvelun täytyy siis olla ymmärrettävä ja sen tulee tarjota käyttäjälleen selkeää hyötyä 

riskeeraamatta liikaa käyttäjälle henkilökohtaisia tietoja, kuten sijaintia. Yksityisyyden 

hallinnan tulee olla käyttäjälle selkeää ja tehokasta, kuten myös sijaintitiedon 

kerääminen ja käyttö tulee käyttäjälle viestiä selkeästi. 

Tulokset tukevat suurilta osin aiheesta aiemmin tehtyä tutkimusta. Haastateltavat 

kokivat saavansa paikkatietopalveluista merkittävää hyötyä erityisesti erilaisten 

navigointi- ja karttapalveluiden muodossa. Sosiaalisen median osalta hyödyt ovat 

vähemmän tunnistettavia käytön ollessa pääosin viihteellistä. Suhtautuminen oman 

sijainnin jakamiseen sosiaalisen median ulkopuolella oli epäröivää, mihin vaikuttivat 

pääosin yksityisyyteen liittyvät huolenaiheet. Riskejä alensivat käytetyt 

yksityisyysasetukset, joista suosituimmaksi tutkimuksen perusteella valikoitui white list, 

jolla käyttäjät pystyivät valikoimaan, kenelle he halusivat sijaintia jakaa. Vastoin 

aiempaa tutkimusta haastateltavat kokivat tämän asetuksen riittävän tehokkaaseen 

yksityisyyden hallintaan, eikä tarvetta esimerkiksi aikaan tai paikkaan perustuville 

tarkentaville asetuksille havaittu. Anonymisoitu sijainnin käyttö havaittiin myös 

hyväksyttäväksi, jolloin käyttäjän henkilöllisyyttä ei voida yhdistää yksittäisen käyttäjän 

sijaintitietoon. Lisäksi tiedon käyttökohteella nähtiin olevan merkitystä paikkatiedon 

jakamisen kannalta. Esimerkiksi sijainnin hyödyntäminen bussireittien suunnitteluun, 

ruuhkien tunnistamiseen tai muuhun yleisesti hyödylliseen käyttötarkoitukseen sai 

hyväksynnän kaikilta haastateltavilta. Aiemmasta tutkimuksesta poiketen myös sijainnin 

käyttö mainosten kohdentamiseen nähtiin positiivisena asiana, koska käyttäjät kokivat 

mainokset tällä tavoin tarkemmiksi ja hyödyllisiksi. Tutkimuksessa pyrittiin myös 

selvittämään, miten hyödyt ja haitat vaikuttavat halukkuuteen käyttää 

paikkatietopalveluita. Tuloksena tähän ongelmaan todettiin haittojen minimoinnin 

vaikuttavan hyötyjen lisäämistä merkittävämmin. Käyttäjät olivat valmiimpia 

hyväksymään palvelut, joihin he kykenivät luottamaan yksityisen sijaintitietonsa kanssa. 

Tiettyjä hyötyjä voitiin tunnistaa, joita saadakseen käyttäjät olivat valmiita uhraamaan 

jossain määrin yksityisyyttään, mutta mielekkäämmäksi havaittiin kuitenkin vähemmän 

riskialttiit paikkatietopalvelut. 
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8. Yhteenveto 

Tämä tutkimus pyrki selvittämään käyttäjien kokemia haittoja ja hyötyjä 

paikkatietopalveluiden käytössä, sekä tunnistamaan näiden vaikutuksia halukkuuteen 

käyttää paikkatietopalveluita. Koettujen hyötyjen ja haittojen osalta tulosten havaittiin 

pääosin tukevan aiempaa tutkimusta. Paikkatietopalveluiden koettiin tarjoavan 

merkittäviä käytännön etuja erityisesti navigointi- ja karttapalveluiden muodossa. 

Koetut haitat liittyivät käyttäjien huoliin yksityisyydestä eri muodoissaan, kuten 

aiemmat tutkimukset ovat laajalti osoittaneet.  

Poikkeavana tuloksena voitiin kuitenkin nähdä positiivinen suhtautuminen sijaintitiedon 

käyttöön mainosten kohdentamisessa. Vastoin aiemmassa kirjallisuudessa esiintynyttä 

asetelmaa, tutkimusta varten haastatellut käyttäjät kertoivat kokevansa sijainnin 

perusteella kohdennetun mainonnan hyödylliseksi, eivätkä käyttäjät myöskään kokeneet 

tätä tarkoitusta varten tehtävää sijaintitiedon keräämistä häiritseväksi. Myös 

yksityisyyteen hallinnointiin käytettävien asetuksien osalta tutkimuksessa voitiin todeta 

poikkeavia tuloksia. Käyttäjät kokivat kohderyhmän rajoittamisen turvallisimmaksi 

tavaksi hallinnoida sijaintinsa jakamista, eikä tarkentaville asetuksille ollut 

haastateltavien mukaan tarvetta. Aiemmassa tutkimuksessa suhteellisen vähän esille 

noussut sijaintitiedon obfuskointi ja anonymisointi todettiin myös käyttäjien mielestä 

luotettaviksi tekniikoiksi arkaluontoisen tiedon suojaamiseksi. 

Merkittävä löydös tutkimuksessa voidaan nähdä haastateltavien suhtautumisessa 

haittojen ja hyötyjen vaikutuksiin paikkatietopalveluiden käyttöönotossa. Tuloksista 

voitiin havaita yksiselitteisesti, että käyttäjät arvostavat riskien vähyyttä tavoiteltavaa 

hyötyä enemmän. Vaikka käyttäjät olivat valmiita uhraamaan jonkin verran 

yksityisyyttään, esimerkiksi sallimalla osittaisen sijainnin seurannan saadakseen 

rahallista, ehdollista tai toiminnallista hyötyä, voitiin kuitenkin todeta käyttäjien pitävän 

mielekkäämpinä palvelut, jotka eivät vaaranna heidän yksityisyyttään. Tulokset 

viittaavat turvallisuuden olevan paikkatietopalveluiden käyttäjille mahdollisia saatavia 

etuja merkittävämpi. 

Tutkimuksen tuloksien valossa paikkatietopalvelun kehityksessä tulisi kiinnittää entistä 

enemmän huomiota siihen, miten käyttäjälle tärkeää tietoa, kuten sijaintia, käsitellään ja 

säilytetään. Palveluiden käyttäjille tulee tarjota riittävät keinot hallita yksityisyyttään 

tehokkaasti ja selkeästi, ilman laajaa perehtymistä yksityisyysasetuksiin. Erityisesti 

sijaintitiedon anonymisoinnin kautta voidaan saavuttaa merkittäviä etuja käyttäjän 

yksityisyyden turvaamisessa. Yksityisyysongelmien laiminlyönti paikkatietopalvelun 

kehityksessä heikentää palvelun houkuttavuutta käyttäjille merkittävästi, riippumatta 

palvelun tarjoamista eduista. 

Rajoituksena tuloksille on mainittava otannan pienuus, jonka vuoksi tuloksia ei voida 

yleistää kattamaan kaikkia paikkatietopalveluiden käyttäjiä. Tutkimus kartoittaa 

kohderyhmän sisällä haastateltujen käyttäjien mieltymyksiä ja ajatuksia, joten 

kohderyhmän ulkopuolisten käyttäjien tulokset potentiaalisesti poikkeavat tämän 

tutkimuksen tuloksista. Laadullisen tutkimuksen tarkoituksena onkin ymmärtää ilmiön 

takana vaikuttavia tekijöitä ja mahdollisesti löytää uutta tutkittavaa sen sijaan, että 

haettaisiin absoluuttisia totuuksia ja varmennuksia jo aiemmin tehtyihin, pääasiassa 

kvantitatiivisiin, tutkimuksiin. 



50 

Yhtenä rajoituksena voidaan nähdä myös haastateltavien rajallinen ikähaarukka. 

Tutkimustulokset voisivat olla erilaiset, mikäli tutkimuksissa olisi ollut mukana 

nuorempia, 10-16 –vuotiaita tai vaikkapa 40+ -vuotiaita käyttäjiä, joiden käyttötapa ja 

tarpeet ovat täysin erilaiset. Lisäksi paikkatietopalveluiden käyttötavat ovat hyvin 

yksilöllisiä, joten mikäli tutkitaan ihmisten käyttötapoja tai –tarpeita ja pyritään näiden 

pohjalta löytämään konkreettista apua uusien paikkatietopalveluiden kehityksessä, tulisi 

haastatella erityisesti niin kutsuttuja ei-käyttäjiä, eli henkilöitä, jotka omaavat kaikki 

edellytykset ja mahdollisuudet käyttää paikkatietopalveluita, kuuluvat kohderyhmään, 

mutta silti tietoisesti jättävät palvelut käyttämättä omista syistään. Näiden omien syiden 

kartoittaminen ei-käyttäjien osalta voi avata kokonaan uuden näkemyksen 

paikkatietopalveluita vaivaaviin ongelmiin, joita muut käyttäjät eivät välttämättä ole 

osanneet ajatella, tai mieltävät ne vain vähäisiksi haitoiksi, mutta haitoiksi yhtä kaikki. 

Tällaisia käyttäjiä ei kuitenkaan tavoitettu haastateltavaksi. 

Tutkimusta eri käyttökohteista on runsaasti ja tulevan tutkimuksen olisikin hyvä 

keskittyä tarjoamaan ohjeita paikkatietopalveluiden kehittäjille, jotta koettujen hyötyjen 

ja riskien asetelma huomioidaan jo aikaisessa vaiheessa. Aiemman tutkimuksen ollessa 

pääosin kvantitatiivista, voisi aihealue hyötyä laadullisen tutkimuksen lisääntymisestä 

erityisesti yksityisyysongelmia kartoitettaessa. 
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Liitteet 

Liite 1: Teemahaastattelurunko 

1. Tausta (Haastateltavan ”profilointi”, käyttöhistoria, alueen tuntemus) 

 Tietääkö haastateltava mitä paikkatietopalvelut ovat? 

 Mihin niitä käytetään 

 Mihin paikkatietoa hyödynnetään 

 Mitä palveluita käyttäjä tietää 

 Onko käyttänyt paikkatietopalveluita 

 Millaisia palveluita 

o navigointi/kartta 

o sosiaalinen media 

o tiedonhaku 

 kuinka usein käyttää 

 Käytettävä alusta (tietokone, tabletti,  älypuhelin, tms.) 

 Käyttääkö sijaintitiedon vastaanottamiseen, jakamiseen vai molempiin 

o tarkentavana kysymyksenä vastaanottamisen ja jakamisen suhde: 

esim. 100% jaettuna kahteen, 75% vastaanottamiseen ja 25% 

jakamiseen. 

 

2. Kokemukset & suhtautuminen (Millaiset kokemukset tai ennakkoluulot 

käyttäjällä on paikkatietopalveluita kohtaan. Kartoitetaan kirjallisuudessa 

esitellyn hyöty vs. riski –asetelman toteutumista, jonka mukaan palveluita 

käytetään, jos niistä koetaan enemmän mahdollista hyötyä kuin haittaa). 

 Millaiset kokemukset paikkatietopalveluista 

 Mitä hyötyä kokee saavansa paikkatietopalveluista (+) 

 Mitä haittaa kokee paikkatietopalveluista (-) 

 Mikäli ei käytä tai ei koe haluavansa käyttää palveluita, mitkä ovat niitä 

tekijöitä, joiden vuoksi ei halua käyttää sijaintitietoa (-) 

 Mikäli ei käytä tai ei koe haluavansa käyttää palveluita, mitkä ovat niitä 

hyötyjä, joiden vuoksi mahdollisesti voisi käyttää palveluita (+) 

 Mihin käyttäjän mielestä paikkadataa käytetään 

 häiritseekö käyttökohde (yleensä esim. mainokset ja niiden kohdentaminen) 

 onko tällä tekijällä vaikutusta käyttäjän palveluiden 

käyttöön/käyttämättömyyteen 

 Kenelle sijaintia jakaa (mieluummin) 

 White list (oletuksena sijainnin näkeminen estetty, sallittu erikseen listalla 

olijoille) 
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 Black list (Oletuksena sijainnin näkeminen kaikille sallittu, paitsi listalla 

olijoille). 

 

3. Käyttö 

 Millaisissa tilanteissa käyttää palveluita (tai kokisi palvelut hyödyllisiksi, jos 

ei jo käytä paikkatietopalveluita) 

 Karttapalvelut? 

 Sosiaalinen media? 

 Navigointi? 

 Tiedonhaku netistä 

 Muu? 

 Oman tiedon jakaminen, jakaako sijaintia jossakin palveluissa 

 minkälaisissa palveluissa 

 miksi jakaa, mikä on tavoiteltu etu 

 miksi ei jaa (miksi ei jakaisi), mitkä ovat koetut haitat 

 Kenelle jakaa/jakaisi 

o miksi juuri tälle ryhmälle 

 milloin yleensä jakaa/jakaisi 

o miksi juuri tällöin 

 Millaisessa tilanteessa voisi jakaa sijainnin ”helposti” (ei huomattavia riskejä) 

 Millaisessa tilanteessa ei ehdottomasti jakaisi sijaintia 

 Luottamuksen vaikutus koettuun hyötyyn, mitkä ovat haastateltavien mielestä 

luotettavia lähteitä/palveluntarjoajia 

 Mitkä tahot ovat epäluotettavia, miltä tahoilta lähtöisin olevia 

paikkatietopalveluita ei käyttäisi 

 

4. ”Parannusehdotukset” 

 Millaisen järjestelmän käyttäjä hyväksyisi 

 mitä tietoja saa kerätä 

o missä tilanteessa 

 mitä tietoja saa luovuttaa 

o missä tilanteessa 

o kenelle 

 mitä tietoja käyttäjä haluaisi palvelulta saada 

 kuinka usein tällaista järjestelmää käyttäisi 

 Mitkä muut tekijät mahdollisesti vaikuttaisivat käyttöönottoon 

o Muut käyttäjät 

o Helppokäyttöisyys 


