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TIIVISTELMÄ 

Mobiilisovellusten käyttö on kasvanut nopeasti viimeisen viiden vuoden aikana. 

Sovelluksia kehitetään kokoajan lisää myös uusiin käyttötarkoituksiin. 

Sovelluksia on tutkittu paljon ihmisten käyttötottumusten näkökulmasta. Myös 

käyttöympäristöllä on huomattu olevan vaikutusta käyttötottumuksiin. Tässä 

tutkimuksessa sovellusten käyttöä tarkastellaan niiden tyypin eli 

toiminnallisuuden kannalta. Minkä tyyppisistä sovelluksia käytetään, mikä 

sovelluskategoria menestyy tällä hetkellä parhaiten ja millaisia sovelluksia 

ihmiset käyttävät tulevaisuudessa, ovat kysymyksiä joihin tämä tutkimus 

keskittyy. 

Tutkimuksessa toteutettiin viikon seurantajakso sekä ilmaisiin että 

maksullisiin Suomen 200 parhaan sovelluksen listoihin Apple App Storessa. 

Tutkimuksessa luotiin sovelluskategorioita, joita tarkasteltiin luodun 

Menestyvyys-suhdeluvun kautta. Ilmaisten sovellusten parissa luoduista 

kategorioista Pelit-kategoria on käytetyin. Työkalut ja apuohjelmat –kategoria 

on myös selkeästi muista erottuva kategoriatyyppi ja se oli maksullisissa 

sovelluksissa eniten käytetyin kategoria. Pelit-, Työkalut ja apuohjelmat - sekä 

Lifestyle-kategoriat erottuivat käytön suhteen muista kategorioista, sillä ne 

muodostivat kaksi kolmasosaa niin ilmaisista kuin maksullisista sovelluksista 

200 parhaan sovelluksen listassa.  

Hinnalla huomattiin olevan suuri vaikutus Talous, Hyvinvointi ja terveys sekä 

Yhteisöpalvelut kategorioiden sovelluksiin. Maksullisia sovelluksia vaihdellaan 

enemmän kuin ilmaisia. 200 parhaan ilmaisen sovelluksen joukossa oli viikon 

seurantajaksolla keskimäärin 20 uutta sovellusta joka päivä. Vastaavasti 

maksullisissa sovelluksissa oli joka päivä keskimäärin 100 uutta sovellusta. 

Viikonpäivillä huomattiin olevan erilaisia vaikutuksia tietyntyyppisten 

sovellusten lataamiseen. Yhteisöpalvelut-kategoria osoittautui menestyneen 

parhaiten kokoonsa nähden, eli sen sovelluksia ladattiin eniten suhteessa 

kategorian sovellusten lukumäärään. 

Tutkimuksessa perehdyttiin myös sovellustyyppien tulevaisuuden 

nousijoihin: Mobiilipankki ja maksamis- sekä hyvinvointisovelluksiin. Tulevia 

tutkimuskohteita pohditaan tutkimuksen tulosten ja aiemman kirjallisuuden 

perustella. 

 

Avainsanat: mobiilisovellus, käyttö, kategoriat, mobiilipankki, 

mobiilimaksaminen, hyvinvointisovellukset 
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ABSTRACT 

The use of mobile applications (apps) has been growing fast during the last five 

years. More apps are being developed all the time and also for new use 

purposes. Prior studied have been investigating how apps are being used and 

how location affects to the use. In this study, the use of mobile apps is being 

examined in the terms of their type. What types of apps and in what proportion 

they are used, which app category is most successful at this time and what kind 

of apps people will use in the future, are the issues, which this research focuses 

on. 

In this study, 200 most used apps  both free and paid ones were observed for 

one week in the Apple App Store. Based on observation, apps were categorized 

based on their type and use purpose and examined by utilizing created success 

ratio. Of the categories created in this study, Games category was the users’ 

most used on free apps. Tools and utilities category was also clearly 

distinguishable from other category types and it was the most used category of 

paid apps. Three categories: Games, Tools and utilities, and Lifestyle stood out in 

terms of the usage from others, because they make up two third of free and paid 

apps in the 200 most used apps list.  

The price was found to have a major impact on the applications of Economy, 

Welfare, and Social networking categories. Paid apps were also noticed to be 

more exchanged than free apps. During the one-week observation period, each 

day among the 200 most used apps had an average of 20 new free apps and 100 

paid apps. Day of the week was found to have different effects on downloading 

of certain types of applications. Social networking category turned out to be the 

best achiever in relation to available apps. 

The study also focused on mobile banking and payment as well as welfare 

apps, which are future achievers. New potential research subjects are discussed 

by the results of this study and the earlier literature of this subject.  

 

Key words: mobile application, usage, categories, mobile banking, mobile 

payment, mHealth 
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1. JOHDANTO 
 

Matkapuhelinten yleistyessä 2000-luvun taitteessa niiden päätoiminnot olivat 

soittaminen ja tekstiviestien lähettäminen. Nykyisin puhelimet ja varsinkin 

älypuhelimet ovat kyvykkäitä myös moneen muuhun toimintoon. Älypuhelinten tulo 

ihmisten jokapäiväiseen käyttöön on vaikuttanut suuresti nykyiseen tapaan käyttää 

puhelinta. Älypuhelimilla selataan internetiä, katsotaan videoita, otetaan kuvia ja 

ollaan yhteydessä ystäviin useilla eri tavoilla. Soittaminen ja perinteinen tekstiviesti 

ovat jääneet jo muiden sovellusten varjoon vähäisen käyttönsä vuoksi nuorten 

käyttäjien keskuudessa.  

Älypuhelin määritellään yleisesti puhelimeksi, joka sisältää samat ominaisuudet 

kuin tietokone [1]. Tällaisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi internetyhteys, 

sähköposti ja kyky suorittaa useita ohjelmia samanaikaisesti. Toinen tärkeä 

tavallisesta matkapuhelimesta erottavat asia on älypuhelimen kyvykkyys ladata ja 

suorittaa sovelluskauppojen sovelluksia [2]. Tällä tavoin erotetaan nykyisin 

älypuhelin tavallisista matkapuhelimista, koska usein aikaisemmin mainitut 

ominaisuudet löytyvät myös tavallisista matkapuhelimista. Sovellukset ovatkin ehkä 

älypuhelimen tärkein osa, joilla käyttäjä tekee puhelimesta omanlaisensa. Yleisesti 

sovellus on ohjelma, joka helpottaa tietyn tehtävän tekoa tai ratkaisee jonkin 

ongelman. Esimerkkejä sovelluksista, jotka helpottavat tehtävän tekoa, ovat 

uutispalveluiden sovellukset, jotka nopeuttavat käyttäjän pääsyä uutispalveluiden 

sisältöön. Usein sovellukset antavat lisäominaisuuksia älypuhelimeen ja sen 

olemassa oleviin sovelluksiin, kuten kuvankäsittelyyn, videon toistoon tai 

mahdollistaen yhteyksiä eri sosiaalisen median sovellusten välillä. Sovellukset voivat 

toimia itsenäisesti, kuten pelit tai ne voivat toimia toistensa kanssa yhteistyössä, 

kuten kuvankäsittely ja kuvien jakoon tarkoitetut sosiaalisen median sovellukset. 

Vaikka tavallisille kuluttajille kohdennetut älypuhelimet tulivat jo 2000-luvun 

puolessa välissä markkinoille, esimerkiksi Nokian N95, sovelluksien käyttö alkoi 

yleistymään vasta 2010–2011  . Samaan aikaan esimerkiksi Apple julkaisi iPhone 4 

ja 4s mallinsa, jotka siis ovat jo yhtiön neljäs ja viides älypuhelinmalli [3]. 

Sovellusten yleistymisen tärkeä tekijä onkin Applen App Store (Kaavio 1) [4], joka 

avattiin 2008. App Store mahdollisti sovellusten helpon jakamisen ja lataamisen [5]. 

Sovelluksia alkoikin tulla käyttäjien ladattavaksi melkein heti App Storen avaamisen 

(2008) jälkeen ja sovellusten lukumäärä on siitä lähtien ollut huimassa kasvussa 

(Kaavio 2) [6].  Kesällä 2016 App Storessa tulikin 2 miljoonan sovelluksen määrä 

täyteen. Myös Google Play, joka on Android käyttöjärjestelmälle suunnattu 

sovelluskauppa, on kokenut samanlaisen ja jopa nopeamman kasvun (Kaavio 3) [7].  
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Kaavio 1. Sovellusten latausmäärän kasvu 2008–2016 App Storessa. 

 

  
Kaavio 2. Sovellusten lukumäärän kasvu 2008–2016 App Storessa. 

 

  
Kaavio 3. Sovellusten lukumäärä 2009–2016 Google Play kaupassa. 

 
Sovelluksia jaotellaan näiden tuottamien ominaisuuksien ja aiheiden mukaan eri 

kategorioihin sovelluskaupoissa. Kategoriat sisältävät eri määrän sovelluksia ja 
jonkun kategorian sovelluksia ladataan huomattavasti enemmän kuin toisen. Onkin 
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huomattu, että sovelluksissa toteutuu Pareton periaate eli noin 20 prosenttia 

sovelluksista tuottavat 80 prosenttia kaikista sovellusten latauksista [8]. Tämä 

herättääkin mielenkiinnon tutkia, mitkä sovellukset pääsevät ihmisten käyttöön ja 

minkälaisia sovelluksia kannattaisi kehittää. 

Tässä tutkimuksessa lähdetään tutkimaan näitä sovelluskategorioita ja sitä, missä 

suhteessa ihmiset käyttävät niitä. Tutkimuskysymykset ovat: ”Minkä tyyppisiä 

sovelluksia ladataan”, ”Onko jokin sovelluskategoria menestynyt muita paremmin?” 

ja ”Mitkä sovellustyypit ovat nousussa ja miksi?”. Tällä tavoin saadaan tietoa siitä, 

minkä tyyppisiä sovelluksia tällä hetkellä käytetään ja ymmärretään paremmin mihin 

tarkoitukseen ihmiset puhelintaan käyttävät. Tutkimuksessa tehdään viikon 

seurantajakso, jossa seurataan niin ilmaisten kuin maksullisten sovellusten 

käyttäytymistä Suomen 200 parhaan sovelluksen listalla. Tutkimuksessa määritellään 

myös Menestyvyys-suhdeluku, jota käytetään apuna kategorioita vertailtaessa. 

Tutkimuksessa tarkastellaan myös viimeaikaisia sovellustyyppejä, joiden käyttö on 

noussut huimasti ja arvioidaan mahdollisia tulevaisuuden nousijasovelluksia, jotka 

tulevat muuttamaan älypuhelinten käyttöä entisestään. Lopuksi tarkastellaan 

mahdollisia tulevia tutkimuskohteita tämän tutkimuksen tulosten ja aiempien 

tutkimuksien arvioinnin perusteella. 
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2. SOVELLUSTEN KÄYTTÖTAVAT JA NIIDEN TUTKIMUS 
 

Sovelluksia ja niiden käyttötapoja on tutkittu jo aiemmin. Seuraavaksi käydään läpi, 

millaisia eri sovellusten käyttötapoja on aikaisemmissa tutkimuksissa löydetty. Myös 

käyttöön vaikuttavia tekijöitä ja niiden vaikutusta tarkastellaan.   

Sovellusten käyttöä matkapuhelimissa on tutkittu jo varhaisessa vaiheessa ennen 

älypuhelinten aikaa. 2005 vuonna tehdyssä tutkimuksessa Nokian Symbian 

käyttöjärjestelmän puhelinten käyttöä tutkittiin erillisen sovelluksen avulla, joka 

tallensi käyttäjän toimia [9]. Samanlaista sovelluksella tapahtuvaa seurantaa on 

käytetty uudemmissa tutkimuksissa, varsinkin kun sovelluksia on tutkittu käytetyn 

ajan näkökulmasta [10, 11]. Kaksi muuta yleistä tutkimusmenetelmää ovat olleet 

sovelluskauppojen seuranta [12, 8] ja käyttäjien haastattelut [13, 14].  

Sovelluksia on tutkittu paljon ajan ja käyttäjien tekemien toistuvien 

toimintamallien näkökulmasta. On huomattu, että käyttäjien välillä on suuria eroja 

siinä kuinka paljon aikaa puhelimen käyttöön menee ja kuinka useita kertoja 

puhelinta käytetään päivän aikana. Falakin ym. (2010) tekemässä tutkimuksessa 

käyttäjien kanssakäymiset puhelimen kanssa vaihtelivat 10–200 kerran välillä [15]. 

Vaikka tutkimuksessa käytettiin tietoa useiden viikkojen ajalta, on ihmisten 

puhelimen ja sovellusten käyttö päivän aikana todennäköisesti kasvanut vieläkin 

suuremmaksi viimeisen kuuden vuoden aikana. Puhelimen ja sovellusten käyttö 

päivän aikana ei kuitenkaan ole tasaista, sillä kellonajan on huomattu vaikuttavan 

sovellusten käytön määrään. Böhmer ym. (2011) esittävätkin illasta ja aamusta 

käytettävän enemmän puhelinta ja sovelluksia kuin keskellä päivää [10]. 

Käyttäjillä on kuitenkin havaittu olevan samanlaisia käyttötapoja yhden 

käyttöhetken aikana. Useissa tutkimuksissa on huomattu käyttäjien toteuttamia 

lyhyitä ja pienien sovellusmäärien muodostamia toimintamalleja. Näissä ”tarkistus”-

toimintamalleissa käyttäjä selaa nopeasti muutaman sovelluksen läpi ja lukitsee 

puhelimen sen jälkeen. Toiminto toistuu varsinkin aamuisin ja käytetyt sovellukset 

ovat kommunikointiin liittyviä sovelluksia. [10, 16, 17, 18.] Varsinkin sosiaalisen 

median sovellukset ovat todennäköisesti kasvattaneet tällaista toimintaa ja siitä on 

muodostunut arkipäiväinen tapa ihmisille.  

Koska selviä toistuvia toimintamalleja on havaittu, on niitä pyritty hyödyntämään 

käytön tehostamisessa. Kanssakäymisten sisäistä rakennetta on tutkittu ja niihin on 

pyritty luomaan ennakoivia malleja. Jones ym. (2015) ehdottamassa mallissa 

rakenteesta erotellaan kolme yleisintä vaihetta: alustus, uudelleen vierailu ja päättävä 

vaihe [19]. Alustuksessa avataan kyseisen vuorovaikutuksen sovellukset, uudelleen 

vierailussa aiemmin avattuihin sovelluksiin palataan ja päättävässä vaiheessa avataan 

jokin uusi sovellus. Jokaista vaihetta ei kuitenkaan välttämättä esiinny kaikissa 

vuorovaikutuksissa [19]. Malli luo kuitenkin vaikeuksia erottaa vaiheita toisistaan, 

jos ne ovat kytkeytyneet toisiinsa. Voiko esimerkiksi päättävä vaihe aloittaa uuden 

alustusvaiheen? Varsinkin aikaisemmin mainituissa ”tarkistus”-kanssakäymisissä 

toistuu samat sovellukset ja onkin pyritty luomaan niitä ennakoivaa mallia, jolla 

pystyttäisiin tehostamaan puhelimen käyttöä [20]. 

Käytön tehostamista on pyritty parantamaan myös tutkimalla käyttäjien 

mieltymyksiä sovelluksista ja mobiiliselaimesta. Sovelluksien käyttöä onkin vertailtu 

mobiiliselaimen käyttöön. Bowen ja Pistillin (2012) tekemässä tutkimuksessa 

opiskelijoilta kyseltiin heidän mieltymyksiään käyttää natiivia eli erillistä sovellusta 

tai selainta erilaisissa tilanteissa [13]. Bowen ja Pistilli totesivat sovellusten olevan 

suositumpia kaikissa muissa tilanteissa paitsi, kun haettiin tietoa johonkin tiettyyn 
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aiheeseen [13]. Suuri syy tähän on erityisen tiedon kertaluontoinen haun tarve, 

varsinkin opiskelussa, jolloin selain on huomattavasti nopeampi. 

2.1. Sovellusten käyttöön vaikuttavat tekijät 

Käyttäjä vaikuttaa paljon sovellustyyppien käyttöön, esimerkiksi opiskelija käyttää 

todennäköisesti enemmän opiskeluun liittyviä sovelluksia kuin työssäkäyvä henkilö. 

Sovellusten käyttöä onkin tutkittu myös tarkemmin paneutumalla tiettyyn 

käyttäjäryhmään. Nuoret ja aikuiset ovat kiinnostavia käyttäjäkuntia ja heidän 

käyttötottumuksiaan onkin tutkittu erikseen. [13, 21]. Myös sosioekonomisen aseman 

vaikutusta älypuhelimen käyttöön on tutkittu. Yllättävästi Rahmatin ym. (2012) 

mukaan matalammassa sosioekonomisessa asemassa olevat latasivat enemmän 

sovelluksia ja kuluttivat niihin myös enemmän rahaa kuin korkeammassa asemassa 

olevat [22]. 

Toinen paljon tutkittu aihe sovellusten käytössä ajankäytön lisäksi on ympäristön 

vaikutus. Ympäristön vaikutusta puhelimen käyttöön on tutkittu jo ennen 

älypuhelinten tuloa markkinoille. Kaasisen (2003) tekemässä tutkimuksessa 

taustoitetaan tarvetta palveluille, jotka ovat tietoisia käyttäjän ympäristöstä ja 

pystyvät mukautumaan siihen [23]. Potentiaalisina toimialoina Kaasinen luettelee 

muun muassa turismin ja matkustamisen [23]. Toimialat ovatkin lunastaneet 

odotukset, kuten myöhemmin tutkimuksessa huomataan. 

Matkustaminen ja turismi käyttöympäristöinä ovatkin olleet erillisiä 

tutkimuskohteita. Böhmer ym. (2011) huomasivat tekemässään tutkimuksessa, että 

esimerkiksi lentokentällä selainpohjaiset sovellukset olivat käytetympiä kuin 

natiivisovellukset [10]. Myös käyttäjän ollessa nopeassa liikkeessä, esimerkiksi 

autossa, käytetyimmät sovellukset olivat multimediaa tuottavia palveluja, esimerkiksi 

radio, musiikkisoitin tai kamera [10]. Wang ym. (2016) tekemässä tutkimuksessa, 

joka keskittyi puhelimen käyttöön matkustaessa, havaittiin samankaltaisia ilmiöitä 

[24]. Käyttäjät tekivät paljon matkaan liittyviä toimia puhelimella vaikkakin joitakin 

puhelimen käyttötottumuksia säilyi myös matkalla ollessa, kuten viestittely [24]. 

Käyttöympäristön ja -tilanteen voidaankin sanoa muokkaavan hyvinkin paljon 

sovellusten käyttöä. 

Myös jo itse asuinpaikka vaikuttaa käytettäviin sovelluksiin. Xu ym. (2011) 

Yhdysvalloissa tekemässään tutkimuksessa huomasivat kuinka asuinpaikka vaikuttaa 

ihmisten käyttämiin sovelluksiin [25]. Osavaltioiden välillä oli suosittujen 

kategorioiden välillä eroja, kuten Texasissa koulutukseen liittyvät sovellukset olivat 

muihin osavaltioihin verrattuna selvästi suositumpia. Vastaavasti sääsovellukset 

olivat suosituimpia Floridassa. Xu ym. (2011) havaitsivat myös kuinka sovelluksen 

nimi vaikuttaa missä päin maata sitä käytetään, esimerkiksi eri uutispalvelut joissa 

paikan nimi oli sovelluksen nimessä verrattuna niihin, joissa paikkaa ei sovelluksen 

nimessä mainittu. [25.] Asuinpaikalla on kuitenkin todennäköisesti eniten vaikutusta 

sovelluskategorian sisällä, kuten eri uutispalveluiden välillä, kuin eri kategorioiden 

välillä. 

Vaikka puhelimen ja sovellusten käytössä on eroavaisuuksia, on käytön 

motivaatioita ja niiden yhteneväisyyttä pyritty tutkimaan. Etelä-Koreassa tehdyssä 

tutkimuksessa Joo ja Sang (2013) havaitsivat, että ihmisten puhelimen käyttöön 

vaikuttaa enemmän kognitiiviset ja tavoitteelliset motivaatiot kuin rituaaliset ja 

tavoitteettomat motivaatiot [26]. Esimerkiksi ihmiset käyttävät puhelinta ennemmin 

siksi, että se informoi heitä meneillään olevista tapahtumista kuin siksi, että se 
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viihdyttää heitä [26]. Tutkimuksessa suurin osa koehenkilöistä oli 30–39 vuotiaita, 

mikä voi vaikuttaa tutkimustulokseen. Lapsilla ja nuorilla motivaatiot ovat 

todennäköisesti erilaiset.  

Myös sitä minkälaista ja mihin tarpeisiin ihmiset tarvitsevat tietoa liikkuessaan on 

tutkittu. Sohn ym.(2008) totesivat, että tarvetta päästä käsiksi tietoon liikkuessaan on 

paljon [14]. Tutkimukseen osallistuneita henkilöitä pyydettiin kirjaamaan ylös ne 

hetket, jolloin he tarvitsivat tietoa/vastauksia johonkin ongelmaan ja milloin he ne 

ratkaisivat. Suurin syy myöhemmin ratkaistulle ongelmalle oli internetyhteyden 

puute sillä hetkellä, kun tarve vastauksille ilmeni. Toiseksi suurin syy oli, että 

tiedontarpeen hetkellä henkilö pyöräili tai ajoi autoa. Tutkimuksessa huomattiin siis 

sovellusten moniajolle ja erilaisten käyttötilanteiden ymmärtämiselle olevan tarvetta. 

Esimerkiksi autoa ajaessa käyttäjät kokivat hankalaksi tai mahdottomaksi etsiä 

puhelimellaan reittiohjeita tai tietoa ystävän sijainnista. [14.] Näihin tarpeisiin onkin 

vastattu nykyisillä nopeilla ja kattavilla mobiiliyhteyksillä sekä sovellusten 

ääniohjauksella. 

Tutkimuksissa on selvitetty tiedon vaihtoa ja turvallisuutta teknisestä 

näkökulmasta. Sovellusten käyttöä on esimerkiksi tutkittu käyttäjien lähettämän ja 

vastaanottaman datan perusteella. Käyttäjät eroavat toisistaan käyttötapojen lisäksi 

myös tuotetun sisällön perusteella. Falakin ym. (2010) tekemässä tutkimuksessa 

käyttäjien tuottaman datan vaihto vaihteli välillä 1-1000 megatavua saapuvassa ja 

0,3-100 megatavua lähtevässä datassa päivän aikana. Datan vaihdossa on kuitenkin 

nähtävissä jatkuvaa kasvua. [15.] Nykyisin datan vaihto on varmasti vielä 

suurempaa, koska yhä useampi sovellus perustuu  datan vaihtoon. Toinen kasvattava 

tekijä on videoiden suoratoiston lisääntyminen. Datan vaihtoa on tutkittu myös 

sovellusten turvallisuuden kannalta. Dezfoulin ym. (2015) tekemässä tutkimuksessa 

keskityttiin neljän suosituimman sosiaalisen median sovelluksen turvallisuuteen 

Android ja iOS käyttöjärjestelmissä [27]. He huomasivat, että sovellukset jättävät 

paljon tietoa puhelimen sisäiseen muistiin, joka pystytään jäljittämään ja täten 

keräämään. Tiedoissa oli esimerkiksi käyttäjätunnuksia, kaverilistoja ja viestejä, 

muttei salasanoja [27]. Suoranaista turvallisuusriskiä ei siis löytynyt, mutta 

yksityisyyden suoja voi olla uhattuna, jos tietoihin päästään käsiksi esimerkiksi 

muiden sovellusten kautta. 

Käyttäjien sovellusten hallinta on ollut myös tarkastelun kohteena. Li ym. (2016) 

tutkivat ihmisten sovellusten hallintaa lataamisen, päivittämisen ja poistamisen 

muodossa [12]. Tutkimus tehtiin seuraamalla yhtä Android sovellusten 

kauppapaikkaa ja se sisälsi 17 miljoonaa käyttäjää sekä miljoona sovellusta. Li ym. 

(2016) mukaan kauppapaikassa olevat sovellusarviot ja latausmäärät eivät ole hyviä 

mittareita sovellusten laadulle. Käyttäjillä ilmeni olevan myös rutiiniaikataulu 

sovellusten hallinnassa, sillä kaikki kolme edellä mainittua toimenpidettä lisääntyivät 

iltaan mennessä. [12.]  

Tähän mennessä on toteutettu muutamia tutkimuksia, joissa sovelluksia on tutkittu 

kategorioiden pohjalta tai aihetta on sivuttu muun tutkimuksen ohessa. Sovellusten 

kategorioita on muun muassa käytetty tutkittaessa kauppapaikassa tapahtuvien 

ilmiöiden vaikutusta niihin [3, 28]. Kategorioita on käytetty myös tutkittaessa 

käyttäjien tottumuksia muokata puhelinta omakseen sekä kuinka käyttäjät 

sopeuttavat ja ottavat eri toiminnollisuudet käyttöönsä [29]. Rahmati ja Zhong (2013) 

mukaan 14 teini-ikäisen sovelluskäyttäytyminen muuttui neljän kuukauden 

tutkimusjakson aikana. Tutkimuksen loppupuolella pelit eivät olleet enää niin 

suosittuja kuin alussa, mutta sen sijaan työskentelyyn liittyvät sovellukset kasvattivat 
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suosiotaan jakson loppua kohti [30]. Myös toisessa, Yan ym. (2012) tekemässä 

tutkimuksessa huomattiin viihdetarkoitukseen olevilla sovelluksilla olevan selkeitä 

ajanjaksoja, jolloin niitä käytettiin enemmän kuin muulloin [31]. Sovellusta 

käytettiin esimerkiksi hyvin aktiivisesti kuukauden ajan, jonka jälkeen käyttö loppui. 

Varsinkin peleissä tämä ilmiö oli hyvin yleinen. [31.] 
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3. TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄT 
 

Tässä tutkimuksessa aiotaan selvittää mobiilisovellusten käytön jakaumaa 

sovelluskategorioiden välillä. Selvitystyö tehdään sovelluskaupan latauksia kuvaavan 

200 parhaan sovelluksen listan pohjalta. Käytettäviä listoja on kaksi: ilmaiset ja 

maksulliset sovellukset. Listoja seurataan viikon ajan, jonka jälkeen listojen 

sovellukset jaotellaan eri kategorioihin. 

Sovellusten nykyistä kategoriajakaumaa lähdetään tutkimaan kahdeksan eri 

kategorian avulla, jotka on muodostettu käyttäen hyväksi Apple App Storen valmiita 

kategorioita. App Storesta löytyy valmiina 24 eri kategoriaa, mutta tässä 

tutkimuksessa niitä on yhdistetty niiden perusominaisuuksien ja puhelimelle 

tuottamien roolien mukaan. Tässä tutkimuksessa muodostetut kategoriat ovat: 

Virallinen tieto, Talous, Työkalut ja apuohjelmat, Pelit, Hyvinvointi ja terveys, 

Yhteisöpalvelut, Lifestyle ja Multimedia. Kaaviossa 4 näkyy, että kategorioiden 

välillä on suuria eroavaisuuksia niiden tuottamassa tarjoaman määrässä [32].  

Virallinen tieto -kategoria sisältää Applen App Storesta kategoriat: Kirjat, 

Aikakauslehdet ja Sanomalehdet, Uutiset, Oppaat ja Neuvot sekä Sää. Kategorian 

sovellukset tuottavat virallista ja kontrolloitua tietoa sekä uutisia maailman 

tapahtumista. Lisäksi erilaiset sanakirjat ja sähköisten kirjojen lukuohjelmat 

sisältyvät tähän. Kaaviosta 2 ja 4 voidaan laskea arvio App Storessa olevista 

sovelluksista, jotka kuuluvat Virallinen tieto -kategoriaan, joiden lukumäärä on noin 

167 000. 

Talous-kategoria sisältää Applen App Storesta kategoriat: Liiketoiminta, 

Luettelot, Rahoitus ja Ostokset. Kategorian sovellukset ovat käyttäjille nopeampi 

keino hallita ostoksia ja omaa rahatilannetta ja -liikennettä. Kategorian tärkeä 

erottava tekijä on rahan käyttö ja (sen) liikuttaminen. Suuressa roolissa on pankkien 

tuottamat sovellukset, joiden avulla käyttäjä voi suorittaa henkilökohtaisia 

pankkitoimiaan. Myös erilaiset liiketoimintaan keskittyneet sovellukset, kuten 

yhteistyön ja työnseurannan mahdollistavat sovellukset, lukeutuvat tähän 

kategoriaan. Kaavioista 2 ja 4 voidaan laskea arvio App Storessa olevista 

sovelluksista, jotka kuuluvat Talous-kategoriaan, joiden lukumäärä on noin 286 000.  

Työkalut ja apuohjelmat -kategoria sisältää Applen App Storesta kategoriat 

Koulutus-, Kuva ja Video- sekä Hyöty ja Apuohjelmat. Kategorian sovellukset ovat 

erilaisia työkaluja ja apuohjelmia millä muokataan tai tuotetaan tarvittavia 

ominaisuuksia puhelimen ulkopuoleiseen ympäristöön, esimerkiksi viivakoodin 

lukija tai virtuaalinen mitta. Suosituimpia sovelluksia ovat kuvan ja videon 

muokkaustyökalut ja erilaiset viivakoodi- ja ruutukoodilukijat eli QR-skannerit. 

Myös opiskeluun liittyvät apuohjelmat ja työkalut kuuluvat tähän kategoriaan, 

esimerkiksi erilaiset tiedostojen luonti- ja näyttösovellukset. Kaavioista 2 ja 4 

voidaan laskea arvio App Storesta olevista sovelluksista, jotka kuuluvat Työkalut ja 

apuohjelmat -kategoriaan, joiden lukumäärä on noin 374 000. 

Pelit-kategoria sisältää Applen App Storesta vain kategorian Pelit. Pelit ovat 

olleet ensimmäisiä lisäsovelluksia, mitä puhelimiin on asennettu jo ennen 

älypuhelinten tuloa [33]. Kaaviosta 4 näkee, että pelit ovat ylivoimaisesti eniten tehty 

sovellustyyppi. Sovelluskaupassakin pelit on jaoteltu vielä erillisiin alakategorioihin. 

Kaavioista 2 ja 4 voidaan laskea arvio App Storessa olevista peleistä, joiden 

lukumäärä on noin 489 000.  
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Kaavio 4. Valittavissa olevien sovellusten prosentuaalinen osuus kategorioittain. 
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Hyvinvointi ja terveys -kategoria sisältää Applen App Storesta kategoriat: Terveys 

ja Kuntoilu sekä Lääketiede ja Urheilu. Kategorian sovellukset ovat erilaisia 

kuntoiluohjeita ja -motivaattoreita, lääketieteellistä tietoa jakavia sekä urheiluun 

liittyviä mittareita ja monitoreja. Kaavioista 2 ja 4 voidaan laskea arvio App Storessa 

olevista kategorian sovelluksia, joiden lukumäärä on noin 144 000. 

Yhteisöpalvelut-kategoria sisältää Applen App Storesta vain kategorian 

Yhteisöpalvelut. Kategorian sovellukset ovat verkostoitumiseen, yhteisöllisyyteen ja 

viestittelyyn tarkoitettuja sovelluksia. Tunnetuimpia sovelluksia ovat Facebook, 

Twitter ja WhatsApp. Tärkeä elementti sovelluksissa on käyttäjän luoma profiili, jolla 

käyttäjä toimii tasavertaisesti muiden profiilien kanssa. Toimintatilassa ei ole 

hallitsevaa käyttäjää, joka on ainut tiedon tai median jakaja vaan kaikilla on siihen 

valtuudet ja yhtenäiset mahdollisuudet. Kaavioista 2 ja 4 voidaan laskea arvio App 

Storessa olevista kategorian sovelluksia, joiden lukumäärä on noin 42 000. 

Lifestyle-kategoria sisältää Applen App Storesta kategoriat: Ruoka ja Juoma, 

Elämäntyyli sekä Navigointi ja Matkustaminen. Kategorian sovellukset ovat yleistä 

tietoa jakavia sovelluksia. Ne eroavat Virallinen tieto -kategorian sovelluksista siten, 

että ne jakavat tietoa enemmän kulttuurillisista ja elämäntyylistä riippuvista aiheista. 

Suuri osa kategorian sovelluksista liittyvät matkustamiseen ja navigointiin. Myös 

erilaisten kauppojen sovellukset, joissa ei voi kuitenkaan tehdä ostoksia, kuuluu 

tähän kategoriaan. Lifestyle-kategoria erottuukin Talous-kategoriasta, siinä ettei sen 

sovelluksissa liiku raha. Kategoriaan kuuluu myös sovellukset, joita ei voi selkeästi 

luetella mihinkään muuhun kategoriaan. Kaavioista 2 ja 4 voidaan laskea arvio App 

Storessa olevista kategorian sovelluksista, joiden lukumäärä on noin 332 000. 

Multimedia-kategoria sisältää Applen App Storesta kategoriat: Viihde ja 

Musiikki. Kategorian sovellusten tärkein elementti on kuvan tai äänen tai näiden 

yhdistelmien tuottaminen. Multimedia-kategoria eroaa Työkalut ja apuohjelmat -

kategorian kuvan- ja videonkäsittely sovelluksista siten, että Multimedia-kategorian 

sovellukset tuottavat itse sisällön eikä sitä tuoda käyttäjän kirjastosta. Kategorian 

sovellukset liittyvät pääosin videon ja musiikin suoratoistopalveluihin. Kaavioista 2 

ja 4 voidaan laskea arvio App Storessa olevista kategorian sovelluksista, joiden 

lukumäärä on noin 180 000. 

 

3.1. Tutkimusmenetelmät 

Kategorioita tarkastellaan niiden kahden ominaislukumäärän avulla: sovellusten 

lukumäärä kategoriassa ja kategorian määrällinen esiintyminen 200 parhaimman 

sovelluksen listassa. Kolmas tarkasteltava luku on näiden kahden suhdeluku. 

Kategorioiden tuottaman sovellusten lukumäärän laskuun käytetään hyväksi 

Kaavioita 1 ja 4. Latausmääriä ei käytetä arviointikriteerinä, koska yksittäinen 

sovellus saattaa muodostaa suuren osan kategorian kokonaislatausmäärästä ja näin 

vääristää kategorian kokonaisvaltaista kuvaa sen yleisyydestä. Sen sijaan tutkitaan 

kategorian sovellusten määrää 200 suosituimman sovelluksen joukossa verrattuna 

kategorian kokonaistarjontaan. Koska mobiilisovellus-ala on erittäin nopeasti 

muuttuva ja trendiherkkä, tietoa kerätään 200 parhaimmista sovelluksista viikon ajan 

ajanjaksona 28.10.2016–4.11.2016. Niistä lasketaan sen jälkeen jakaumien 

keskiarvot, jotta saadaan poistettua niin sanottuja nopeita ilmiöitä. Nopeilla ilmiöllä 

tarkoitetaan tapahtumia, joissa jonkin sovellus tai sovelluskategoria on yllättävässä 

nousussa tai laskussa, johtuen esimerkiksi uuden sovelluksen julkaisusta. 
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Sovelluksen suosio yleensä laskee ja tasoittuu pitemmällä aikavälillä. Vaikka 

yksittäiset sovellukset saattavat liikkua päiväkohtaisissa 200 suosituimpien 

sovellusten listoissa, niin yleensä saman kategorian sovellusten lukumäärä listassa 

pysyy samana.   

Sovelluksia jaoteltaessa kategorioihin on huomioitava, että sovellusten kehittäjä 

määrittelee itse, mihin luokkaan sovellus sovelluskaupassa laitetaan. Tämän takia 

joitain yksittäisiä sovelluksia luetaan toiseen kategoriaa, eikä siihen mihin se 

sovelluskaupan kategorian ja tutkimuksessa luodun yhdistelmän mukaan pitäisi 

mennä. Tästä esimerkkinä Twitter on luokiteltu uutiset-kategoriaan sovelluskaupassa, 

mutta yleisen määritelmän mukaan se on sosiaalisen median sovellus. Eräs syy 

kategorioiden yhdistämiselle oli myös joidenkin valmiiden kategorioiden tyypin 

vaikutus käyttäjien latauskäyttäytymiseen. Esimerkiksi käyttäjä todennäköisesti lataa 

vain yhden sääsovelluksen puhelimeen, jolloin sää-kategoriaa ei ole järkevää pitää 

yksittäisenä kategoriana vaan yhdistää muiden tietoa jakavien, esimerkiksi uutisia 

jakavien sovellusten kanssa.    

Toinen tärkeä asia on huomioida kuinka 200 suosituimman sovelluksen lista 

luodaan. Sovelluksen sijaan listassa vaikuttaa eniten käyttäjien antamien arvioiden 

määrä. Sen jälkeen tulee latausten määrä, arvioiden keskiarvosta muodostuva 

sovelluksen kokonaisarvo ja viimeisenä trendikkyys. [34.] 

Tutkimuksessa määritellään oma suhdeluku, joka nimetään Menestyvyys- 

suhdeluvuksi. Suhdeluku lasketaan kaavalla:  

 

𝑀𝑒𝑛𝑒𝑠𝑡𝑦𝑣𝑦𝑦𝑠 =  
𝑠𝑜𝑣𝑒𝑙𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑚ää𝑟ä 𝑡𝑜𝑝 200 𝑖𝑙𝑚𝑎𝑖𝑠𝑖𝑠𝑠𝑎+𝑡𝑜𝑝 200 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑢𝑙𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠𝑠𝑎

𝑠𝑜𝑣𝑒𝑙𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑘𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑚ää𝑟ä 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠𝑠𝑎
.  

 

Menestyvyys-suhdelukua käytetään havainnoimaan kategorioiden laatua ja 

sovellusten menestyvyyttä. Menestyvyys-suhdeluku vastaa yksinkertaisesti 

kysymykseen: ”kuinka suuri osa kategorian sovelluksista on menestyviä 

sovelluksia?”. 
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4. TULOKSET 
 
Kahdensadan parhaan joukossa Virallinen tieto -kategorian sovelluksia oli 
keskimäärin yhdeksän ilmaisissa ja 12 maksullisissa (Kaavio 5). Ilmaiset sovellukset 
olivat pääosin eri uutiskanavien ja sanomalehtien sovelluksia. Maksulliset 
sovellukset taas olivat sääpalveluja ja sanakirjoja. Viikon seurantajaksolla 
keskihajonta oli ilmaisissa yksi ja maksullisissa kaksi (Taulukko 1). Virallinen tieto -
kategorian Menestyvyys suhdeluku on 1,28×10-4. 
 

 
Kaavio 5. Kategoriajakauma ilmaisissa ja maksullisissa 200 parhaan sovelluksen 
listalla. 

 
Taulukko 1. Kategorioiden keskihajonta seurantaviikolla 

 
Kategorian sovellukset luovat tiedonhankinta ja -välitys roolin puhelimelle. 

Käyttäjät, jotka käyttävät eniten tämän kategorian sovelluksia, käyttävät 
älypuhelintaan tiedonhankintaan ja maailman tapahtumien seurantaan.  

Kahdensadan parhaan joukossa Talous-kategorian sovelluksia oli keskimäärin 21 
ilmaisissa ja viisi maksullisissa (Kaavio 5). Ilmaiset sovellukset olivat pankkien 
tunnusluku-, mobiilipankki- ja rahansiirtosovelluksia. Myös erilaisia vaate- ja 
lippupalveluverkkokauppoja oli suuri määrä. Maksullisissa sovellukset olivat 
keskittyneet yritystoimintaan ja yhteistyötä edistäviin sovelluksiin. Viikon 
seurantajaksolla kategorian keskihajonta oli ilmaisissa kaksi ja maksullisissa yksi 
(Taulukko 1). Talous-kategorian Menestyvyys suhdeluku on 0,91×10-4. 
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Kategorian sovellukset luovat uuden tavan käsitellä omia raha-asioita ja tehdä 

ostoksia. Puhelimesta tulee uudenlainen maksuväline. Käyttäjät, jotka käyttävät 

paljon tämän kategorian sovelluksia ovat sopeutuneet nopeasti uuteen tapaan hoitaa 

raha-asioita ja käyttävätkin älypuhelinta talouden ja työn hallintaan.  

Kahdensadan parhaan joukossa Työkalut ja apuohjelmat -kategorian sovelluksia 

oli keskimäärin 40 ilmaisissa ja 69 maksullisissa (Kaavio 5). Sovellukset olivat 

molemmissa pääosassa kuvan- ja videonkäsittelyyn tarkoitettuja. Maksullisissa oli 

myös paljon erilaisia Tor-verkon (salatun verkon) selaimia, kalentereita ja 

etäyhteyksiä luovia sovelluksia. Viikon seurantajaksolla kategorian keskihajonta oli 

ilmaisissa kaksi ja maksullisissa neljä (Taulukko 1). Kategorian sovelluksien 

suosiossa oli selkeä piikki viikon alussa (Kaavio 6). Työkalut ja apuohjelmat -

kategorian Menestyvyys-suhdeluku on 2,91×10
-4

. 

 

 
Kaavio 6. Viikonpäivän vaikutus kategorian sovellusten lukumäärään 200 parhaan 

sovelluksen listassa. 

 

Kategorian sovellukset ottavat älypuhelimen ominaisuuksista kaiken mahdollisen 

hyödyn ja laajentavat älypuhelimen toiminnollisuutta. Sovellukset luovat hierarkiaa 

sovellusten välille olemalla työstäviä ja esikäsitteleviä sovelluksia, joilla tuotetaan 

sisältöä johonkin toiseen sovellukseen esimerkkinä kuvankäsittely sovellukset ja 

Instagram. Sovellukset ovat myös hyvä esimerkki siitä kuinka älypuhelin ja 

mobiilisovellukset yhdistyvät yhä enemmän reaalimaailman kanssa luoden näin 

sillan virtuaalisen ja reaalimaailman välille.  

Kahdensadan parhaan joukossa Pelit-kategorian sovelluksia oli keskimäärin 59 

ilmaisissa ja 60 maksullisissa (Kaavio 5). Viikon seurantajaksolla kategorian 

keskihajonta oli ilmaisissa kuusi ja maksullisissa neljä (Taulukko 1). Keskihajonnan 

suuruutta selittää se, että kategorian sovelluksia oli selvästi viikonloppuna enemmän 

ja määrä laski viikon edetessä (Kaavio 6). Pelit-kategorian Menestyvyys suhdeluku 

on 2,43×10
-4

. 

Pelit antavat puhelimelle viihteellisen ja ajankulutusta lisäävän roolin. Puhelimeen 

käytetään paljon aikaa, vaikkei tarkoituksena ole tuottaa sillä mitään. Uusia pelejä 
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etsitään tiuhaan ja niitä ladataan paljon puhelimeen. Peliteollisuudessa puhelimesta 

on tullut kehitysalustana todellinen kilpailija konsoleille ja tietokoneille.  

Kahdensadan parhaan joukossa Hyvinvointi ja terveys -kategorian sovelluksia oli 

keskimäärin viisi ilmaisissa ja 14 maksullisissa (Kaavio 5). Ilmaiset sovellukset 

olivat yksityisten lääkäriasemien ja kuntoilumittareiden tuottaman tiedon 

monitoroinnin ja tilastoinnin mahdollistavia sovelluksia. Maksulliset sovellukset 

olivat eniten kuntoiluun liittyviä. Ne jakoivat kuntoilusta tietoa ja antoivat erilaisia 

ohjeita. Maksullisissa sovelluksissa oli myös paljon erilaisia nopeus ja 

matkamittareita, esimerkiksi tennikseen ja lenkkeilyyn. Kategorian keskihajonta oli 

ilmaisissa yksi ja maksullisissa kolme (Taulukko 1). Maksullisissa sovelluksissa oli 

nähtävissä määrän nousua viikonloppua lähestyessä (Kaavio 6). Hyvinvointi ja 

terveys -kategorian Menestyvyys suhdeluku on 1,32×10
-4

. 

Kategorian sovellukset luovat hyvin samanlaista roolia puhelimelle kuin Työkalut 

ja apuohjelmat -kategoria. Puhelinta käytetään apuvälineenä muiden laitteiden 

esimerkiksi sykemittarin kanssa. Sovellukset toimivat tärkeinä tekijöinä tiedon 

yhdistämisessä yhteen laitteeseen käytettäessä useita hyvinvointiteknologian 

sensoreita. Puhelin toimii myös tiedon jakajana ja tallentajana.  

Kahdensadan parhaan joukossa Yhteisöpalvelut-kategorian sovelluksia oli 

keskimäärin 15 ilmaisissa ja kaksi maksullisissa (Kaavio 5). Ilmaisissa oli paljon 

samankaltaisia pelkkään viestittelyyn pohjautuvia sovelluksia tunnettujen sosiaalisen 

median sovellusten lisäksi. Maksullisissa sovelluksissa oli useiden tilien yhdistäviä 

sovelluksia tai ilmaisten sovellusten maksullisia laajennuksia. Kategorian 

keskihajonta oli ilmaisissa ja maksullisissa yksi (Taulukko 1). Kategorian 

stabiilisuutta selittää sen omaava suurin käyttäjämäärä ja muutamien sovellusten 

ylivoimainen hallinta alalla. Yhteisöpalvelut-kategorian Menestyvyys suhdeluku on 

4,05×10
-4

. 

Kategorian sovellukset toteuttavat eniten näistä kategorioista puhelimen 

alkuperäistä tarkoitusta eli yhteydenpitoa. Jotkut sovellukset, kuten WhatsApp, 

ovatkin jo melkein syrjäyttäneet puhelimen perustoiminnot eli soittamisen ja 

tekstiviestin. Käyttö on vakiintunut muutamiin sovelluksiin, jolloin alan uusien 

sovellusten on melko vaikea nousta käyttäjien tietoisuuteen, joka näkyy kategorian 

sovellusten pienessä määrässä. Kategorian sovellukset ovat nousseet suureen 

suosioon hyvin nopeasti ja edenneet nopeasti globaaliin käyttöön, kuten esimerkiksi 

Snapchat.  

Kahdensadan parhaan joukossa Lifestyle-kategorian sovelluksia oli keskimäärin 

31 ilmaisissa ja 23 maksullisissa (Kaavio 5). Molemmissa sovellukset olivat 

suurimmaksi osaksi matkustus- ja navigointisovelluksia. Ilmaisissa oli myös junien 

ja lentokoneiden aikatauluja näyttäviä sovelluksia. Lentoyhtiöillä on myös omat 

sovellukset, joissa pystyy hallitsemaan oman lentovarauksen tietoja. Kategorian 

keskihajonta oli ilmaisissa yksi ja maksullisissa neljä (Taulukko 1). Maksullisten 

sovellusten keskihajontaa selittää se, että maanantaina oli selkeä kasvupiikki 

kategorian sovelluksissa (Kaavio 6). Lifestyle-kategorian Menestyvyys suhdeluku on 

1,63×10
-4

. 

Kategoria luo hyvin samanlaisen roolin puhelimelle kuin Virallinen tieto -

kategoria. Lifestyle-kategoria tyyppisten sovellusten käyttö hyödyntää älypuhelinten 

mobiilisuutta. Tietoon päästään käsiksi myös paikoista, joissa ei ole kiinteää 

verkkoyhteyttä. Lifestyle-kategoria tyyppiset sovellukset kuvastavat myös sitä, 

kuinka sovellusten käyttö on yleisempää verrattuna selaimen käyttöön puhelimessa. 
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Kahdensadan parhaan joukossa Multimedia-kategorian sovelluksia oli 

keskimäärin 20 ilmaisissa ja 15 maksullisissa (Kaavio 5). Videon ja musiikin 

suoratoiston lisäksi sovelluksista löytyy radioita ja musiikin soittamisen opetteluun 

tarkoitettuja sovelluksia. Myös erilaisia soittoääniä ja teemoja tuottavia sovelluksia 

oli 200 parhaan joukossa. Kategorian keskihajonta oli ilmaisissa yksi ja maksullisissa 

kolme (Taulukko 1). Maksullisten sovellusten keskihajontaa selittää että 

seurantaviikon perjantaina sovelluksia oli noin puolet keskiarvoa pienempi osuus, 

mikä voi olla vain sattumaa. Multimedia-kategorian Menestyvyys suhdeluku on 

1,94×10
-4

. Multimedia sovellukset tuovat puhelimelle TV:n ja musiikkisoittimen 

roolia. Puhelimesta tulee multimediallinen laite, joka pystyy näyttämään erilaista 

sisältöä.  
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5. POHDINTA 
 

Tässä luvussa tarkastellaan selvityksen tuloksia ja arvioidaan niiden oikeellisuutta 

vertaamalla niitä aiempaan tutkimukseen alalta. Tulosten pohjalta nostetaan 

tarkempaan tarkasteluun pankki- ja maksusovellukset sekä hyvinvointisovellukset. 

Lopuksi pohditaan millä tavalla sovelluksia voisi tutkia lisää tulevaisuudessa 

tutkimuksessa ilmenneiden tulosten pohjalta. 

5.1. Tulosten tarkastelu 

Tutkimuksesta saaduista tuloksista huomataan, että pelit olivat käyttäjien eniten 

käyttämiä ilmaisia sovelluksia. Työkalut ja apuohjelmat –kategoria oliv myös 

selkeästi muista erottuva kategoriatyyppi ja se olikin maksullisista sovelluksista 

eniten käytetyin. Työkalut ja apuohjelmat -kategorian suuri suosio on hyvä merkki 

siitä kuinka puhelimella voidaan tehdä useita eri toimintoja [35].  

Lifestyle-kategoria oli kolmanneksi suosituin niin ilmaisissa kuin maksullisissa 

sovelluksissa. Lifestyle-kategorian sovellukset auttavat käyttäjiä muokkaamaan ja 

yksilöllistämään puhelintaan. Aikaisemmissa tutkimuksissa [23, 35] potentiaaliksi 

puhelimen sovellusten käyttökohteeksi luettu matkustaminen on selkeästi 

osoittautunut oikeaksi. Ympäristö selvästi vaikuttaa sovellusten käyttöön, kuten 

aiemmin oli tutkimuksissa havaittu [24, 25].  

Loput kategoriat olivat tasaisempia. Multimedia-kategoriaan maksullisuus ei 

juurikaan vaikuttanut. Multimedia-kategorian sovellukset eivät ole mahdollistaneet 

täysin uusia käyttötapoja, sillä puhelin on toiminut esimerkiksi musiikkisoittimena jo 

pitkään [30]. Kuitenkin älypuhelinten näytön koon kasvaessa myös videon 

suoratoistopalveluista on tullut tärkeä sovelluskohde. Kuten Lifestyle-kategoriassa 

myös Multimedia-kategorian puhelinten mobiilisuutta käytetään hyväksi. TV 

sisältöön päästään käsiksi vaikkei oltaisi fyysisen TV:n äärellä [10]. 

Yhteisöpalvelut-kategorian sovellukset olivat suosittuja ilmaisina, muttei niinkään 

maksullisina. Toisaalta suurin osa kategorian sovelluksista on ilmaisia ja vain 

lisäosat ovat maksullisia. Yhteisöpalvelut-kategorian sovellukset ovat todennäköisesti 

suurimpia syitä aiemmin havaituun ”tarkistus”-käyttäytymiseen [10, 16, 17, 18]. 

Myös kasvava tiedon vaihto [15] selittyy näiden sovellusten suurella suosion 

kasvulla. Virallinen tieto -kategorian sovellukset jäivät vähäisiksi ja ne voivatkin 

kärsivä aiemmassakin tutkimuksessa [13] ilmi tulleesta ilmiöstä, jossa tietoa 

haettaessa käytetään mieluimmin selainta kuin erillistä sovellusta.  

Tutkimuksessa selvisi myös, kuinka hinta vaikuttaa joidenkin sovellustyyppien 

käyttöön. Talous-kategorian sovelluksia ladattiin, jos ne olivat ilmaisia, muttei 

niinkään kun ne olivat maksullisia. Talous-kategorian sovellukset ovat uusi ja 

yllättävän suosittukin alue, johon mobiili-informaatiota on hyödynnetty. Sovellukset 

vastaavat aiemmin havaittuun etäkäytön tarpeeseen [14]. Täysin päinvastaisen 

reaktion sovelluksen maksullisuus aiheutti hyvinvointiin ja terveyteen liittyviin 

sovelluksiin, joihin käyttäjät näyttävät olevan valmiita käyttämään rahaa. 

Maksullisena niitä ladattiinkin kolminkertainen määrä ilmaisiin verrattuna. 

Tutkimuksessa määritelty Menestyvyys-suhdeluku tuotti tuloksen, jonka mukaan 

Yhteisöpalvelut-kategorian sovellukset ovat määräänsä nähden eniten käytettyjä 

(4,05×10-4). Vastaavasti Talous-kategorian sovellukset saivat pienimmän 

suhdeluvun (0,91×10-4) ja olivat siten vähinten käytettyjä. Työkalut ja apuohjelmat -
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kategoria sekä Pelit-kategoria erottuivat muista. Työkalut ja apuohjelmat -kategoria 

sai suhdeluvuiksi 2,91×10-4 ja Pelit-kategoria sai suhdeluvuksi 2,43×10-4. Loput 

kategoriat olivat jakautuneet välille 1,28–1,94×10-4. Suhdeluku omaa kuitenkin 

heikkouksia, koska se ei ota huomioon esimerkiksi kategorian sisällä tapahtuvaa 

vaihdantaa. Pelit- sekä Työkalut ja apuohjelmat -kategoriat saivat seuraavaksi 

parhaimmat suhdeluvut, mutta niiden sisäinen vaihtelu oli kaikista suurinta. Näin 

kategoriat saattavat näyttää paremmilta ja paljon käytetyiltä, vaikka niiden sisäinen 

laatu saattaa olla huono. 

Tässä tutkimuksessa löytyi mielenkiintoisia ilmiöitä sovellusten käytöstä. 200 

parhaan ilmaisen sovelluksen joukossa oli viikon seurantajaksolla keskimäärin 20 

uutta sovellusta joka päivä. Vastaavasti maksullisissa sovelluksissa oli joka päivä 

keskimäärin 100 uutta sovellusta. Varsinkin työkalu ja apuohjelmat sekä pelit olivat 

suurimman vaihtelun kohteena. Hinnan vaikutus sovellusten vaihtuvuuteen yllätti, 

koska olisi voinut uskoa ilmaisissa sovelluksissa olevan enemmän kokeilutyyppistä 

toimintaa. Olisiko mahdollista, että käyttäjät maksaisivat sovelluksesta ja poistaisivat 

sen päivän tai kahden sisällä? Ottaen listan toiminnan huomioon, eli sijoitus listassa 

lasketaan usean muuttujan avulla, voi maksullisten sovellusten suuri vaihtuvuus 

johtua useasta tekijästä. Suurta vaihtuvuutta voi esimerkiksi selittää, että johonkin 

vähän kommentoituun sovellukseen annetaan muutama hyvä arvostelu, minkä 

seurauksena sovellus nousee listassa. Vastaavasti voi olla että sovellusta testataan 

päivän ajan, jonka jälkeen se poistetaan ja etsitään uusi sovellus. 

 

5.2. Kehitys ja tulevaisuuden nousijat 

Tutkimuksen tuloksista Talous- ja Hyvinvointi ja terveys -kategoriat nousevat esiin 

niiden päinvastaisella reaktiolla sovellusten hintaan. Talous ja hyvinvointi 

sovellukset ovat viime aikojen suurimpia nousijoita sovelluskohteina. Ne tulevat 

muuttamaan niin puhelimen käyttöä kuin arkista elämää, esimerkiksi kaupassa 

käyntiä. Vaikka kasvu ja kehitys ovat vielä meneillään ja osa käyttäjistä vasta 

tutustuvat näihin sovelluksiin, ovat sovellukset nousseet jo tärkeiksi elementeiksi 

puhelimen käytössä (Kaavio 5). Seuraavaksi syvennytään enemmän Talous- ja 

Hyvinvointi ja terveys -kategorioihin tarkastelemalla niiden tähän astista kehitystä ja 

tulevaisuuden näkymiä. Talous-kategoriassa keskitytään varsinkin pankki ja maksu 

sovelluksiin. 

 

5.2.1. Pankki- ja maksusovellukset 

Tulevaisuudessa kaupankäynnin uskotaan sähköistyvän ja siirtyvän mobiililaitteisiin. 

Mobiilipankki ja -maksaminen ovat sen suurimpia suunnannäyttäjiä. Vuonna 2008 

ennustettiin, että seuraava vuosikymmen olisi mobiilipankin ja -maksamisen 

aikakausi. [36.] Kehitys ei kuitenkaan ole ollut vielä niin nopeaa ja vasta 2011 

alkanut älypuhelinten suosio on antanut mobiilikaupankäynnille sen tarvitseman 

kehityssuunnan. Nykyinen vuosikymmen onkin enemmän mobiilipankin ja -

maksamisen läpilyönnin aikakausi. 2011 ennuste näiden sovellusten läpilyönnistä 

tarkentui tapahtuvan viiden tai kuuden vuoden sisään [37]. Ainakin Suomessa 

ennuste näyttää toteutuneen (Kaavio 5). Vaikka mobiilipankki on vasta hiljalleen 
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noussut suureen käyttöön ja muuttanut pankkien toimintaa, uskottaan 
mobiilimaksamisen olevan vielä suurempi muutoksen tekevä ilmiö tulevaisuudessa 
[37]. Mobiilimaksaminen onkin ottanut jo ensimmäisiä isoja askelia, esimerkkinä 
Applen julkaisema Pay sovellus, jolla käyttäjä pystyy maksamaan ostoksiaan 
kaupassa, sovelluksissa ja netissä. Ensimmäinen versio sovelluksesta julkaistiin 2014 
ja kauppojen yhteensopivuus sovelluksen kanssa kasvaa kokoajan. [38.] Puhelin 
alkaa vähitellen syrjäyttää jo maksukorttejakin ja näin muodostuen yhä 
tärkeämmäksi ja monipuolisemmaksi laitteeksi ihmisten elämässä.  

Mobiilipankki lähti alun perin liikkeelle selainpohjaisina. Se ei kuitenkaan saanut 
houkuteltua tarpeeksi käyttäjiä vaan vasta älypuhelimille kehitetyt sovellukset 
nostivat mobiilipankin suosituksi. Suosion kasvusta on esimerkkitapauksia eri 
puolilta maailmaa. Yhdysvaltalainen pankki First Busey Corp. julkaisi 
mobiilipankkisovelluksen ja se sai enemmän käyttäjiä kolmessa kuukaudessa kuin 
pankin aikaisempi selainpohjainen versio kahdessa vuodessa. [37.] Myös 
alankomaalaisen pankin ING:n 2010 vuonna julkaiseman sovelluksen käyttäjämäärä 
on kasvanut keskimäärin puolella miljoonalla käyttäjällä joka vuosi ja on nykyisin 
2,8 miljoonassa käyttäjässä. Alankomaissa mobiilipankkisovellukset ovatkin 
kolmanneksi suosituimpia sosiaalisen median ja sääsovellusten jälkeen. [39.] 

Mobiilipankin käytöstä on saatu myös tutkimuksien kautta tilastollista tietoa. 2013 
Yhdysvalloissa noin puolet älypuhelimen omistavista käyttivät mobiilipankkia ja 
noin kolmasosa kaikista puhelinten omistajista [40]. 2016 Suomessa 273 henkilön 
tutkimuksessa tultiin samaan tulokseen [41]. 2011 on ollut käänteentekevä vuosi 
mobiilipankin suosion kasvussa ensin Yhdysvalloissa [42] ja vuotta myöhemmin 
Euroopassa (Kaavio 7) [39, 43]. Toisaalta samaan aikaan myös älypuhelinten ja 
sovellusten suosio on kasvanut yleisessä mittakaavassa. 

 

 
Kaavio 7. Mobiilipankin käytön kasvu Iso-Britanniassa. 

 
Kappaleessa 3 tehdyn seurantajakson aikana viiden suurimman Suomessa 

toimivien pankkien tuottamat sovellukset olivat kaikki sadan parhaan joukossa. 
Suosiota selittääkin, että ne ohittivatkin käyttötiheydessä tavalliset verkkopankit 
viime keväänä. Pankkien tuottamissa mobiilipankeissa on kuitenkin eroja. Osa 
pankeista tuottaa enemmän toimintoja sovelluksiinsa kuin toiset. [44.] Vielä 
puuttuvista toiminnoista huolimatta, mobiilipankkisovellukset alkavat syrjäyttää 
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aikaisempia esineitä ja toimintamalleja. Suomessa pankit ovat korvaamassa 
verkkopankkiin käytettävät paperiset tunnuslukukortit älypuhelimiin asennettavalla 
sovelluksella [45].  

Mobiilipankin ja -maksamisen käytön kasvu ei ole jäänyt tutkijoiltakaan 
huomaamatta. Mobiilipankkeja ja -maksamista on tutkittu paljon käyttöön 
vaikuttavien asioiden ja käyttöliittymän käytettävyyden näkökulmasta [46, 47, 48, 
49, 50]. Tutkimusten julkaisuajasta huomaa, että aihealue on tällä hetkellä varsin 
kiinnostava kohde, sillä suurin osa aiheen tutkimuksista on viimeisen kolmen vuoden 
ajalta. 

5.2.2. Hyvinvointisovellukset 

Viime vuosina ihmisten kiinnostus omasta hyvinvoinnista on lisääntynyt. Tämä 
näkyy myös siinä, että hyvinvointisovellusten tarjonta älypuhelimille on noussut 
valtavasti viimeisen viiden vuoden aikana. Ala onkin kolmanneksi nopeinten 
kasvava sovellusala pelien ja hyödykkeiden jälkeen [51]. 2011 
hyvinvointisovelluksia laskettiin olevan tarjolla 9000 iOS käyttöjärjestelmälle ja 
seuraavana vuonna vastaavasti 13 000 molemmille iOS ja Android 
käyttöjärjestelmille [52]. Hyvinvointisovellusten määrän kasvu on vain voimistunut 
(Kaavio 8) ja nykyinen tarjonta, yhteenlaskettuna molemmat käyttöjärjestelmät, on 
259 000 [53, 54]. Vaikka alan sovelluksia julkaistaan kokoajan lisää, alkaa 
kasvuvauhti tasoittua [55]. Myös kysynnän kasvu hyvinvointisovelluksille alkaa 
hidastua ja näin alalla alkaa olla ylitarjontaa sovelluksista [53]. 

 

 
Kaavio 8. iOS hyvinvointisovellusten lukumäärä 2013 ja 2015. 

 
2012 tieteellisesti dokumentoiduista hyvinvointisovelluksista suurin osa oli 

suunnattu lääkäreille ja muille lääketieteen ammattilaisille. Toinen suuri kohderyhmä 
oli lääketieteen opiskelijat. [56.] Sovellukset ovat usein vain uusia tapoja, 
esimerkiksi tiedon tallentamiseen ja hakemiseen, eikä aivan uusien toimintojen 
suorittamiseen [57]. Sovelluksia on myös tavallisille ihmisille ja he käyttävät niitä 
usein fyysiseen liikunnan seurantaan [53, 58]. Esimerkiksi erilaiset matka- ja 
kalorilaskurit sekä kuntoilupäiväkirjat ovat yleisimpiä kuntoilijoiden käyttämiä 
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hyvinvointisovelluksia. Myös tutkimuksissa on kehitetty potentiaalisia sovelluksia, 

kuten käyttäjälle valmiiden kuntosaliohjelmien luomiseen [59], luonnossa olevien 

kuntoilupaikkojen löytämiseen [60] ja nuorille suunnattu kuntoilupeli [61].  

Sairauksien hoito ja seuranta on kolmas tärkeä ja paljon käytetty toiminto 

hyvinvointisovelluksissa. Esimerkiksi diabeteksen hoitoon ja seurantaa käytettäviä 

sovelluksia on paljon [62]. Lisäksi sovelluksia löytyy flunssan seurantaan ja estoon 

[63], paniikkikohtausten ennustamiseen [64] ja stressin seurantaan [65]. Varsinkin 

vanhuksille hyvinvointisovellukset voisivat olla tärkeitä ja hyödyllisiä sovelluksia 

[66]. Tulevaisuudessa sovellukset voisivat tarjota muistutuksia vanhuksille 

esimerkiksi lääkkeiden ottamisesta ajallaan. Sovellukset voisivat auttaa myös 

oireiden kartoittamisessa ja auttaa keräämään tietoa henkilön kunnosta 

kommunikoimalla puettavien sensoreiden kanssa. Tällaisesta tiedosta hyötyisivät 

niin potilas kuin hoitava lääkärikin. 

Hyvinvointisovellukset eroavat muista sovelluksista siten, että suurin osa niistä 

vaatii ulkoisen puettavan sensorin toimiakseen. Tämä kertoo myös tietotekniikan 

suunnasta kohti esineiden internetiä, jossa useat eri laitteet pystyvät toimimaan ja 

kommunikoimaan keskenään. Vaikka laitteet pystyisivätkin kommunikoimaan 

keskenään itsenäisesti, vaatii tuotteen menestys hyvän sovelluksen, laitteiden 

hallitaan. Itse sovellus on kuitenkin se minkä perusteella käyttäjät määrittävät 

tuotteen onnistumisen [67] 

Hyvinvointisovellukset tulevat muuttamaan terveydenhuollon toimintakenttää. 

Tietoa tuottavat ja oireiden itsearvioinnissa auttavat sovellukset voivat tehdä 

potilaista itsenäisempiä. Yleisesti sovellusten tavoite on muuttaa ihmisten 

elämäntapaa terveellisempää suuntaa ja ylläpitää sitä. Myös tiedon välitykseen 

liittyvät sovellukset mahdollistavat potilaan ja lääkärin välisen kanssakäymisen 

nopeammaksi ja tehokkaammaksi. [51] 

Hyvinvointisovelluksissa on kuitenkin ongelmia. Tällä hetkellä suurin osa 

sovelluksista on tavallisten sovelluskehittäjien kehittämiä, eivätkä niiden 

lääketieteellinen oikeellisuus ja laatu ole riittävällä tasolla [53]. Myös alalla 

vallitseva ylitarjonta vaikeuttaa oikeiden toimivien sovellusten löytämistä kaupasta. 

Tarjonnan monimuotoisuus saattaa aiheuttaa myös muita ongelmia. Esimerkiksi 

sovellusten lataajat ovat voineet pettyä siihen, että sovellus ei olekaan pystynyt 

täyttämään heidän sille asettamiaan odotuksia, mikä voisi olla yksi syy sovellusten 

kysynnän laskuun. Sovellusten laatua kuvaa hyvin Brzan ym. (2016) tekemä 

tutkimus, jossa valittiin 65 diabeteksen hoitoon ja seurantaan soveltuvaa sovellusta, 

ja joista vain yhdeksän täytti vaadittavat kriteerit lääketieteellisessä oikeellisuudessa 

ja toimivuudessa [62]. Yksi tärkeä syy sovellusten huonolle laadulle on se, että tähän 

mennessä niiden julkaisemiseen sovelluskaupassa ei ole sisältynyt minkäänlaisia 

lupauksia tai todistuksia niiden laadusta, vaikka tällaisia kriteerejä on pyritty 

luomaan useissa tutkimuksissa [68, 69, 70]. Myös Euroopan Unioni [71], 

Yhdysvaltain terveysviranomaiset [72] ja Apple ovat reagoineet tilanteeseen ja 

luoneet ensimmäisiä ohjeita hyvinvointisovellusten kehittäjille. Apple kertoo 

nykyisin myös hylkäävän sovelluksia, jotka voivat tuottaa fyysistä haittaa käyttäjälle 

[73]. Kehityksen suunta on siis oikea ja sovellusten turvallisuus sekä laatu 

parantuvat, mikä pitäisi näkyä jälleen sovellusten kysynnän kasvussa. 
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5.3. Tuleva tutkimus 

Tulosten pohdinnassa kerrottiin kuinka tutkimuksessa ilmeni kategorioilla ja 

maksullisuudella olevan vaikutusta sovellusten vaihtuvuuteen 200 parhaan 

sovelluksen listassa. Syyksi epäiltiin käyttäjien tekemä sovellusten kokeilu. 

Tulevaisuudessa voisikin tutkia sovellusten elinikää eli kuinka kauan käyttäjät 

pitävät sovelluksia ennen kuin poistavat ne puhelimestaan. Sovellusten elinikää voisi 

vertailla kategorioittain ja näin saada parempaa tietoa kategorioiden laadusta. Näin 

kategoriat, joiden sovelluksia ladataan vähän mutta käytetään kauan, nousisivat 

paremmin esiin, esimerkiksi sääpalvelut.  

Jotta sovellusten laatua saataisiin parannettua ja niiden elinikää pidennettyä, 

pitäisi ymmärtää myös käyttäjiä ja heidän toiveitaan. Käyttäjiä voisi haastatella, 

miksi he ovat poistaneet sovelluksia ja mitä ominaisuuksia he sovelluksilta 

toivoisivat. Käyttäjien mielipiteet tietenkin vaihtelevat paljon ja pitäisikin pyrkiä 

löytämään suuria yhteneväisiä linjoja. Tällaisia linjoja olisi esimerkiksi että sovellus 

ei tuottanut odotettua toimintoa, mikä johtui väärin nimetystä sovelluksesta tai 

väärästä kuvauksesta kauppapaikassa.  

Kuten tulosten pohdinnassa ilmaistiin, hinnan vaikutus sovellusten 

käyttäytymiseen 200 parhaan sovelluksen listassa yllätti ja mahdollisia syitä siihen 

mietittiin. Käyttäjien halukkuutta kommentoida sovelluksia ja hinnan vaikutusta 

siihen voisikin olla potentiaalinen tutkimuskohde, jotta ymmärrettäisiin sen 

vaikutusta parhaimpien sovellusten listaan.  

Pieniä viitteitä viikonpäivien vaikutuksesta eri kategorioiden sovellusten 

lataamiseen näkyi tutkimuksen seurantajaksolla. Esimerkiksi peleissä oli nähtävissä 

suurempaa kysyntää viikonloppuna kuin viikolla, työkaluissa ja apuohjelmissa 

vastaavasti viikon alussa ja hyvinvointisovelluksissa viikon loppupuolella (Kaavio 

6). Yksi viikko on kuitenkin liian lyhyt aika, jotta voitaisiin sanoa päivällä selvästi 

olevan vaikutusta. Tutkittaessa viikonpäivien vaikutusta sovellusten lataukseen 

tarvitaan mahdollisimman pitkä seurantajakso ja mahdollisimman neutraaliaika, 

koska sovellukset ovat hyvin herkkiä eri trendeille jolloin erinäiset juhlat ja 

tapahtumat voivat tuottaa epätavallista toimintaa sovellusten lataamiseen.  

Maksu- ja pankkisovellusten yleistyessä puhelimen ja sovellusten tietoturva 

tulevat yhä tärkeämpään rooliin. Näiden sovellusten tietoturva olisi hyvä tutkia ja 

varmistaa sen pätevyys. Uhkakuvana voidaan ajatella tilannetta, jossa puhelin päätyy 

vääriin käsiin ja väärinkäyttäjä pääsee käsiksi puhelimen omistajan pankki- ja 

maksutietoihin. Myös käyttäjien ja yritysten käyttötottumuksia mobiilimaksamisesta 

olisi hyvä saada kartoitettua maksusovellusten yleistyessä. 
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6. YHTEENVETO 
 

Tutkimuksessa toteutettiin viikon seurantajakso 200 parhaan ilmaisten ja 

maksullisten sovellusten listoille Applen App Storessa. Tutkimuksessa tehdyn 

seurantajakson aikana huomattiin, että pelit ovat käyttäjien eniten käyttämiä ilmaisia 

sovelluksia. Työkalut ja apuohjelmat -kategoria oli myös selkeästi muista erottuva 

kategoriatyyppi ja se olikin maksullisista sovelluksista eniten käytetyin kategoria. 

Tutkimuskysymykseen ” Minkä tyyppisiä sovelluksia ladataan?” ei siis saatu selvää 

yhtä voittajakategoriaa vastaukseksi, mutta kolme kategoriaa: Pelit, Työkalut ja 

apuohjelmat sekä Lifestyle erottuivat muista. Muiden kategorioiden väliset erot olivat 

pienemmät. Tutkimuksessa selvisi myös, kuinka maksullisuus vaikuttaa joidenkin 

sovellustyyppien lataamiseen myösteisesti, esimerkiksi Talous- ja Hyvinvointi ja 

terveys -kategoriat olivat tällaisia.  

Tutkimuksessa ilmeni, että ilmaiset sovellukset eivät vaihtele niiden listauksessa 

niin paljon kuin maksulliset. Viikon seurantajaksolla jokaisena päivänä 200 parhaan 

sovelluksen joukossa oli keskimäärin 20 uutta sovellusta ilmaisissa ja maksullisissa 

100. Maksullisten sovellusten suuri vaihtuvuus voi johtua useasta 200 parhaan 

sovelluksen listaan vaikuttavasta tekijästä. Tutkimuksessa nähtiin viitteitä 

viikonpäivien vaikutuksesta joidenkin kategorioiden sovellusten lataamiseen. 

Varmaa suhdetta ei kuitenkaan pystytä sanomaan liian lyhyen ajanjakson takia.  

Tutkimuksessa määritelty Menestyvyys-suhdeluku tuotti tuloksen, jonka mukaan 

Yhteisöpalvelut-kategorian sovellukset ovat määräänsä nähden eniten käytettyjä. Se 

on siis muita kategorioita menestyneempi. Vastaavasti pienimmän suhdeluvun eli 

vähinten käytettyjä olivat Talous-kategorian sovellukset. Suhdeluku omaa 

heikkouksia, koska se ei ota huomioon esimerkiksi kategorian sisällä tapahtuvaa 

vaihdantaa. Pelit- sekä Työkalut ja apuohjelmat -kategoriat saivat seuraavaksi 

parhaimmat suhdeluvut, mutta niiden sisäinen vaihdanta oli kaikista suurinta. 

Mobiilisovelluksissa on nähtävissä kaksi tulevaisuuden aluetta, jotka tulevat 

muuttamaan puhelimen käyttötapoja ja -tarkoituksia. Puhelimesta tulee yhä 

monipuolisempi, esimerkiksi maksuvälineenä ja terveydentilan tarkkailijana.  

Mobiilipankkien ja -maksamisen yleistyminen on tapahtunut nopeasti viimeisen 

viiden vuoden aikana. Yhä suurempi joukko ihmisiä käyttää mobiilipankkia 

puhelimessaan ja käyttömäärä on jo ohittanut perinteisen selaimella toteutetun 

verkkopankin. Tulevaisuudessa mobiilimaksaminen tulee olemaan yhä yleisempää ja 

muuttaman perinteisen kaupankäynnin. Sovelluksia pyritäänkin kokoajan 

kehittämään käyttäjäystävällisemmiksi tutkimalla käyttäjien toimintaa.  

Hyvinvointisovellusten tarjonta on kasvanut todella nopeasti ja se jatkaa 

kasvuaan. Kiinnostuksen lisääntyminen omaa hyvinvointia kohtaan on kasvattanut 

hyvinvointisovellusten kysyntää. Suuresta määrästä huolimatta sovellusten laatu 

vaatii vielä kehittämistä. Laadun heikkous johtuu kehittäjien hyvinvointialan 

vaatiman tiedon ja sovellusten laatukriteerien puutteesta. Puutteeseen on kuitenkin 

reagoitu ja kriteerejä on luotu useiden eri toimijoiden toimesta. 

Hyvinvointisovellukset tulevat kuitenkin muuttamaan ihmisten elämää ja 

toimintatapoja tulevaisuudessa. Sensorit ja niiden kehitys tulee olemaan tärkeässä 

asemassa hyvinvointisovellusten menestyksessä.  

Tutkimuksessa pohdittiin myös mahdollisia uusia tutkimuksia tulosten pohjalta. 

Sovellusten lataamiseen ja poistamiseen johtavia syitä olisi mahdollista tutkia 

enemmän. Tutkimukset vaatisivat pitempää tutkimusaikaa ja läheisempää kontaktia 

käyttäjiin. 
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